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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)

ΙΙΙ) 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 κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
(γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων)
(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2012)0011),

– 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 (C7-0025/2012),

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

– έχοντας υπόψη τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής1 και 
της Επιτροπής των Περιφερειών2, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν, στο πλαίσιο του 
πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας, από τη Γερουσία της Γαλλικής Δημοκρατίας, τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων του Βασιλείου του Βελγίου, το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας, 
τη Βουλή της Ιταλικής Δημοκρατίας και το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, με τις 
οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της 
επικουρικότητας,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, που εκδόθηκε 
στις 7 Μαρτίου 2012,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 1ης Οκτωβρίου  2012,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων, καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Νομικών 
Θεμάτων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής 
Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Απασχόλησης 

                                               

1 ΕΕ C 329, 31.7.2012, σ. 90
2 XXXX
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και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0000/2012),

1. εγκρίνει τη θέση κατά την 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, την 
Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η οικονομική και κοινωνική 
ολοκλήρωση, η οποία προέκυψε από τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, έχει ως 
αποτέλεσμα σημαντική αύξηση των 
διασυνοριακών ροών. Η ανταλλαγή 
δεδομένων μεταξύ οικονομικών και 
κοινωνικών, δημόσιων και ιδιωτικών, 
παραγόντων σε ολόκληρη την Ένωση 
αυξήθηκε. Οι εθνικές αρχές των κρατών 
μελών καλούνται από το δίκαιο της 
Ένωσης να συνεργάζονται και να 
ανταλλάσσουν δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα προκειμένου να μπορούν να 
εκτελούν τις υποχρεώσεις τους ή να 
ασκούν καθήκοντα για λογαριασμό αρχής 
άλλου κράτους μέλους. 

(4) Η οικονομική και κοινωνική 
ολοκλήρωση, η οποία προέκυψε από τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, έχει ως 
αποτέλεσμα σημαντική αύξηση των 
διασυνοριακών ροών. Η ανταλλαγή 
δεδομένων μεταξύ οικονομικών και 
κοινωνικών, δημόσιων και ιδιωτικών, 
παραγόντων σε ολόκληρη την Ένωση 
αυξήθηκε. Οι εθνικές αρχές των κρατών 
μελών καλούνται από το δίκαιο της 
Ένωσης να συνεργάζονται και να 
ανταλλάσσουν δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα προκειμένου να μπορούν να 
εκτελούν τις υποχρεώσεις τους ή να 
ασκούν καθήκοντα για λογαριασμό αρχής 
άλλου κράτους μέλους. Bάσει της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την 
προάσπιση των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και των θεμελιωδών 
ελευθεριών (ΕΣΔΑ), τα κράτη μέλη 
υπέχουν θετική υποχρέωση να 
εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω ροές 
δεδομένων διέπονται από τις δέουσες 
ρυθμίσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ρήτρα διαφύλαξης των θεμελιωδών δικαιωμάτων διασφαλίζει ότι το δικαίωμα προστασίας 
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δεδομένων και άλλα θεμελιώδη δικαιώματα δεν θα αποδυναμωθούν σε εθνικό επίπεδο κατά 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Βλέπε συνδεόμενο άρθρο 85α.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και 
η παγκοσμιοποίηση δημιούργησαν νέες 
προκλήσεις για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η 
κλίμακα της ανταλλαγής και της συλλογής 
δεδομένων αυξήθηκε εντυπωσιακά. Η 
τεχνολογία επιτρέπει τόσο σε ιδιωτικές 
επιχειρήσεις όσο και σε δημόσιες αρχές να 
κάνουν χρήση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε πρωτόγνωρη κλίμακα για 
την επιδίωξη των δραστηριοτήτων τους. 
Τα φυσικά πρόσωπα καθιστούν ολοένα και 
περισσότερο δημόσια διαθέσιμες 
προσωπικές πληροφορίες παγκοσμίως. Η 
τεχνολογία έχει αλλάξει τόσο την 
οικονομία όσο και την κοινωνική ζωή και 
απαιτεί την περαιτέρω διευκόλυνση της 
ελεύθερης ροής δεδομένων εντός της 
Ένωσης και της διαβίβασης σε τρίτες 
χώρες και διεθνείς οργανισμούς, 
διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

(5) Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και 
η παγκοσμιοποίηση δημιούργησαν νέες 
προκλήσεις για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η 
κλίμακα της ανταλλαγής και της συλλογής 
δεδομένων αυξήθηκε εντυπωσιακά. Η 
τεχνολογία επιτρέπει τόσο σε ιδιωτικές 
επιχειρήσεις όσο και σε δημόσιες αρχές να 
κάνουν χρήση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε πρωτόγνωρη κλίμακα για 
την επιδίωξη των δραστηριοτήτων τους. 
Τα φυσικά πρόσωπα καθιστούν ολοένα και 
περισσότερο δημόσια διαθέσιμες 
προσωπικές πληροφορίες παγκοσμίως. Η 
τεχνολογία έχει αλλάξει τόσο την 
οικονομία όσο και την κοινωνική ζωή και 
απαιτούνται βελτιωμένες νομικές 
εγγυήσεις για τη διευκόλυνση της 
ελεύθερης ροής δεδομένων εντός της 
Ένωσης και της διαβίβασης σε τρίτες 
χώρες και διεθνείς οργανισμούς, 
διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Οι εξελίξεις αυτές απαιτούν την (6) Οι εξελίξεις αυτές απαιτούν την 
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οικοδόμηση ενός ισχυρού και πιο 
συνεκτικού πλαισίου προστασίας των 
δεδομένων στην Ένωση, υποστηριζόμενου 
από αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας, 
δεδομένης της σημασίας να δημιουργηθεί 
η αναγκαία εμπιστοσύνη που θα επιτρέψει 
στην ψηφιακή οικονομία να αναπτυχθεί 
στο σύνολο της εσωτερικής αγοράς. Τα 
φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν τον 
έλεγχο των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που τα αφορούν, ενώ πρέπει να 
ενισχυθούν η ασφάλεια δικαίου και η 
πρακτική ασφάλεια για τα φυσικά 
πρόσωπα, τους οικονομικούς παράγοντες 
και τις δημόσιες αρχές.

οικοδόμηση ενός ισχυρού και πιο 
συνεκτικού πλαισίου προστασίας των 
δεδομένων στην Ένωση, υποστηριζόμενου 
από αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας, 
δεδομένης της σημασίας να δημιουργηθεί 
η αναγκαία εμπιστοσύνη που θα επιτρέψει 
στην ψηφιακή οικονομία να αναπτυχθεί 
στο σύνολο της εσωτερικής αγοράς. Τα 
φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν τον 
έλεγχο των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που τα αφορούν. Πρέπει να 
ενισχυθούν η ασφάλεια δικαίου και η 
πρακτική ασφάλεια για τα φυσικά 
πρόσωπα, τους οικονομικούς παράγοντες 
και τις δημόσιες αρχές.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Ενώ οι στόχοι και οι αρχές της οδηγίας 
95/46/ΕΚ παραμένουν έγκυροι, η οδηγία 
δεν κατάφερε να αποτρέψει τον 
κατακερματισμό στον τρόπο με τον οποίο 
εφαρμόζεται η προστασία των δεδομένων 
σε ολόκληρη την Ένωση, την ανασφάλεια 
δικαίου και τη διαδεδομένη στο κοινό 
αντίληψη ότι υπάρχουν σημαντικοί 
κίνδυνοι για την προστασία των φυσικών 
προσώπων, οι οποίοι συνδέονται 
ειδικότερα με την επιγραμμική 
δραστηριότητα. Αν το επίπεδο προστασίας 
των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των 
φυσικών προσώπων -και ειδικότερα του 
δικαιώματος προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα – που 
αναγνωρίζεται στα κράτη μέλη όσον 
αφορά την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα είναι διαφορετικό, 
αυτό ενδέχεται να εμποδίζει την ελεύθερη 
ροή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 

(7) Ενώ οι στόχοι και οι αρχές της οδηγίας 
95/46/ΕΚ παραμένουν έγκυροι, η οδηγία 
δεν κατάφερε να αποτρέψει τον 
κατακερματισμό στον τρόπο με τον οποίο 
εφαρμόζεται η προστασία των δεδομένων 
σε ολόκληρη την Ένωση, την ανασφάλεια 
δικαίου και τη διαδεδομένη στο κοινό 
αντίληψη ότι υπάρχουν σημαντικοί 
κίνδυνοι για την προστασία των φυσικών 
προσώπων, οι οποίοι συνδέονται 
ειδικότερα με την επιγραμμική 
δραστηριότητα. Αν το επίπεδο προστασίας 
των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των 
φυσικών προσώπων -και ειδικότερα του 
δικαιώματος προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα – που 
αναγνωρίζεται στα κράτη μέλη όσον 
αφορά την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα είναι διαφορετικό, 
αυτό ενδέχεται να εμποδίζει την ελεύθερη 
ροή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
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ολόκληρη την Ένωση. Επομένως, οι 
διαφορές αυτές μπορεί να συνιστούν 
εμπόδιο για την άσκηση οικονομικών 
δραστηριοτήτων στο επίπεδο της Ένωσης, 
να στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό και να 
εμποδίζουν τις αρχές στην εκτέλεση των 
υποχρεώσεών τους, όπως αυτές απορρέουν 
από το δίκαιο της Ένωσης. Αυτή η 
διαφορά ως προς τα επίπεδα προστασίας 
οφείλεται στην ύπαρξη αποκλίσεων κατά 
την εκτέλεση και εφαρμογή της οδηγίας 
95/46/ΕΚ.

ολόκληρη την Ένωση, οδηγώντας 
αναπόφευκτα σε παραβιάσεις των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ιδιωτική 
ζωή και την προστασία των δεδομένων. 
Επομένως, οι διαφορές αυτές μπορεί να 
συνιστούν εμπόδιο για την άσκηση 
οικονομικών δραστηριοτήτων στο επίπεδο 
της Ένωσης, να στρεβλώνουν τον 
ανταγωνισμό και να εμποδίζουν τις αρχές 
στην εκτέλεση των υποχρεώσεών τους, 
όπως αυτές απορρέουν από το δίκαιο της 
Ένωσης. Αυτή η διαφορά ως προς τα 
επίπεδα προστασίας οφείλεται στην 
ύπαρξη αποκλίσεων κατά την εκτέλεση και 
εφαρμογή της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μη συνεκτική εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των δεδομένων 
συνεπάγεται αναπόφευκτα περιορισμούς στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η ουσιαστική προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
ολόκληρη την Ένωση απαιτεί την ενίσχυση 
και τη λεπτομερή περιγραφή των 
δικαιωμάτων των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, καθώς και των 
υποχρεώσεων εκείνων που επεξεργάζονται 
και καθορίζουν την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αλλά 
επίσης αντίστοιχες εξουσίες 
παρακολούθησης και διασφάλισης της 
συμμόρφωσης προς τους κανόνες 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και αντίστοιχες κυρώσεις για 
τους παραβάτες στα κράτη μέλη.

(9) Η ουσιαστική προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
ολόκληρη την Ένωση απαιτεί την ενίσχυση 
και τη λεπτομερή περιγραφή των 
δικαιωμάτων των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, καθώς και των 
υποχρεώσεων εκείνων που επεξεργάζονται 
και καθορίζουν την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αλλά 
επίσης αντίστοιχες εξουσίες, 
συνοδευόμενες από τεχνική και 
επιχειρησιακή ικανότητα, για την 
παρακολούθηση και διασφάλιση της 
συμμόρφωσης προς τους κανόνες 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, και αντίστοιχες κυρώσεις για 
τους παραβάτες στα κράτη μέλη.
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Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για τη διασφάλιση συνεκτικού 
επιπέδου προστασίας για τα φυσικά 
πρόσωπα σε ολόκληρη την Ένωση και την 
αποφυγή αποκλίσεων που εμποδίζουν την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων στην 
εσωτερική αγορά, απαιτείται κανονισμός ο 
οποίος θα κατοχυρώνει την ασφάλεια 
δικαίου και τη διαφάνεια για τους 
οικονομικούς παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών, 
των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων, και θα προβλέπει το ίδιο 
επίπεδο δικαστικά απαιτητών δικαιωμάτων 
για τα φυσικά πρόσωπα σε όλα τα κράτη 
μέλη και το ίδιο επίπεδο υποχρεώσεων και 
ευθυνών για τους υπευθύνους 
επεξεργασίας και τους εκτελούντες την 
επεξεργασία, ώστε να διασφαλίζεται 
συνεκτική παρακολούθηση της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, καθώς και ισοδύναμες 
κυρώσεις σε όλα τα κράτη μέλη και 
αποτελεσματική συνεργασία των αρχών 
ελέγχου των διάφορων κρατών μελών. Για 
να ληφθεί υπόψη η ειδική κατάσταση των 
πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων, ο παρών κανονισμός 
περιλαμβάνει διάφορες παρεκκλίσεις. 
Επιπλέον, τα θεσμικά όργανα και οι 
οργανισμοί της Ένωσης, τα κράτη μέλη 
και οι αρχές ελέγχου των κρατών μελών 
παροτρύνονται να λαμβάνουν υπόψη τις 
ειδικές ανάγκες των πολύ μικρών, των 
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων 
κατά την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού. Η έννοια των πολύ μικρών, 
των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων 

(11) Για τη διασφάλιση συνεκτικού 
επιπέδου προστασίας για τα φυσικά 
πρόσωπα σε ολόκληρη την Ένωση και την 
αποφυγή αποκλίσεων που εμποδίζουν την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων στην 
εσωτερική αγορά, απαιτείται κανονισμός ο 
οποίος θα κατοχυρώνει την ασφάλεια 
δικαίου και τη διαφάνεια για τους 
οικονομικούς παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών, 
των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων, και θα προβλέπει το ίδιο 
επίπεδο δικαστικά απαιτητών δικαιωμάτων 
για τα φυσικά πρόσωπα σε όλα τα κράτη 
μέλη και το ίδιο επίπεδο υποχρεώσεων και 
ευθυνών για τους υπευθύνους 
επεξεργασίας και τους εκτελούντες την 
επεξεργασία, ώστε να διασφαλίζεται 
συνεκτική παρακολούθηση της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, καθώς και ισοδύναμες 
κυρώσεις σε όλα τα κράτη μέλη και 
αποτελεσματική συνεργασία των αρχών 
ελέγχου των διάφορων κρατών μελών. Για 
να ληφθεί υπόψη η ειδική κατάσταση των 
πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων, ο παρών κανονισμός 
περιλαμβάνει διάφορες παρεκκλίσεις στις 
περιπτώσεις που είναι αποδεδειγμένα 
αναγκαίες και χωρίς να υπονομεύονται οι 
αρχές που διέπουν την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή την 
ενιαία αγορά. Επιπλέον, τα θεσμικά 
όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης, τα 
κράτη μέλη και οι αρχές ελέγχου των 
κρατών μελών παροτρύνονται να 
λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές ανάγκες των 
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πρέπει να βασίζεται στη σύσταση της 
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, της 6ης Μαΐου 
2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ 
μικρών, των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων.

πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων κατά την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού. Η έννοια των πολύ 
μικρών, των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων πρέπει να βασίζεται στη 
σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, της 
6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό 
των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Ο παρών κανονισμός δεν εξετάζει 
ζητήματα προστασίας θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών ή την 
ελεύθερη ροή δεδομένων που σχετίζονται 
με δραστηριότητες που δεν υπάγονται στο 
πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης 
και δεν καλύπτει την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα 
θεσμικά και λοιπά όργανα και τους 
οργανισμούς της Ένωσης, που υπάγονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001, ούτε 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τα κράτη μέλη κατά την 
άσκηση δραστηριοτήτων σε σχέση με την 
κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική 
ασφάλειας της Ένωσης.

(14) Ο παρών κανονισμός δεν εξετάζει 
ζητήματα προστασίας θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών ή την 
ελεύθερη ροή δεδομένων που σχετίζονται 
με δραστηριότητες που δεν υπάγονται στο 
πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης 
και δεν καλύπτει την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα 
θεσμικά και λοιπά όργανα και τους 
οργανισμούς της Ένωσης, που υπάγονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, 
σχετικά με την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα 
όργανα και τους οργανισμούς της 
Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, ούτε 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τα κράτη μέλη κατά την 
άσκηση δραστηριοτήτων σε σχέση με την 
κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική 
ασφάλειας της Ένωσης. Για να 
διασφαλιστεί συνεκτικό πλαίσιο 
προστασίας δεδομένων, ο κανονισμός 
(ΕΚ) αριθ. 45/2001 πρέπει να 
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ευθυγραμμιστεί με τον παρόντα 
κανονισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία επιδιώκεται η συνοχή μεταξύ του κανονισμού και των 
νομοθετικών ρυθμίσεων για τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ, όπως 
είναι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001, αλλά και μεταξύ όλων των οργανισμών της ΕΕ που 
διαθέτουν επί του παρόντος δικούς τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων, με αποτέλεσμα τη 
δημιουργία ενός συνονθυλεύματος κανόνων που παρεμποδίζει τα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους. Βλέπε συνδεόμενα άρθρα: 2 
στοιχείο β) και 89α.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Ο παρών κανονισμός δεν πρέπει να 
εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από φυσικό 
πρόσωπο, τα οποία δεδομένα είναι 
αποκλειστικά προσωπικά ή οικιακά, όπως 
η αλληλογραφία και η τήρηση 
διευθύνσεων, και χωρίς κανένα 
κερδοσκοπικό συμφέρον και, επομένως, 
χωρίς καμία σύνδεση με επαγγελματική ή 
εμπορική δραστηριότητα. Η εξαίρεση δεν 
πρέπει να εφαρμόζεται ούτε σε υπευθύνους 
επεξεργασίας ή εκτελούντες την 
επεξεργασία οι οποίοι παρέχουν τα μέσα 
για την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για τέτοιες 
προσωπικές ή οικιακές δραστηριότητες.

(15) Ο παρών κανονισμός δεν πρέπει να 
εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από φυσικό 
πρόσωπο, τα οποία δεδομένα είναι 
αποκλειστικά προσωπικά ή οικιακά, όπως 
η αλληλογραφία, η τήρηση διευθύνσεων ή 
η προσωπική χρήση συγκεκριμένων 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Η εξαίρεση δεν 
πρέπει να ισχύει όταν η επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
γίνεται για επαγγελματικούς ή εμπορικούς 
σκοπούς. Το είδος των επεξεργαστέων 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η 
διαθεσιμότητά τους σε συγκεκριμένο ή 
απροσδιόριστο αριθμό ατόμων 
λαμβάνονται υπόψη όταν αποφασίζεται 
εάν θα ισχύσει η εν λόγω εξαίρεση για την 
επεξεργασία τους. Η εξαίρεση δεν πρέπει 
να εφαρμόζεται ούτε σε υπευθύνους 
επεξεργασίας ή εκτελούντες την 
επεξεργασία οι οποίοι παρέχουν τα μέσα 
για την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για τέτοιες 
προσωπικές ή οικιακές δραστηριότητες.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από φυσικό πρόσωπο για προσωπική ή 
οικιακή χρήση ενδέχεται ορισμένες φορές να συνεπάγεται κερδοσκοπικό συμφέρον (π.χ., κατά 
την πώληση προσωπικών αντικειμένων σε άλλους ιδιώτες), αλλά παραμένει εκτός πεδίου 
εφαρμογής του κανονισμού καθ’ όσον δεν συνδέεται με επαγγελματική ή εμπορική 
δραστηριότητα. Βλέπε συνδεόμενο άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο δ).

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες 
αρχές για τον σκοπό της πρόληψης, της 
διερεύνησης, της ανίχνευσης ή της δίωξης 
ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης 
ποινικών κυρώσεων, και η ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, 
αποτελεί αντικείμενο συγκεκριμένης 
νομικής πράξης σε επίπεδο Ένωσης. 
Επομένως, ο παρών κανονισμός δεν πρέπει 
να εφαρμόζεται σε δραστηριότητες 
επεξεργασίας για τους σκοπούς αυτούς. 
Ωστόσο, τα δεδομένα που υποβάλλονται 
σε επεξεργασία από δημόσιες αρχές βάσει 
του παρόντος κανονισμού, όταν 
χρησιμοποιούνται για τον σκοπό της 
πρόληψης, της διερεύνησης, της 
ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών 
αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 
κυρώσεων, πρέπει να ρυθμίζονται από την 
ειδικότερη νομική πράξη σε επίπεδο 
Ένωσης (οδηγία XX/YYY).

(16) Η προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες 
δημόσιες αρχές για τον σκοπό της 
πρόληψης, της διερεύνησης, της 
ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών 
αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 
κυρώσεων, και η ελεύθερη κυκλοφορία 
των δεδομένων αυτών, αποτελεί 
αντικείμενο συγκεκριμένης νομικής 
πράξης σε επίπεδο Ένωσης. Επομένως, ο 
παρών κανονισμός δεν πρέπει να 
εφαρμόζεται σε δραστηριότητες 
επεξεργασίας για τους σκοπούς αυτούς. 
Ωστόσο, τα δεδομένα που υποβάλλονται 
σε επεξεργασία από δημόσιες αρχές βάσει 
του παρόντος κανονισμού, όταν 
χρησιμοποιούνται για τον σκοπό της 
πρόληψης, της διερεύνησης, της 
ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών 
αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 
κυρώσεων, πρέπει να ρυθμίζονται από την 
ειδικότερη νομική πράξη σε επίπεδο 
Ένωσης (οδηγία XX/YYY).

Or. en

Αιτιολόγηση

Στον κανονισμό διατυπώνεται συγκεκριμένα ότι η εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του 
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κανονισμού ισχύει μόνο για τις αρμόδιες δημόσιες αρχές (όχι για οντότητες ιδιωτικού δικαίου) 
όταν εκτελούν δραστηριότητες επιβολής του νόμου. Βλέπε συνδεόμενη τροπολογία επί του 
άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχείο ε) και επί του άρθρου 21.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της οδηγίας 
2000/31/ΕΚ, και ιδίως των κανόνων για 
την ευθύνη των μεσαζόντων παροχής 
υπηρεσιών που προβλέπονται στα άρθρα 
12 έως 15 της εν λόγω οδηγίας.

(17) Οι περιορισμοί ευθύνης βάσει της 
οδηγίας 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές 
πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού 
εμπορίου, στην εσωτερική αγορά 
(«οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο»), 
έχουν οριζόντιο χαρακτήρα και, κατά 
συνέπεια, ισχύουν για τις σχετικές 
δραστηριότητες όλων των παρόχων 
υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας. Ο παρών κανονισμός ορίζει 
τους κανόνες επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ενώ η 
οδηγία 2000/31/ΕΚ καθορίζει τις 
συνθήκες υπό τις οποίες ο πάροχος 
υπηρεσιών πληροφόρησης είναι 
υπεύθυνος για παράβαση της νομοθεσίας 
από τρίτους. Για λόγους ασφάλειας 
δικαίου πρέπει να τηρούνται με συνέπεια 
οι σαφείς και διακριτοί ρόλοι των δύο 
μέσων. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της οδηγίας 
2000/31/ΕΚ, και ιδίως των κανόνων για 
την ευθύνη των μεσαζόντων παροχής 
υπηρεσιών που προβλέπονται στα άρθρα 
12 έως 15 της εν λόγω οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την επεξήγηση διασφαλίζεται ότι οι μεσάζοντες φέρουν ευθύνη μόνο για τις δραστηριότητες 
που εμπίπτουν στον έλεγχό τους.
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Ο παρών κανονισμός επιτρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη η αρχή της πρόσβασης 
του κοινού στα επίσημα έγγραφα κατά την 
εφαρμογή των διατάξεων που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

(18) Ο παρών κανονισμός επιτρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη η αρχή της πρόσβασης 
του κοινού στα επίσημα έγγραφα κατά την 
εφαρμογή των διατάξεων που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. 
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε 
έγγραφα τα οποία βρίσκονται στην 
κατοχή δημόσιας αρχής ή δημόσιου 
φορέα μπορούν να γνωστοποιούνται από 
την εν λόγω αρχή ή φορέα σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της Ένωσης ή του κράτους 
μέλους σχετικά με την πρόσβαση του 
κοινού σε επίσημα έγγραφα, εάν αυτό 
απαιτείται για τον συμβιβασμό του 
δικαιώματος προστασίας των δεδομένων 
με το δικαίωμα πρόσβασης του κοινού σε 
επίσημα έγγραφα και εάν με τον τρόπο 
αυτόν εξισορροπούνται ισότιμα τα 
ποικίλα εμπλεκόμενα συμφέροντα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία επιδιώκεται να διασαφηνιστεί η σχέση μεταξύ προστασίας των 
δεδομένων και πρόσβασης του κοινού σε επίσημα έγγραφα.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Για τη διασφάλιση του ότι τα φυσικά 
πρόσωπα δεν στερούνται την προστασία 
που δικαιούνται βάσει του παρόντος 
κανονισμού, η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα προσώπων στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα τα οποία

(20) Για τη διασφάλιση του ότι τα φυσικά 
πρόσωπα δεν στερούνται την προστασία 
που δικαιούνται βάσει του παρόντος 
κανονισμού, η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα προσώπων στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα τα οποία 
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διαμένουν στην Ένωση από υπεύθυνο 
επεξεργασίας μη εγκαταστημένο στην 
Ένωση πρέπει να υπάγεται στον παρόντα 
κανονισμό, εάν οι δραστηριότητες 
επεξεργασίας σχετίζονται με την παροχή 
αγαθών ή υπηρεσιών στα εν λόγω 
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα ή με την παρακολούθηση της 
συμπεριφοράς των εν λόγω προσώπων.

διαμένουν στην Ένωση από υπεύθυνο 
επεξεργασίας μη εγκαταστημένο στην 
Ένωση πρέπει να υπάγεται στον παρόντα 
κανονισμό, εάν οι δραστηριότητες 
επεξεργασίας σχετίζονται με την παροχή 
αγαθών ή υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών που 
παρέχονται δωρεάν, στα εν λόγω 
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα ή με την παρακολούθηση των εν 
λόγω προσώπων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός θα πρέπει να ισχύει επίσης για υπευθύνους επεξεργασίας εγκατεστημένους εκτός 
Ένωσης, όταν οι δραστηριότητες επεξεργασίας στοχεύουν στην παροχή αγαθών ή υπηρεσιών σε 
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα που βρίσκονται εντός Ένωσης, ανεξάρτητα από 
το εάν απαιτείται πληρωμή για τα εν λόγω αγαθά και υπηρεσίες, ή όταν στοχεύουν στην 
παρακολούθηση των εν λόγω προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα. Βλέπε 
συνδεόμενη τροπολογία επί του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο α).

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Για τον καθορισμό του κατά πόσον 
μια διαδικασία επεξεργασίας μπορεί να 
θεωρηθεί ότι «παρακολουθεί τη 
συμπεριφορά» πρόσωπου στο οποίο
αναφέρονται τα δεδομένα, πρέπει να 
εξακριβωθεί το κατά πόσον τα φυσικά 
πρόσωπα παρακολουθούνται στο 
Διαδίκτυο με τεχνικές επεξεργασίας 
δεδομένων οι οποίες συνίστανται στη 
διαμόρφωση του «προφίλ» ενός φυσικού 
προσώπου, ιδίως με σκοπό να ληφθούν 
αποφάσεις που το αφορούν ή να 
αναλυθούν ή να προβλεφθούν οι 
προσωπικές προτιμήσεις, οι συμπεριφορές 
και οι στάσεις του.

(21) Για τον καθορισμό του κατά πόσον 
μια διαδικασία επεξεργασίας μπορεί να 
θεωρηθεί ότι «παρακολουθεί» τα 
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, πρέπει να εξακριβωθεί το κατά 
πόσον τα φυσικά πρόσωπα 
παρακολουθούνται στο Διαδίκτυο ή μέσω 
άλλων μηχανισμών, ή εάν συλλέγονται 
άλλα δεδομένα για τα πρόσωπα αυτά, 
συμπεριλαμβανομένων δεδομένων από 
δημόσια μητρώα και δημόσιες αναγγελίες 
εντός Ένωσης, τα οποία είναι 
προσβάσιμα και εκτός Ένωσης, με 
σκοπό, μεταξύ άλλων, τη χρήση τους ή 
ενδεχόμενη μεταγενέστερη χρήση τους με 
τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων οι οποίες 
συνίστανται στη διαμόρφωση ενός
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«προφίλ», ιδίως με σκοπό να ληφθούν 
αποφάσεις που αφορούν το εκάστοτε 
πρόσωπο ή να αναλυθούν ή να 
προβλεφθούν οι προσωπικές προτιμήσεις, 
οι συμπεριφορές και οι στάσεις του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός πρέπει να καλύπτει όχι μόνο την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των 
κατοίκων της Ένωσης από υπευθύνους επεξεργασίας δεδομένων εκτός Ένωσης μέσω, π.χ., 
μεθόδων διαδικτυακής παρακολούθησης, αλλά και τη συνολική συλλογή και επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν κατοίκους της Ένωσης. Στην τροπολογία 
διευκρινίζεται η έννοια της «παρακολούθησης». Βλέπε τη συνδεόμενη τροπολογία επί του 
άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο β).

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Οι αρχές της προστασίας πρέπει να 
εφαρμόζονται σε κάθε πληροφορία η οποία 
αφορά πρόσωπο κατονομαζόμενο ή του 
οποίου η ταυτότητα μπορεί να 
εξακριβωθεί. Για τον καθορισμό του κατά 
πόσον η ταυτότητα ενός 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 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.

(23) Οι αρχές της προστασίας πρέπει να 
εφαρμόζονται σε κάθε πληροφορία η οποία 
αφορά πρόσωπο κατονομαζόμενο ή του 
οποίου η ταυτότητα μπορεί να 
εξακριβωθεί. Για τον καθορισμό του κατά 
πόσον η ταυτότητα ενός 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. Ο παρών κανονισμός δεν 
πρέπει να εφαρμόζεται σε ανώνυμα 
δεδομένα, ήτοι τυχόν δεδομένα που δεν 
μπορούν να σχετισθούν άμεσα ή έμμεσα, 
μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με συναφή 
δεδομένα, με ένα φυσικό πρόσωπο, ούτε 
σε περιπτώσεις όπου η διαπίστωση αυτής 
της σχέσης θα απαιτούσε δυσανάλογο 
χρόνο, κόστος και κόπο, λαμβάνοντας 
υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις της 
τεχνολογίας κατά τη χρονική στιγμή της 
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επεξεργασίας και τις δυνατότητες 
ανάπτυξης κατά τη διάρκεια της 
περιόδου επεξεργασίας των δεδομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται περαιτέρω η έννοια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μέσω 
αντικειμενικών κριτηρίων για τα ανώνυμα δεδομένα, βάσει της σύστασης 2006(4) του 
Συμβουλίου της Ευρώπης. Βλέπε συνδεόμενη τροπολογία επί του άρθρου 4 παράγραφος 1 και 
επί της αιτιολογικής σκέψης 24.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Όταν χρησιμοποιούν επιγραμμικές 
υπηρεσίες, τα φυσικά πρόσωπα μπορεί να 
συνδέονται με επιγραμμικά αναγνωριστικά 
ταυτότητας, τα οποία παρέχονται από τις 
συσκευές, τις εφαρμογές, τα εργαλεία και 
τα πρωτόκολλά τους, όπως διευθύνσεις 
πρωτοκόλλου Ίντερνετ ή αναγνωριστικά 
cookies. Αυτά μπορεί να αφήνουν ίχνη τα 
οποία, σε συνδυασμό με μοναδικά 
αναγνωριστικά ταυτότητας και άλλες 
πληροφορίες που λαμβάνουν οι 
εξυπηρετητές, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία 
προφίλ των φυσικών προσώπων και την 
αναγνώριση της ταυτότητάς τους. 
Επομένως, αναγνωριστικοί αριθμοί, 
δεδομένα θέσης, επιγραμμικά 
αναγνωριστικά ταυτότητας ή άλλοι 
ειδικοί τέτοιοι παράγοντες δεν είναι 
υποχρεωτικό να θεωρούνται σε κάθε
περίπτωση δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα.

(24) Όταν χρησιμοποιούν επιγραμμικές 
υπηρεσίες, τα φυσικά πρόσωπα μπορεί να 
συνδέονται με ένα ή περισσότερα
επιγραμμικά αναγνωριστικά ταυτότητας, 
τα οποία παρέχονται από τις συσκευές, τις 
εφαρμογές, τα εργαλεία και τα 
πρωτόκολλά τους, όπως διευθύνσεις 
πρωτοκόλλου Ίντερνετ ή αναγνωριστικά 
cookies και άλλα μοναδικά 
αναγνωριστικά ταυτότητας. Καθώς τα εν 
λόγω αναγνωριστικά αφήνουν ίχνη και 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 
επισημανθεί κάποιο φυσικό πρόσωπο, ο 
παρών κανονισμός πρέπει να ισχύει για 
την επεξεργασία που περιλαμβάνει 
τέτοιου είδους δεδομένα, εκτός εάν 
αποδεικνύεται ότι τα εν λόγω 
αναγνωριστικά ταυτότητας δεν ανήκουν 
σε φυσικά πρόσωπα, όπως είναι για 
παράδειγμα οι διευθύνσεις πρωτοκόλλου 
Διαδικτύου (ΙΡ) που χρησιμοποιούνται 
από εταιρείες, οι οποίες δεν μπορούν να 
θεωρηθούν «δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα» υπό την έννοια του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η έννοια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διευκρινίζεται περαιτέρω μέσω 
αντικειμενικών κριτηρίων. Τα αναγνωριστικά ταυτότητας που σχετίζονται άμεσα με ένα φυσικό 
πρόσωπο πρέπει να θεωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Βλέπε συνδεόμενη 
τροπολογία επί του άρθρου 4 παράγραφος 1 και επί της αιτιολογικής σκέψης 23.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
παιδιών απαιτούν ειδική προστασία, καθώς 
τα παιδιά μπορεί να έχουν μικρότερη 
επίγνωση των κινδύνων, των συνεπειών, 
των εγγυήσεων και των δικαιωμάτων τους 
σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Για τον 
καθορισμό του πότε ένα φυσικό πρόσωπο 
είναι παιδί, ο παρών κανονισμός πρέπει να 
υιοθετήσει τον ορισμό που προβλέπεται 
στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα του παιδιού.

(29) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
παιδιών απαιτούν ειδική προστασία, καθώς 
τα παιδιά μπορεί να έχουν μικρότερη 
επίγνωση των κινδύνων, των συνεπειών, 
των εγγυήσεων και των δικαιωμάτων τους 
σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Για τον 
καθορισμό του πότε ένα φυσικό πρόσωπο 
είναι παιδί, ο παρών κανονισμός πρέπει να 
υιοθετήσει τον ορισμό που προβλέπεται 
στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα του παιδιού. Οι αναφορές του 
παρόντος κανονισμού στην προστασία 
των παιδιών δεν υπονοούν σε καμία 
περίπτωση ότι για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των 
ενηλίκων απαιτείται λιγότερη μέριμνα 
από όση θα δινόταν εάν δεν 
περιλαμβάνονταν οι αναφορές αυτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τα παιδιά απαιτείται ειδική προστασία, αλλά, αντιστρόφως, κάτι τέτοιο δεν υπονοεί 
λιγότερη προστασία για τους ενηλίκους. Βλέπε συνδεόμενο άρθρο 8 και άρθρο 17 
παράγραφος 1.
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Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Για να είναι η επεξεργασία σύννομη, 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία 
βάσει της συγκατάθεσης του 
ενδιαφερόμενου προσώπου ή κάποιας 
άλλης θεμιτής βάσης, η οποία προβλέπεται 
διά νόμου είτε στον παρόντα κανονισμό 
είτε σε άλλη νομοθεσία της Ένωσης ή 
κράτους μέλους η οποία αναφέρεται στον 
παρόντα κανονισμό.

(31) Για να είναι η επεξεργασία σύννομη, 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία 
βάσει ειδικής, ρητής και εν πλήρει 
επιγνώσει συγκατάθεσης του 
ενδιαφερόμενου προσώπου ή κάποιας 
άλλης θεμιτής βάσης, η οποία προβλέπεται 
διά νόμου είτε στον παρόντα κανονισμό 
είτε σε άλλη νομοθεσία της Ένωσης ή 
κράτους μέλους η οποία αναφέρεται στον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Όταν η επεξεργασία βασίζεται στη 
συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας φέρει το βάρος απόδειξης ότι 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα παρέσχε τη συγκατάθεσή του 
στην πράξη επεξεργασίας. Ειδικότερα, στο 
πλαίσιο έγγραφης δήλωσης για άλλο θέμα, 
εγγυήσεις πρέπει να διασφαλίζουν ότι το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα γνωρίζει ότι και σε ποιο βαθμό 
παρέχει τη συγκατάθεσή του.

(32) Όταν η επεξεργασία βασίζεται στη 
συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας φέρει το βάρος απόδειξης ότι 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα παρέσχε τη συγκατάθεσή του 
στην πράξη επεξεργασίας. Ειδικότερα, στο 
πλαίσιο έγγραφης δήλωσης για άλλο θέμα, 
εγγυήσεις πρέπει να διασφαλίζουν ότι το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα γνωρίζει ότι και σε ποιο βαθμό 
παρέχει τη συγκατάθεσή του. Για λόγους 
συμμόρφωσης με την αρχή της 
ελαχιστοποίησης των δεδομένων, το 
βάρος απόδειξης δεν πρέπει να νοείται ως 
απαίτηση θετικής ταυτοποίησης του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, εκτός εάν η ταυτοποίηση είναι 
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απαραίτητη.

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Για τη διασφάλιση της ελεύθερης 
συγκατάθεσης, πρέπει να διευκρινίζεται ότι 
η συγκατάθεση δεν συνιστά έγκυρο νομικό 
λόγο όταν το φυσικό πρόσωπο δεν έχει 
γνήσια και ελεύθερη επιλογή και δεν είναι 
ακολούθως σε θέση να αρνηθεί ή να 
αποσύρει τη συγκατάθεση χωρίς αυτό να 
αποβεί εις βάρος του.

(33) Για τη διασφάλιση της ελεύθερης 
συγκατάθεσης, πρέπει να διευκρινίζεται ότι 
η συγκατάθεση δεν συνιστά έγκυρο νομικό 
λόγο όταν το φυσικό πρόσωπο δεν έχει 
γνήσια και ελεύθερη επιλογή και δεν είναι 
ακολούθως σε θέση να αρνηθεί ή να 
αποσύρει τη συγκατάθεση χωρίς αυτό να 
αποβεί εις βάρος του. Η χρήση 
προκαθορισμένων επιλογών τις οποίες το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα καλείται να τροποποιήσει για 
να δηλώσει την αντίθεσή του στην 
επεξεργασία, όπως είναι τα 
προσυμπληρωμένα τετραγωνίδια, δεν 
εκφράζει ελεύθερη συγκατάθεση.

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Η συγκατάθεση δεν πρέπει να παρέχει 
έγκυρο νομικό λόγο για την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εάν 
υπάρχει σαφής ανισορροπία μεταξύ του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και του υπευθύνου επεξεργασίας. 
Αυτό ισχύει ιδίως εάν το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα τελεί σε 

(34) Η συγκατάθεση δεν πρέπει να παρέχει 
έγκυρο νομικό λόγο για την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εάν 
υπάρχει σαφής ανισορροπία μεταξύ του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και του υπευθύνου επεξεργασίας. 
Αυτό ισχύει ιδίως εάν το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα τελεί σε 
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σχέση εξάρτησης από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας, μεταξύ άλλων, εάν τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον 
εργοδότη στο πλαίσιο της εργασιακής τους 
σχέσης. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
είναι δημόσια αρχή, ανισορροπία στις 
συγκεκριμένες πράξεις επεξεργασίας 
δεδομένων υπάρχει μόνον εάν η δημόσια 
αρχή μπορεί να επιβάλει μια υποχρέωση 
δυνάμει των σχετικών δημόσιων εξουσιών 
της και η συγκατάθεση δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ότι παρέχεται ελεύθερα, 
λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

σχέση εξάρτησης από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας, μεταξύ άλλων, εάν τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον 
εργοδότη στο πλαίσιο της εργασιακής τους 
σχέσης, εάν ο εκτελών την επεξεργασία ή 
ο υπεύθυνος επεξεργασίας κατέχει 
δεσπόζουσα θέση στην αγορά όσον 
αφορά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που 
παρέχονται στο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, ή εάν, βάσει 
μονομερούς και μη αναγκαίας 
τροποποίησης των όρων παροχής των 
υπηρεσιών, το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα δεν έχει άλλη 
επιλογή από το να αποδεχθεί την εν λόγω 
τροποποίηση ή να εγκαταλείψει έναν 
διαδικτυακό πόρο στον οποίο έχει 
επενδύσει σημαντικό χρόνο. Εάν ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας είναι δημόσια 
αρχή, ανισορροπία στις συγκεκριμένες 
πράξεις επεξεργασίας δεδομένων υπάρχει 
μόνον εάν η δημόσια αρχή μπορεί να 
επιβάλει μια υποχρέωση δυνάμει των 
σχετικών δημόσιων εξουσιών της και η 
συγκατάθεση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι 
παρέχεται ελεύθερα, λαμβάνοντας υπόψη 
το συμφέρον του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έννοια της «σημαντικής ανισορροπίας» διευκρινίζεται περαιτέρω συμπεριλαμβάνοντας και 
καταστάσεις δεσπόζουσας θέσης στην αγορά ή εγκλωβισμού του πελάτη.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Εάν η επεξεργασία διενεργείται για 
σκοπούς συμμόρφωσης προς νομική 
υποχρέωση την οποία υπέχει ο υπεύθυνος 

(36) Εάν η επεξεργασία διενεργείται για 
σκοπούς συμμόρφωσης προς νομική 
υποχρέωση την οποία υπέχει ο υπεύθυνος 



PR\924343EL.doc 23/247 PE501.927v04-00

EL

επεξεργασίας ή εάν η επεξεργασία είναι 
αναγκαία για την εκτέλεση καθήκοντος 
που ασκείται για το δημόσιο συμφέρον ή 
κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας, η 
νομική βάση της επεξεργασίας πρέπει να 
ερείδεται στο δίκαιο της Ένωσης ή στο 
δίκαιο κράτους μέλους, ανταποκρινόμενη 
στις απαιτήσεις του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά με οιονδήποτε περιορισμό των 
δικαιωμάτων και των ελευθεριών. Επίσης, 
το δίκαιο της Ένωσης ή το εθνικό δίκαιο 
καθορίζουν κατά πόσον ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ο οποίος εκτελεί καθήκον 
που ασκείται για το δημόσιο συμφέρον ή 
κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας θα 
πρέπει να είναι δημόσια διοίκηση ή άλλο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο του δημοσίου 
δικαίου ή του ιδιωτικού δικαίου, όπως 
επαγγελματική οργάνωση.

επεξεργασίας ή κατά την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας, η νομική βάση της επεξεργασίας 
πρέπει να ερείδεται στο δίκαιο της Ένωσης 
ή στο δίκαιο κράτους μέλους, 
ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις του 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με 
οιονδήποτε περιορισμό των δικαιωμάτων 
και των ελευθεριών. Επίσης, το δίκαιο της 
Ένωσης ή το εθνικό δίκαιο καθορίζουν 
κατά πόσον ο υπεύθυνος επεξεργασίας ο 
οποίος εκτελεί καθήκον κατά την άσκηση 
δημόσιας εξουσίας θα πρέπει να είναι 
δημόσια διοίκηση ή άλλο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο του δημοσίου δικαίου ή του 
ιδιωτικού δικαίου, όπως επαγγελματική 
οργάνωση.

Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Τα έννομα συμφέροντα του 
υπευθύνου επεξεργασίας μπορεί να 
παρέχουν τη νομική βάση για την 
επεξεργασία, υπό τον όρο ότι δεν 
υπερισχύουν τα συμφέροντα ή τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα. Κάτι τέτοιο απαιτεί προσεκτική 
αξιολόγηση ιδίως εάν το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα είναι 
παιδί, δεδομένου ότι τα παιδιά χρήζουν 
ειδικής προστασίας. Το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει να 
έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί στην 
επεξεργασία για λόγους που σχετίζονται 
με τη συγκεκριμένη κατάστασή του και

(38) Σε εξαιρετικές περιστάσεις, τα
έννομα συμφέροντα του υπευθύνου 
επεξεργασίας μπορεί να παρέχουν τη 
νομική βάση για την επεξεργασία, υπό τον 
όρο ότι δεν υπερισχύουν τα συμφέροντα ή 
τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι 
ελευθερίες του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα. Κάτι τέτοιο 
απαιτεί προσεκτική αξιολόγηση ιδίως εάν 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα είναι παιδί, δεδομένου ότι τα 
παιδιά χρήζουν ειδικής προστασίας. Το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα πρέπει να έχει το δικαίωμα να 
αντιταχθεί στην επεξεργασία χωρίς 
οικονομική επιβάρυνση. Για τη 
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χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Για τη 
διασφάλιση της διαφάνειας, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας πρέπει να υποχρεούται να 
ενημερώνει ρητώς το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα για τα έννομα 
συμφέροντα που επιδιώκονται και για το 
δικαίωμα αντίταξης, καθώς και να 
υποχρεούται να τεκμηριώνει τα εν λόγω 
έννομα συμφέροντα. Δεδομένου ότι ο 
νομοθέτης πρέπει να παρέχει διά νόμου τη 
νομική βάση για την επεξεργασία 
δεδομένων από τις δημόσιες αρχές, ο 
συγκεκριμένος νομικός λόγος δεν πρέπει 
να εφαρμόζεται για την επεξεργασία από 
τις δημόσιες αρχές κατά την εκπλήρωση 
των καθηκόντων τους.

διασφάλιση της διαφάνειας, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας πρέπει να υποχρεούται να 
ενημερώνει ρητώς το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα για τα έννομα 
συμφέροντα που επιδιώκονται και για το 
δικαίωμα αντίταξης, καθώς και να 
υποχρεούται να τεκμηριώνει τα εν λόγω 
έννομα συμφέροντα. Δεδομένου ότι ο 
νομοθέτης πρέπει να παρέχει διά νόμου τη 
νομική βάση για την επεξεργασία 
δεδομένων από τις δημόσιες αρχές, ο 
συγκεκριμένος νομικός λόγος δεν πρέπει 
να εφαρμόζεται για την επεξεργασία από 
τις δημόσιες αρχές κατά την εκπλήρωση 
των καθηκόντων τους.

Or. en

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Η επεξεργασία δεδομένων, στο βαθμό 
που είναι αυστηρά απαραίτητη για τη 
διασφάλιση της ασφάλειας δικτύων και 
πληροφοριών, δηλαδή της ικανότητας ενός 
δικτύου ή ενός συστήματος πληροφοριών 
να αντέχει, έως ένα δεδομένο επίπεδο 
εμπιστοσύνης, σε τυχαία γεγονότα ή 
παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες οι 
οποίες διακυβεύουν τη διαθεσιμότητα, τη 
γνησιότητα, την ακεραιότητα και την 
εμπιστευτικότητα αποθηκευμένων ή 
διαβιβαζόμενων δεδομένων, καθώς και της 
ασφάλειας των σχετικών υπηρεσιών που 
προσφέρουν τα εν λόγω δίκτυα και 
συστήματα ή που είναι προσπελάσιμες 
μέσω των εν λόγω δικτύων και 
συστημάτων, από δημόσιες αρχές, ομάδες 
αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην 
πληροφορική (CERT), ομάδες παρέμβασης 
συμβάντων που αφορούν την ασφάλεια 

(39) Η επεξεργασία δεδομένων, στο βαθμό 
που είναι αυστηρά απαραίτητη για τη 
διασφάλιση της ασφάλειας δικτύων και 
πληροφοριών, δηλαδή της ικανότητας ενός 
δικτύου ή ενός συστήματος πληροφοριών 
να αντέχει σε τυχαία γεγονότα ή 
παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες οι 
οποίες διακυβεύουν τη διαθεσιμότητα, τη 
γνησιότητα, την ακεραιότητα και την 
εμπιστευτικότητα αποθηκευμένων ή 
διαβιβαζόμενων δεδομένων, καθώς και της 
ασφάλειας των σχετικών υπηρεσιών που 
προσφέρουν τα εν λόγω δίκτυα και 
συστήματα ή που είναι προσπελάσιμες 
μέσω των εν λόγω δικτύων και 
συστημάτων, από δημόσιες αρχές, ομάδες 
αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην 
πληροφορική (CERT), ομάδες παρέμβασης 
συμβάντων που αφορούν την ασφάλεια 
των υπολογιστών (CSIRT), παρόχους 



PR\924343EL.doc 25/247 PE501.927v04-00

EL

των υπολογιστών (CSIRT), παρόχους 
δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και παρόχους τεχνολογιών 
και υπηρεσιών ασφάλειας, αποτελεί 
έννομο συμφέρον του ενδιαφερόμενου 
υπευθύνου επεξεργασίας. Αυτό μπορεί να 
περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την 
πρόληψη μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης 
σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
διανομής κακόβουλων προγραμμάτων και 
την παύση επιθέσεων «άρνησης 
υπηρεσίας» και ζημιών σε συστήματα 
πληροφορικής και ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών.

δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και παρόχους τεχνολογιών 
και υπηρεσιών ασφάλειας, αποτελεί, σε 
συγκεκριμένα περιστατικά, έννομο 
συμφέρον του ενδιαφερόμενου υπευθύνου 
επεξεργασίας. Αυτό μπορεί να 
περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την 
πρόληψη μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης 
σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
διανομής κακόβουλων προγραμμάτων και 
την παύση επιθέσεων «άρνησης 
υπηρεσίας» και ζημιών σε συστήματα 
πληροφορικής και ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. Έννομο συμφέρον αποτελεί 
επίσης η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα με στόχο τον 
περιορισμό της καταχρηστικής 
πρόσβασης και χρήσης συστημάτων 
δικτύου ή πληροφόρησης που είναι 
διαθέσιμα στο κοινό, όπως η κατάρτιση 
μαύρης λίστας με διευθύνσεις ελέγχου 
πρόσβασης μέσου (MAC, Media Access 
Control) ή με ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
από τον διαχειριστή του συστήματος.

Or. en

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39a) Η είσπραξη των νομίμων 
απαιτήσεων από το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, π.χ., η 
είσπραξη οφειλών ή αστικών 
αποζημιώσεων και αξιώσεων, συνιστά 
έννομο συμφέρον, αρκεί η νόμιμη 
απαίτηση να είχε κατοχυρωθεί πριν από 
τη συλλογή και την επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η 
ίδια αρχή ισχύει και για την πρόληψη ή 
τον περιορισμό των ζημιών που 
προκαλούνται στον υπεύθυνο 
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επεξεργασίας από το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, π.χ., για να 
προληφθεί η αθέτηση πληρωμών.

Or. en

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39β) Τα συμφέροντα και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα υπερισχύουν 
των συμφερόντων του υπευθύνου 
επεξεργασίας όταν τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε 
επεξεργασία σε περιπτώσεις κατά τις 
οποίες το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα δεν αναμένει 
περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων 
του, για παράδειγμα όταν ένα πρόσωπο 
υποβάλλει ερώτημα αναζήτησης, 
συντάσσει και αποστέλλει ηλεκτρονικό 
μήνυμα ή κάνει χρήση άλλης 
ηλεκτρονικής υπηρεσίας ανταλλαγής 
προσωπικών μηνυμάτων. Τυχόν 
επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων για
σκοπούς άλλους από την εκτέλεση της 
υπηρεσίας που ζήτησε το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, δεν 
πρέπει να θεωρείται έννομο συμφέρον του 
υπευθύνου επεξεργασίας.

Or. en
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Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
τα οποία είναι εκ φύσεως ιδιαίτερα 
ευαίσθητα σε σχέση με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα ή με την ιδιωτική ζωή χρήζουν 
ειδικής προστασίας. Τέτοια δικαιώματα 
δεν πρέπει να υποβάλλονται σε 
επεξεργασία, παρά μόνον με τη ρητή 
συγκατάθεση του προσώπου το οποίο 
αφορούν. Ωστόσο, πρέπει να προβλέπονται 
ρητώς παρεκκλίσεις από τη συγκεκριμένη 
απαγόρευση σε σχέση με ειδικές ανάγκες, 
ιδίως όταν η επεξεργασία διενεργείται στο 
πλαίσιο θεμιτών δραστηριοτήτων από 
ορισμένες οργανώσεις ή ιδρύματα σκοπός 
των οποίων είναι να επιτρέπουν την 
άσκηση θεμελιωδών ελευθεριών.

(41) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
τα οποία είναι εκ φύσεως ιδιαίτερα 
ευαίσθητα σε σχέση με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα ή με την ιδιωτική ζωή χρήζουν 
ειδικής προστασίας. Τέτοια δεδομένα δεν 
πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία, 
παρά μόνον με τη ρητή και εν πλήρει 
επιγνώσει συγκατάθεση του προσώπου το 
οποίο αφορούν. Ωστόσο, πρέπει να 
προβλέπονται ρητώς παρεκκλίσεις από τη 
συγκεκριμένη απαγόρευση σε σχέση με 
ειδικές ανάγκες, ιδίως όταν η επεξεργασία 
διενεργείται στο πλαίσιο θεμιτών 
δραστηριοτήτων από ορισμένες 
οργανώσεις ή ιδρύματα σκοπός των 
οποίων είναι να επιτρέπουν την άσκηση 
θεμελιωδών ελευθεριών από τα εν λόγω 
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Η παρέκκλιση από την απαγόρευση 
επεξεργασίας ευαίσθητων κατηγοριών 
δεδομένων πρέπει να επιτρέπεται επίσης 
όταν θεσπίζεται διά νόμου, και με την 
επιφύλαξη κατάλληλων εγγυήσεων, ώστε 
να προστατεύονται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα και άλλα 
θεμελιώδη δικαιώματα, εφόσον κάτι τέτοιο 
δικαιολογείται από λόγους δημόσιου 
συμφέροντος και κυρίως για σκοπούς 

(42) Η παρέκκλιση από την απαγόρευση 
επεξεργασίας ευαίσθητων κατηγοριών 
δεδομένων πρέπει να επιτρέπεται επίσης 
όταν θεσπίζεται διά νόμου, και με την 
επιφύλαξη κατάλληλων εγγυήσεων, ώστε 
να προστατεύονται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα και άλλα 
θεμελιώδη δικαιώματα, εφόσον κάτι τέτοιο 
δικαιολογείται από λόγους δημόσιου 
συμφέροντος και κυρίως για σκοπούς 
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υγείας, συμπεριλαμβανομένης της 
δημόσιας υγείας, της κοινωνικής 
προστασίας και της διαχείρισης υπηρεσιών 
υγειονομικής περίθαλψης, προκειμένου 
ιδίως να διασφαλίζεται η ποιότητα και η 
αποδοτικότητα ως προς το κόστος των 
διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για τον 
διακανονισμό απαιτήσεων για παροχές και 
υπηρεσίες στο σύστημα ασφάλισης υγείας 
ή για ιστορικούς και στατιστικούς 
σκοπούς και για σκοπούς επιστημονικής 
έρευνας.

υγείας, συμπεριλαμβανομένης της 
δημόσιας υγείας, της κοινωνικής 
προστασίας και της διαχείρισης υπηρεσιών
υγειονομικής περίθαλψης, προκειμένου 
ιδίως να διασφαλίζεται η ποιότητα και η 
αποδοτικότητα ως προς το κόστος των 
διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για τον 
διακανονισμό απαιτήσεων για παροχές και 
υπηρεσίες στο σύστημα ασφάλισης υγείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων για ιστορικούς και στατιστικούς σκοπούς και για 
σκοπούς επιστημονικής έρευνας δεν είναι τόσο επείγουσα ή επιτακτική όσο για λόγους δημόσιας 
υγείας και κοινωνικής προστασίας. Δεν υπάρχει συνεπώς ανάγκη να θεσπιστεί εξαίρεση που θα 
έθετε τους λόγους αυτούς στο ίδιο επίπεδο με τις άλλες παρατεθείσες αιτιολογήσεις.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Εάν τα δεδομένα τα οποία 
επεξεργάζεται ένας υπεύθυνος 
επεξεργασίας δεν επιτρέπουν στον 
υπεύθυνο επεξεργασίας να αναγνωρίσει 
την ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας δεν πρέπει να 
υποχρεούται να εξασφαλίζει πρόσθετες 
πληροφορίες προκειμένου να αναγνωρίσει 
την ταυτότητα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα με μοναδικό 
σκοπό τη συμμόρφωσή του προς 
οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος 
κανονισμού. Σε περίπτωση αιτήματος 
πρόσβασης, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
πρέπει να δικαιούται να ζητεί από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα περισσότερες πληροφορίες οι 
οποίες θα του επιτρέψουν να εντοπίσει τα 

(45) Εάν τα δεδομένα τα οποία 
επεξεργάζεται ένας υπεύθυνος 
επεξεργασίας δεν επιτρέπουν στον 
υπεύθυνο επεξεργασίας να αναγνωρίσει 
την ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου ή 
να το διαχωρίσει, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας δεν πρέπει να υποχρεούται 
να εξασφαλίζει πρόσθετες πληροφορίες 
προκειμένου να αναγνωρίσει την 
ταυτότητα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα με μοναδικό 
σκοπό τη συμμόρφωσή του προς 
οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος 
κανονισμού. Σε περίπτωση αιτήματος 
πρόσβασης, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
πρέπει να δικαιούται να ζητεί από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα περισσότερες πληροφορίες οι 
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δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
ζητεί το εν λόγω πρόσωπο.

οποίες θα του επιτρέψουν να εντοπίσει τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
ζητεί το εν λόγω πρόσωπο.

Or. en

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 45 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45a) Το δικαίωμα στην προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
βασίζεται στο δικαίωμα του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα να 
ασκεί έλεγχο επί των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που 
υποβάλλονται σε επεξεργασία. Για τον 
σκοπό αυτόν πρέπει να εκχωρηθούν στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα πλήρη και αδιαμφισβήτητα 
δικαιώματα σε διαφανή, σαφή και 
εύληπτη πληροφόρηση σχετικά με την 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν, δικαίωμα σε 
πρόσβαση, διόρθωση και διαγραφή των 
εν λόγω δεδομένων, δικαίωμα στη 
φορητότητα δεδομένων και δικαίωμα 
αντίταξης στην κατάρτιση προφίλ. 
Επιπλέον, το εν λόγω πρόσωπο πρέπει να 
έχει δικαίωμα υποβολής καταγγελίας 
στην αρμόδια αρχή προστασίας 
δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα την 
επεξεργασία, και δικαίωμα δικαστικής 
προσφυγής με σκοπό τη διεκδίκηση των 
δικαιωμάτων του, καθώς και δικαίωμα 
σε αποζημίωση για ζημία που 
προκλήθηκε από παράνομη επεξεργασία 
ή από ενέργεια ασυμβίβαστη με τον 
παρόντα κανονισμό. Οι διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού αποσκοπούν στην 
ενίσχυση, στην αποσαφήνιση, στη 
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διασφάλιση και, ανάλογα με την 
περίπτωση, στην κωδικοποίηση των εν 
λόγω δικαιωμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εισαγωγική περίληψη των δικαιωμάτων των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα, 
ανάλογη με την περίληψη του Άρθρου 5 που αφορά τις αρχές επεξεργασίας.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Πρέπει να προβλέπονται τρόποι για τη 
διευκόλυνση της άσκησης από το πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα των 
δικαιωμάτων του που προβλέπονται από 
τον παρόντα κανονισμό, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικότερα 
μηχανισμών υποβολής αιτημάτων -χωρίς 
οικονομική επιβάρυνση- πρόσβασης σε
δεδομένα, διόρθωσης, διαγραφής και 
άσκησης του δικαιώματος αντίταξης. Ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να 
υποχρεούται να απαντά σε αιτήματα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα εντός καθορισμένης προθεσμίας 
και να παρέχει αιτιολογία στην περίπτωση 
που δεν συμμορφώνεται προς το αίτημα 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

(47) Πρέπει να προβλέπονται τρόποι για τη 
διευκόλυνση της άσκησης από το πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα των 
δικαιωμάτων του που προβλέπονται από 
τον παρόντα κανονισμό, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικότερα 
μηχανισμών εξασφάλισης -χωρίς 
οικονομική επιβάρυνση- πρόσβασης σε 
δεδομένα, διόρθωσης, διαγραφής και 
άσκησης του δικαιώματος αντίταξης. Ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να 
υποχρεούται να απαντά σε αιτήματα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα εντός καθορισμένης προθεσμίας 
και να παρέχει αιτιολογία στην περίπτωση 
που αδυνατεί να συμμορφωθεί προς το 
αίτημα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en
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Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50) Ωστόσο, δεν είναι αναγκαίο να 
επιβάλλεται η υποχρέωση αυτή εάν το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα διαθέτει ήδη την ενημέρωση 
αυτή ή εάν η καταχώριση ή η κοινοποίηση 
των δεδομένων προβλέπεται ρητώς από 
τον νόμο ή εάν η παροχή ενημέρωσης στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα αποδεικνύεται ανέφικτη ή 
απαιτεί δυσανάλογες προσπάθειες. Η 
τελευταία αυτή περίπτωση μπορεί να 
συμβεί ειδικότερα εάν η επεξεργασία 
προορίζεται για ιστορικούς ή 
στατιστικούς σκοπούς ή σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας· συναφώς, 
μπορούν να λαμβάνονται υπόψη ο 
αριθμός των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, η ηλικία των
δεδομένων και τυχόν ληφθέντα 
αντισταθμιστικά μέτρα.

(50) Ωστόσο, δεν είναι αναγκαίο να 
επιβάλλεται η υποχρέωση αυτή εάν το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα διαθέτει ήδη την ενημέρωση 
αυτή ή εάν η καταχώριση ή η κοινοποίηση 
των δεδομένων προβλέπεται ρητώς από 
τον νόμο ή εάν η παροχή ενημέρωσης στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα αποδεικνύεται ανέφικτη ή 
απαιτεί δυσανάλογες προσπάθειες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το διαγραφέν κείμενο ενδέχεται να παρερμηνευθεί ως απόπειρα προώθησης μειωμένης 
προστασίας για ορισμένα είδη επεξεργασίας δεδομένων. Βλέπε συνδεόμενο άρθρο 14 
παράγραφος 5.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(51) Κάθε πρόσωπο πρέπει να έχει 
δικαίωμα πρόσβασης σε δεδομένα τα 
οποία συλλέχθηκαν και το αφορούν και να 
μπορεί να ασκεί το δικαίωμα αυτό 
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ευχερώς, προκειμένου να γνωρίζει και 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, τους 
αποδέκτες που λαμβάνουν τα δεδομένα, τη 
συλλογιστική για τα δεδομένα που 
υποβάλλονται σε επεξεργασία και τις 
δυνητικές συνέπειες της εν λόγω 
επεξεργασίας, τουλάχιστον όταν αυτή 
βασίζεται σε κατάρτιση προφίλ. Το 
δικαίωμα αυτό δεν πρέπει να επηρεάζει 
αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες 
άλλων, όπως το επαγγελματικό απόρρητο 
ή το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας 
και, ειδικότερα, το δικαίωμα δημιουργού 
που προστατεύει το λογισμικό. Ωστόσο, οι 
παράγοντες αυτοί δεν πρέπει να έχουν ως 
αποτέλεσμα την άρνηση παροχής κάθε 
ενημέρωσης στο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα.

ευχερώς, προκειμένου να γνωρίζει και 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, τους 
αποδέκτες που λαμβάνουν τα δεδομένα, τη 
συλλογιστική για τα δεδομένα που 
υποβάλλονται σε επεξεργασία και τις 
δυνητικές συνέπειες της εν λόγω 
επεξεργασίας, τουλάχιστον όταν αυτή 
βασίζεται σε κατάρτιση προφίλ. Το 
δικαίωμα αυτό δεν πρέπει να επηρεάζει 
αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες 
άλλων, όπως το επαγγελματικό απόρρητο 
ή το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, 
όπως για παράδειγμα το δικαίωμα 
δημιουργού που προστατεύει το λογισμικό. 
Ωστόσο, οι παράγοντες αυτοί δεν πρέπει 
να έχουν ως αποτέλεσμα την άρνηση 
παροχής κάθε ενημέρωσης στο πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση σχετικά με τον όρο «πνευματική ιδιοκτησία» ο οποίος εν προκειμένω συνδέεται με 
το δικαίωμα δημιουργού που προστατεύει το λογισμικό το οποίο χρησιμοποιείται για την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και όχι με την προστασία της πνευματικής 
ιδιοκτησίας εν γένει, η οποία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
Βλέπε συνδεόμενο άρθρο 15.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
χρησιμοποιεί κάθε εύλογο μέτρο για να 
επαληθεύει την ταυτότητα του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα το 

(52) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
χρησιμοποιεί κάθε εύλογο μέτρο για να 
επαληθεύει τη γνησιότητα του αιτήματος 
πρόσβασης του προσώπου στο οποίο 
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οποίο ζητεί πρόσβαση, ιδίως στο πλαίσιο 
επιγραμμικών υπηρεσιών και 
επιγραμμικών αναγνωριστικών 
ταυτότητας. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
δεν πρέπει να διατηρεί δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα με μοναδικό 
σκοπό να μπορεί να αποκρίνεται σε 
δυνητικά αιτήματα.

αναφέρονται τα δεδομένα, ιδίως στο 
πλαίσιο επιγραμμικών υπηρεσιών και 
επιγραμμικών αναγνωριστικών 
ταυτότητας. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
δεν πρέπει να διατηρεί δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα με μοναδικό 
σκοπό να μπορεί να αποκρίνεται σε 
δυνητικά αιτήματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν γίνεται χρήση ψευδώνυμων, η οποία ενθαρρύνεται από τον παρόντα κανονισμό, ο χρήστης 
αρκεί απλώς να πιστοποιήσει την ύπαρξή του παρέχοντας, π.χ., αποδείξεις ότι είναι ιδιοκτήτης 
ενός λογαριασμού, χωρίς να παράσχει πληροφορίες ταυτότητας. Βλέπε συνδεόμενο άρθρο 10, 
άρθρο 11 παράγραφος 2 και άρθρο 15 παράγραφος 1.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(53) Κάθε πρόσωπο πρέπει να έχει το 
δικαίωμα να ζητεί τη διόρθωση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν καθώς και το «δικαίωμα να 
λησμονηθεί» εάν η διατήρηση των εν λόγω 
δεδομένων δεν είναι σύμφωνη προς τον 
παρόντα κανονισμό. Ειδικότερα, τα 
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να 
ζητούν τη διαγραφή και την παύση της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που τα αφορούν, εάν τα 
δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε 
σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους 
συλλέγονται ή υποβάλλονται άλλως πως 
σε επεξεργασία, εάν τα πρόσωπα στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα 
αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους για την 
επεξεργασία ή εάν αντιτάσσονται στην 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που τα αφορούν ή εάν η 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 

(53) Κάθε πρόσωπο πρέπει να έχει το 
δικαίωμα να ζητεί τη διόρθωση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν καθώς και το «δικαίωμα να 
διαγραφεί και να λησμονηθεί» εάν η 
διατήρηση των εν λόγω δεδομένων δεν 
είναι σύμφωνη προς τον παρόντα 
κανονισμό. Ειδικότερα, τα πρόσωπα στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει να 
έχουν το δικαίωμα να ζητούν τη διαγραφή 
και την παύση της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα 
αφορούν, εάν τα δεδομένα δεν είναι πλέον 
απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για 
τους οποίους συλλέγονται ή υποβάλλονται 
άλλως πως σε επεξεργασία, εάν τα 
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους 
για την επεξεργασία ή εάν αντιτάσσονται 
στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που τα αφορούν ή εάν η 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
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χαρακτήρα που τα αφορούν δεν είναι 
σύμφωνη προς τον παρόντα κανονισμό για 
οποιονδήποτε άλλο λόγο. Το δικαίωμα 
αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία όταν το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα παρέσχε τη συγκατάθεσή του 
στην παιδική του ηλικία, όταν δεν είχε 
πλήρη επίγνωση των κινδύνων που ενέχει 
η επεξεργασία, και θέλει αργότερα να 
αφαιρέσει τα συγκεκριμένα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, κυρίως από το 
Διαδίκτυο. Ωστόσο, η περαιτέρω 
διατήρηση των δεδομένων πρέπει να 
επιτρέπεται όταν είναι αναγκαία για 
ιστορικούς ή στατιστικούς σκοπούς και 
σκοπούς επιστημονικής έρευνας, για 
λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα 
της δημόσιας υγείας, για την άσκηση του 
δικαιώματος ελευθερίας έκφρασης, όταν 
απαιτείται από τον νόμο ή εάν υπάρχει 
λόγος περιορισμού της επεξεργασίας των 
δεδομένων αντί της διαγραφής τους.

χαρακτήρα που τα αφορούν δεν είναι 
σύμφωνη προς τον παρόντα κανονισμό για 
οποιονδήποτε άλλο λόγο. Ωστόσο, η 
περαιτέρω διατήρηση των δεδομένων 
πρέπει να επιτρέπεται όταν είναι αναγκαία 
για ιστορικούς ή στατιστικούς σκοπούς και 
σκοπούς επιστημονικής έρευνας, για 
λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα 
της δημόσιας υγείας, για την άσκηση του 
δικαιώματος ελευθερίας έκφρασης, όταν 
απαιτείται από τον νόμο ή εάν υπάρχει 
λόγος περιορισμού της επεξεργασίας των 
δεδομένων αντί της διαγραφής τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς στην παρούσα αιτιολογική σκέψη παρέχονται σε όλους τους πολίτες ολοκληρωμένα 
δικαιώματα, δεν διαπιστώνεται ιδιαίτερη ανάγκη να απαιτηθεί «ειδική» προστασία για τα 
παιδιά. Το κείμενο που προτείνει η Επιτροπή ενδέχεται να εκληφθεί ότι υπονοεί μη 
ολοκληρωμένη προστασία για τους ενήλικες. Άλλωστε, ήδη υφίστανται ειδικές απαιτήσεις 
σχετικά με την εγκυρότητα της συγκατάθεσης των παιδιών στην επεξεργασία των δεδομένων 
που τα αφορούν. Υπό αυτήν την έννοια, το διαγραφέν κείμενο θα αποτελούσε απλώς μια 
επανάληψη. Βλέπε συνδεόμενη αιτιολογική σκέψη 29 και άρθρο 8 παράγραφος 1.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(54) Για να ενισχυθεί το δικαίωμα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα «να λησμονηθεί», το δικαίωμα 
διαγραφής πρέπει επίσης να επεκταθεί με 
τέτοιο τρόπο ώστε ο υπεύθυνος 

(54) Για να ενισχυθεί το δικαίωμα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα «να διαγραφεί και να 
λησμονηθεί», το δικαίωμα διαγραφής 
πρέπει επίσης να επεκταθεί με τέτοιο 
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επεξεργασίας ο οποίος δημοσιοποίησε τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να 
υποχρεούται να ενημερώνει τους τρίτους 
που επεξεργάζονται τα εν λόγω δεδομένα 
ότι ένα πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα του ζήτησε να διαγραφεί 
κάθε σύνδεσμος ή αντίγραφο ή 
αναπαραγωγή των εν λόγω δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Για τη 
διασφάλιση της εν λόγω ενημέρωσης, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να 
λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, 
συμπεριλαμβανομένων τεχνικών μέτρων, 
σε σχέση με τα δεδομένα για τη 
δημοσίευση των οποίων είναι αρμόδιος. 
Σε σχέση με τη δημοσίευση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από τρίτο, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να 
θεωρείται υπεύθυνος για τη δημοσίευση, 
εάν αυτός ο ίδιος ενέκρινε τη δημοσίευση 
από τον τρίτο.

τρόπο ώστε ο υπεύθυνος επεξεργασίας ο 
οποίος δημοσιοποίησε τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα χωρίς νόμιμη 
αιτιολόγηση να υποχρεούται να προβεί σε 
όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη 
διαγραφή των δεδομένων, με την 
επιφύλαξη ωστόσο του δικαιώματος του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα να ζητήσει αποζημίωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα διαγραφής και το δικαίωμα διόρθωσης παραμένουν σημαντικά για τα πρόσωπα 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα, καθώς δημοσιοποιούνται ολοένα περισσότερες 
πληροφορίες που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις. Ωστόσο, εάν η δημοσιοποίηση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιήθηκε για νομικούς λόγους, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, το δικαίωμα του προσώπου «να 
λησμονηθεί» δεν είναι ούτε ρεαλιστικό ούτε σύννομο. Βλέπε συνδεόμενες τροπολογίες επί του 
άρθρου 17 παράγραφος 2 και επί του άρθρου 17 παράγραφος 2α. Αυτό δεν σημαίνει ότι τρίτα 
μέρη μπορούν να προβούν σε περαιτέρω επεξεργασία δημοσιοποιημένων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα εάν δεν έχουν νόμιμη αιτία να το πράξουν.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55) Για να ενισχυθεί περαιτέρω ο έλεγχος 
επί των δεδομένων τους και το δικαίωμα 
πρόσβασής τους, τα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει να έχουν 

(55) Για να ενισχυθεί περαιτέρω ο έλεγχος 
επί των δεδομένων τους και το δικαίωμα 
πρόσβασής τους, τα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει να έχουν 
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το δικαίωμα, εάν τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα αποτελούν 
αντικείμενο επεξεργασίας με ηλεκτρονικά 
μέσα και με δομημένο και συνήθως 
χρησιμοποιούμενο μορφότυπο, να 
λαμβάνουν αντίγραφο των δεδομένων που 
τα αφορούν εξίσου σε συνήθως 
χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό 
μορφότυπο. Το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει να 
δικαιούται επίσης να μεταφέρει τα εν λόγω 
δεδομένα, τα οποία παρέσχε, από μια 
αυτοματοποιημένη εφαρμογή, όπως ένα 
κοινωνικό δίκτυο, σε μια άλλη. Αυτό 
πρέπει να εφαρμόζεται όταν το πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα 
παρέσχε τα δεδομένα στο 
αυτοματοποιημένο σύστημα 
επεξεργασίας, με τη συγκατάθεσή του ή 
στο πλαίσιο της εκτέλεσης σύμβασης.

το δικαίωμα να λαμβάνουν δωρεάν τα 
δεδομένα που τα αφορούν εξίσου σε 
συνήθως χρησιμοποιούμενο, 
διαλειτουργικό και, ει δυνατόν, ανοιχτής 
πηγής ηλεκτρονικό μορφότυπο. Το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα πρέπει να δικαιούται επίσης να 
μεταφέρει τα εν λόγω δεδομένα, τα οποία 
παρέσχε, από μια αυτοματοποιημένη 
εφαρμογή, όπως ένα κοινωνικό δίκτυο, σε 
μια άλλη. Οι πάροχοι υπηρεσιών της 
κοινωνίας της πληροφορίας δεν πρέπει να 
καθιστούν τη διαβίβαση των εν λόγω 
δεδομένων υποχρεωτική για την παροχή 
των υπηρεσιών τους. Τα κοινωνικά 
δίκτυα πρέπει να ενθαρρύνονται όσο το 
δυνατόν περισσότερο να αποθηκεύουν 
δεδομένα κατά τρόπο που να καθιστά 
δυνατή την αποτελεσματική φορητότητα 
των δεδομένων από τα πρόσωπα στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση να έχει γίνει ήδη επεξεργασία των δεδομένων σε δομημένο και συνήθως 
χρησιμοποιούμενο μορφότυπο προκειμένου να καταστεί δυνατή η άσκηση του δικαιώματος 
φορητότητας των δεδομένων, ενδέχεται να παρεμποδίσει την εφαρμογή της παρούσας διάταξης 
και να περιορίσει το δικαίωμα φορητότητας που έχει το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων πρέπει να είναι σε θέση να εξάγουν όλα τα 
δομημένα δεδομένα, ακόμη και από ένα ειδικό και ασύνηθες μορφότυπο, σε ένα συνήθως 
χρησιμοποιούμενο μορφότυπο. Βλέπε συνδεόμενο άρθρο 15 παράγραφος 2 όπως 
τροποποιήθηκε. Στο δεύτερο τμήμα διευκρινίζεται ότι η μεταφορά δεδομένων σε πλατφόρμα δεν 
πρέπει να αποτελεί προαπαιτούμενο για τη χρήση τους, με σκοπό την προστασία των 
καταναλωτών.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(57) Εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς 
ενεργητικής εμπορικής προώθησης , το 

(57) Εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία για έναν ή 
περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς, 
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πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα πρέπει να έχει το δικαίωμα να 
αντιταχθεί στην εν λόγω επεξεργασία 
ατελώς και με ευχερή και αποτελεσματικό 
τρόπο.

το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα πρέπει να έχει το δικαίωμα να 
αντιταχθεί εκ των προτέρων στην εν λόγω 
επεξεργασία, ατελώς και με ευχερή και 
αποτελεσματικό τρόπο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν μπορεί κανείς να υποστηρίξει δικαιολογημένα ότι η επεξεργασία για σκοπούς ενεργητικής 
εμπορικής προώθησης πρέπει να υπαχθεί σε λιγότερες εγγυήσεις σε σχέση με άλλες μορφές 
επεξεργασίας. Βλέπε συνδεόμενο άρθρο 19 παράγραφος 2.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 58

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(58) Κάθε φυσικό πρόσωπο πρέπει να έχει 
το δικαίωμα να μην υπάγεται σε μέτρο το 
οποίο βασίζεται σε κατάρτιση προφίλ 
μέσω αυτοματοποιημένης επεξεργασίας. 
Ωστόσο, ένα τέτοιο μέτρο πρέπει να 
επιτρέπεται όταν εγκρίνεται ρητώς διά 
νόμου, εκτελείται κατά τη σύναψη ή την 
εκτέλεση σύμβασης ή όταν το πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα 
παρέσχε τη συγκατάθεσή του. Σε κάθε 
περίπτωση, η επεξεργασία πρέπει να 
υπόκειται σε κατάλληλες εγγυήσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της ειδικής 
ενημέρωσης του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, του 
δικαιώματος εξασφάλισης ανθρώπινης 
παρέμβασης και της προϋπόθεσης το εν 
λόγω μέτρο να μην αφορά παιδί.

(58) Κάθε φυσικό πρόσωπο πρέπει να έχει 
το δικαίωμα να μη γίνεται αντικείμενο 
κατάρτισης προφίλ ή σε μέτρα τα οποία 
βασίζονται σε κατάρτιση προφίλ μέσω 
αυτοματοποιημένης επεξεργασίας. 
Ωστόσο, ένα τέτοιο μέτρο πρέπει να 
επιτρέπεται όταν εγκρίνεται ρητώς διά 
νόμου, εκτελείται κατά τη σύναψη ή την 
εκτέλεση σύμβασης ή όταν το πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα 
παρέσχε τη συγκατάθεσή του. Σε κάθε 
περίπτωση, η επεξεργασία πρέπει να 
υπόκειται σε κατάλληλες εγγυήσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της ειδικής 
ενημέρωσης του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα. Τα εν λόγω 
μέτρα δεν πρέπει να οδηγούν σε 
διακρίσεις, ούτε να αφορούν παιδιά, ούτε 
να έχουν νομικές ή σημαντικές 
επιπτώσεις στο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα χωρίς 
ανθρώπινη παρέμβαση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Όπως συμβαίνει με κάθε πράξη συλλογής, επεξεργασίας και χρήσης δεδομένων, θεσπίζεται 
γενική απαγόρευση της κατάρτισης προφίλ όπως ορίζεται στο άρθρο 4, η οποία επιτρέπεται 
μόνο όταν προβλέπεται από τον νόμο, ήτοι είτε με τη συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα είτε μέσω νομοθετικής διάταξης. Η συγκατάθεση αποτελεί κυρίως 
επιλογή στον ιδιωτικό τομέα (συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων), ενώ η νομικά 
προβλεπομένη άδεια σχετίζεται ειδικότερα, αλλά όχι αποκλειστικά με τον δημόσιο τομέα. Η 
συμπερίληψη επιτακτικής απαίτησης για τη συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα σε κατάρτιση προφίλ, προλαμβάνει τη συνήθη πρακτική δημιουργίας προφίλ εν 
αγνοία του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα. Βλέπε τη συνδεόμενες τροπολογίες 
επί του άρθρου 4 παράγραφος 3β (νέα), του άρθρου 14 παράγραφος 1 στοιχείο ζ), στοιχείο ζ α), 
στοιχείο ζ β), του άρθρου 15 παράγραφος 1 και του άρθρου 20.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 59

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(59) Περιορισμοί σε συγκεκριμένες 
βασικές αρχές και στα δικαιώματα 
ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης και 
διαγραφής ή στο δικαίωμα φορητότητας 
των δεδομένων, στο δικαίωμα αντίταξης, 
στα μέτρα που βασίζονται σε κατάρτιση 
προφίλ καθώς και στη γνωστοποίηση 
παραβίασης δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα και σε ορισμένες 
σχετικές υποχρεώσεις των υπευθύνων 
επεξεργασίας μπορούν να επιβληθούν από 
το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους 
μέλους, στον βαθμό που είναι αναγκαίοι 
και αναλογικοί σε μια δημοκρατική 
κοινωνία για τη διασφάλιση της δημόσιας 
ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της 
προστασίας της ανθρώπινης ζωής σε 
περίπτωση ιδίως φυσικών ή ανθρωπογενών 
καταστροφών, της πρόληψης, της 
διερεύνησης και της δίωξης ποινικών 
αδικημάτων ή παραβάσεων δεοντολογίας 
σε νομοθετικά κατοχυρωμένα 
επαγγέλματα, άλλων δημόσιων 
συμφερόντων της Ένωσης ή κράτους 
μέλους, ιδίως σημαντικού οικονομικού ή 

(59) Περιορισμοί σε συγκεκριμένες 
βασικές αρχές και στα δικαιώματα 
ενημέρωσης, διόρθωσης και διαγραφής ή 
στο δικαίωμα πρόσβασης και
φορητότητας των δεδομένων, στο 
δικαίωμα αντίταξης, στην κατάρτιση 
προφίλ καθώς και στη γνωστοποίηση 
παραβίασης δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα και σε ορισμένες 
σχετικές υποχρεώσεις των υπευθύνων 
επεξεργασίας μπορούν να επιβληθούν από 
το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους 
μέλους, στον βαθμό που είναι αναγκαίοι 
και αναλογικοί σε μια δημοκρατική 
κοινωνία για τη διασφάλιση της δημόσιας 
ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της 
προστασίας της ανθρώπινης ζωής σε 
περίπτωση ιδίως φυσικών ή ανθρωπογενών 
καταστροφών, της πρόληψης, της 
διερεύνησης και της δίωξης ποινικών 
αδικημάτων ή παραβάσεων δεοντολογίας 
σε νομοθετικά κατοχυρωμένα 
επαγγέλματα, άλλων δημόσιων 
συμφερόντων της Ένωσης ή κράτους 
μέλους, ιδίως της προστασίας του 
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χρηματοοικονομικού συμφέροντος της 
Ένωσης ή κράτους μέλους, ή της 
προστασίας του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ή των 
δικαιωμάτων και των ελευθεριών τρίτων. 
Οι εν λόγω περιορισμοί πρέπει να είναι 
σύμφωνοι προς τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση για την προάσπιση των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και των 
θεμελιωδών ελευθεριών.

προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ή των δικαιωμάτων και των 
ελευθεριών τρίτων. Οι εν λόγω 
περιορισμοί πρέπει να είναι σύμφωνοι 
προς τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση για την προάσπιση των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και των 
θεμελιωδών ελευθεριών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνακόλουθη τροποποίηση που βασίζεται στη συγχώνευση των δικαιωμάτων πρόσβασης και 
φορητότητας των δεδομένων και στις διευκρινίσεις σχετικά με την κατάρτιση προφίλ. Βλέπε 
συνδεόμενα άρθρα 15, 18, 20 και 21 παράγραφος 2.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(60) 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 να 
υποχρεούται να αποδείξει τη συμμόρφωση 
κάθε πράξης επεξεργασίας προς τον 
παρόντα κανονισμό.

(60) 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, ώστε να διασφαλιστεί η 
υποχρέωση λογοδοσίας. Ειδικότερα, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να 
διασφαλίζει και να είναι σε θέση να 
αποδείξει τη συμμόρφωση κάθε πράξης 
επεξεργασίας προς τον παρόντα 
κανονισμό. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά στην έννοια της λογοδοσίας και πρέπει να διευκρινιστεί ότι 
περιλαμβάνει μόνο την υποχρέωση να είναι κάποιος σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωση εάν 
του ζητηθεί. Βλέπε συνδεόμενο άρθρο 22.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 61

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(61) Η προστασία των δικαιωμάτων και 
των ελευθεριών των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα απαιτεί τη λήψη κατάλληλων 
τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, τόσο 
κατά τον σχεδιασμό της επεξεργασίας όσο 
και κατά την ίδια την επεξεργασία, ώστε 
να διασφαλίζεται ότι πληρούνται οι 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Για 
τη διασφάλιση και την απόδειξη της 
συμμόρφωσης προς τον παρόντα 
κανονισμό, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
πρέπει να θεσπίζει εσωτερικές πολιτικές 
και να εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα, τα 
οποία ανταποκρίνονται ειδικότερα στις 
αρχές της προστασίας των δεδομένων ήδη 
από τον σχεδιασμό και της προστασίας των 
δεδομένων εξ ορισμού.

(61) Η προστασία των δικαιωμάτων και 
των ελευθεριών των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα απαιτεί τη λήψη κατάλληλων 
τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, τόσο 
κατά τον σχεδιασμό της επεξεργασίας όσο 
και κατά την ίδια την επεξεργασία, ώστε 
να διασφαλίζεται ότι πληρούνται οι 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Για 
τη διασφάλιση και την απόδειξη της 
συμμόρφωσης προς τον παρόντα 
κανονισμό, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
πρέπει να θεσπίζει εσωτερικές πολιτικές 
και να εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα, τα 
οποία ανταποκρίνονται ειδικότερα στις 
αρχές της προστασίας των δεδομένων ήδη 
από τον σχεδιασμό και της προστασίας των 
δεδομένων εξ ορισμού. Η αρχή της 
προστασίας των δεδομένων ήδη από τον 
σχεδιασμό απαιτεί η προστασία των 
δεδομένων να εντάσσεται σε ολόκληρο 
τον κύκλο ζωής της τεχνολογίας, από το 
αρχικό στάδιο του σχεδιασμού, μέχρι την 
τελική εφαρμογή, χρήση και διάθεση. Η 
αρχή της προστασίας των δεδομένων εξ 
ορισμού απαιτεί οι ρυθμίσεις 
ιδιωτικότητας των υπηρεσιών και 
προϊόντων να συμμορφώνονται εξ 
ορισμού με τις γενικές αρχές προστασίας 
δεδομένων, όπως η ελαχιστοποίηση των 
δεδομένων και ο περιορισμός του 
σκοπού.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να είναι αποτελεσματική «η προστασία δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό», η 
εφαρμογή της πρέπει να γίνεται σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής των συστημάτων 
επεξεργασίας δεδομένων. Απαιτείται σαφέστερη διατύπωση των όρων «προστασία δεδομένων 
ήδη από τον σχεδιασμό» και «προστασία δεδομένων εξ ορισμού», όπως προτείνεται στην 
τροπολογία. Βλέπε συνδεόμενο άρθρο 23.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 63

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(63) Εάν ένας υπεύθυνος επεξεργασίας μη 
εγκαταστημένος στην Ένωση 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα τα οποία 
διαμένουν στην Ένωση, του οποίου οι 
δραστηριότητες επεξεργασίας σχετίζονται 
με την προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών στα 
εν λόγω πρόσωπα ή με την 
παρακολούθηση της συμπεριφοράς τους, 
ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να ορίσει 
εκπρόσωπο, εκτός εάν ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας είναι εγκαταστημένος σε 
τρίτη χώρα η οποία διασφαλίζει επαρκές 
επίπεδο προστασίας ή ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας είναι μικρή ή μεσαία 
επιχείρηση ή δημόσια αρχή ή φορέας ή εάν 
ο υπεύθυνος επεξεργασίας προσφέρει 
μόνον περιστασιακά αγαθά ή υπηρεσίες 
στα εν λόγω πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα. Ο εκπρόσωπος 
πρέπει να ενεργεί για λογαριασμό του 
υπευθύνου επεξεργασίας και σε αυτόν 
μπορεί να απευθύνεται κάθε αρχή ελέγχου.

(63) Εάν ένας υπεύθυνος επεξεργασίας μη 
εγκαταστημένος στην Ένωση 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα τα οποία 
διαμένουν στην Ένωση, του οποίου οι 
δραστηριότητες επεξεργασίας σχετίζονται 
με την προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών στα 
εν λόγω πρόσωπα ή με την 
παρακολούθηση των εν λόγω προσώπων, 
ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να ορίσει 
εκπρόσωπο, εκτός εάν ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας είναι εγκαταστημένος σε 
τρίτη χώρα η οποία διασφαλίζει επαρκές 
επίπεδο προστασίας, ή ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας είναι επιχείρηση ή δημόσια 
αρχή ή φορέας, ή εάν ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας προσφέρει μόνον 
περιστασιακά αγαθά ή υπηρεσίες στα εν 
λόγω πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα. Ο εκπρόσωπος πρέπει να 
ενεργεί για λογαριασμό του υπευθύνου 
επεξεργασίας και σε αυτόν μπορεί να 
απευθύνεται κάθε αρχή ελέγχου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο ψηφιακό περιβάλλον δεν είναι πλέον σκόπιμο να χρησιμοποιείται ο αριθμός των 
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υπαλλήλων για την εκτίμηση της βαρύτητας της επεξεργασίας δεδομένων. Προσφάτως η 
Facebook αγόρασε έναντι ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων την Instagram, μια εταιρεία 
παροχής ηλεκτρονικών φωτογραφικών υπηρεσιών, η οποία κατά τη στιγμή της αγοράς 
απασχολούσε 13 υπαλλήλους. Σημασία έχει ο αριθμός των προσώπων των οποίων τα δεδομένα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 65

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(65) Για την απόδειξη της συμμόρφωσης 
προς τον παρόντα κανονισμό, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία 
πρέπει να τεκμηριώνουν κάθε πράξη 
επεξεργασίας. Κάθε υπεύθυνος 
επεξεργασίας και κάθε εκτελών την 
επεξεργασία πρέπει να υποχρεούται να 
συνεργάζεται με την αρχή ελέγχου και να 
θέτει στη διάθεσή της, κατόπιν αιτήματός 
της, την εν λόγω τεκμηρίωση ώστε να 
μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για την 
παρακολούθηση των συγκεκριμένων 
πράξεων επεξεργασίας.

(65) Για την απόδειξη της συμμόρφωσης 
προς τον παρόντα κανονισμό, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία 
πρέπει να τεκμηριώνουν κάθε πράξη 
επεξεργασίας ώστε να είναι σε θέση να 
παρέχουν επαρκείς πληροφορίες στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα. Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας 
και κάθε εκτελών την επεξεργασία πρέπει 
να υποχρεούται να συνεργάζεται με την 
αρχή ελέγχου και να θέτει στη διάθεσή της 
τουλάχιστον τις εν λόγω πληροφορίες, 
κατόπιν αιτήματός της, ώστε να μπορεί να 
τις χρησιμοποιήσει για την 
παρακολούθηση των συγκεκριμένων 
πράξεων επεξεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 66

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(66) Για τη διατήρηση της ασφάλειας και 
την αποφυγή της επεξεργασίας κατά 
παράβαση του παρόντος κανονισμού, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία πρέπει να αξιολογούν τους 
εγγενείς κινδύνους της επεξεργασίας και 

(66) Για τη διατήρηση της ασφάλειας και 
την αποφυγή της επεξεργασίας κατά 
παράβαση του παρόντος κανονισμού, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία πρέπει να αξιολογούν τους 
εγγενείς κινδύνους της επεξεργασίας και 



PR\924343EL.doc 43/247 PE501.927v04-00

EL

να εφαρμόζουν μέτρα για τον μετριασμό 
των εν λόγω κινδύνων. Τα μέτρα πρέπει να 
διασφαλίζουν κατάλληλο επίπεδο 
ασφάλειας, λαμβάνοντας υπόψη την 
κατάσταση της τεχνολογίας και το κόστος 
της εφαρμογής τους σε σχέση με τους 
κινδύνους και τη φύση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που πρέπει να 
προστατευθούν. Κατά τη θέσπιση τεχνικών 
προτύπων και οργανωτικών μέτρων για τη 
διασφάλιση της ασφάλειας της 
επεξεργασίας, η Επιτροπή πρέπει να 
προωθεί την τεχνολογική ουδετερότητα, 
τη διαλειτουργικότητα και την καινοτομία 
και, όπου συντρέχει περίπτωση, να 
συνεργάζεται με τρίτες χώρες.

να εφαρμόζουν μέτρα για τον μετριασμό 
των εν λόγω κινδύνων. Τα μέτρα πρέπει να 
διασφαλίζουν κατάλληλο επίπεδο 
ασφάλειας, λαμβάνοντας υπόψη την 
κατάσταση της τεχνολογίας και το κόστος 
της εφαρμογής τους σε σχέση με τους 
κινδύνους και τη φύση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που πρέπει να 
προστατευθούν. Κατά τη θέσπιση τεχνικών 
προτύπων και οργανωτικών μέτρων για τη 
διασφάλιση της ασφάλειας της 
επεξεργασίας, πρέπει να προωθούνται η
τεχνολογική ουδετερότητα, η
διαλειτουργικότητα και η καινοτομία και, 
όπου συντρέχει περίπτωση, να 
ενθαρρύνονται οι τρίτες χώρες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν διαπιστώνεται εύλογη αιτία ώστε να περιοριστούν τα προωθητέα μέτρα στο πεδίο δράσης 
της Επιτροπής.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 67

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(67) 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 
επεξεργασίας αντιληφθεί μια τέτοια 
παραβίαση, πρέπει να γνωστοποιήσει την 
παραβίαση στην αρχή ελέγχου αμελλητί 
και, ει δυνατόν, εντός 24 ωρών. Εάν αυτό 
δεν μπορεί να επιτευχθεί εντός 24 ωρών, η 
γνωστοποίηση πρέπει να συνοδεύεται από 
αιτιολογία η οποία αναφέρει τους λόγους 
της καθυστέρησης. Τα φυσικά πρόσωπα 

(67) 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 
επεξεργασίας αντιληφθεί μια τέτοια 
παραβίαση, πρέπει να γνωστοποιήσει την 
παραβίαση στην αρχή ελέγχου αμελλητί 
και, ει δυνατόν, εντός 72 ωρών. Εάν αυτό 
δεν μπορεί να επιτευχθεί εντός 72 ωρών, η 
γνωστοποίηση πρέπει να συνοδεύεται από 
αιτιολογία η οποία αναφέρει τους λόγους 
της καθυστέρησης. Τα φυσικά πρόσωπα 
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των οποίων τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μπορεί να επηρεασθούν 
αρνητικά από την παραβίαση πρέπει να 
ενημερώνονται αμελλητί προκειμένου να 
μπορούν να λάβουν τις αναγκαίες 
προφυλάξεις. Η παραβίαση πρέπει να 
θεωρείται ότι επηρεάζει αρνητικά τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή την 
ιδιωτική ζωή του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται εάν μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα, για παράδειγμα, κατάχρηση ή 
υποκλοπή ταυτότητας, σωματική βλάβη, 
σημαντική προσβολή ή βλάβη της φήμης 
του. Η γνωστοποίηση πρέπει να 
περιγράφει τη φύση της παραβίασης των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να 
περιέχει συστάσεις προς το ενδιαφερόμενο 
πρόσωπο για τον μετριασμό δυνητικών 
δυσμενών συνεπειών. Οι γνωστοποιήσεις 
στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα
δεδομένα πρέπει να πραγματοποιούνται το 
συντομότερο δυνατόν, σε στενή 
συνεργασία με την αρχή ελέγχου και 
τηρώντας την καθοδήγηση που παρέχεται 
από αυτήν ή άλλες σχετικές αρχές (π.χ. 
αρχές επιβολής του νόμου). Για 
παράδειγμα, η δυνατότητα των προσώπων 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα να 
μετριάσουν έναν άμεσο κίνδυνο βλάβης 
απαιτεί την άμεση ενημέρωση των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, ενώ η αναγκαιότητα εφαρμογής 
κατάλληλων μέτρων κατά της συνέχισης 
της παραβίασης ή άλλων παρόμοιων 
παραβιάσεων δεδομένων μπορεί να 
δικαιολογεί μεγαλύτερη καθυστέρηση.

των οποίων τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μπορεί να επηρεασθούν 
αρνητικά από την παραβίαση πρέπει να 
ενημερώνονται αμελλητί προκειμένου να 
μπορούν να λάβουν τις αναγκαίες 
προφυλάξεις. Η παραβίαση πρέπει να 
θεωρείται ότι επηρεάζει αρνητικά τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή την 
ιδιωτική ζωή του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται εάν μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα, για παράδειγμα, κατάχρηση ή 
υποκλοπή ταυτότητας, σωματική βλάβη, 
σημαντική προσβολή ή βλάβη της φήμης 
του. Η γνωστοποίηση πρέπει να 
περιγράφει τη φύση της παραβίασης των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να 
περιέχει συστάσεις προς το ενδιαφερόμενο 
πρόσωπο για τον μετριασμό δυνητικών 
δυσμενών συνεπειών. Οι γνωστοποιήσεις 
στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα πρέπει να πραγματοποιούνται το 
συντομότερο δυνατόν, σε στενή 
συνεργασία με την αρχή ελέγχου και 
τηρώντας την καθοδήγηση που παρέχεται 
από αυτήν ή άλλες σχετικές αρχές (π.χ. 
αρχές επιβολής του νόμου). Για 
παράδειγμα, η δυνατότητα των προσώπων 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα να 
μετριάσουν έναν άμεσο κίνδυνο βλάβης 
απαιτεί την άμεση ενημέρωση των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, ενώ η αναγκαιότητα εφαρμογής 
κατάλληλων μέτρων κατά της συνέχισης 
της παραβίασης ή άλλων παρόμοιων 
παραβιάσεων δεδομένων μπορεί να 
δικαιολογεί μεγαλύτερη καθυστέρηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς η γνωστοποίηση εντός 24 ωρών δεν είναι πάντοτε εφικτή, ο εισηγητής προτείνει να 
παραταθεί στις 72 ώρες η περίοδος εντός της οποίας πρέπει να γνωστοποιηθεί η παραβίαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην αρχή ελέγχου. Για να μην επέλθει κόπωση λόγω 
φόρτου γνωστοποιήσεων στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα, τα εν λόγω 
πρόσωπα πρέπει να ενημερώνονται μόνο σε περιπτώσεις όπου η παραβίαση των δεδομένων 
ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
ή της ιδιωτικής ζωής του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, για παράδειγμα σε 



PR\924343EL.doc 45/247 PE501.927v04-00

EL

περιπτώσεις κατάχρησης ή υποκλοπής ταυτότητας, χρηματικής ζημίας, σωματικής βλάβης, 
σημαντικής προσβολής ή βλάβης της φήμης του. Βλέπε συνδεόμενο άρθρο 31 παράγραφος 1 και 
άρθρο 32 παράγραφος 1.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 73

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(73) Οι εκτιμήσεις επιπτώσεων σχετικά 
με την προστασία των δεδομένων πρέπει 
να διενεργούνται από δημόσια αρχή ή 
δημόσιο φορέα, εάν μια τέτοια εκτίμηση 
δεν έχει ήδη διενεργηθεί στο πλαίσιο της 
θέσπισης της εθνικής νομοθεσίας στην 
οποία βασίζεται η άσκηση των 
καθηκόντων της δημόσιας αρχής ή του 
δημόσιου φορέα και η οποία ρυθμίζει τη 
συγκεκριμένη πράξη επεξεργασίας ή 
σειρά πράξεων επεξεργασίας.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ακόμα κι όταν οι δημόσιες αρχές επεξεργάζονται δεδομένα βάσει νομίμου υποχρέωσης, πρέπει 
να διενεργείται εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με την προστασία των δεδομένων ώστε να 
διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό, ιδίως δε για να διασφαλίζεται η 
ελαχιστοποίηση και η ασφάλεια των δεδομένων και για να μετριάζονται ενδεχόμενοι κίνδυνοι 
ως προς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα.
Βλέπε συνδεόμενη τροπολογία διαγραφής του άρθρου 33 παράγραφος 5.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 74

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(74) Εάν η εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά 
με την προστασία των δεδομένων 
υποδεικνύει ότι οι πράξεις επεξεργασίας 
συνεπάγονται υψηλό βαθμό 
συγκεκριμένων κινδύνων για τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 

(74) Εάν η εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά 
με την προστασία των δεδομένων 
υποδεικνύει ότι οι πράξεις επεξεργασίας 
συνεπάγονται υψηλό βαθμό 
συγκεκριμένων κινδύνων για τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
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προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, όπως τον αποκλεισμό φυσικών 
προσώπων από το δικαίωμά τους, ή λόγω 
της χρήσης συγκεκριμένων νέων 
τεχνολογιών, πρέπει να ζητείται η γνώμη 
της αρχής ελέγχου, πριν από την έναρξη 
των πράξεων, για μια ριψοκίνδυνη 
επεξεργασία η οποία ενδέχεται να μην 
είναι σύμφωνη προς τον παρόντα 
κανονισμό, η δε αρχή ελέγχου πρέπει να 
μπορεί να διατυπώσει προτάσεις για την 
επανόρθωση της κατάστασης αυτής. Μια 
τέτοια διαβούλευση πρέπει επίσης να λάβει 
χώρα κατά την προετοιμασία ενός μέτρου 
από το εθνικό κοινοβούλιο ή ενός μέτρου 
που βασίζεται σε τέτοιο νομοθετικό μέτρο 
το οποίο καθορίζει τη φύση της 
επεξεργασίας και θεσπίζει κατάλληλες 
εγγυήσεις.

προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, όπως τον αποκλεισμό φυσικών 
προσώπων από το δικαίωμά τους, ή λόγω 
της χρήσης συγκεκριμένων νέων 
τεχνολογιών, πρέπει να ζητείται η γνώμη 
του υπευθύνου προστασίας δεδομένων ή 
της αρχής ελέγχου, πριν από την έναρξη 
των πράξεων, για μια ριψοκίνδυνη 
επεξεργασία η οποία ενδέχεται να μην 
είναι σύμφωνη προς τον παρόντα 
κανονισμό, η δε αρχή ελέγχου πρέπει να 
μπορεί να διατυπώσει προτάσεις για την 
επανόρθωση της κατάστασης αυτής. Μια 
τέτοια διαβούλευση πρέπει επίσης να λάβει 
χώρα κατά την προετοιμασία ενός μέτρου 
από το εθνικό κοινοβούλιο ή ενός μέτρου 
που βασίζεται σε τέτοιο νομοθετικό μέτρο 
το οποίο καθορίζει τη φύση της 
επεξεργασίας και θεσπίζει κατάλληλες 
εγγυήσεις.

Or. en

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 75

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(75) Εάν η επεξεργασία διενεργείται στον 
δημόσιο τομέα ή εάν, στον ιδιωτικό τομέα, 
η επεξεργασία διενεργείται από μεγάλη 
επιχείρηση ή εάν οι βασικές 
δραστηριότητές της, ανεξάρτητα από το 
μέγεθος της επιχείρησης, περιλαμβάνουν 
πράξεις επεξεργασίας οι οποίες απαιτούν 
τακτική και συστηματική παρακολούθηση, 
πρέπει να ορίζεται ένα πρόσωπο το οποίο 
συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή 
τον εκτελούντα την επεξεργασία στην 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης, σε 
εσωτερικό επίπεδο, προς τον παρόντα 
κανονισμό. Οι εν λόγω υπεύθυνοι 
προστασίας δεδομένων, ανεξάρτητα από το 
κατά πόσον είναι υπάλληλοι του 

(75) Εάν η επεξεργασία διενεργείται στον 
δημόσιο τομέα ή εάν, στον ιδιωτικό τομέα, 
η επεξεργασία αφορά ετησίως 
περισσότερα από 500 πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, ή εάν οι 
βασικές δραστηριότητες της επιχείρησης, 
ανεξάρτητα από το μέγεθός της, 
περιλαμβάνουν πράξεις επεξεργασίας οι 
οποίες απαιτούν τακτική και συστηματική 
παρακολούθηση, πρέπει να ορίζεται ένα 
πρόσωπο το οποίο συνδράμει τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα 
την επεξεργασία στην παρακολούθηση της 
συμμόρφωσης, σε εσωτερικό επίπεδο, προς 
τον παρόντα κανονισμό. Όταν 
αποφασίζεται εάν θα υποβληθούν σε 
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υπευθύνου επεξεργασίας, πρέπει να είναι 
σε θέση να εκτελούν τις υποχρεώσεις και 
τα καθήκοντά τους με πλήρη ανεξαρτησία.

επεξεργασία δεδομένα που αναφέρονται 
σε μεγάλο αριθμό προσώπων, δεν πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη αρχειοθετημένα 
δεδομένα που υπάγονται σε περιορισμό 
τέτοιον ώστε να μην εμπίπτουν στις 
κανονικές διαδικασίες πρόσβασης και 
επεξεργασίας δεδομένων από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας και να μην 
μπορούν πλέον να τροποποιηθούν. Οι εν 
λόγω υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων, 
ανεξάρτητα από το κατά πόσον είναι 
υπάλληλοι του υπευθύνου επεξεργασίας 
και κατά πόσον ασκούν τα καθήκοντά 
τους σε πλήρες ωράριο ή όχι, πρέπει να 
είναι σε θέση να εκτελούν τις υποχρεώσεις 
και τα καθήκοντά τους με πλήρη 
ανεξαρτησία. Η γνώμη του υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων πρέπει να 
ζητείται ιδίως πριν από τον σχεδιασμό, 
την προμήθεια, την ανάπτυξη και την 
εγκατάσταση συστημάτων αυτόματης 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, ώστε να διασφαλίζονται οι 
αρχές προστασίας της ιδιωτικής ζωής 
τόσο εξ ορισμού όσο και από τον 
σχεδιασμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην εποχή του υπολογιστικού νέφους, όταν ακόμη και οι πολύ μικροί υπεύθυνοι επεξεργασίας 
μπορούν να επεξεργάζονται μεγάλες ποσότητες δεδομένων μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών, το 
όριο για τον υποχρεωτικό διορισμό υπευθύνου προστασίας δεδομένων δεν πρέπει να βασίζεται 
στο μέγεθος της επιχείρησης, αλλά κυρίως στη βαρύτητα της επεξεργασίας των δεδομένων. Σε 
αυτήν περιλαμβάνονται οι κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
υποβάλλονται σε επεξεργασία, το είδος της επεξεργασίας και ο αριθμός των προσώπων των 
οποίων τα δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας. Βλέπε συνδεόμενο άρθρο 35 παράγραφος 1.

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 75 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(75a) Ο υπεύθυνος προστασίας 
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δεδομένων πρέπει να διαθέτει 
τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα: 
ευρεία γνώση του αντικειμένου και της 
εφαρμογής του νόμου περί προστασίας 
δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των 
τεχνικών και οργανωτικών μέτρων και 
διαδικασιών· τεχνογνωσία όσον αφορά 
τις τεχνικές απαιτήσεις για την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής τόσο εξ 
ορισμού όσο και από τον σχεδιασμό 
καθώς και για την ασφάλεια των 
δεδομένων· εξειδικευμένες γνώσεις 
σχετικά με τον τομέα ανάλογες προς το 
μέγεθος του υπευθύνου επεξεργασίας ή 
του εκτελούντος την επεξεργασία καθώς 
και προς τον βαθμό ευαισθησίας των 
δεδομένων που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία· ικανότητα διενέργειας 
επιθεωρήσεων, παροχής συμβουλών, 
τεκμηρίωσης και ανάλυσης αρχείων 
καταγραφής· και ικανότητα συνεργασίας 
με τους εκπροσώπους των εργαζομένων. 
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να 
παρέχει στον υπεύθυνο προστασίας 
δεδομένων τη δυνατότητα να συμμετέχει 
σε ανώτερου επιπέδου κατάρτιση ώστε 
να διαθέτει συνεχώς τις εξειδικευμένες 
γνώσεις που απαιτούνται για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην τροπολογία καθορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα για τον υπεύθυνο προστασίας 
δεδομένων και διατυπώνεται σαφώς η ανάγκη να υπάρχει η δυνατότητα να λαμβάνει ανώτερου 
επιπέδου κατάρτιση.

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 76

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(76) Οι ενώσεις ή άλλοι φορείς που 
εκπροσωπούν κατηγορίες υπευθύνων 

(76) Οι ενώσεις ή άλλοι φορείς που 
εκπροσωπούν κατηγορίες υπευθύνων 



PR\924343EL.doc 49/247 PE501.927v04-00

EL

επεξεργασίας πρέπει να παροτρύνονται να 
καταρτίζουν κώδικες δεοντολογίας, εντός 
των ορίων του παρόντος κανονισμού, 
προκειμένου να διευκολύνεται η 
ουσιαστική εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της 
επεξεργασίας που διενεργείται σε 
ορισμένους τομείς.

επεξεργασίας πρέπει να παροτρύνονται να 
καταρτίζουν κώδικες δεοντολογίας, εντός 
των ορίων του παρόντος κανονισμού, 
προκειμένου να διευκολύνεται η 
ουσιαστική εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της 
επεξεργασίας που διενεργείται σε 
ορισμένους τομείς. Σκοπός των εν λόγω 
κωδίκων είναι να καθιστούν σαφέστερη 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
για τους οικείους τομείς δραστηριότητας.

Or. en

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 77

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(77) Για τη βελτίωση της διαφάνειας και 
της συμμόρφωσης προς τον παρόντα 
κανονισμό, πρέπει να παροτρύνεται η 
θέσπιση μηχανισμών πιστοποίησης, 
σφραγίδων και σημάτων προστασίας των 
δεδομένων, επιτρέποντας στα πρόσωπα 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα να 
αξιολογούν ταχέως το επίπεδο προστασίας 
των δεδομένων των σχετικών προϊόντων 
και υπηρεσιών.

(77) Για τη βελτίωση της διαφάνειας και 
της συμμόρφωσης προς τον παρόντα 
κανονισμό, πρέπει να παροτρύνεται η 
θέσπιση μηχανισμών πιστοποίησης, 
σφραγίδων και σημάτων προστασίας των 
δεδομένων, επιτρέποντας στα πρόσωπα 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα να 
αξιολογούν με ταχύτητα, αξιοπιστία και 
επαληθεύσιμο τρόπο το επίπεδο 
προστασίας των δεδομένων των σχετικών 
προϊόντων και υπηρεσιών.

Or. en

Συνδέεται με το άρθρο 39 παράγραφος 1.
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Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 80

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(80) Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει, με 
ισχύ σε ολόκληρη την Ένωση, ότι 
ορισμένες τρίτες χώρες, ή ένα έδαφος ή 
ένας τομέας επεξεργασίας σε μια τρίτη 
χώρα, ή ένας διεθνής οργανισμός παρέχουν 
επαρκές επίπεδο προστασίας των 
δεδομένων, εξασφαλίζοντας έτσι ασφάλεια 
δικαίου και ομοιομορφία σε ολόκληρη την 
Ένωση όσον αφορά τις τρίτες χώρες ή τους 
διεθνείς οργανισμούς που θεωρούνται ότι 
εξασφαλίζουν τέτοιο επίπεδο προστασίας. 
Στις περιπτώσεις αυτές, οι διαβιβάσεις 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις εν 
λόγω χώρες μπορούν να 
πραγματοποιούνται χωρίς να απαιτείται η 
εξασφάλιση οποιασδήποτε περαιτέρω 
έγκρισης.

(80) Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει, με 
ισχύ σε ολόκληρη την Ένωση, ότι 
ορισμένες τρίτες χώρες, ή ένα έδαφος σε 
μια τρίτη χώρα, ή ένας διεθνής 
οργανισμός, παρέχουν επαρκές επίπεδο 
προστασίας των δεδομένων, 
εξασφαλίζοντας έτσι ασφάλεια δικαίου και 
ομοιομορφία σε ολόκληρη την Ένωση 
όσον αφορά τις τρίτες χώρες ή τους 
διεθνείς οργανισμούς που θεωρούνται ότι 
εξασφαλίζουν τέτοιο επίπεδο προστασίας. 
Στις περιπτώσεις αυτές, οι διαβιβάσεις 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις εν 
λόγω χώρες μπορούν να 
πραγματοποιούνται χωρίς να απαιτείται η 
εξασφάλιση οποιασδήποτε περαιτέρω 
έγκρισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνακόλουθη τροπολογία βάσει του τροποποιημένου άρθρου 41 παράγραφος 1.

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 82

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(82) Η Επιτροπή μπορεί επίσης να 
αναγνωρίσει ότι μια τρίτη χώρα, ή ένα 
έδαφος ή ένας τομέας επεξεργασίας σε 
μια τρίτη χώρα, ή ένας διεθνής οργανισμός 
δεν παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας 
των δεδομένων. Ως εκ τούτου, η διαβίβαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη 
συγκεκριμένη τρίτη χώρα πρέπει να 
απαγορεύεται. Στην περίπτωση αυτή, 

(82) Η Επιτροπή μπορεί επίσης να 
αναγνωρίσει ότι μια τρίτη χώρα ή ένα 
έδαφος σε μια τρίτη χώρα, ή ένας διεθνής 
οργανισμός, δεν παρέχουν επαρκές επίπεδο 
προστασίας των δεδομένων. Ως εκ τούτου, 
η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στη συγκεκριμένη τρίτη χώρα 
πρέπει να απαγορεύεται. Στην περίπτωση 
αυτή, πρέπει να προβλέπονται 
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πρέπει να προβλέπονται διαβουλεύσεις 
μεταξύ της Επιτροπής και των εν λόγω 
τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών.

διαβουλεύσεις μεταξύ της Επιτροπής και 
των εν λόγω τρίτων χωρών ή διεθνών 
οργανισμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνακόλουθη τροπολογία βάσει του τροποποιημένου άρθρου 42 παράγραφος 2 στοιχείο β).

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 89

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(89) Σε κάθε περίπτωση, εάν η Επιτροπή 
δεν έλαβε καμία απόφαση σχετικά με το 
επαρκές επίπεδο προστασίας των 
δεδομένων σε μια τρίτη χώρα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία 
πρέπει να κάνουν χρήση λύσεων οι οποίες 
παρέχουν στα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα την εγγύηση ότι 
θα συνεχίσουν να επωφελούνται των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών 
όσον αφορά την επεξεργασία των 
δεδομένων τους στην Ένωση μετά τη 
διαβίβαση των εν λόγω δεδομένων.

(89) Σε κάθε περίπτωση, εάν η Επιτροπή 
δεν έλαβε καμία απόφαση σχετικά με το 
επαρκές επίπεδο προστασίας των 
δεδομένων σε μια τρίτη χώρα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία 
πρέπει να κάνουν χρήση λύσεων οι οποίες 
παρέχουν στα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα την νομικά 
δεσμευτική εγγύηση ότι θα συνεχίσουν να 
επωφελούνται των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών όσον αφορά 
την επεξεργασία των δεδομένων τους στην 
Ένωση μετά τη διαβίβαση των εν λόγω 
δεδομένων. Η εν λόγω εγγύηση πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει χρηματική αποζημίωση 
σε περίπτωση απώλειας ή μη 
εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή 
επεξεργασίας δεδομένων, καθώς και την 
υποχρέωση, ανεξαρτήτως της εθνικής 
νομοθεσίας, να παρέχονται από τις 
δημόσιες αρχές της τρίτης χώρας πλήρη 
στοιχεία σχετικά με κάθε πρόσβαση στα 
δεδομένα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται ότι οι διαβιβάσεις δεδομένων προς τρίτες χώρες πρέπει πάντοτε να γίνονται 
βάσει ενός νομικά δεσμευτικού μέσου το οποίο εξασφαλίζει επίσης αποζημίωση και ενημέρωση 
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των αρχών ελέγχου. Συνδέεται με το άρθρο 42 παράγραφος 1 και το άρθρο 44 παράγραφος 1 
στοιχείο η).

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 92

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(92) Η σύσταση αρχών ελέγχου στα κράτη 
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. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
συστήσουν περισσότερες αρχές ελέγχου, 
ανάλογα με τη συνταγματική, οργανωτική 
και διοικητική δομή τους.

(92) Η σύσταση αρχών ελέγχου στα κράτη 
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. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
συστήσουν περισσότερες αρχές ελέγχου, 
ανάλογα με τη συνταγματική, οργανωτική 
και διοικητική δομή τους. Κάθε αρχή 
διαθέτει επαρκείς χρηματοοικονομικούς 
και ίδιους πόρους ώστε να εκπληρώνει 
πλήρως τα καθήκοντά της, λαμβάνοντας 
υπόψη το μέγεθος του πληθυσμού και τον 
όγκο των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρχές ελέγχου, οι οποίες πρέπει να είναι απολύτως ανεξάρτητες, πρέπει να διαθέτουν 
επαρκείς πόρους για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η τροπολογία 
παρέχει σαφέστερη καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο καθορισμού της επάρκειας των πόρων.
Βλέπε συνδεόμενη τροπολογία αιτιολογικής σκέψης 95. Συνδέεται με το άρθρο 47 
παράγραφος 5.

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 94

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(94) Κάθε αρχή ελέγχου πρέπει να διαθέτει 
επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους 

(94) Κάθε αρχή ελέγχου πρέπει να διαθέτει 
επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους 
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πόρους, εγκαταστάσεις και υποδομές, οι 
οποίες είναι αναγκαίες για την 
αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων 
της, συμπεριλαμβανομένων των 
καθηκόντων που σχετίζονται με την 
αμοιβαία συνδρομή και τη συνεργασία με 
άλλες αρχές ελέγχου σε ολόκληρη την 
Ένωση.

πόρους, –αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή 
στη διασφάλιση επάρκειας όσον αφορά 
τις τεχνικές και νομικές δεξιότητες του 
προσωπικού– εγκαταστάσεις και 
υποδομές, οι οποίες είναι αναγκαίες για 
την αποτελεσματική άσκηση των 
καθηκόντων της, συμπεριλαμβανομένων 
των καθηκόντων που σχετίζονται με την 
αμοιβαία συνδρομή και τη συνεργασία με 
άλλες αρχές ελέγχου σε ολόκληρη την 
Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 95

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(95) 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 προσωπικά προσόντα των μελών και τη 
θέση τους.

(95) 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 από το κοινοβούλιο ή 
από την κυβέρνηση μετά από διαβούλευση 
με το κοινοβούλιο του εκάστοτε
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, 
μεριμνώντας δεόντως ώστε να 
ελαχιστοποιείται η πιθανότητα πολιτικής 
παρέμβασης, και να περιλαμβάνουν 
κανόνες για τα προσωπικά προσόντα των 
μελών, την αποφυγή συγκρούσεων 
συμφερόντων και τη θέση των μελών 
αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται περαιτέρω η ανεξαρτησία των μελών των αρχών ελέγχου. Συνδέεται με το 
άρθρο 48 παράγραφος 1 και το άρθρο 49.



PE501.927v04-00 54/247 PR\924343EL.doc

EL

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 97

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(97) Εάν η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων ενός υπευθύνου 
επεξεργασίας ή εκτελούντος την 
επεξεργασία σε μια εγκατάσταση στην 
Ένωση πραγματοποιείται σε περισσότερα 
κράτη μέλη, μία και μόνη αρχή ελέγχου 
πρέπει να είναι αρμόδια τόσο για την 
παρακολούθηση των δραστηριοτήτων 
του υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία σε ολόκληρη 
την Ένωση, προκειμένου να αυξάνεται η 
συνεκτικότητα της εφαρμογής, να 
παρέχεται ασφάλεια δικαίου και να 
μειώνεται ο διοικητικός φόρτος για τους εν 
λόγω υπευθύνους επεξεργασίας και 
εκτελούντες την επεξεργασία.

(97) Εάν η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων ενός υπευθύνου 
επεξεργασίας ή εκτελούντος την 
επεξεργασία σε μια εγκατάσταση στην 
Ένωση πραγματοποιείται σε περισσότερα 
κράτη μέλη, μία και μόνη αρχή ελέγχου 
πρέπει να λειτουργεί ως μοναδικό σημείο 
επικοινωνίας με τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την 
επεξεργασία σε ολόκληρη την Ένωση και 
ως σημείο λήψης των σχετικών 
αποφάσεων, προκειμένου να αυξάνεται η 
συνεκτικότητα της εφαρμογής, να 
παρέχεται ασφάλεια δικαίου και να 
μειώνεται ο διοικητικός φόρτος για τους εν 
λόγω υπευθύνους επεξεργασίας και 
εκτελούντες την επεξεργασία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με τον προτεινόμενο νέο μηχανισμό συνεκτικότητας. Βλέπε άρθρο 54α (νέο).

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 98

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(98) Η αρμόδια αρχή, η οποία παρέχει 
αυτή την υπηρεσία μιας στάσης, πρέπει να 
είναι η αρχή ελέγχου του κράτους μέλους 
στο οποίο ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία έχουν την κύρια 
εγκατάστασή τους.

(98) Η επικεφαλής αρχή, η οποία παρέχει 
αυτή την υπηρεσία μιας στάσης, πρέπει να 
είναι η αρχή ελέγχου του κράτους μέλους 
στο οποίο ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία έχουν την κύρια 
εγκατάστασή τους. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, κατόπιν αιτήματος από 
αρμόδια αρχή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
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Προστασίας Δεδομένων δύναται να ορίζει 
την επικεφαλής αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με τον προτεινόμενο νέο μηχανισμό συνεκτικότητας. Βλέπε άρθρο 48 παράγραφος 1 
και άρθρο 49.

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 101

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(101) Κάθε αρχή ελέγχου πρέπει να 
εξετάζει τις καταγγελίες που υποβάλλονται 
από οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται δεδομένα και πρέπει να 
διερευνά την υπόθεση. Η διερεύνηση σε 
συνέχεια καταγγελίας πρέπει να 
διενεργείται, με την επιφύλαξη δικαστικού 
ελέγχου, στον βαθμό που ενδείκνυται για 
τη συγκεκριμένη περίπτωση. Η αρχή 
ελέγχου οφείλει να ενημερώνει το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα για την πρόοδο και την έκβαση 
της καταγγελίας εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος. Εάν η υπόθεση απαιτεί 
περαιτέρω διερεύνηση ή συντονισμό με 
άλλη αρχή ελέγχου, πρέπει να παρέχεται 
ενδιάμεση ενημέρωση στο πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα.

(101) Κάθε αρχή ελέγχου πρέπει να 
εξετάζει τις καταγγελίες που υποβάλλονται 
από οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται δεδομένα ή από ένωση που 
ενεργεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, 
και πρέπει να διερευνά την υπόθεση. Η 
διερεύνηση σε συνέχεια καταγγελίας 
πρέπει να διενεργείται, με την επιφύλαξη 
δικαστικού ελέγχου, στον βαθμό που 
ενδείκνυται για τη συγκεκριμένη 
περίπτωση. Η αρχή ελέγχου πρέπει να 
ενημερώνει το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ή την ένωση για 
την πρόοδο και την έκβαση της 
καταγγελίας εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος. Εάν η υπόθεση απαιτεί 
περαιτέρω διερεύνηση ή συντονισμό με 
άλλη αρχή ελέγχου, πρέπει να παρέχεται 
ενδιάμεση ενημέρωση στο πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. άρθρο 73 παράγραφος 2.
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Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 104

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(104) Κάθε αρχή ελέγχου πρέπει να έχει 
δικαίωμα συμμετοχής σε κοινές πράξεις 
μεταξύ αρχών ελέγχου. Η αρχή ελέγχου 
στην οποία υποβάλλεται το αίτημα πρέπει 
να υποχρεούται να απαντά στο αίτημα 
εντός ορισμένης προθεσμίας.

(104) Κάθε αρχή ελέγχου πρέπει να έχει 
δικαίωμα συμμετοχής σε κοινές πράξεις 
μεταξύ αρχών ελέγχου. Η αρχή ελέγχου 
στην οποία υποβάλλεται το αίτημα πρέπει 
να υποχρεούται να απαντά στο αίτημα 
εντός ορισμένης προθεσμίας. Το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων πρέπει να είναι σε θέση να 
συντονίζει τέτοιες δράσεις όταν το 
επιθυμούν οι ενδιαφερόμενες αρχές 
ελέγχου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με τον προτεινόμενο νέο μηχανισμό συνεκτικότητας. Βλέπε άρθρο 52 παράγραφος 3 
και άρθρο 56 παράγραφος 2.

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 106 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(106a) Για να διασφαλιστεί η συνεκτική 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων μπορεί να θεσπίσει 
δεσμευτικό μέτρο, εάν αυτό εγκριθεί από 
την πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών 
του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με τον προτεινόμενο νέο μηχανισμό συνεκτικότητας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων πρέπει να διαθέτει, ως ύστατη λύση, εξουσίες έγκρισης δεσμευτικής 
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απόφασης εάν κάποιο μέτρο αποτελεί αντικείμενο διαφωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων αρχών 
ελέγχου.

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 107

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(107) Για τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης προς τον παρόντα 
κανονισμό, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει 
γνώμη επί της υπόθεσης αυτής ή 
απόφαση, με την οποία αξιώνει από την 
αρχή ελέγχου την αναστολή του σχεδίου 
μέτρου.

(107) Για τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης προς τον παρόντα 
κανονισμό, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει 
γνώμη επί των ζητημάτων που εγείρονται. 
Η Επιτροπή μπορεί να προσφύγει στο 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο 
την αναστολή του μέτρου κατά τη 
διάρκεια επείγουσας διαδικασίας, εάν 
αυτό απαιτείται για την αποφυγή 
ανεπανόρθωτης βλάβης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή δύναται να εκδώσει απόφαση σχετικά με ζήτημα που αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο 
του νέου μηχανισμού συνεκτικότητας, την οποία η ενδιαφερόμενη αρχή ελέγχου πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη στον μέγιστο βαθμό. Εάν δεν συμμορφωθεί με την Επιτροπή, η αρχή οφείλει 
να παρέχει αιτιολογημένη γνώμη. Ως ύστατη λύση, η Επιτροπή μπορεί να προσβάλει μια 
δεσμευτική απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων ενώπιον του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ζητήσει αναστολή του μέτρου. Βλέπε συνδεόμενο 
άρθρο 61α (νέο).

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 110

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(110) Πρέπει να συσταθεί Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων στο 
επίπεδο της Ένωσης, το οποίο πρέπει να 
αντικαταστήσει την ομάδα εργασίας για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 

(110) Πρέπει να συσταθεί Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων στο 
επίπεδο της Ένωσης, το οποίο πρέπει να 
αντικαταστήσει την ομάδα εργασίας για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
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προσωπικού χαρακτήρα που συστάθηκε με 
την οδηγία 95/46/ΕΚ. Πρέπει να 
απαρτίζεται από τον προϊστάμενο αρχής 
ελέγχου κάθε κράτους μέλους και τον 
Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων. Η Επιτροπή πρέπει να 
συμμετέχει στις δραστηριότητές του. Το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων πρέπει να συμβάλλει στη 
συνεκτική εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού σε ολόκληρη την Ένωση, 
μεταξύ άλλων παρέχοντας συμβουλές στην 
Επιτροπή και προωθώντας τη συνεργασία 
των αρχών ελέγχου σε ολόκληρη την 
Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων πρέπει να ενεργεί 
ανεξάρτητα κατά την άσκηση των 
καθηκόντων του.

προσωπικού χαρακτήρα που συστάθηκε με 
την οδηγία 95/46/ΕΚ. Πρέπει να 
απαρτίζεται από τον προϊστάμενο αρχής 
ελέγχου κάθε κράτους μέλους και τον 
Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων. Η Επιτροπή πρέπει να 
συμμετέχει στις δραστηριότητές του. Το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων πρέπει να συμβάλλει στη 
συνεκτική εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού σε ολόκληρη την Ένωση, 
μεταξύ άλλων παρέχοντας συμβουλές στα 
θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και προωθώντας τη συνεργασία 
των αρχών ελέγχου σε ολόκληρη την 
Ένωση, συμπεριλαμβανομένου του 
συντονισμού των κοινών πράξεων. Το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων πρέπει να ενεργεί ανεξάρτητα 
κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με το άρθρο 64 παράγραφος 1.

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 112

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(112) 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 σε αρχή ελέγχου ή να ασκεί το 
δικαίωμα δικαστικής προσφυγής για 
λογαριασμό προσώπων στα οποία 
αναφέρονται δεδομένα ή να υποβάλλει ίδια 
καταγγελία, ανεξάρτητα από την

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προβλεφθούν καλύτερα οι δυνατότητες αποτελεσματικής προσφυγής, μεταξύ άλλων 
και από ενώσεις που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον. Βλέπε συνδεόμενη τροπολογία επί 
του άρθρου 73 παράγραφος 2 και επί του άρθρου 76 παράγραφος 1.

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 114

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(114) Για την ενίσχυση της δικαστικής 
προστασίας του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, σε περιπτώσεις 
στις οποίες η αρμόδια αρχή ελέγχου είναι 
εγκαταστημένη σε κράτος μέλος 
διαφορετικό από εκείνο στο οποίο διαμένει 
το συγκεκριμένο πρόσωπο, το πρόσωπο 
αυτό το τελευταίο μπορεί να ζητήσει από 
οποιονδήποτε φορέα, οργανισμό ή 
οργάνωση που αποσκοπεί στην προστασία 
των δικαιωμάτων και των συμφερόντων 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται 
τα δεδομένα, να κινήσει, για λογαριασμό 
του, διαδικασία κατά της εν λόγω αρχής 
ελέγχου στο αρμόδιο δικαστήριο του 
άλλου κράτους μέλους.

(114) Για την ενίσχυση της δικαστικής 
προστασίας του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, σε περιπτώσεις 
στις οποίες η αρμόδια αρχή ελέγχου είναι 
εγκαταστημένη σε κράτος μέλος 
διαφορετικό από εκείνο στο οποίο διαμένει 
το συγκεκριμένο πρόσωπο, το πρόσωπο 
αυτό το τελευταίο μπορεί να ζητήσει από 
οποιονδήποτε φορέα, οργανισμό ή 
οργάνωση που δρα υπέρ του δημοσίου 
συμφέροντος, να κινήσει, για λογαριασμό 
του, διαδικασία κατά της εν λόγω αρχής 
ελέγχου στο αρμόδιο δικαστήριο του 
άλλου κράτους μέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται ότι οι εξειδικευμένες ενώσεις για την προστασία των δεδομένων δεν είναι οι 
μόνες που μπορούν να ενεργούν εξ ονόματος των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα. Συνδέεται με το άρθρο 74 παράγραφος 3.
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Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 116

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(116) Για διαδικασίες κατά υπευθύνου 
επεξεργασίας ή εκτελούντος την 
επεξεργασία, ο ενάγων πρέπει να μπορεί 
να επιλέγει εάν θα ασκήσει την αγωγή 
ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους 
μέλους στο οποίο ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία 
διαθέτει εγκατάσταση ή στο κράτος μέλος 
στο οποίο διαμένει το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, εκτός εάν ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας είναι δημόσια 
αρχή η οποία ενεργεί στο πλαίσιο της 
άσκησης των δημόσιων εξουσιών της.

(116) Για διαδικασίες κατά υπευθύνου 
επεξεργασίας ή εκτελούντος την 
επεξεργασία, ο ενάγων πρέπει να μπορεί 
να επιλέγει εάν θα ασκήσει την αγωγή 
ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους 
μέλους στο οποίο ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία 
διαθέτει εγκατάσταση ή στο κράτος μέλος 
στο οποίο διαμένει το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, εκτός εάν ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας είναι δημόσια 
αρχή κράτους μέλους η οποία ενεργεί στο 
πλαίσιο της άσκησης των δημόσιων 
εξουσιών της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται ότι η παρούσα διάταξη δεν ισχύει για τις δημόσιες αρχές τρίτων χωρών.
Συνδέεται με το άρθρο 75 παράγραφος 2.

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 121

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(121) Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικά για 
δημοσιογραφικούς σκοπούς, ή για 
σκοπούς καλλιτεχνικής ή λογοτεχνικής 
έκφρασης, πρέπει να πληροί τις 
προϋποθέσεις της εξαίρεσης από τις 
απαιτήσεις ορισμένων διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού για να συμβιβασθεί 
το δικαίωμα στην προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με το 
δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης 

(121) Όπου κρίνεται αναγκαίο, πρέπει να 
παρέχεται η δυνατότητα εξαιρέσεων ή 
παρεκκλίσεων από τις απαιτήσεις 
ορισμένων διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού σχετικά με την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για 
να συμβιβασθεί το δικαίωμα στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα με το δικαίωμα στην ελευθερία 
της έκφρασης και, ειδικότερα, με το 
δικαίωμα λήψης ή μετάδοσης 
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και, ειδικότερα, με το δικαίωμα λήψης ή 
μετάδοσης πληροφοριών, όπως 
διασφαλίζεται ειδικότερα στο άρθρο 11 
του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πρέπει να 
ισχύει ειδικότερα στην επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον 
οπτικοακουστικό τομέα και στα αρχεία 
ειδήσεων και στις βιβλιοθήκες Τύπου. 
Επομένως, τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίσουν νομοθετικά μέτρα τα οποία 
πρέπει να προβλέπουν εξαιρέσεις και 
παρεκκλίσεις οι οποίες είναι αναγκαίες για 
την εξισορρόπηση των εν λόγω 
θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οι εν λόγω 
εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις πρέπει να 
θεσπίζονται από τα κράτη μέλη σχετικά με 
τα δικαιώματα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας και τον εκτελούντα την 
επεξεργασία, τη διαβίβαση δεδομένων σε 
τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, τις 
ανεξάρτητες αρχές ελέγχου και τη 
συνεργασία και τη συνεκτικότητα. 
Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να οδηγήσει τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν εξαιρέσεις από 
τις λοιπές διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού. Για να ληφθεί υπόψη η 
σημασία του δικαιώματος της ελευθερίας 
της έκφρασης σε κάθε δημοκρατική 
κοινωνία, είναι απαραίτητο να 
ερμηνεύονται ευρέως οι έννοιες που 
σχετίζονται με την εν λόγω ελευθερία, 
όπως η δημοσιογραφία. Επομένως, τα 
κράτη μέλη πρέπει να ταξινομούν 
δραστηριότητες ως «δημοσιογραφικές» 
για τον σκοπό των εξαιρέσεων και των 
παρεκκλίσεων που πρόκειται να 
θεσπισθούν βάσει του παρόντος 
κανονισμού, εάν αντικείμενο των εν λόγω 
δραστηριοτήτων είναι η γνωστοποίηση 
στο κοινό πληροφοριών, γνωμών ή ιδεών, 
ανεξάρτητα από το μέσο που 
χρησιμοποιείται για τη μετάδοσή τους. Οι 
δραστηριότητες δεν πρέπει να 
περιορίζονται στις επιχειρήσεις μέσων 
ενημέρωσης και μπορούν να 
πραγματοποιούνται για κερδοσκοπικούς 

πληροφοριών, όπως διασφαλίζεται 
ειδικότερα στο άρθρο 11 του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πρέπει να 
ισχύει ειδικότερα στην επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον 
οπτικοακουστικό τομέα και στα αρχεία 
ειδήσεων και στις βιβλιοθήκες Τύπου. 
Επομένως, τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίσουν νομοθετικά μέτρα τα οποία 
πρέπει να προβλέπουν εξαιρέσεις και 
παρεκκλίσεις οι οποίες είναι αναγκαίες για 
την εξισορρόπηση των εν λόγω 
θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οι εν λόγω 
εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις πρέπει να 
θεσπίζονται από τα κράτη μέλη σχετικά με 
τα δικαιώματα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας και τον εκτελούντα την 
επεξεργασία, τη διαβίβαση δεδομένων σε 
τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, τις 
ανεξάρτητες αρχές ελέγχου και τη 
συνεργασία και τη συνεκτικότητα. 
Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να οδηγήσει τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν εξαιρέσεις από 
τις λοιπές διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού. Για να ληφθεί υπόψη η 
σημασία του δικαιώματος της ελευθερίας 
της έκφρασης σε κάθε δημοκρατική 
κοινωνία, είναι απαραίτητο να 
ερμηνεύονται ευρέως οι έννοιες που 
σχετίζονται με την εν λόγω ελευθερία, 
όπως η δημοσιογραφία.
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ή μη κερδοσκοπικούς σκοπούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται ότι η ελευθερία της έκφρασης προστατεύεται γενικότερα, και όχι μόνο όσον 
αφορά δημοσιογράφους, καλλιτέχνες και λογοτέχνες. Συνδέεται με το άρθρο 80 παράγραφος 1.

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 122

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(122) Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την 
υγεία, ως ειδική κατηγορία δεδομένων που 
χρήζει υψηλότερης προστασίας, μπορεί να 
δικαιολογείται συχνά μέσω ποικίλων 
θεμιτών λόγων προς όφελος των φυσικών 
προσώπων και της κοινωνίας στο σύνολό 
της, ιδίως στο πλαίσιο της εξασφάλισης 
της συνέχειας της διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης. Επομένως, ο 
παρών κανονισμός πρέπει να προβλέπει 
εναρμονισμένες προϋποθέσεις για την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού που 
αφορούν την υγεία, με την επιφύλαξη 
ειδικών και κατάλληλων εγγυήσεων, ώστε 
να προστατεύονται τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα των φυσικών προσώπων. Αυτό 
περιλαμβάνει το δικαίωμα των φυσικών 
προσώπων να έχουν πρόσβαση στα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
αφορούν την υγεία τους, για παράδειγμα 
τα δεδομένα των ιατρικών αρχείων τους τα 
οποία περιέχουν πληροφορίες όπως 
διαγνώσεις, αποτελέσματα εξετάσεων, 
αξιολογήσεις από θεράποντες ιατρούς και 
κάθε παρασχεθείσα θεραπεία ή επέμβαση.

(122) Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την 
υγεία, ως ειδική κατηγορία δεδομένων που 
χρήζει υψηλότερης προστασίας, μπορεί να 
δικαιολογείται προς όφελος των φυσικών 
προσώπων και της κοινωνίας στο σύνολό 
της, ιδίως στο πλαίσιο της εξασφάλισης 
της συνέχειας της διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης. Επομένως, ο 
παρών κανονισμός πρέπει να προβλέπει 
εναρμονισμένες προϋποθέσεις για την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού που 
αφορούν την υγεία, με την επιφύλαξη 
ειδικών και κατάλληλων εγγυήσεων, ώστε 
να προστατεύονται τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα των φυσικών προσώπων. Αυτό 
περιλαμβάνει το δικαίωμα των φυσικών 
προσώπων να έχουν πρόσβαση στα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
αφορούν την υγεία τους, για παράδειγμα 
τα δεδομένα των ιατρικών αρχείων τους τα 
οποία περιέχουν πληροφορίες όπως 
διαγνώσεις, αποτελέσματα εξετάσεων, 
αξιολογήσεις από θεράποντες ιατρούς και 
κάθε παρασχεθείσα θεραπεία ή επέμβαση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Συνδέεται με το άρθρο 81 παράγραφος 1.

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 124

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(124) Οι γενικές αρχές για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα πρέπει να εφαρμόζονται επίσης 
στο πλαίσιο της απασχόλησης. Επομένως, 
για τη ρύθμιση της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
εργαζομένων στο πλαίσιο της 
απασχόλησης, τα κράτη μέλη πρέπει να 
μπορούν, εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού, να θεσπίζουν διά νόμου 
ειδικούς κανόνες για την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον 
τομέα της απασχόλησης.

(124) Οι γενικές αρχές για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα πρέπει να εφαρμόζονται επίσης 
στο πλαίσιο της απασχόλησης και της 
κοινωνικής ασφάλισης. Επομένως, για τη 
ρύθμιση της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα εργαζομένων στο 
πλαίσιο της απασχόλησης, τα κράτη μέλη 
πρέπει να μπορούν, σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό, να θεσπίζουν διά 
νόμου ειδικούς κανόνες για την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στον τομέα της απασχόλησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως και η απασχόληση, έτσι και η κοινωνική ασφάλιση αποτελεί ιδιαίτερα σύνθετο τομέα με 
λεπτομερείς ρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο. Συνεπώς, τα κράτη μέλη πρέπει να διευκολύνονται για 
την έγκριση ή τη διατήρηση συγκεκριμένων νόμων που ρυθμίζουν λεπτομερώς την προστασία 
των δεδομένων των δημοσίων ιδρυμάτων στον εν λόγω τομέα. Συνδέεται με το άρθρο 82 και το 
άρθρο 82 α (νέο).

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 129

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(129) Για την εκπλήρωση των στόχων του 
παρόντος κανονισμού, και ειδικότερα της 
προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και των ελευθεριών των φυσικών 

(129) Για την εκπλήρωση των στόχων του 
παρόντος κανονισμού, και ειδικότερα της 
προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και των ελευθεριών των φυσικών 
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προσώπων και, ιδίως, του δικαιώματος 
στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν 
και της διασφάλισης της ελεύθερης 
κυκλοφορίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα 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, κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις πρέπει να 
εκδοθούν σε σχέση με τη νομιμότητα της 
επεξεργασίας· τον προσδιορισμό των 
κριτηρίων και των προϋποθέσεων σε 
σχέση με τη συγκατάθεση παιδιού· την 
επεξεργασία ειδικών κατηγοριών 
δεδομένων· τον προσδιορισμό των 
κριτηρίων και των προϋποθέσεων για τα 
προδήλως υπερβολικά αιτήματα και τις 
αμοιβές για την άσκηση των δικαιωμάτων 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα· τα κριτήρια και τις απαιτήσεις 
για τις πληροφορίες που παρέχονται στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και σε σχέση με το δικαίωμα 
πρόσβασης· το δικαίωμα των φυσικών 
προσώπων «να λησμονηθούν» και το 
δικαίωμα διαγραφής· τα μέτρα που 
βασίζονται στην κατάρτιση προφίλ· τα 
κριτήρια και τις απαιτήσεις σε σχέση με 
την ευθύνη του υπευθύνου επεξεργασίας 
και με την προστασία των δεδομένων ήδη 
από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού· τον 
εκτελούντα την επεξεργασία· τα κριτήρια 
και τις απαιτήσεις για την τεκμηρίωση 
και την ασφάλεια της επεξεργασίας· τα 
κριτήρια και τις απαιτήσεις για τη 
διαπίστωση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
κοινοποίησή της στην αρχή ελέγχου και 
των περιπτώσεων στις οποίες παραβίαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι 
πιθανό να έχει δυσμενείς συνέπειες για το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα· τα κριτήρια και τις απαιτήσεις 
για τις πράξεις που απαιτούν εκτίμηση των 
επιπτώσεων σχετικά με την προστασία των 
δεδομένων· τα κριτήρια και τις απαιτήσεις 

προσώπων και, ιδίως, του δικαιώματος 
στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν 
και της διασφάλισης της ελεύθερης 
κυκλοφορίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα 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, 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις πρέπει να 
εκδοθούν σε σχέση με τον προσδιορισμό 
των τεχνικών προτύπων για την παροχή 
συγκατάθεσης· τον προσδιορισμό των 
προϋποθέσεων για την παροχή 
πληροφοριών με τη μορφή εικονιδίων· 
τον προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
προϋποθέσεων που αφορούν τις αμοιβές 
για την άσκηση των δικαιωμάτων του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα· τα κριτήρια και τις απαιτήσεις 
για τις πληροφορίες που παρέχονται στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και σε σχέση με το δικαίωμα 
πρόσβασης· το δικαίωμα των φυσικών 
προσώπων «να λησμονηθούν» και το 
δικαίωμα διαγραφής· τα κριτήρια και τις 
απαιτήσεις για την επαλήθευση της 
ευθύνης του υπευθύνου επεξεργασίας· τα 
κριτήρια και τις απαιτήσεις για τη 
διαπίστωση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
κοινοποίησή της στην αρχή ελέγχου και 
των περιπτώσεων στις οποίες παραβίαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι 
πιθανό να έχει δυσμενείς συνέπειες για το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα· τα κριτήρια και τις απαιτήσεις 
για τις πράξεις που απαιτούν εκτίμηση των 
επιπτώσεων σχετικά με την προστασία των 
δεδομένων· τα κριτήρια και τις απαιτήσεις 
για τον καθορισμό υψηλού βαθμού 
συγκεκριμένων κινδύνων οι οποίοι 
απαιτούν προηγούμενη διαβούλευση· τους 
κώδικες δεοντολογίας· τα κριτήρια και τις 
απαιτήσεις για τους μηχανισμούς 
πιστοποίησης· το κατάλληλο επίπεδο 
προστασίας που παρέχει μια τρίτη χώρα 
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για τον καθορισμό υψηλού βαθμού 
συγκεκριμένων κινδύνων οι οποίοι 
απαιτούν προηγούμενη διαβούλευση· τον 
ορισμό και τα καθήκοντα του υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων· τους κώδικες 
δεοντολογίας· τα κριτήρια και τις 
απαιτήσεις για τους μηχανισμούς 
πιστοποίησης· τα κριτήρια και τις 
απαιτήσεις για τις διαβιβάσεις μέσω 
δεσμευτικών εταιρικών κανόνων· τις 
παρεκκλίσεις όσον αφορά τις διαβιβάσεις·
τις διοικητικές κυρώσεις· την επεξεργασία 
για σκοπούς υγείας· την επεξεργασία στο 
πλαίσιο της απασχόλησης και την 
επεξεργασία για ιστορικούς και 
στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας. Έχει ιδιαίτερη 
σημασία να πραγματοποιεί η Επιτροπή τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ 
άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά 
την επεξεργασία και την κατάρτιση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή 
πρέπει να εξασφαλίζει ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και δέουσα διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

ή ένας διεθνής οργανισμός· τις διοικητικές 
κυρώσεις· την επεξεργασία για σκοπούς 
υγείας· την επεξεργασία στο πλαίσιο της 
απασχόλησης και την επεξεργασία για 
ιστορικούς και στατιστικούς σκοπούς και 
σκοπούς επιστημονικής έρευνας. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να 
πραγματοποιήσει κατάλληλες 
διαβουλεύσεις κατά το 
προπαρασκευαστικό της έργο, μεταξύ 
άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και 
ειδικότερα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων. Κατά την 
επεξεργασία και την κατάρτιση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή 
πρέπει να εξασφαλίζει ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και δέουσα διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με το άρθρο 86 παράγραφος 1.

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 130

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(130) Για τη διασφάλιση ομοιόμορφων 
προϋποθέσεων στην εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού πρέπει να ανατεθούν 
εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή 
όσον αφορά τον προσδιορισμό 
τυποποιημένων εντύπων σε σχέση με την 

(130) Για τη διασφάλιση ομοιόμορφων 
προϋποθέσεων στην εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού πρέπει να ανατεθούν 
εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή 
όσον αφορά τον προσδιορισμό 
τυποποιημένων εντύπων σε σχέση με την 
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επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα παιδιού· τυποποιημένων 
διαδικασιών και εντύπων για την άσκηση 
των δικαιωμάτων των προσώπων στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα· 
τυποποιημένων εντύπων για την 
ενημέρωση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα· τυποποιημένων 
εντύπων και διαδικασιών σε σχέση με το 
δικαίωμα πρόσβασης· και το δικαίωμα 
φορητότητας των δεδομένων· 
τυποποιημένων εντύπων σε σχέση με την 
ευθύνη του υπευθύνου επεξεργασίας για 
την προστασία των δεδομένων ήδη από τον 
σχεδιασμό και εξ ορισμού και την 
τεκμηρίωση· των ειδικών απαιτήσεων για 
την ασφάλεια της επεξεργασίας· του 
τυποποιημένου μορφοτύπου και των 
διαδικασιών για την γνωστοποίηση 
παραβίασης δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στην αρχή ελέγχου και την 
γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα· των 
προτύπων και των διαδικασιών για την 
εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με την 
προστασία των δεδομένων· των προτύπων 
και των διαδικασιών για την προηγούμενη 
έγκριση και την προηγούμενη 
διαβούλευση· των τεχνικών προτύπων και 
των μηχανισμών για την πιστοποίηση· 
του επαρκούς επιπέδου προστασίας που 
παρέχει μια τρίτη χώρα, ή έδαφος ή 
τομέας επεξεργασίας εντός της τρίτης
χώρας, ή ένας διεθνής οργανισμός· των 
κοινολογήσεων που δεν επιτρέπονται από 
το δίκαιο της Ένωσης· της αμοιβαίας 
συνδρομής· των κοινών πράξεων· των 
αποφάσεων στο πλαίσιο του μηχανισμού 
συνεκτικότητας. 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 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα παιδιού· τυποποιημένων 
διαδικασιών και εντύπων για την άσκηση 
των δικαιωμάτων των προσώπων στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα· 
τυποποιημένων εντύπων για την 
ενημέρωση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα· τυποποιημένων 
εντύπων και διαδικασιών σε σχέση με το 
δικαίωμα πρόσβασης· τυποποιημένων 
εντύπων σε σχέση με την ευθύνη του 
υπευθύνου επεξεργασίας για την 
προστασία των δεδομένων ήδη από τον 
σχεδιασμό και εξ ορισμού και την 
τεκμηρίωση· του τυποποιημένου 
μορφοτύπου και των διαδικασιών για την 
γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στην αρχή 
ελέγχου και την γνωστοποίηση 
παραβίασης δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα· των προτύπων 
για την προηγούμενη έγκριση και την 
προηγούμενη διαβούλευση· 
τυποποιημένου εντύπου για τη 
γνωστοποίηση απόφασης τρίτης χώρας 
με την οποία ζητείται κοινοποίηση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· του 
μορφοτύπου και των διαδικασιών 
ανταλλαγής πληροφοριών με ηλεκτρονικά 
μέσα βάσει δεσμευτικών εταιρικών 
κανόνων· των αποφάσεων στο πλαίσιο του 
μηχανισμού συνεκτικότητας. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να 
πραγματοποιήσει κατάλληλες 
διαβουλεύσεις κατά το 
προπαρασκευαστικό της έργο, μεταξύ 
άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και 
ειδικότερα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων. 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 
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Επιτροπή. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή 
πρέπει να εξετάζει ειδικά μέτρα για τις 
πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες 
επιχειρήσεις.

Επιτροπή. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή 
πρέπει να εξετάζει ειδικά μέτρα για τις
πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες 
επιχειρήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με το άρθρο 87 παράγραφος 1. 

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 131

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(131) Η διαδικασία εξέτασης πρέπει να 
χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό 
τυποποιημένων εντύπων σε σχέση με τη 
συγκατάθεση παιδιού· τυποποιημένων 
διαδικασιών και εντύπων για την άσκηση 
των δικαιωμάτων των προσώπων στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα· 
τυποποιημένων εντύπων για την 
ενημέρωση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα· τυποποιημένων 
εντύπων και διαδικασιών σε σχέση με το 
δικαίωμα πρόσβασης και το δικαίωμα 
φορητότητας των δεδομένων·
τυποποιημένων εντύπων σε σχέση με την 
ευθύνη του υπευθύνου επεξεργασίας για 
την προστασία των δεδομένων ήδη από τον 
σχεδιασμό και εξ ορισμού και την 
τεκμηρίωση· των ειδικών απαιτήσεων για 
την ασφάλεια της επεξεργασίας· του 
τυποποιημένου μορφοτύπου και των 
διαδικασιών για την γνωστοποίηση 
παραβίασης δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στην αρχή ελέγχου και την 
γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα· των 
προτύπων και των διαδικασιών για την 
εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με την 
προστασία των δεδομένων· των προτύπων 

(131) Η διαδικασία εξέτασης πρέπει να 
χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό 
τυποποιημένων διαδικασιών και εντύπων 
σε σχέση με τη συγκατάθεση παιδιού· 
τυποποιημένων διαδικασιών και εντύπων 
για την άσκηση των δικαιωμάτων των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα· τυποποιημένων εντύπων για την 
ενημέρωση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα· τυποποιημένων 
εντύπων και διαδικασιών σε σχέση με το 
δικαίωμα πρόσβασης· τυποποιημένων 
εντύπων σε σχέση με την ευθύνη του 
υπευθύνου επεξεργασίας για την 
προστασία των δεδομένων ήδη από τον 
σχεδιασμό και εξ ορισμού και την 
τεκμηρίωση· του τυποποιημένου 
μορφοτύπου και των διαδικασιών για την 
γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στην αρχή 
ελέγχου και την γνωστοποίηση 
παραβίασης δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα· των προτύπων 
για την προηγούμενη έγκριση και την 
προηγούμενη διαβούλευση· 
τυποποιημένου εντύπου για τη 
γνωστοποίηση απόφασης τρίτης χώρας 
με την οποία ζητείται κοινοποίηση 
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και των διαδικασιών για την προηγούμενη 
έγκριση και την προηγούμενη 
διαβούλευση· των τεχνικών προτύπων και 
των μηχανισμών για την πιστοποίηση· 
του επαρκούς επιπέδου προστασίας που 
παρέχει μια τρίτη χώρα, ή έδαφος ή 
τομέας επεξεργασίας εντός της τρίτης 
χώρας, ή ένας διεθνής οργανισμός· των 
κοινολογήσεων που δεν επιτρέπονται από 
το δίκαιο της Ένωσης· της αμοιβαίας 
συνδρομής· των κοινών πράξεων· των 
αποφάσεων στο πλαίσιο του μηχανισμού 
συνεκτικότητας, δεδομένου ότι οι πράξεις 
αυτές έχουν γενικό πεδίο εφαρμογής.

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· του 
μορφοτύπου και των διαδικασιών 
ανταλλαγής πληροφοριών με ηλεκτρονικά 
μέσα βάσει δεσμευτικών εταιρικών 
κανόνων· των αποφάσεων στο πλαίσιο του 
μηχανισμού συνεκτικότητας, δεδομένου 
ότι οι πράξεις αυτές έχουν γενικό πεδίο 
εφαρμογής.

Or. en

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 132

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(132) Η Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει 
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 και αφορούν θέματα 
που κοινοποιούνται από αρχές ελέγχου 
στο πλαίσιο του μηχανισμού 
συνεκτικότητας, το απαιτούν επιτακτικοί 
λόγοι επείγοντος.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επάρκεια βασίζεται πλέον σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, επομένως η επείγουσα διαδικασία 
δεν έχει πια πεδίο εφαρμογής.
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Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 134

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(134) Η οδηγία 95/46/ΕΚ πρέπει να 
καταργηθεί με τον παρόντα κανονισμό. 
Ωστόσο, οι αποφάσεις της Επιτροπής και 
οι εγκρίσεις αρχών ελέγχου που εκδόθηκαν 
βάσει της οδηγίας 95/46/ΕΚ πρέπει να 
παραμείνουν σε ισχύ.

(134) Η οδηγία 95/46/ΕΚ πρέπει να 
καταργηθεί με τον παρόντα κανονισμό. 
Ωστόσο, οι αποφάσεις της Επιτροπής και 
οι εγκρίσεις αρχών ελέγχου που εκδόθηκαν 
βάσει της οδηγίας 95/46/ΕΚ πρέπει να 
παραμείνουν σε ισχύ. Οι αποφάσεις της 
Επιτροπής και οι εγκρίσεις αρχών 
ελέγχου που αφορούν διαβιβάσεις 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
τρίτες χώρες πρέπει να παραμείνουν σε 
ισχύ για μία μεταβατική περίοδο δύο 
ετών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορίζεται μεταβατική περίοδος ευθυγράμμισης των αποφάσεων και εγκρίσεων με τον νέο 
κανονισμό.

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 135 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(135a) Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει 
για την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που διενεργείται 
από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και 
τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και διέπεται από διαφορετικές 
νομικές πράξεις, και ειδικότερα από τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000. 
Συνεπάγεται ότι ο παρών κανονισμός δεν 
διορθώνει την υφιστάμενη έλλειψη 
συνολικότητας των νομικών κανόνων που 
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διέπουν την προστασία των δεδομένων 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε και την 
ανισότητα στο επίπεδο προστασίας των 
δικαιωμάτων των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα. Καθώς το 
άρθρο 8 του Χάρτη της ΕΕ και το 
άρθρο 16 της ΣΛΕΕ υποδηλώνουν ότι το 
θεμελιώδες δικαίωμα στην προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
πρέπει να διασφαλίζεται με συνεκτικό και 
ομοιόμορφο τρόπο σε όλη την Ένωση, τα 
θεσμικά και λοιπά όργανα και οι 
οργανισμοί της Ένωσης πρέπει να 
υπάγονται στους ίδιους κανόνες όπως 
διατυπώνονται στον παρόντα κανονισμό, 
και η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει 
κατάλληλες νομικές προτάσεις πριν από 
την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού] για την 
αναθεώρηση του νομικού πλαισίου το 
οποίο ισχύει για την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
διενεργούν τα θεσμικά και λοιπά όργανα 
και οι οργανισμοί της Ένωσης στο 
πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους, ώστε 
να ευθυγραμμιστεί με τις διατάξεις/τις 
αρχές του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία επιδιώκεται η συνοχή μεταξύ του κανονισμού και των 
νομοθετικών ρυθμίσεων για τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ, όπως 
είναι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001, αλλά και μεταξύ όλων των οργανισμών της ΕΕ που 
διαθέτουν επί του παρόντος δικούς τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων, με αποτέλεσμα τη 
δημιουργία ενός συνονθυλεύματος κανόνων που παρεμποδίζει τα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους. Βλέπε συνδεόμενο 
άρθρο 89 α (νέο).
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Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 139

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(139) Εν όψει του γεγονότος ότι, όπως 
υπογράμμισε το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δικαίωμα στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα δεν είναι απόλυτο δικαίωμα, 
αλλά πρέπει να εξετάζεται σε σχέση με τη 
λειτουργία του στην κοινωνία και να 
εξισορροπείται με άλλα θεμελιώδη 
δικαιώματα, σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, ο παρών κανονισμός 
σέβεται όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα και 
τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται στον 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως 
κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, και 
ειδικότερα το δικαίωμα σεβασμού της 
ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, της 
κατοικίας και των επικοινωνιών, το 
δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, την ελευθερία 
σκέψης, συνείδησης και θρησκείας, την 
ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, 
την επιχειρηματική ελευθερία, το δικαίωμα 
πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου 
δικαστηρίου καθώς και την πολιτιστική, 
θρησκευτική και γλωσσική πολυμορφία.

(139) Εν όψει του γεγονότος ότι, όπως 
υπογράμμισε το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δικαίωμα στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα δεν είναι απόλυτο δικαίωμα, 
αλλά πρέπει να εξετάζεται σε σχέση με τη 
λειτουργία του στην κοινωνία και να 
εξισορροπείται με άλλα θεμελιώδη 
δικαιώματα, σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, ο παρών κανονισμός 
σέβεται όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα και 
τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται στον 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως 
κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, και 
ειδικότερα το δικαίωμα σεβασμού της 
ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, της 
κατοικίας και των επικοινωνιών, το 
δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, την ελευθερία 
σκέψης, συνείδησης και θρησκείας, την 
ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, 
την επιχειρηματική ελευθερία, το δικαίωμα 
πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου 
δικαστηρίου καθώς και την πολιτιστική, 
θρησκευτική και γλωσσική πολυμορφία. 
Απαιτείται ειδικότερα συμμόρφωση ως 
προς τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων 
των κρατών μελών, του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων.

Or. en
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Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στο πλαίσιο δραστηριότητας η οποία 
δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 
δικαίου της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά 
την εθνική ασφάλεια·

α) στο πλαίσιο δραστηριότητας η οποία 
δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 
δικαίου της Ένωσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εθνική ασφάλεια ούτως ή άλλως δεν εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητας της ΕΕ, οπότε η 
επανάληψη εδώ είναι περιττή.

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) από φυσικό πρόσωπο χωρίς 
οποιοδήποτε κερδοσκοπικό συμφέρον στο 
πλαίσιο αποκλειστικά προσωπικής ή 
οικιακής δραστηριότητας· 

δ) από φυσικό πρόσωπο στο πλαίσιο 
αποκλειστικά προσωπικής ή οικιακής 
δραστηριότητας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από φυσικό πρόσωπο για προσωπική ή 
οικιακή χρήση ενδέχεται ορισμένες φορές να συνεπάγεται κερδοσκοπικό συμφέρον (π.χ., κατά 
την πώληση προσωπικών αντικειμένων σε άλλους ιδιώτες), αλλά παραμένει εκτός πεδίου 
εφαρμογής του κανονισμού καθ’ όσον δεν συνδέεται με επαγγελματική ή εμπορική 
δραστηριότητα.
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Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) από αρμόδιες αρχές για τον σκοπό της 
πρόληψης, της διερεύνησης, της 
ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών 
αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 
κυρώσεων.

ε) από αρμόδιες δημόσιες αρχές για τον 
σκοπό της πρόληψης, της διερεύνησης, της 
ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών 
αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 
κυρώσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στον κανονισμό διατυπώνεται συγκεκριμένα ότι η εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του 
κανονισμού ισχύει μόνο για τις αρμόδιες δημόσιες αρχές (όχι για οντότητες ιδιωτικού δικαίου) 
όταν εκτελούν δραστηριότητες επιβολής του νόμου, και ότι η ισχύουσα νομοθεσία πρέπει να 
παρέχει τις δέουσες εγγυήσεις με βάση τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας.
Βλέπε συνδεόμενη τροπολογία επί του άρθρου 21.

Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα προσώπων που διαμένουν στην 
Ένωση από υπεύθυνο επεξεργασίας μη 
εγκαταστημένο στην Ένωση, εάν οι 
δραστηριότητες επεξεργασίας σχετίζονται 
με

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα προσώπων που διαμένουν στην 
Ένωση από υπεύθυνο επεξεργασίας μη 
εγκαταστημένο στην Ένωση, εάν οι 
δραστηριότητες επεξεργασίας αποσκοπούν 
στα εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός θα πρέπει να ισχύει επίσης για υπευθύνους επεξεργασίας εγκατεστημένους εκτός 
Ένωσης, όταν οι δραστηριότητες επεξεργασίας στοχεύουν στην παροχή αγαθών ή υπηρεσιών σε 
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα που βρίσκονται εντός Ένωσης, ανεξάρτητα από 
το εάν απαιτείται πληρωμή για τα εν λόγω αγαθά και υπηρεσίες, ή όταν στοχεύουν στην 
παρακολούθηση των εν λόγω προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα.
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Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών στα 
εν λόγω πρόσωπα στα οποία αναφέρονται 
τα δεδομένα στην Ένωση· ή

α) την προσφορά αγαθών και υπηρεσιών 
στα εν λόγω πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα στην Ένωση, 
ανεξάρτητα από το εάν απαιτείται 
πληρωμή για τα εν λόγω αγαθά και 
υπηρεσίες· ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός πρέπει να ισχύσει για κάθε δραστηριότητα επεξεργασίας που αφορά υπηρεσίες, 
ανεξάρτητα από τη δωρεάν ή όχι παροχή των υπηρεσιών αυτών. Η παρούσα προσθήκη 
εξασφαλίζει την εφαρμοσιμότητα του κανονισμού στις αποκαλούμενες «δωρεάν παρεχόμενες 
υπηρεσίες».

Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την παρακολούθηση της συμπεριφοράς 
τους.

β) την παρακολούθηση των προσώπων 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός πρέπει να καλύπτει όχι μόνο την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των 
κατοίκων της Ένωσης από υπευθύνους επεξεργασίας δεδομένων εκτός Ένωσης μέσω, π.χ., 
μεθόδων διαδικτυακής παρακολούθησης, αλλά και τη συνολική συλλογή και επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν κατοίκους της Ένωσης. Βλέπε συνδεόμενη 
τροπολογία αιτιολογικής σκέψης 21.
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Τροπολογία 84

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – 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 συγκεκριμένων 
στοιχείων που χαρακτηρίζουν την 
υπόσταση του συγκεκριμένου προσώπου 
από φυσική, βιολογική, γενετική, 
ψυχολογική, 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 διαχωριστεί, άμεσα ή 
έμμεσα, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με 
συναφή 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 ταυτότητας, δεδομένων 
θέσης, επιγραμμικού αναγνωριστικού ή 
βάσει ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων 
στοιχείων που χαρακτηρίζουν την 
υπόσταση του συγκεκριμένου προσώπου 
από φυσική, βιολογική, γενετική, 
ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή 
κοινωνική άποψη ή βάσει του φύλου ή του 
γενετήσιου προσανατολισμού του·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έννοια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διευκρινίζεται περαιτέρω μέσω 
αντικειμενικών κριτηρίων. Βλέπε συνδεόμενη τροπολογία αιτιολογικών σκέψεων 23 και 24.

Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α) «ψευδώνυμο»: μοναδικό 
αναγνωριστικό ταυτότητας, το οποίο 
είναι συγκεκριμένο σε ένα δεδομένο 
πλαίσιο, το οποίο δεν επιτρέπει την άμεση 
ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου, 
αλλά επιτρέπει τον διαχωρισμό ενός 
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προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα από άλλα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τη χρήση ψευδωνύμων δεδομένων, μπορούν να υπάρξουν ελαφρύνσεις όσον 
αφορά τις υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας. Βλέπε συνδεόμενη τροπολογία επί της 
αιτιολογικής σκέψης 23 και επί του άρθρου 7.

Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α) «διαβίβαση»: κάθε κοινοποίηση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
καθίσταται διαθέσιμη σε περιορισμένο 
αριθμό ταυτοποιημένων μερών, ενώ ο 
αποστολέας εν γνώσει του ή από πρόθεση 
παρέχει στον παραλήπτη πρόσβαση στα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της «διαβίβασης» είναι απαραίτητος για να διαχωριστεί από τη (δημόσια) διάθεση 
δεδομένων.

Τροπολογία 87

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – 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 σχετικά με ένα 
φυσικό πρόσωπο ή στην ανάλυση ή 
πρόβλεψη, ιδίως, των εργασιακών 
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επιδόσεων, της οικονομικής κατάστασης, 
της τοποθεσίας, της υγείας, των 
προσωπικών προτιμήσεων, της 
αξιοπιστίας ή της συμπεριφοράς ενός 
φυσικού προσώπου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλισθεί η εν πλήρει επιγνώσει συγκατάθεση σε δραστηριότητες 
κατάρτισης προφίλ, οι εν λόγω δραστηριότητες πρέπει να είναι καθορισμένες και ρυθμισμένες.
Βλέπε συνδεόμενες τροπολογίες επί του άρθρου 14 παράγραφος 1 στοιχείο ζ), στοιχείο ζ α) και 
στοιχείο ζ β), του άρθρου 15 παράγραφος 1 και του άρθρου 20·

Τροπολογία 88

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α) «παραγωγός»: φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή 
οποιοσδήποτε άλλος φορέας δημιουργεί 
συστήματα αυτόματης επεξεργασίας ή 
αρχειοθέτησης δεδομένων σχεδιασμένα 
για την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από υπευθύνους 
επεξεργασίας και εκτελούντες την 
επεξεργασία·

Or. en

Τροπολογία 89

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) «συγκατάθεση του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα»: κάθε 
δήλωση βουλήσεως, ελεύθερη, ειδική, 
ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία 

(8) «συγκατάθεση του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα»: κάθε 
δήλωση βουλήσεως, ελεύθερη, ειδική, 
ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία 
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το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δέχεται, με δήλωση ή με σαφή 
θετική ενέργεια, να αποτελέσουν 
αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν·

το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δέχεται, με δήλωση ή με σαφή 
θετική ενέργεια, να αποτελέσουν 
αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν 
για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους 
σκοπούς·

Or. en

Τροπολογία 90

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) «παραβίαση προσωπικών δεδομένων»: 
η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί 
σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, 
απώλεια, μεταβολή, άνευ αδείας 
κοινολόγηση ή προσπέλαση προσωπικών 
δεδομένων που διαβιβάσθηκαν, 
αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο 
τρόπο σε επεξεργασία·

(9) «παραβίαση προσωπικών δεδομένων»: 
τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, 
μεταβολή, άνευ αδείας κοινολόγηση ή 
προσπέλαση προσωπικών δεδομένων που 
διαβιβάσθηκαν, αποθηκεύτηκαν ή 
υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε 
επεξεργασία·

Or. en

Αιτιολόγηση

Παραβίαση δεδομένων μπορεί να υπάρξει και χωρίς παραβίαση της ασφάλειας, π.χ., κατά την 
τυχαία απώλεια ή κοινολόγηση.

Τροπολογία 91

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
πρέπει:

1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

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

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

Or. en

Τροπολογία 92

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να συλλέγονται για καθορισμένους, 
ρητούς και νόμιμους σκοπούς και να μην 
υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία 
κατά τρόπο μη συμβατό προς τους 
σκοπούς αυτούς·

β) συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς 
και νόμιμους σκοπούς και να μην 
υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία 
κατά τρόπο μη συμβατό προς τους 
σκοπούς αυτούς (περιορισμός σκοπού)·

Or. en

Τροπολογία 93

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) 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·

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

Or. en
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Τροπολογία 94

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) είναι ακριβή και ενημερώνονται· 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 
διορθώνονται χωρίς καθυστέρηση·

δ) είναι ακριβή και ενημερώνονται· 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 
διορθώνονται χωρίς καθυστέρηση
(ακεραιότητα)·

Or. en

Τροπολογία 95

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – 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 αυτά υποβάλλονται 
σε επεξεργασία· τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μπορούν να αποθηκεύονται για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εφόσον θα 
υποβληθούν σε επεξεργασία μόνον για 
ιστορικούς ή στατιστικούς σκοπούς ή για 
σκοπούς επιστημονικής έρευνας σύμφωνα 
με τους κανόνες και τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 83 και εφόσον 
διενεργείται περιοδική επανεξέταση για να 
αξιολογηθεί η αναγκαιότητα συνέχισης της 
αποθήκευσης·

ε) διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει 
τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή τον 
διαχωρισμό 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 αυτά υποβάλλονται 
σε επεξεργασία· τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μπορούν να αποθηκεύονται για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εφόσον θα 
υποβληθούν σε επεξεργασία μόνον για 
ιστορικούς ή στατιστικούς σκοπούς ή για 
σκοπούς επιστημονικής έρευνας σύμφωνα 
με τους κανόνες και τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 83 και εφόσον 
διενεργείται περιοδική επανεξέταση για να 
αξιολογηθεί η αναγκαιότητα συνέχισης της 
αποθήκευσης (ελαχιστοποίηση της 
αποθήκευσης)·

Or. en
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Τροπολογία 96

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) υποβάλλονται σε τέτοιου είδους 
επεξεργασία που επιτρέπει, ουσιαστικά, 
στο άτομο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα να ασκεί τα δικαιώματά του 
όπως περιγράφονται στα άρθρα 11 έως 
21 (δυνατότητα παρέμβασης)·

Or. en

Τροπολογία 97

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – 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 και 
αποδεικνύει για κάθε πράξη επεξεργασίας 
τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού.

στ) υποβάλλονται σε επεξεργασία υπό την 
ευθύνη και την υποχρέωση αποζημίωσης 
του υπευθύνου επεξεργασίας, ο οποίος 
διασφαλίζει και είναι σε θέση να 
αποδεικνύει για κάθε πράξη επεξεργασίας 
τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού (λογοδοσία).

Or. en

Τροπολογία 98

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα οργανώνεται και 
διενεργείται με τέτοιον τρόπο ώστε να 



PE501.927v04-00 82/247 PR\924343EL.doc

EL

εγγυάται τη συμμόρφωση προς τις αρχές 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1· 
παραγωγοί, υπεύθυνοι επεξεργασίας και 
εκτελούντες την επεξεργασία των 
δεδομένων λαμβάνουν τεχνικά και 
λειτουργικά μέτρα που διασφαλίζουν την 
εν λόγω συμμόρφωση κατά τον 
σχεδιασμό, την εγκατάσταση και τη 
λειτουργία των συστημάτων αυτόματης 
επεξεργασίας και αρχειοθέτησης 
δεδομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παραγωγοί συστημάτων αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων (δηλαδή υλισμικού και 
λογισμικού) πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη την αρχή της προστασίας της ιδιωτικής ζωής 
ήδη από τον σχεδιασμό αλλά και εξ ορισμού, ακόμη και αν δεν επεξεργάζονται οι ίδιοι τα 
δεδομένα. Αυτό ισχύει κυρίως για ευρέως χρησιμοποιούμενες τυποποιημένες εφαρμογές, αλλά 
πρέπει να τηρείται και για τα εξειδικευμένα προϊόντα.

Τροπολογία 99

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για 
την επίτευξη του έννομου συμφέροντος 
που επιδιώκει ο υπεύθυνος της 
επεξεργασίας, υπό τον όρο ότι δεν 
προέχουν το συμφέρον ή τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και οι ελευθερίες του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα που χρήζουν προστασίας, ιδίως 
εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα είναι παιδί. Αυτό δεν 
εφαρμόζεται στην επεξεργασία που 
διενεργείται από δημόσιες αρχές κατά 
την άσκηση των καθηκόντων τους.

διαγράφεται

Or. en



PR\924343EL.doc 83/247 PE501.927v04-00

EL

Αιτιολόγηση

Το στοιχείο στ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται από πολύ λεπτομερέστερες οδηγίες σχετικά με 
το «έννομο συμφέρον» στις νέες παραγράφους 1α, 1β και 1γ. Βλέπε συνδεόμενες τροπολογίες 
επί του άρθρου 6 παράγραφος 1 α (νέα), 1 β (νέα) και 1 γ (νέα). Οι τροπολογίες παρέχουν
σαφέστερη καθοδήγηση και προσδίδουν νομική βεβαιότητα για την επεξεργασία των δεδομένων 
με βάση το έννομο συμφέρον του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων. Η σχετική 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη του άρθρου 6 παράγραφος 5 διαγράφεται διότι θα έθιγε την ουσία 
του νόμου.

Τροπολογία 100

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Εάν δεν ισχύει καμία από τις νόμιμες 
προϋποθέσεις της παραγράφου 1 για την 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, η εν λόγω επεξεργασία είναι 
νόμιμη εάν και καθ’ όσον απαιτείται για 
τους σκοπούς του έννομου συμφέροντος 
που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας, 
εκτός εάν υπερισχύουν του συμφέροντος 
αυτού τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και ελευθερίες του προσώπου 
το οποίο ζητά την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
το αφορούν. Στην περίπτωση αυτή, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων 
ενημερώνει ρητά και ξεχωριστά το εν 
λόγω πρόσωπο σχετικά με την 
επεξεργασία των δεδομένων. Ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας δημοσιοποιεί 
επίσης τους λόγους για τους οποίους έχει 
σχηματίσει την πεποίθηση ότι τα 
συμφέροντά του υπερισχύουν των 
συμφερόντων ή των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα. Τα παραπάνω δεν 
εφαρμόζονται στην επεξεργασία που 
διενεργείται από δημόσιες αρχές κατά 
την άσκηση των καθηκόντων τους.

Or. en



PE501.927v04-00 84/247 PR\924343EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες παρέχουν σαφέστερη καθοδήγηση και προσδίδουν νομική βεβαιότητα για την 
επεξεργασία των δεδομένων με βάση το έννομο συμφέρον του υπευθύνου επεξεργασίας 
δεδομένων. Βλέπε τις συνδεόμενες τροπολογίες επί του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) 
και του άρθρου 6 παράγραφος 1β και 1γ.

Τροπολογία 101

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Τα έννομα συμφέροντα του υπευθύνου 
της επεξεργασίας όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 1α υπερισχύουν, κατά 
κανόνα, των συμφερόντων ή των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, εφόσον: 
α) η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα πραγματοποιείται στο πλαίσιο 
της άσκησης του δικαιώματος στην 
ελευθερία της έκφρασης, στα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης και στις τέχνες, 
εντός των ορίων της Ένωσης ή του 
εθνικού δικαίου·
β) η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την 
εκτέλεση των νομίμων απαιτήσεων του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή τρίτων, εξ 
ονόματος των οποίων ενεργεί ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας, σε σχέση με ένα 
συγκεκριμένο ταυτοποιημένο πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, ή 
για την πρόληψη ή τον περιορισμό 
ζημιών εις βάρος του υπευθύνου 
επεξεργασίας από το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα·
γ) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα παρέσχε δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας 
βάσει της νόμιμης αιτιολογίας που 
αναφέρεται στο στοιχείο β) της 
παραγράφου 1, τα οποία δεδομένα 
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προσωπικού χαρακτήρα 
χρησιμοποιούνται για ενεργητική 
εμπορική προώθηση οικείων και 
παρόμοιων προϊόντων και υπηρεσιών και 
δεν διαβιβάζονται, ενώ παράλληλα ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας έχει εξακριβωθεί 
σαφώς από το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα·
δ) η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα πραγματοποιείται στο πλαίσιο 
επαγγελματικών διεπιχειρησιακών 
σχέσεων και τα δεδομένα έχουν συλλεγεί 
για τον σκοπό αυτό, από το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται·
ε) η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα είναι απαραίτητη για 
καταχωρισμένες μη κερδοσκοπικές 
ενώσεις, ιδρύματα και φιλανθρωπικές 
οργανώσεις, που αναγνωρισμένα ενεργούν 
προς το δημόσιο συμφέρον στο πλαίσιο 
του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου, με 
αποκλειστικό σκοπό τη συγκέντρωση 
δωρεών. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες παρέχουν σαφέστερη καθοδήγηση και προσδίδουν νομική βεβαιότητα για την 
επεξεργασία των δεδομένων με βάση το έννομο συμφέρον του υπευθύνου επεξεργασίας 
δεδομένων. Βλέπε συνδεόμενες τροπολογίες επί του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) και 
του άρθρου 6 παράγραφος 1 α (νέα) και 1 γ (νέα).

Τροπολογία 102

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Τα συμφέροντα ή θεμελιώδη 
δικαιώματα και ελευθερίες του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, 
κατά την παράγραφο 1α, υπερισχύουν 
των έννομων συμφερόντων του 
υπευθύνου επεξεργασίας, κατά κανόνα, 
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εφόσον:
α) η επεξεργασία εγκυμονεί σοβαρό 
κίνδυνο βλάβης του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα·
β) η επεξεργασία αφορά ειδικές 
κατηγορίες δεδομένων όπως αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 9, 
δεδομένα θέσης ή βιομετρικά δεδομένα·
γ) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα μπορεί εύλογα να αναμένει, με 
βάση το πλαίσιο της επεξεργασίας, ότι τα 
προσωπικά του δεδομένα θα αποτελούν 
αντικείμενο επεξεργασίας μόνο για 
συγκεκριμένο σκοπό ή θα 
χρησιμοποιούνται σε εμπιστευτική βάση, 
εκτός εάν το εν λόγω ενδιαφερόμενο 
πρόσωπο έχει ενημερωθεί χωριστά και 
συγκεκριμένα σχετικά με τη χρήση των 
οικείων δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα για σκοπούς άλλους από την 
εκτέλεση της υπηρεσίας·
δ) η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα πραγματοποιείται στο πλαίσιο 
της κατάρτισης προφίλ·
ε) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
καθίστανται προσπελάσιμα για 
πολυάριθμα άτομα, ή μεγάλες ποσότητες 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
αφορούν ένα πρόσωπο τυγχάνουν 
επεξεργασίας ή συνδυάζονται με άλλα 
δεδομένα·
στ) η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να 
επηρεάσει αρνητικά το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, ιδίως 
επειδή ενδέχεται να οδηγήσει σε 
δυσφήμηση ή διακρίσεις· ή
ζ) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα είναι παιδί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες παρέχουν σαφέστερη καθοδήγηση και προσδίδουν νομική βεβαιότητα για την 
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επεξεργασία των δεδομένων με βάση το έννομο συμφέρον του υπευθύνου επεξεργασίας 
δεδομένων. Βλέπε τις συνδεόμενες τροπολογίες επί του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) 
και επί του άρθρου 6 παράγραφος 1 α (νέα) και παράγραφος 1 β (νέα).

Τροπολογία 103

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν ο σκοπός της περαιτέρω 
επεξεργασίας δεν είναι συμβατός με 
εκείνον για τον οποίο συλλέχθηκαν τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η 
επεξεργασία πρέπει να βασίζεται 
τουλάχιστον σε έναν από τους λόγους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία 
α) έως ε). Αυτό ισχύει ειδικότερα σε 
οποιαδήποτε αλλαγή όρων και γενικών 
προϋποθέσεων μιας σύμβασης.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος 4 πρέπει να διαγραφεί, διότι εάν τυχόν αλλάξει ο σκοπός, και πάλι πρέπει να 
ισχύει ούτως ή άλλως μία από τις νόμιμες αιτίες της παραγράφου 1. Επίσης, η οδηγία 95/46/ΕΚ 
δεν επιτρέπει αλλαγή του σκοπού, κατά συνέπεια πρέπει να διατηρηθεί το επίπεδο προστασίας 
που ορίζεται σε αυτό το σημείο.
.

Τροπολογία 104

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των προϋποθέσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
στ) σε διάφορους τομείς και καταστάσεις 
επεξεργασίας, μεταξύ άλλων σε σχέση με 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

διαγράφεται
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χαρακτήρα που αφορούν παιδιά. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες παρέχουν σαφέστερη καθοδήγηση και προσδίδουν νομική βεβαιότητα για την 
επεξεργασία των δεδομένων με βάση το έννομο συμφέρον του υπευθύνου επεξεργασίας 
δεδομένων. Η παράγραφος 4 πρέπει να διαγραφεί, διότι εάν τυχόν αλλάξει ο σκοπός, και πάλι 
πρέπει να ισχύει ούτως ή άλλως μία από τις νόμιμες αιτίες της παραγράφου 1. Επίσης, η οδηγία 
95/46/ΕΚ δεν επιτρέπει αλλαγή του σκοπού, κατά συνέπεια πρέπει να διατηρηθεί το επίπεδο 
προστασίας που ορίζεται σε αυτό το σημείο.

Τροπολογία 105

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Εάν η συγκατάθεση του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα 
παρέχεται στο πλαίσιο της χρήσης των 
υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας όπου η επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
πραγματοποιείται μόνο με τη μορφή 
ψευδωνύμων, η συγκατάθεση δύναται να 
παρέχεται με αυτοματοποιημένα μέσα 
χρησιμοποιώντας ένα τεχνικό πρότυπο με 
γενική ισχύ στην Ένωση σύμφωνα με την 
παράγραφο 4γ, επιτρέποντας έτσι στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα να εκφράζει με σαφήνεια τη 
βούλησή του χωρίς τη συλλογή 
δεδομένων αναγνώρισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό επιτρέπει τη χρήση προτύπων όπως η λειτουργία «Do Not Track» (μη εντοπισμού), σε 
συνδυασμό με κίνητρα για την αποκλειστική χρήση ψευδώνυμων δεδομένων, με βάση ανάλογη 
αυτής που διατυπώνεται π.χ. στην § 15 του γερμανικού νόμου για τα τηλεμέσα. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι το εν λόγω πρότυπο συνάδει με τον παρόντα κανονισμό, πρέπει να εγκριθεί 
από την Επιτροπή. Βλέπε συνδεόμενες τροπολογίες επί του άρθρου 4 παράγραφος 2 α (νέα), επί 
του άρθρου 7 παράγραφος 4 γ (νέα) και επί της αιτιολογικής σκέψης 23.
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Τροπολογία 106

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Η συγκατάθεση χάνει την ισχύ της 
από τη στιγμή που η επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν 
είναι πλέον απαραίτητη για την επίτευξη 
των σκοπών για τους οποίους έχουν 
συλλεχθεί. 

Or. en

Τροπολογία 107

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Η εκτέλεση σύμβασης ή η παροχή 
μιας υπηρεσίας δεν μπορεί να εξαρτάται 
από τη συγκατάθεση στην επεξεργασία ή 
τη χρήση δεδομένων που δεν είναι 
αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης 
ή την παροχή της υπηρεσίας δυνάμει του 
άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω διευκρίνιση βασίζεται στην επονομαζόμενη δεσμευτική απαγόρευση, η οποία είναι 
γνωστή από το δίκαιο περί προστασίας των καταναλωτών.
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Τροπολογία 108

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4γ. Η Επιτροπή, αφού ζητήσει τη γνώμη 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Προστασίας Δεδομένων, εξουσιοδοτείται 
να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 86, αφενός για τον 
περαιτέρω προσδιορισμό των 
απαιτήσεων και των προϋποθέσεων για 
τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2α, και αφετέρου για να 
δηλώνει ότι ένα τεχνικό πρότυπο συνάδει 
με τον παρόντα κανονισμό και έχει γενική 
ισχύ στο εσωτερικό της Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ένα τεχνικό πρότυπο συγκατάθεσης συνάδει με τον παρόντα 
κανονισμό, πρέπει να το εγκρίνει η Επιτροπή. Βλέπε συνδεόμενες τροπολογίες επί του άρθρου 4 
παράγραφος 2 α (νέα), του άρθρου 7 παράγραφος 2 α (νέα) και της αιτιολογικής σκέψης 23.

Τροπολογία 109

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, σε σχέση με την προσφορά 
υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας 
απευθείας σε παιδί, η επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
παιδιού ηλικίας κάτω των 13 ετών είναι 
σύννομη μόνον εάν και εφόσον η 
συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από 
τον γονέα ή τον κηδεμόνα του παιδιού. Ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας καταβάλλει 
εύλογες προσπάθειες για να εξασφαλίσει 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, σε σχέση με την προσφορά 
αγαθών ή υπηρεσιών απευθείας σε παιδί, η 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα παιδιού ηλικίας κάτω των 13 
ετών είναι σύννομη μόνον εάν και εφόσον 
η συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από 
τον γονέα του παιδιού ή τον νόμιμο 
αντιπρόσωπό του. Ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας καταβάλλει εύλογες 
προσπάθειες για να εξασφαλίσει 
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επαληθεύσιμη συγκατάθεση, λαμβάνοντας 
υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία.

επαληθεύσιμη συγκατάθεση, λαμβάνοντας 
υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία. Οι 
μέθοδοι εξασφάλισης επαληθεύσιμης 
συγκατάθεσης δεν συνεπάγονται την 
περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα η οποία 
ειδάλλως δεν θα ήταν αναγκαία.

Or. en

Τροπολογία 110

Πρόταση κανονισμού
Article 8 – paragraph 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων για τις μεθόδους εξασφάλισης 
της επαληθεύσιμης συγκατάθεσης η οποία 
αναφέρεται στην παράγραφο 1. Στο 
πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή εξετάζει ειδικά 
μέτρα για τις πολύ μικρές, τις μικρές και 
τις μεσαίες επιχειρήσεις.

3. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων ανατίθεται το 
καθήκον του περαιτέρω προσδιορισμού, 
σύμφωνα με το άρθρο 66, των κριτηρίων 
και των απαιτήσεων για τις μεθόδους 
εξασφάλισης της επαληθεύσιμης 
συγκατάθεσης η οποία αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 111

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει πρότυπα 
έντυπα για ειδικές μεθόδους για την 
εξασφάλιση της επαληθεύσιμης 
συγκατάθεσης η οποία αναφέρεται στην 
παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 

4. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει πρότυπα 
έντυπα για ειδικές μεθόδους για την 
εξασφάλιση της επαληθεύσιμης 
συγκατάθεσης η οποία αναφέρεται στην 
παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται, αφού ζητηθεί η γνώμη 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
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άρθρο 87 παράγραφος 2. Προστασίας Δεδομένων, σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 87 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 112

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Απαγορεύεται η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική 
καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκεία 
ή πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε 
συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η 
επεξεργασία γενετικών δεδομένων ή 
δεδομένων που αφορούν την υγεία ή τη 
σεξουαλική ζωή ή ποινικές καταδίκες ή 
σχετικά μέτρα ασφάλειας. 

1. Απαγορεύεται η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική 
καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκεία 
ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, γενετήσιο 
προσανατολισμό ή ταυτότητα φύλου, τη 
συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση 
και τη συνδικαλιστική δράση, καθώς και 
η επεξεργασία γενετικών δεδομένων ή 
δεδομένων που αφορούν την υγεία ή τη
σεξουαλική ζωή ή ποινικές καταδίκες ή 
σχετικά μέτρα ασφάλειας.

Or. en

Τροπολογία 113

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την 
εκτέλεση των υποχρεώσεων και την 
άσκηση ειδικών δικαιωμάτων του 
υπευθύνου επεξεργασίας στον τομέα του 
εργατικού δικαίου, εφόσον επιτρέπεται 
από το δίκαιο της Ένωσης ή από το δίκαιο 
κράτους μέλους προβλέποντας κατάλληλες 
εγγυήσεις· ή

β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την 
εκτέλεση των υποχρεώσεων και την 
άσκηση ειδικών δικαιωμάτων του 
υπευθύνου επεξεργασίας στον τομέα του 
εργατικού δικαίου, εφόσον επιτρέπεται 
από το δίκαιο της Ένωσης ή από το δίκαιο 
κράτους μέλους προβλέποντας κατάλληλες 
εγγυήσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα 
και τα συμφέροντα του προσώπου στο 
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οποίο αναφέρονται τα δεδομένα· ή

Or. en

Τροπολογία 114

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την 
άσκηση καθήκοντος δημόσιου 
συμφέροντος, βάσει του δικαίου της 
Ένωσης ή του δικαίου κράτους μέλους, το 
οποίο προβλέπει κατάλληλα μέτρα για τη 
διασφάλιση των έννομων συμφερόντων 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα· ή

ζ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την 
άσκηση καθήκοντος δημόσιου 
συμφέροντος, βάσει του δικαίου της 
Ένωσης ή του δικαίου κράτους μέλους, το 
οποίο προβλέπει κατάλληλα μέτρα για τη 
διασφάλιση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και των συμφερόντων του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα· ή

Or. en

Τροπολογία 115

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) η επεξεργασία δεδομένων που αφορούν 
ποινικές καταδίκες ή σχετικά μέτρα 
ασφάλειας διενεργείται υπό τον έλεγχο 
επίσημης αρχής ή εάν η επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για τη συμμόρφωση προς 
νομική ή κανονιστική υποχρέωση την 
οποία υπέχει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή 
για την εκτέλεση καθήκοντος που ασκείται 
για σημαντικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος, και στον βαθμό που 
επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή 
δίκαιο κράτους μέλους το οποίο προβλέπει 
επαρκείς εγγυήσεις. Πλήρες μητρώο 
ποινικών καταδικών τηρείται μόνον υπό 

ι) η επεξεργασία δεδομένων που αφορούν 
ποινικές καταδίκες ή σχετικά μέτρα 
ασφάλειας διενεργείται υπό τον έλεγχο 
επίσημης αρχής ή εάν η επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για τη συμμόρφωση προς 
νομική ή κανονιστική υποχρέωση την 
οποία υπέχει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή 
για την εκτέλεση καθήκοντος που ασκείται 
για σημαντικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος, και στον βαθμό που 
επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή 
δίκαιο κράτους μέλους το οποίο προβλέπει 
επαρκείς εγγυήσεις για τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και τα συμφέροντα του 
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τον έλεγχο επίσημης αρχής. προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα. Πλήρες μητρώο ποινικών 
καταδικών τηρείται μόνον υπό τον έλεγχο 
επίσημης αρχής.

Or. en

Τροπολογία 116

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων, των 
προϋποθέσεων και των κατάλληλων 
εγγυήσεων για την επεξεργασία των 
ειδικών κατηγοριών δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 και των εξαιρέσεων που 
προβλέπονται στην παράγραφο 2.

3. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων ανατίθεται το 
καθήκον του περαιτέρω προσδιορισμού, 
σύμφωνα με το άρθρο 66, των κριτηρίων, 
των προϋποθέσεων και των κατάλληλων 
εγγυήσεων για την επεξεργασία των 
ειδικών κατηγοριών δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 και των εξαιρέσεων που 
προβλέπονται στην παράγραφο 2.

Or. en

Τροπολογία 117

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν τα δεδομένα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία από υπεύθυνο επεξεργασίας 
δεν επιτρέπουν στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας να εξακριβώσει την 
ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υποχρεούται 
να λαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες 
προκειμένου να προσδιορίζει την 
ταυτότητα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα για τον 

Εάν τα δεδομένα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία από υπεύθυνο επεξεργασίας 
δεν επιτρέπουν στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας να εξακριβώσει την 
ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου ή να 
το διαχωρίσει, ή αφορούν αποκλειστικά 
δεδομένα που σχετίζονται με ψευδώνυμα, 
ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν 
υποχρεούται να λαμβάνει πρόσθετες 
πληροφορίες προκειμένου να προσδιορίζει 
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αποκλειστικό σκοπό της συμμόρφωσης 
προς οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος 
κανονισμού.

την ταυτότητα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα για τον 
αποκλειστικό σκοπό της συμμόρφωσης 
προς οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων μπορούν να χρησιμοποιούν μοναδικό αναγνωριστικό 
ταυτότητας για το ίδιο πρόσωπο σε διάφορες υπηρεσίες και πλαίσια, παρότι εξακολουθούν να 
μην είναι σε θέση να αναγνωρίζουν ένα φυσικό πρόσωπο στις βάσεις τους. Τα ψευδώνυμα, 
όπως ορίζεται στην τροπολογία για το άρθρο 4, περιορίζονται σε συγκεκριμένο πλαίσιο. Η 
τροπολογία καθιστά σαφές ότι το άρθρο ισχύει για αμφότερες τις περιπτώσεις.

Τροπολογία 118

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η ενημέρωση των προσώπων στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα τούς 
παρέχεται σε μορφή που τούς προσφέρει 
τις πληροφορίες που απαιτούνται ώστε να 
κατανοήσουν τη θέση τους και να 
λαμβάνουν αποφάσεις με προσήκοντα 
τρόπο. Ως εκ τούτου, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας παρέχει και γνωστοποιεί τις 
πολιτικές που εφαρμόζει για την 
προστασία των δεδομένων μέσω 
ευνόητου τρόπου περιγραφής βασισμένου 
σε εικονίδια, για τους διάφορους τύπους 
της επεξεργασίας δεδομένων, τις 
προϋποθέσεις και τις συνέπειές τους. 
Όλες οι πληροφορίες διατίθενται κατόπιν 
αιτήματος σύμφωνα με το άρθρο 14.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πολιτικές που εφαρμόζονται για την προστασία δεδομένων αποτυπώνονται σε πολύπλοκα 
έγγραφα που περιλαμβάνουν έναν τεράστιο αριθμό λεπτομερειών για συγκεκριμένες 
καταστάσεις. Οι πολυεπίπεδες ανακοινώσεις έχουν στόχο να συμβάλουν στη βελτίωση της 
ποιότητας ενημέρωσης για την προστασία δεδομένων, εστιάζοντας κάθε επίπεδο στις 
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πληροφορίες που πρέπει να λαμβάνει το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα 
προκειμένου να κατανοεί τη θέση του και να λαμβάνει αποφάσεις. Κατά συνέπεια, τα 
πολυεπίπεδα μορφότυπα βελτιώνουν την κατανόηση των ανακοινώσεων. Χωρίς να χρειάζεται 
να ασχοληθεί με όλες τις λεπτομέρειες της πολιτικής για την προστασία δεδομένων, το πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα μπορεί με μία ματιά στα απλά εικονίδια να γνωρίζει εάν 
και πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα του. Βλέπε συνδεόμενες τροπολογίες επί του άρθρου 4 
παράγραφος 2 α (νέα), του άρθρου 7 παράγραφος 2 α (νέα) και της αιτιολογικής σκέψης 23.

Τροπολογία 119

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Η Επιτροπή, αφού ζητήσει τη γνώμη 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Προστασίας Δεδομένων, εξουσιοδοτείται 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 86 για τον 
περαιτέρω προσδιορισμό του τρόπου 
περιγραφής βάσει εικονιδίων που 
προβλέπεται στην παράγραφο 3 σχετικά 
με τη φύση της επεξεργασίας, τη διάρκεια 
της αποθήκευσης, τη διαβίβαση ή 
διαγραφή δεδομένων, καθιερώνοντας 
εικονίδια ή άλλα μέσα για την παροχή 
πληροφοριών με τυποποιημένο τρόπο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η νέα κατ’ εξουσιοδότηση πράξη είναι αναγκαία για τον προσδιορισμό των πληροφοριών 
που είναι βασισμένες σε εικονίδια και αφορούν τις πολιτικές για την προστασία δεδομένων.

Τροπολογία 120

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η ενημέρωση και οι ενέργειες που 
εκτελούνται επί των αιτημάτων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
παρέχονται και εκτελούνται ατελώς. Εάν 

4. Η ενημέρωση και οι ενέργειες που 
εκτελούνται επί των αιτημάτων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
παρέχονται και εκτελούνται ατελώς. Εάν 
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τα αιτήματα είναι προδήλως υπερβολικά, 
ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου 
χαρακτήρα τους, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας μπορεί να επιβάλει την 
καταβολή κάποιου τέλους για την παροχή 
της ενημέρωσης ή για την εκτέλεση της 
ζητούμενης ενέργειας, ή ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας μπορεί να μην εκτελέσει τη 
ζητούμενη ενέργεια. Στην περίπτωση 
αυτή, ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει το 
βάρος της απόδειξης του προδήλως 
υπερβολικού χαρακτήρα του αιτήματος.

τα αιτήματα είναι προδήλως υπερβολικά, 
ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου 
χαρακτήρα τους, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας μπορεί να επιβάλει την 
καταβολή κάποιου εύλογου τέλους για την 
παροχή της ενημέρωσης ή για την 
εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας. Στην 
περίπτωση αυτή, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας φέρει το βάρος της 
απόδειξης του προδήλως υπερβολικού 
χαρακτήρα του αιτήματος.

Or. en

Τροπολογία 121

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
προϋποθέσεων για τα προδήλως 
υπερβολικά αιτήματα και τα τέλη που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4.

5. Η Επιτροπή, αφού ζητήσει τη γνώμη 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Προστασίας Δεδομένων, εξουσιοδοτείται 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 86 για τον 
περαιτέρω προσδιορισμό των κριτηρίων 
και των προϋποθέσεων για τα τέλη που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η καθοδήγηση σχετικά με το ποια θεωρούνται προδήλως υπερβολικά αιτήματα έχει μεταφερθεί 
στο άρθρο 12 παράγραφος 6 a (νέα) και έχει ανατεθεί από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, επειδή οι ΑΠΔ έχουν καλύτερη γνώση του θέματος λόγω 
πρακτικής εμπειρίας. Βλέπε συνδεόμενη τροπολογία επί του άρθρου 12 παράγραφος 6 α (νέα).
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Τροπολογία 122

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή μπορεί να καταρτίσει 
τυποποιημένα έντυπα και να προσδιορίσει 
τυποποιημένες διαδικασίες για την 
ενημέρωση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2, συμπεριλαμβανομένου του 
ηλεκτρονικού μορφοτύπου. Για τον σκοπό 
αυτό, η Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα 
μέτρα για τις πολύ μικρές, τις μικρές και 
τις μεσαίες επιχειρήσεις. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

6. Η Επιτροπή μπορεί να καταρτίσει 
τυποποιημένα έντυπα για την ενημέρωση 
που προβλέπεται στην παράγραφο 2, 
συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού 
μορφοτύπου. Κατόπιν έγκρισης της 
γνωμοδότησης του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, οι 
εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 123

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων ανατίθεται το 
καθήκον του περαιτέρω προσδιορισμού, 
σύμφωνα με το άρθρο 66, των κριτηρίων 
και των προϋποθέσεων για τα προδήλως 
υπερβολικά αιτήματα τα οποία 
αναφέρονται στην παράγραφο 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η καθοδήγηση σχετικά με το ποια θεωρούνται προδήλως υπερβολικά αιτήματα έχει μεταφερθεί 
στο άρθρο 12 παράγραφος 5 και έχει ανατεθεί από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων, επειδή οι ΑΠΔ έχουν καλύτερη γνώση του θέματος λόγω πρακτικής 
εμπειρίας. Βλέπε συνδεόμενη τροπολογία επί του άρθρου 12 παράγραφος 5.
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Τροπολογία 124

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δικαιώματα σε σχέση με αποδέκτες Δικαιώματα σε σχέση με αποδέκτες

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας κοινοποιεί κάθε 
διόρθωση ή διαγραφή η οποία διενεργείται 
σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 σε κάθε 
αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα 
δεδομένα, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται 
ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη 
προσπάθεια.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας κοινοποιεί κάθε 
διόρθωση ή διαγραφή η οποία διενεργείται 
σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 σε κάθε 
αποδέκτη στον οποίο διαβιβάστηκαν τα 
δεδομένα, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται 
ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη 
προσπάθεια. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
ενημερώνει το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα σχετικά με 
τους εν λόγω τρίτους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει ορισμός της «γνωστοποίησης», αλλά ο εισηγητής προτείνει έναν ορισμό της 
«διαβίβασης» - ανατρέξτε στο άρθρο 4 παράγραφος 3 a (νέα). Ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
ενημερώνει το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα σχετικά με τους εν λόγω τρίτους 
στους οποίους έχει κοινοποιηθεί αίτηση διόρθωσης ή διαγραφής, ώστε το εν λόγω πρόσωπο να 
είναι σε θέση να ασκεί τα δικαιώματά του απευθείας έναντι αυτών.

Τροπολογία 125

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την ταυτότητα και τα στοιχεία 
επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας 
και, ενδεχομένως, του εκπροσώπου του 
υπευθύνου επεξεργασίας και του 
υπευθύνου προστασίας δεδομένων·

α) την ταυτότητα και τα στοιχεία 
επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας 
και, ενδεχομένως, τού εκπροσώπου τού 
υπευθύνου επεξεργασίας, του υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων και των από 
κοινού υπευθύνων επεξεργασίας· σε 
περίπτωση από κοινού υπευθύνων 
επεξεργασίας, ένδειξη των αντίστοιχων 
ρόλων και αρμοδιοτήτων τους·

Or. en
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Τροπολογία 126

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 - παράγραφος 1 - στοιχείο α) α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

a a) την κατηγορία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται 
και υποβάλλονται σε επεξεργασία·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το περιεχόμενο του άρθρου 28 σχετικά με τις απαιτήσεις τεκμηρίωσης μεταφέρεται στο 
άρθρο 14 σχετικά με τα δικαιώματα ενημέρωσης. Ο προτεινόμενος κανονισμός μπορεί να 
απλουστευθεί με τη συγχώνευση της ενημέρωσης και της τεκμηρίωσης που ουσιαστικά 
αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Αυτό θα μειώσει τον διοικητικό φόρτο για τους 
υπεύθυνους επεξεργασίας των δεδομένων και θα διευκολύνει τα πρόσωπα στην κατανόηση και 
την άσκηση των δικαιωμάτων τους. Βλέπε συνδεόμενη τροπολογία επί του άρθρου 28.

Τροπολογία 127

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τους σκοπούς της επεξεργασίας για την 
οποία προορίζονται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, 
συμπεριλαμβανομένων των συμβατικών 
όρων και των γενικών προϋποθέσεων, εάν 
η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο β), και των 
έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας, εάν η 
επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο στ)·

β) τους σκοπούς της επεξεργασίας για την 
οποία προορίζονται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, 
συμπεριλαμβανομένων των συμβατικών 
όρων και των γενικών προϋποθέσεων, εάν 
η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο β), και των 
έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας, εάν η 
επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 
παράγραφοι 1α και 1β·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τροπολογία βάσει της νέας δομής του άρθρου 6: βλέπε τροπολογίες επί του άρθρου 6 
παράγραφος 1 στοιχείο στ) και επί του άρθρου 6 παράγραφος 1 a (νέα), 1 β (νέα) και 1 γ (νέα).

Τροπολογία 128

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) τους λόγους για τους οποίους έχει 
σχηματιστεί η πεποίθηση ότι τα 
συμφέροντά του υπερισχύουν των 
συμφερόντων ή των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δυνάμει του άρθρου 6 
παράγραφος 1α·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία βάσει της νέας δομής του άρθρου 6: βλέπε τροπολογίες επί του άρθρου 6 
παράγραφος 1 στοιχείο στ) και επί του άρθρου 6 παράγραφος 1 a (νέα), 1 β (νέα) και 1 γ (νέα).

Τροπολογία 129

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες 
αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα·

στ) τους αποδέκτες των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα·

Or. en
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Τροπολογία 130

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) όπου συντρέχει περίπτωση, ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας προτίθεται να 
διαβιβάσει τα δεδομένα σε τρίτη χώρα ή 
διεθνή οργανισμό και το επίπεδο 
προστασίας που παρέχει η εν λόγω τρίτη 
χώρα ή ο διεθνής οργανισμός διά 
παραπομπής σε απόφαση περί επάρκειας 
της Επιτροπής·

ζ) όπου συντρέχει περίπτωση, ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας προτίθεται να 
διαβιβάσει τα δεδομένα σε τρίτη χώρα ή 
διεθνή οργανισμό και το επίπεδο 
προστασίας που παρέχει η εν λόγω τρίτη 
χώρα ή ο διεθνής οργανισμός διά 
παραπομπής σε απόφαση περί επάρκειας 
της Επιτροπής, ή, όταν πρόκειται για τις 
διαβιβάσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 42, στο άρθρο 43 ή στο άρθρο 44 
παράγραφος 1 σημείο η), παραπέμποντας 
στις κατάλληλες εγγυήσεις και στα μέσα 
για να αποκτηθεί αντίγραφό τους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το περιεχόμενο του άρθρου 28 σχετικά με τις απαιτήσεις τεκμηρίωσης μεταφέρεται στο 
άρθρο 14 σχετικά με τα δικαιώματα ενημέρωσης. Ο προτεινόμενος κανονισμός μπορεί να 
απλουστευθεί με τη συγχώνευση ενημέρωσης και τεκμηρίωσης που ουσιαστικά αποτελούν τις 
δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Αυτό θα μειώσει τον διοικητικό φόρτο για τους υπεύθυνους 
επεξεργασίας των δεδομένων και θα διευκολύνει τα πρόσωπα στην κατανόηση και την άσκηση 
των δικαιωμάτων τους. Βλέπε συνδεόμενη τροπολογία επί του άρθρου 28.

Τροπολογία 131

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) όπου συντρέχει περίπτωση, 
ενημέρωση για τη διενέργεια κατάρτισης 
προφίλ, για τα μέτρα σε σχέση με την 
κατάρτιση προφίλ, και για τους 
μηχανισμούς αντίταξης στην κατάρτιση 
προφίλ·

Or. en



PR\924343EL.doc 103/247 PE501.927v04-00

EL

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω διάταξη μεταφέρεται από το άρθρο 20 παράγραφος 4 σχετικά με την κατάρτιση 
προφίλ στο άρθρο 14 σχετικά με τις υποχρεώσεις ενημέρωσης, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλες οι 
υποχρεώσεις ενημέρωσης καλύπτονται από ένα άρθρο. Η προσθήκη των «μηχανισμών 
αντίταξης...» αποσκοπεί στην εξασφάλιση ενημέρωσης σχετικά με πρότυπα, όπως το «Do Not 
Track» (μη εντοπισμός). Βλέπε συνδεόμενες τροπολογίες επί: του άρθρου 4 παράγραφος 3 β 
(νέα), του άρθρου 14 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) και στοιχείο ζ β) (νέο), του άρθρου 15 
παράγραφος 1 και του άρθρου 20 παράγραφος 4.

Τροπολογία 132

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ β) κατανοητές πληροφορίες σχετικά με 
τη λογική που διέπει κάθε 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω διάταξη υπάρχει ήδη στην οδηγία 95/46/ΕΚ για την προστασία των δεδομένων. 
Πρέπει να συμπεριληφθεί επίσης στον νέο κανονισμό, σύμφωνα με την εκπεφρασμένη θέση του 
Κοινοβουλίου να μην ελαττωθεί το ήδη υπάρχον επίπεδο προστασίας.

Τροπολογία 133

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) τα δικαιώματα και τους 
μηχανισμούς αντίταξης ή αποφυγής της 
επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en
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Τροπολογία 134

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων σχετικά με 
τις κατηγορίες αποδεκτών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
στ), της υποχρέωσης ενημέρωσης σχετικά 
με τις δυνατότητες πρόσβασης που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
ζ), των κριτηρίων για τις περαιτέρω 
απαραίτητες πληροφορίες που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
η) για συγκεκριμένους τομείς και 
καταστάσεις, και των προϋποθέσεων και 
κατάλληλων εγγυήσεων για τις εξαιρέσεις 
που προβλέπονται στην παράγραφο 5 
στοιχείο β). Για τον σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα 
για τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις 
μεσαίες επιχειρήσεις.

7. Η Επιτροπή, αφού ζητήσει τη γνώμη 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Προστασίας Δεδομένων, εξουσιοδοτείται 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 86 για τον 
περαιτέρω προσδιορισμό των κριτηρίων 
σχετικά με τις κατηγορίες αποδεκτών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
στοιχείο στ), της υποχρέωσης ενημέρωσης 
σχετικά με τις δυνατότητες πρόσβασης που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 
στοιχείο ζ), των κριτηρίων για τις 
περαιτέρω απαραίτητες πληροφορίες που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 
στοιχείο η) για συγκεκριμένους τομείς και 
καταστάσεις, και των προϋποθέσεων και 
κατάλληλων εγγυήσεων για τις εξαιρέσεις 
που προβλέπονται στην παράγραφο 5 
στοιχείο β). Για τον σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα 
για τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις 
μεσαίες επιχειρήσεις.

Or. en

Τροπολογία 135

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η Επιτροπή μπορεί να καταρτίσει
τυποποιημένα έντυπα για την παροχή των 
πληροφοριών που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 έως 3, λαμβάνοντας υπόψη 
τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες 
των διάφορων τομέων και καταστάσεων 
επεξεργασίας δεδομένων, εφόσον 

8. Η Επιτροπή καταρτίζει τυποποιημένα 
έντυπα για την παροχή των πληροφοριών 
που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 
3, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά 
χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των 
διάφορων τομέων και καταστάσεων 
επεξεργασίας δεδομένων, εφόσον 
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απαιτείται. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 87 παράγραφος 2.

απαιτείται, καθώς και τις ανάγκες των 
εκάστοτε ενδιαφερομένων. Αφού ζητηθεί 
η γνώμη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Προστασίας Δεδομένων, οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 87 παράγραφος 2. 

Or. en

Τροπολογία 136

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να εξασφαλίζει, ανά 
πάσα στιγμή, κατόπιν αιτήματος, από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση 
σχετικά με το κατά πόσον διενεργείται 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν. Εάν δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε 
επεξεργασία, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
οφείλει να παρέχει τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

1. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να εξασφαλίζει, ανά 
πάσα στιγμή, κατόπιν αιτήματος, από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση, με 
σαφή και απλή διατύπωση, σχετικά με το
κατά πόσον διενεργείται επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν και, εάν καταρτίζεται προφίλ 
και εάν υπάρχουν μέτρα που αφορούν την 
κατάρτιση προφίλ σχετικά με το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
οφείλει να παρέχει τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλισθεί η εν πλήρει επιγνώσει συγκατάθεση σε δραστηριότητες 
κατάρτισης προφίλ, οι εν λόγω δραστηριότητες πρέπει να είναι καθορισμένες και ρυθμισμένες. 
Βλέπε τις συνδεόμενες τροπολογίες επί του άρθρου 4 παράγραφος 3 β (νέα), του άρθρου 14 
παράγραφος 1 στοιχείο ζ), στοιχείο ζ α) (νέο) και στοιχείο ζ β) (νέο), και επί του άρθρου 20.



PE501.927v04-00 106/247 PR\924343EL.doc

EL

Τροπολογία 137

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες 
αποδεκτών στους οποίους πρόκειται να 
γνωστοποιηθούν ή γνωστοποιήθηκαν τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως
σε αποδέκτες σε τρίτες χώρες·

γ) τους αποδέκτες στους οποίους πρόκειται 
να γνωστοποιηθούν ή γνωστοποιήθηκαν τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, 
συμπεριλαμβανομένων των αποδεκτών σε 
τρίτες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 138

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) τη σημασία και τις προβλεπόμενες 
συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας, 
τουλάχιστον στην περίπτωση των μέτρων 
που αναφέρονται στο άρθρο 20.

η) τις προβλεπόμενες συνέπειες της 
κατάρτισης προφίλ και των μέτρων που 
αφορούν την κατάρτιση προφίλ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλισθεί η εν πλήρει επιγνώσει συγκατάθεση σε δραστηριότητες 
κατάρτισης προφίλ, οι εν λόγω δραστηριότητες πρέπει να είναι καθορισμένες και ρυθμισμένες. 
Βλέπε συνδεόμενες τροπολογίες επί του άρθρου 4 παράγραφος 3 β (νέα), του άρθρου 14 
παράγραφος 1 στοιχείο ζ), στοιχείο ζ α) (νέο) και στοιχείο ζ β) (νέο), και επί του άρθρου 20.

Τροπολογία 139

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) κατανοητές πληροφορίες σχετικά με 
τη λογική που διέπει κάθε 
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αυτοματοποιημένη επεξεργασία·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω διάταξη υπάρχει ήδη στην οδηγία 95/46/ΕΚ για την προστασία των δεδομένων. 
Πρέπει να συμπεριληφθεί επίσης στον νέο κανονισμό, σύμφωνα με την εκπεφρασμένη θέση του 
Κοινοβουλίου να μην ελαττωθεί το ήδη υπάρχον επίπεδο προστασίας.

Τροπολογία 140

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο η β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η β) σε περίπτωση κοινολόγησης 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
δημόσια αρχή ως αποτέλεσμα αιτήματος 
της δημόσιας αρχής, επιβεβαίωση του 
γεγονότος ότι το αίτημα έχει υποβληθεί, 
ενημέρωση εάν το αίτημα ικανοποιήθηκε 
πλήρως ή εν μέρει και επισκόπηση των 
δεδομένων που ζητήθηκαν ή 
κοινοποιήθηκαν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα φυσικά πρόσωπα έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται σχετικά με οποιαδήποτε επεξεργασία 
των δεδομένων τους, συμπεριλαμβανομένης της κοινολόγησης σε δημόσιες αρχές. Η εν λόγω 
τροπολογία ισχύει ανεξαρτήτως των περιορισμών που προβλέπονται στο άρθρο 21, π.χ. στην 
περίπτωση εν εξελίξει ερευνών στον τομέα επιβολής του νόμου.

Τροπολογία 141

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να εξασφαλίζει από 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη 

2. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να εξασφαλίζει από 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη 
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γνωστοποίηση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία. Εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα υποβάλλει το 
αίτημα σε ηλεκτρονική μορφή, οι 
πληροφορίες παρέχονται σε ηλεκτρονική 
μορφή, εκτός εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ζητήσει κάτι 
διαφορετικό.

γνωστοποίηση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία. Εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα υποβάλλει το 
αίτημα σε ηλεκτρονική μορφή, οι 
πληροφορίες παρέχονται σε ηλεκτρονικό
και δομημένο συνήθως χρησιμοποιούμενο 
μορφότυπο που επιτρέπει την περαιτέρω 
χρήση από το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, εκτός εάν το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ζητήσει κάτι διαφορετικό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 18 συγχωνεύθηκε με το άρθρο 15. Εάν τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα επιθυμούν να ασκούν το δικαίωμά τους στην πρόσβαση στα οικεία δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, τα δεδομένα αυτά πρέπει να τους παρέχονται σε ηλεκτρονικό 
μορφότυπο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Αυτή η περαιτέρω χρήση περιλαμβάνει το 
δικαίωμα μεταφοράς των δεδομένων σε άλλες πλατφόρμες και υπηρεσίες εάν το επιθυμεί το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα. Κατά συνέπεια, το δικαίωμα της φορητότητας 
των δεδομένων αποτελεί απλή διευκρίνιση του δικαιώματος πρόσβασης στα δεδομένα.

Τροπολογία 142

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Εάν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δόθηκαν από το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται και η επεξεργασία 
βασίζεται σε συγκατάθεση ή σε σύμβαση, 
το εν λόγω πρόσωπο δικαιούται να 
μεταφέρει τα εν λόγω δεδομένα, εφόσον 
αυτό είναι τεχνικά εφικτό και 
ενδεδειγμένο, από το αυτοματοποιημένο 
σύστημα επεξεργασίας στο οποίο 
διατηρούνται, σε άλλο αυτοματοποιημένο 
σύστημα επεξεργασίας, δι’ ενός συνήθως 
χρησιμοποιούμενου ηλεκτρονικού 
μορφοτύπου, χωρίς να φέρει 
προσκόμματα ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
από τον οποίο αποσύρονται τα δεδομένα 
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προσωπικού χαρακτήρα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 18 συγχωνεύθηκε με το άρθρο 15. Εάν τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα επιθυμούν να ασκούν το δικαίωμά τους στην πρόσβαση στα οικεία δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, τα δεδομένα αυτά πρέπει να τους παρέχονται σε ηλεκτρονικό 
μορφότυπο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Αυτή η περαιτέρω χρήση περιλαμβάνει το 
δικαίωμα μεταφοράς των δεδομένων σε άλλες πλατφόρμες και υπηρεσίες εάν το επιθυμεί το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα. Κατά συνέπεια, το δικαίωμα της φορητότητας 
των δεδομένων αποτελεί απλή διευκρίνιση του δικαιώματος πρόσβασης στα δεδομένα.

Τροπολογία 143

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη της υποχρέωσης διαγραφής 
των δεδομένων που δεν είναι πλέον 
απαραίτητα σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 1 στοιχείο ε).

Or. en

Τροπολογία 144

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με τη γνωστοποίηση 
στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα του περιεχομένου των 
δεδομένων αυτών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο ζ).

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή δεν εξουσιοδοτείται να καθορίζει τι συνιστά συνήθως χρησιμοποιούμενο 
ηλεκτρονικό μορφότυπο, επειδή αυτό μπορεί να αλλάξει ταχύτερα από το διάστημα που 
απαιτείται για την έγκριση των εκτελεστικών πράξεων. Αυτό μπορεί να ανατεθεί στις εποπτικές 
αρχές, εάν κρίνεται απαραίτητο.

Τροπολογία 145

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίσει 
τυποποιημένα έντυπα και διαδικασίες για 
την υποβολή αιτήματος πρόσβασης και τη 
χορήγηση πρόσβασης στις πληροφορίες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
μεταξύ άλλων για την επαλήθευση της 
ταυτότητας του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα και για τη 
γνωστοποίηση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στο συγκεκριμένο πρόσωπο, 
λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά 
χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των 
διάφορων τομέων και καταστάσεων 
επεξεργασίας δεδομένων. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

4. Η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίσει 
τυποποιημένα έντυπα για την υποβολή 
αιτήματος πρόσβασης και τη χορήγηση 
πρόσβασης στις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, μεταξύ 
άλλων για την επαλήθευση της ταυτότητας 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και για τη γνωστοποίηση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 
συγκεκριμένο πρόσωπο, λαμβάνοντας 
υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις 
ανάγκες των διάφορων τομέων και 
καταστάσεων επεξεργασίας δεδομένων. 
Αφού ζητηθεί η γνώμη του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, οι 
εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οδηγίες σχετικά με τις τυποποιημένες διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης 
στα δεδομένα και φορητότητας των δεδομένων από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, πρέπει να προέρχονται από τις εποπτικές αρχές και όχι από την Επιτροπή, και αφού 
ζητηθεί η γνώμη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων.
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Τροπολογία 146

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να απαιτήσει από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν και τη μη περαιτέρω διάδοση των 
εν λόγω δεδομένων, ιδίως σε σχέση με 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα 
οποία διατέθηκαν από το συγκεκριμένο 
πρόσωπο κατά την παιδική του ηλικία,
εάν συντρέχει ένας από τους ακόλουθους 
λόγους: 

1. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να απαιτήσει από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν και τη μη περαιτέρω διάδοση των 
εν λόγω δεδομένων, εάν συντρέχει ένας 
από τους ακόλουθους λόγους: 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα διαγραφής εφαρμόζεται εξίσου σε όλα τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα. Το διαγραμμένο κείμενο θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως υποδήλωση ότι για τους 
ενήλικες υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά το εν λόγω δικαίωμα.

Τροπολογία 147

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 
δημοσιοποίησε τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, οφείλει να λάβει κάθε εύλογο 
μέτρο, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών 
μέτρων, σε σχέση με τα δεδομένα για τη 
δημοσίευση των οποίων αρμόδιος είναι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας για να 
ενημερώσει τρίτους οι οποίοι 
επεξεργάζονται τα εν λόγω δεδομένα ότι 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ζητεί να διαγραφούν τυχόν 
σύνδεσμοι ή αντίγραφα ή αναπαραγωγές 

2. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 διαβίβασε 
ή δημοσιοποίησε τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα χωρίς αιτιολόγηση βάσει του 
άρθρου 6 παράγραφος 1, λαμβάνει όλα τα 
αναγκαία μέτρα για τη διαγραφή των 
δεδομένων, με την επιφύλαξη του 
άρθρου 77. 
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των συγκεκριμένων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Εάν ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας επέτρεψε τη 
δημοσίευση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τρίτο, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας θεωρείται υπεύθυνος για τη 
συγκεκριμένη δημοσίευση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα διαγραφής και το δικαίωμα διόρθωσης παραμένουν σημαντικά για τα πρόσωπα 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα, καθώς δημοσιοποιούνται ολοένα περισσότερες 
πληροφορίες που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις. Ωστόσο, εάν η δημοσιοποίηση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίστηκε σε νόμιμες αιτίες, όπως αναφέρονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1, το δικαίωμα του προσώπου «να λησμονηθεί» δεν είναι ούτε ρεαλιστικό 
ούτε σύννομο. Βλέπε τη συνδεόμενη τροπολογία επί του άρθρου 17 παράγραφος 2 α (νέα) και 
επί της αιτιολογικής σκέψης 54. Αυτό δεν σημαίνει ότι τρίτα μέρη μπορούν να προβούν σε 
περαιτέρω επεξεργασία δημοσιοποιημένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εάν δεν έχουν 
νόμιμη αιτία να το πράξουν.

Τροπολογία 148

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κάθε μέτρο για τη διαγραφή
δημοσιοποιημένων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να τηρεί 
το δικαίωμα της ελευθερίας της 
έκφρασης, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 80.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι το δικαίωμα του προσώπου «να λησμονηθεί» πρέπει να 
εξισορροπείται έναντι του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης. Βλέπε τη συνδεόμενη 
τροπολογία επί του άρθρου 17 παράγραφος 2 και επί της αιτιολογικής σκέψης 54.
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Τροπολογία 149

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 150

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ζητεί τη μεταφορά των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
άλλο αυτοματοποιημένο σύστημα 
επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 18 
παράγραφος 2.

δ) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ζητεί τη μεταφορά των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε
άλλο αυτοματοποιημένο σύστημα 
επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 15 
παράγραφοι 2 και 2α.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία βάσει της συγχώνευσης των άρθρων 15 και 18.

Τροπολογία 151

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Με εξαίρεση την αποθήκευση, τα 5. Με εξαίρεση την αποθήκευση, τα 
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δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4 μπορούν 
να υποβληθούν σε επεξεργασία μόνον για 
αποδεικτικούς σκοπούς ή με τη 
συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ή για την 
προστασία των δικαιωμάτων άλλου 
φυσικού ή νομικού προσώπου ή για σκοπό 
δημόσιου συμφέροντος.

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4 μπορούν 
να υποβληθούν σε επεξεργασία μόνον για 
αποδεικτικούς σκοπούς ή με τη 
συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ή για την 
προστασία των δικαιωμάτων άλλου 
φυσικού ή νομικού προσώπου ή χάριν
συμμόρφωσης προς νόμιμη υποχρέωση 
επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα βάσει του 
δικαίου της Ένωσης ή του εθνικού 
δικαίου στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάθε δημόσιο συμφέρον πρέπει να καθορίζεται διά νόμου προκειμένου να δημιουργηθεί νόμιμη 
υποχρέωση για τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων η οποία θα υπερβαίνει το δικαίωμα 
διαγραφής του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα.

Τροπολογία 152

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

9. Αφού ζητηθεί η γνώμη του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας 
Δεδομένων, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 86, για τον 
περαιτέρω προσδιορισμό:

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία βάσει του νέου και αυστηρότερου δικαιώματος του προσώπου «να λησμονηθεί» 
που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2.
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Τροπολογία 153

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 9 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) των προϋποθέσεων για τη διαγραφή 
συνδέσμων, αντιγράφων ή 
αναπαραγωγών δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από υπηρεσίες επικοινωνιών 
διαθέσιμες στο κοινό, όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο 2·

β) των προϋποθέσεων για τη διαγραφή 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
υπηρεσίες επικοινωνιών διαθέσιμες στο 
κοινό, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 2·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση δημοσιοποιημένων δεδομένων, ο αρχικός υπεύθυνος επεξεργασίας 
υποχρεούται μόνο να ενημερώνει τρίτους που αναμένει ευλόγως ότι θα προβούν σε περαιτέρω 
επεξεργασία των δεδομένων, καθώς και να ενημερώνει το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα σχετικά με αυτούς. Αυτό επιτρέπει επίσης στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα να έρθει απευθείας σε επαφή μαζί τους και να τους ζητήσει να ενημερώνουν 
περαιτέρω τρίτους, ενώ παράλληλα παρέχει στο εν λόγω πρόσωπο πληρέστερη κατανόηση της 
διασποράς των οικείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Είναι σημαντικό να διατηρηθεί η 
συμμετοχή τρίτων που προβαίνουν μόνο σε επεξεργασία δεδομένων χωρίς να τα δημοσιεύουν, 
ώστε να καλύπτονται και οι εταιρείες που «τσιμπάνε» δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από 
δημόσιες πηγές για περαιτέρω εσωτερική επεξεργασία, όπως πιστοληπτική ικανότητα, 
ενεργητική εμπορική προώθηση, κλπ. Πρέπει να καταστεί σαφές ότι το δικαίωμα του προσώπου 
«να λησμονηθεί» πρέπει να εξισορροπείται έναντι του δικαιώματος της ελευθερίας της 
έκφρασης. Οι εξαιρέσεις στην παράγραφο 3 αποτελούν απλή επανάληψη των γενικών 
περιορισμών του άρθρου 21 και είναι άνευ αξίας εδώ.

Τροπολογία 154

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δικαίωμα στη φορητότητα των 
δεδομένων

διαγράφεται

1. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται, εάν τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε 
επεξεργασία με ηλεκτρονικά μέσα και με 
δομημένο και συνήθως χρησιμοποιούμενο 
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μορφότυπο, να εξασφαλίσει από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας αντίγραφο των 
δεδομένων που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία, σε ηλεκτρονικό και 
δομημένο μορφότυπο συνήθους χρήσης ο 
οποίος επιτρέπει την περαιτέρω χρήση 
από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα.
2. Εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα παρέσχε τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και η 
επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή 
σε σύμβαση, το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα δικαιούται να 
μεταφέρει τα εν λόγω δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα και κάθε άλλη 
πληροφορία που παρέσχε το εν λόγω 
πρόσωπο -και που διατηρείται από 
αυτοματοποιημένο σύστημα 
επεξεργασίας- σε άλλο αυτοματοποιημένο 
σύστημα επεξεργασίας, σε ηλεκτρονικό 
μορφότυπο συνήθους χρήσης, χωρίς 
αντίρρηση από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας από τον οποίο αποσύρονται 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. 
3. Η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίσει 
τον ηλεκτρονικό μορφότυπο που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 και τα 
τεχνικά πρότυπα, τους τρόπους και τις 
διαδικασίες για τη μεταφορά δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει της 
παραγράφου 2. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 87 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 18 συγχωνεύθηκε με το άρθρο 15 για την πρόσβαση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα. Εάν τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα επιθυμούν να 
ασκούν το δικαίωμά τους στην πρόσβαση στα οικεία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα 
δεδομένα αυτά πρέπει να τους παρέχονται σε ηλεκτρονικό μορφότυπο που μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν. Αυτή η περαιτέρω χρήση περιλαμβάνει το δικαίωμα μεταφοράς των 
δεδομένων σε άλλες πλατφόρμες και υπηρεσίες εάν το επιθυμεί το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα. Κατά συνέπεια, το δικαίωμα της φορητότητας των δεδομένων 
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αποτελεί απλή διευκρίνιση του δικαιώματος πρόσβασης στα δεδομένα. Βλέπε συνδεόμενες 
τροπολογίες στο άρθρο 15.

Τροπολογία 155

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να αντιτάσσεται, για 
λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη 
κατάστασή του, ανά πάσα στιγμή στην 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ), 
εκτός εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
καταδεικνύει επιτακτικούς και νόμιμους 
λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι 
υπερισχύουν των συμφερόντων ή των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

1. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να αντιτάσσεται ανά 
πάσα στιγμή στην επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, η οποία βασίζεται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ) και
ε).

Or. en

Τροπολογία 156

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς 
ενεργητικής εμπορικής προώθησης, το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να αντιταχθεί ατελώς 
στην επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν 
για την εν λόγω εμπορική προώθηση. Το 
δικαίωμα αυτό πρέπει να παρέχεται ρητώς 
στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα με κατανοητό τρόπο και πρέπει 

2. Εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει του 
άρθρου 6 παράγραφος 1α, το πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα 
δικαιούται να αντιταχθεί ατελώς, σε όλες 
τις περιπτώσεις, στην επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν. Το δικαίωμα αυτό πρέπει να 
παρέχεται ρητώς στο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα με κατανοητό 
τρόπο, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή 
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να διακρίνεται σαφώς από άλλες 
πληροφορίες.

διατύπωση, προσαρμοσμένη στο 
συγκεκριμένο πρόσωπο, ιδίως όταν 
πρόκειται για πληροφορία απευθυνόμενη 
ειδικά σε παιδιά, και πρέπει να διακρίνεται 
σαφώς από άλλες πληροφορίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα αντίταξης στην περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων πρέπει να είναι πάντα δωρεάν 
και να προσφέρεται ρητά στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, χρησιμοποιώντας 
σαφή, απλή και προσαρμοσμένη διατύπωση. Βλέπε τις συνδεόμενες τροπολογίες επί του άρθρου 
6 παράγραφος 1 στοιχείο στ), του άρθρου 6 παράγραφος 1 α (νέα), παράγραφος 1 β (νέα) και 
παράγραφος 1 γ (νέα).

Τροπολογία 157

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν η αντίταξη γίνει δεκτή δυνάμει των 
παραγράφων 1 και 2, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας δεν χρησιμοποιεί πλέον ούτε 
επεξεργάζεται άλλως πως τα σχετικά 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

3. Εάν η αντίταξη γίνει δεκτή δυνάμει των 
παραγράφων 1 και 2, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας διαγράφει τα σχετικά 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι το δικαίωμα στην αντίταξη, εάν εγερθεί από το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τη διαγραφή των δεδομένων από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας.
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Τροπολογία 158

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέτρα βασισμένα σε κατάρτιση προφίλ Κατάρτιση προφίλ·

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται να 
μην υπάγεται σε μέτρο το οποίο παράγει 
έννομες συνέπειες για το συγκεκριμένο 
φυσικό πρόσωπο ή που το επηρεάζει 
σημαντικά, και το οποίο μέτρο βασίζεται 
αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία με σκοπό την αξιολόγηση 
ορισμένων προσωπικών πτυχών που 
σχετίζονται με το εν λόγω φυσικό 
πρόσωπο ή την ανάλυση ή την πρόβλεψη 
ειδικότερα των επιδόσεων στην εργασία, 
της οικονομικής κατάστασης, της θέσης, 
της υγείας, των προσωπικών 
προτιμήσεων, της αξιοπιστίας ή της 
συμπεριφοράς του.

1. Η επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για τους 
σκοπούς της κατάρτισης προφίλ, ακόμη 
και σε σχέση με την προσφορά 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης 
και επικοινωνιών, είναι νόμιμη μόνο 
εφόσον:

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως συμβαίνει με κάθε πράξη συλλογής, επεξεργασίας και χρήσης δεδομένων, θεσπίζεται 
γενική απαγόρευση της κατάρτισης προφίλ όπως ορίζεται στο άρθρο 4, η οποία επιτρέπεται 
μόνο όταν υπάρχει πρόβλεψη στη νομοθεσία, δηλαδή είτε με τη συγκατάθεση του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα είτε μέσω ορισθείσας νομικής διάταξης. Η συγκατάθεση 
αποτελεί την κύρια επιλογή στον ιδιωτικό τομέα (συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων), ενώ 
η νομικά προβλεπομένη άδεια έχει ειδικότερη αλλά όχι αποκλειστική βαρύτητα για τον δημόσιο 
τομέα. Η συμπερίληψη επιτακτικής απαίτησης για τη συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα σε κατάρτιση προφίλ, προλαμβάνει τη συνήθη πρακτική δημιουργίας 
προφίλ εν αγνοία του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα. Βλέπε συνδεόμενες 
τροπολογίες επί του άρθρου 4 παράγραφος 3 β (νέα), του άρθρου 14 παράγραφος 1 στοιχείο ζ), 
στοιχείο ζ α) (νέο) και στοιχείο ζ β) (νέο), και του άρθρου 15 παράγραφος 1.
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Τροπολογία 159

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη των λοιπών 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού, ένα 
πρόσωπο μπορεί να υπάγεται σε μέτρο 
του είδους που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 μόνον εάν η επεξεργασία:

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος 2 καλύπτεται από τη νέα παράγραφο 3α ως συνέπεια της αναδιάρθρωσης του 
άρθρου 20.

Τροπολογία 160

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 
σύναψης ή της εκτέλεσης σύμβασης, 
εφόσον το αίτημα για τη σύναψη ή την 
εκτέλεσης της σύμβασης το οποίο 
υποβλήθηκε από το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα έγινε δεκτό ή 
εάν παρασχέθηκαν κατάλληλα μέτρα για 
τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων 
του συγκεκριμένου προσώπου, όπως το 
δικαίωμα εξασφάλισης ανθρώπινης 
παρέμβασης· ή

α) είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή την 
εκτέλεση σύμβασης, εφόσον το αίτημα για 
τη σύναψη ή την εκτέλεσης της σύμβασης 
το οποίο υποβλήθηκε από το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έγινε 
δεκτό ή εάν παρασχέθηκαν κατάλληλα 
μέτρα για τη διασφάλιση των έννομων 
συμφερόντων του συγκεκριμένου 
προσώπου, όπως το δικαίωμα εξασφάλισης 
ανθρώπινης παρέμβασης· ή

Or. en
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Τροπολογία 161

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επιτρέπεται ρητώς από το δίκαιο της 
Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, το 
οποίο προβλέπει επίσης κατάλληλα μέτρα 
για την προστασία των έννομων 
συμφερόντων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα· ή

β) επιτρέπεται ρητώς από το δίκαιο της 
Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο, ή

Or. en

Τροπολογία 162

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αυτοματοποιημένη επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με 
σκοπό την αξιολόγηση ορισμένων 
προσωπικών πτυχών που αφορούν ένα 
φυσικό πρόσωπο δεν βασίζεται μόνον στις 
ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που αναφέρονται στο άρθρο 9.

3. Οι δραστηριότητες κατάρτισης προφίλ
που αφορούν ένα φυσικό πρόσωπο δεν 
περιλαμβάνουν ούτε δημιουργούν 
δεδομένα που ανήκουν στις ειδικές 
κατηγορίες δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που αναφέρονται στο άρθρο 9, 
εκτός εάν εμπίπτουν στο καθεστώς των 
εξαιρέσεων που απαριθμούνται στο 
άρθρο 9 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση που καλύπτει τις περιστάσεις όπου η κατάρτιση προφίλ δεν βασίζεται σε ευαίσθητα 
δεδομένα, αλλά χρησιμοποιείται με στόχο να συναχθούν συμπεράσματα που συνεπάγονται 
ευαίσθητα δεδομένα. Παραδείγματος χάριν, οι πληροφορίες που αφορούν διευθύνσεις δεν είναι 
ευαίσθητες αυτές καθαυτές αλλά, για παράδειγμα, η πληροφορία ότι ένα άτομο πηγαίνει τακτικά 
σε μια διεύθυνση σε συνδυασμό με τις συμπληρωματικές πληροφορίες ότι σε αυτήν τη διεύθυνση 
υπάρχει μια λέσχη πυγμαχίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να συναχθούν 
συμπεράσματα σχετικά με την κατάσταση της υγείας του ατόμου, που αποτελεί ευαίσθητο 
δεδομένο.



PE501.927v04-00 122/247 PR\924343EL.doc

EL

Τροπολογία 163

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Απαγορεύεται η κατάρτιση προφίλ 
όταν έχει ως αποτέλεσμα την εισαγωγή 
διακρίσεων έναντι ατόμων βάσει 
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 
πολιτικών φρονημάτων, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, συμμετοχής σε 
συνδικαλιστική οργάνωση, γενετήσιου 
προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου, ή 
όταν συνεπάγεται μέτρα που επιφέρουν τα 
εν λόγω αποτελέσματα.

Or. en

Τροπολογία 164

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Η κατάρτιση προφίλ δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση ή 
το ξεχώρισμα παιδιών.

Or. en

Τροπολογία 165

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Τα μέτρα που αφορούν την κατάρτιση 
προφίλ και παράγουν έννομες συνέπειες 
για το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα ή το επηρεάζουν σημαντικά, 
δεν θα αναφέρονται αποκλειστικά στην 
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αυτοματοποιημένη επεξεργασία.

Or. en

Τροπολογία 166

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2, η ενημέρωση που 
πρέπει να παρέχεται από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας βάσει του άρθρου 14 
περιλαμβάνει πληροφορίες όσον αφορά 
την ύπαρξη επεξεργασίας για ένα μέτρο 
του είδους που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 και τις προβλεπόμενες 
συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση ενημέρωσης έχει μεταφερθεί στο άρθρο 14 σχετικά με την ενημέρωση του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα – βλέπε συνδεόμενη τροπολογία επί του 
άρθρου 14 παράγραφος 1 στοιχείο ζ α) (νέο).

Τροπολογία 167

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
προϋποθέσεων σχετικά με τα κατάλληλα 
μέτρα για τη διασφάλιση των έννομων 
συμφερόντων του προσώπου στο οποίο 

διαγράφεται
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αναφέρονται τα δεδομένα που 
προβλέπονται στην παράγραφο 2.

Or. en

Τροπολογία 168

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) άλλων δημόσιων συμφερόντων της 
Ένωσης ή κράτους μέλους, ιδίως 
σημαντικού οικονομικού ή 
χρηματοοικονομικού συμφέροντος της 
Ένωσης ή κράτους μέλους, 
συμπεριλαμβανομένων νομισματικών, 
δημοσιονομικών και φορολογικών 
θεμάτων και της προστασίας της 
σταθερότητας και της ακεραιότητας της 
αγοράς·

γ) άλλων δημόσιων συμφερόντων της 
Ένωσης ή κράτους μέλους, ιδίως 
σημαντικού οικονομικού ή 
χρηματοοικονομικού συμφέροντος της 
Ένωσης ή κράτους μέλους, 
συμπεριλαμβανομένων νομισματικών, 
δημοσιονομικών και φορολογικών 
θεμάτων·

Or. en

Τροπολογία 169

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) της παρακολούθησης, του ελέγχου ή 
κανονιστικού καθήκοντος το οποίο 
συνδέεται, έστω περιστασιακά, με την 
άσκηση δημόσιας εξουσίας στις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στα 
στοιχεία α), β), γ) και δ)·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 170

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ειδικότερα, κάθε νομοθετικό μέτρο το 
οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 1 
περιέχει συγκεκριμένες διατάξεις όσον 
αφορά τουλάχιστον τους στόχους που 
επιδιώκονται με την επεξεργασία και τον 
καθορισμό του υπευθύνου επεξεργασίας.

2. Ειδικότερα, κάθε νομοθετικό μέτρο το 
οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι 
οπωσδήποτε αναγκαίο και αναλογικό στο 
πλαίσιο μιας δημοκρατικής κοινωνίας, 
και περιέχει συγκεκριμένες διατάξεις όσον 
αφορά τουλάχιστον:
α) τους στόχους που επιδιώκονται με την 
επεξεργασία·

β) τον καθορισμό του υπευθύνου 
επεξεργασίας·

γ) τους συγκεκριμένους σκοπούς και 
τρόπους επεξεργασίας·
δ) τις κατηγορίες προσώπων που 
εξουσιοδοτούνται για την επεξεργασία 
των δεδομένων·
ε) τη διαδικασία που ακολουθείται κατά 
την επεξεργασία·
στ) τις εγγυήσεις για την πρόληψη 
κατάχρησης·
ζ) το δικαίωμα των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα να 
ενημερώνονται σχετικά με τον 
περιορισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τυχόν περιορισμοί στα δικαιώματα του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει 
να βασίζονται στο δίκαιο. Η ισχύουσα νομοθεσία πρέπει να παρέχει επαρκείς εγγυήσεις βάσει 
των αρχών της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας. Βλέπε τη συνδεόμενη τροπολογία επί 
του άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχείο ε).
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Τροπολογία 171

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις περί 
προηγούμενης έγκρισης από την αρχή 
ελέγχου ή προηγούμενης διαβούλευσης με 
την αρχή ελέγχου δυνάμει του άρθρου 34 
παράγραφοι 1 και 2·

δ) συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις περί 
προηγούμενης έγκρισης από την αρχή 
ελέγχου ή προηγούμενης διαβούλευσης με 
την αρχή ελέγχου και με τον υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων δυνάμει του 
άρθρου 34 παράγραφοι 1 και 2·

Or. en

Τροπολογία 172

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) θέσπιση διαφανούς ενημέρωσης και 
κοινοποίησης προς το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, και 
επικοινωνίας μαζί του, δυνάμει του 
άρθρου 11.

Or. en

Τροπολογία 173

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρμόζει 
μηχανισμούς οι οποίοι διασφαλίζουν τον 
έλεγχο της αποτελεσματικότητας των 
μέτρων που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2. Ο εν λόγω έλεγχος
διενεργείται από ανεξάρτητους 
εσωτερικούς ή εξωτερικούς ελεγκτές, 

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα είναι σε 
θέση να αποδείξει την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2. 
Αυτό ελέγχεται από ανεξάρτητους 
εσωτερικούς ή εξωτερικούς ελεγκτές, 
εφόσον κάτι τέτοιο συνιστά αναλογικό 
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εφόσον κάτι τέτοιο συνιστά αναλογικό 
μέτρο.

μέτρο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αρχή της λογοδοσίας, οι μηχανισμοί ελέγχου της συμμόρφωσης με τον 
κανονισμό πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνον εφόσον συνιστούν αναλογικό μέτρο.

Τροπολογία 174

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
δημοσιοποιεί σύνοψη των μέτρων που 
λαμβάνονται δυνάμει των παραγράφων 1 
και 2.

Or. en

Τροπολογία 175

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον προσδιορισμό τυχόν 
περαιτέρω κριτηρίων και απαιτήσεων 
σχετικά με τα προβλεπόμενα στην 
παράγραφο 1 κατάλληλα μέτρα, πέραν 
των ήδη προβλεπομένων στην 
παράγραφο 2, των προβλεπόμενων στην 
παράγραφο 3 προϋποθέσεων και 
μηχανισμών ελέγχου και των 
προβλεπόμενων στην παράγραφο 3 
κριτηρίων αναλογικότητας, καθώς επίσης 
για την εξέταση ειδικών μέτρων για τις 

4. Η Επιτροπή, αφού ζητήσει τη γνώμη 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Προστασίας Δεδομένων, εξουσιοδοτείται 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 86 για τον 
προσδιορισμό των προβλεπόμενων στην 
παράγραφο 3 προϋποθέσεων και 
μηχανισμών ελέγχου και των 
προβλεπόμενων στην παράγραφο 3 
κριτηρίων αναλογικότητας, καθώς επίσης 
για την εξέταση ειδικών μέτρων για τις 
πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες 
επιχειρήσεις.



PE501.927v04-00 128/247 PR\924343EL.doc

EL

πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες 
επιχειρήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος της Επιτροπής πρέπει να περιορίζεται στον περαιτέρω προσδιορισμό των 
προϋποθέσεων για τους μηχανισμούς ελέγχου.

Τροπολογία 176

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έχοντας υπόψη την κατάσταση της 
τεχνολογίας και το κόστος εφαρμογής, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει, τόσο 
κατά τον καθορισμό των μέσων 
επεξεργασίας όσο και κατά την ίδια την 
επεξεργασία, να εφαρμόζει κατάλληλα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και 
διαδικασίες κατά τρόπο ώστε η 
επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού και να 
διασφαλίζεται η προστασία των 
δικαιωμάτων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα.

1. Έχοντας υπόψη την κατάσταση της 
τεχνολογίας και το κόστος εφαρμογής, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει, τόσο 
κατά τον καθορισμό των σκοπών και
μέσων επεξεργασίας όσο και κατά την ίδια 
την επεξεργασία, να εφαρμόζει κατάλληλα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και 
διαδικασίες κατά τρόπο ώστε η 
επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού και να 
διασφαλίζεται η προστασία των 
δικαιωμάτων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, ιδίως όσον 
αφορά τις αρχές που αναφέρονται στο 
άρθρο 5. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
έχει διενεργήσει εκτίμηση επιπτώσεων 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων 
δυνάμει του άρθρου 33, τα αποτελέσματα 
λαμβάνονται υπόψη κατά την εκπόνηση 
των εν λόγω μέτρων και διαδικασιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προστασία των δεδομένων ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού επικροτείται ως βασική 
καινοτομία της μεταρρύθμισης. Αυτό θα διασφαλίσει ότι στην πραγματικότητα θα υφίστανται 
επεξεργασία μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για έναν συγκεκριμένο σκοπό. Η 
τροπολογία αποσαφηνίζει την εφαρμογή της εν λόγω αρχής.
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Τροπολογία 177

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – 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 
κάθε συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας 
και ότι τα εν λόγω δεδομένα δεν 
συλλέγονται ούτε διατηρούνται πέραν του 
ελάχιστου απαραίτητου ορίου για τους 
σκοπούς αυτούς, από την άποψη τόσο της 
ποσότητας 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.

2. Εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα έχει επιλογή 
όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας διασφαλίζει ότι, εξ ορισμού, 
υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνον 
εκείνα τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία είναι αναγκαία για 
κάθε συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας 
και ότι τα εν λόγω δεδομένα δεν 
συλλέγονται ούτε διατηρούνται πέραν του 
ελάχιστου απαραίτητου ορίου για τους 
σκοπούς αυτούς, από την άποψη τόσο της 
ποσότητας 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 και 
ότι τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται 
τα δεδομένα έχουν τη δυνατότητα να 
ελέγχουν τη διανομή των οικείων 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται περαιτέρω η αρχή προστασίας δεδομένων εξ ορισμού.

Τροπολογία 178

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι εκτελούντες την επεξεργασία 
δεδομένων και οι παραγωγοί των 
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σχετικών συστημάτων εφαρμόζουν 
κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα
και διαδικασίες ώστε να εξασφαλίζουν 
ότι οι υπηρεσίες και τα προϊόντα τους θα 
επιτρέπουν εξ ορισμού στους υπεύθυνους 
επεξεργασίας να πληρούν τις απαιτήσεις 
του παρόντος κανονισμού, ιδίως εκείνες 
που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 
2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων και οι παραγωγοί των συστημάτων επεξεργασίας 
δεδομένων πρέπει να εφαρμόζουν κατάλληλα μέτρα με τα οποία θα διασφαλίζεται η εφαρμογή 
των αρχών της προστασίας της ιδιωτικής ζωής ήδη από τον σχεδιασμό και της προστασίας της 
ιδιωτικής ζωής εξ ορισμού, προκειμένου να διευκολύνεται η συμμόρφωση των υπευθύνων 
επεξεργασίας προς τον κανονισμό. 

Τροπολογία 179

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον προσδιορισμό τυχόν 
περαιτέρω κριτηρίων και απαιτήσεων 
σχετικά με τα κατάλληλα μέτρα και τους 
μηχανισμούς που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, ιδίως για τις 
απαιτήσεις προστασίας των δεδομένων ήδη 
από τον σχεδιασμό οι οποίες εφαρμόζονται 
σε όλους τους τομείς, τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες.

3. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων ανατίθεται το 
καθήκον του προσδιορισμού, σύμφωνα με 
το άρθρο 66, τυχόν περαιτέρω κριτηρίων 
και απαιτήσεων σχετικά με τα κατάλληλα 
μέτρα και τους μηχανισμούς που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 
2α, ιδίως για τις απαιτήσεις προστασίας 
των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό οι 
οποίες εφαρμόζονται σε όλους τους τομείς, 
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων και οι παραγωγοί των συστημάτων επεξεργασίας 
δεδομένων πρέπει να εφαρμόζουν κατάλληλα μέτρα με τα οποία θα διασφαλίζεται η εφαρμογή 
των αρχών της προστασίας της ιδιωτικής ζωής ήδη από τον σχεδιασμό και της προστασίας της 
ιδιωτικής ζωής εξ ορισμού, προκειμένου να διευκολύνεται η συμμόρφωση των υπευθύνων 
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επεξεργασίας προς τον κανονισμό. 

Τροπολογία 180

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει τεχνικά 
πρότυπα για τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2. 
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 
παράγραφος 2.

4. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει τεχνικά 
πρότυπα για τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2. 
Αφού ζητηθεί η γνώμη του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, οι 
εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 181

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 καθορίζουν τις αντίστοιχες 
αρμοδιότητές τους για τη συμμόρφωση 
προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
τον παρόντα κανονισμό, ιδίως όσον αφορά 
τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς για 
την άσκηση των δικαιωμάτων του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, μέσω μεταξύ τους συμφωνίας.

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 καθορίζουν τις αντίστοιχες 
αρμοδιότητές τους για τη συμμόρφωση 
προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
τον παρόντα κανονισμό, ιδίως όσον αφορά 
τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς για 
την άσκηση των δικαιωμάτων του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, μέσω μεταξύ τους γραπτής
συμφωνίας. Όταν αυτές δεν καθορίζονται 
ή δεν είναι αρκετά σαφείς, το πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα 
μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του
κατά οποιουδήποτε υπευθύνου 
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επεξεργασίας ο οποίος θα ευθύνεται 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον.

Or. en

Τροπολογία 182

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερα 
από 250 άτομα· ή

β) επιχείρηση επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν
λιγότερα από 500 πρόσωπα ανά έτος· ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία βάσει του νέου ορίου για τους υπεύθυνους προστασίας δεδομένων. Βλέπε τη 
συνδεόμενη τροπολογία επί του άρθρου 35 παράγραφος 1 στοιχείο β).

Τροπολογία 183

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο εκπρόσωπος είναι εγκαταστημένος σε 
ένα από τα κράτη μέλη στο οποίο 
διαμένουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα των 
οποίων τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία 
σε σχέση με την προσφορά αγαθών ή 
υπηρεσιών σε αυτά, ή των οποίων η 
συμπεριφορά παρακολουθείται.

3. Ο εκπρόσωπος είναι εγκαταστημένος σε 
ένα από τα κράτη μέλη στο οποίο 
διαμένουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα των 
οποίων τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 2.

Or. en
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Τροπολογία 184

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ενεργεί μόνον κατ’ εντολή του 
υπευθύνου επεξεργασίας, ιδίως εάν η 
διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που χρησιμοποιούνται 
απαγορεύεται·

α) ενεργεί μόνον κατ’ εντολή του 
υπευθύνου επεξεργασίας·

Or. en

Τροπολογία 185

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) λαμβάνει υπόψη την αρχή της 
προστασίας των δεδομένων ήδη από τον 
σχεδιασμό αλλά και εξ ορισμού.

Or. en

Τροπολογία 186

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με τις αρμοδιότητες, 
τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα που 
αφορούν τον εκτελούντα την επεξεργασία 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, και των 
προϋποθέσεων που επιτρέπουν τη 
διευκόλυνση της επεξεργασίας δεδομένων 

διαγράφεται
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προσωπικού χαρακτήρα στο εσωτερικό 
ομίλου επιχειρήσεων, ιδίως για τους 
σκοπούς του ελέγχου και της υποβολής 
εκθέσεων.

Or. en

Τροπολογία 187

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Όταν ο εκτελών την επεξεργασία έχει 
ή αποκτά καθοριστικό ρόλο σε σχέση με 
τους σκοπούς, τα μέσα ή τις μεθόδους 
επεξεργασίας δεδομένων ή δεν ενεργεί 
αποκλειστικά υπό τις οδηγίες του 
υπευθύνου επεξεργασίας, θεωρείται από 
κοινού υπεύθυνος επεξεργασίας δυνάμει 
του άρθρου 24.

Or. en

Τροπολογία 188

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η τεκμηρίωση περιέχει τουλάχιστον τις 
ακόλουθες πληροφορίες:

2. Η τεκμηρίωση περιέχει τουλάχιστον τις 
πληροφορίες που απαριθμούνται στο 
άρθρο 14.

α) το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας 
του υπευθύνου επεξεργασίας, ή 
οποιουδήποτε από κοινού υπευθύνου 
επεξεργασίας ή εκτελούντος την 
επεξεργασία, και του εκπροσώπου, 
εφόσον συντρέχει περίπτωση·
β) το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας 
του υπευθύνου προστασίας των 



PR\924343EL.doc 135/247 PE501.927v04-00

EL

δεδομένων, εφόσον συντρέχει περίπτωση·
γ) τους σκοπούς της επεξεργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των έννομων 
συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας, εάν η επεξεργασία 
βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχείο στ)·
δ) περιγραφή των κατηγοριών προσώπων 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα και 
των κατηγοριών δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που τα αφορούν·
ε) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες 
αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των 
υπευθύνων επεξεργασίας στους οποίους 
κοινοποιούνται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα για τα έννομα συμφέροντα τα 
οποία επιδιώκουν·
στ) όπου συντρέχει περίπτωση, τις 
διαβιβάσεις δεδομένων σε τρίτη χώρα ή 
διεθνή οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων 
του προσδιορισμού της εν λόγω τρίτης 
χώρας ή του διεθνούς οργανισμού και, σε 
περίπτωση διαβιβάσεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο η), 
της τεκμηρίωσης για τις κατάλληλες 
εγγυήσεις·
ζ) γενική αναφορά στις προθεσμίες για τη 
διαγραφή των διαφόρων κατηγοριών 
δεδομένων·
η) την περιγραφή των μηχανισμών που 
αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 
3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το περιεχόμενο του άρθρου 28 σχετικά με τις απαιτήσεις τεκμηρίωσης μεταφέρεται στο 
άρθρο 14 σχετικά με τα δικαιώματα ενημέρωσης. Ο προτεινόμενος κανονισμός μπορεί να 
απλουστευθεί με τη συγχώνευση της ενημέρωσης και της τεκμηρίωσης που ουσιαστικά 
αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Αυτό θα μειώσει τον διοικητικό φόρτο για τους 
υπεύθυνους επεξεργασίας των δεδομένων και θα διευκολύνει τα πρόσωπα στην κατανόηση και 
την άσκηση των δικαιωμάτων τους. Βλέπε συνδεόμενες τροπολογίες στο άρθρο 14. 
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Τροπολογία 189

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 δεν εφαρμόζονται 
στους ακόλουθους υπευθύνους 
επεξεργασίας και εκτελούντες την 
επεξεργασία:

4. Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 δεν εφαρμόζονται σε
φυσικό πρόσωπο το οποίο επεξεργάζεται 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς 
εμπορικό συμφέρον.

α) ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα χωρίς εμπορικό συμφέρον· ή

Or. en

Τροπολογία 190

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 191

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει διαγράφεται
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κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με την τεκμηρίωση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ώστε 
να λαμβάνονται ειδικότερα υπόψη οι 
αρμοδιότητες του υπευθύνου 
επεξεργασίας και του εκτελούντος την 
επεξεργασία και, εφόσον συντρέχει 
περίπτωση, του εκπροσώπου του 
υπευθύνου επεξεργασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ήδη, στο ισχύον δίκαιο προστασίας δεδομένων, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να 
ενημερώνουν τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα, όπως διατυπώνεται στο 
άρθρο 14. Επειδή οι υποχρεώσεις ενημέρωσης και τεκμηρίωσης έχουν πλέον συγχωνευθεί στο 
άρθρο 14, οι εταιρείες αυτές θα έχουν ούτως ή άλλως τις πληροφορίες και, κατά συνέπεια, δεν 
χρειάζεται πια να απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις τεκμηρίωσης. Δηλαδή: οι κανόνες 
γίνονται απλούστεροι αλλά εφαρμόζονται σε κάθε υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

Τροπολογία 192

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει 
τυποποιημένα έντυπα για την τεκμηρίωση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 193

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία εφαρμόζουν 
κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 
ώστε να διασφαλίσουν επίπεδο προστασίας 
κατάλληλο προς τους κινδύνους που 
αντιπροσωπεύει η επεξεργασία και η φύση 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
που πρέπει να προστατευθούν, 
λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της 
τεχνολογίας και το κόστος της εφαρμογής 
τους.

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία εφαρμόζουν 
κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 
και διαδικασίες ώστε να διασφαλίσουν 
επίπεδο προστασίας κατάλληλο προς τους 
κινδύνους που αντιπροσωπεύει η 
επεξεργασία και η φύση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που πρέπει να 
προστατευθούν, λαμβάνοντας υπόψη την 
κατάσταση της τεχνολογίας και το κόστος 
της εφαρμογής τους.

Or. en

Τροπολογία 194

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
προϋποθέσεων σχετικά με τα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, 
συμπεριλαμβανομένου του ορισμού της 
κατάστασης της τεχνολογίας, για 
συγκεκριμένους τομείς και σε 
συγκεκριμένες καταστάσεις επεξεργασίας 
δεδομένων, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις 
εξελίξεις στην τεχνολογία και τις λύσεις 
για την προστασία της ιδιωτικής ζωής ήδη 
από τον σχεδιασμό και την προστασία των 
δεδομένων εξ ορισμού, εκτός εάν τυγχάνει 
εφαρμογής η παράγραφος 4.

3. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων ανατίθεται το 
καθήκον του περαιτέρω προσδιορισμού, 
σύμφωνα με το άρθρο 66, των κριτηρίων 
και των προϋποθέσεων σχετικά με τα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, 
συμπεριλαμβανομένου του ορισμού της 
κατάστασης της τεχνολογίας, για 
συγκεκριμένους τομείς και σε 
συγκεκριμένες καταστάσεις επεξεργασίας 
δεδομένων, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις 
εξελίξεις στην τεχνολογία και τις λύσεις 
για την προστασία της ιδιωτικής ζωής ήδη 
από τον σχεδιασμό και την προστασία των 
δεδομένων εξ ορισμού, εκτός εάν τυγχάνει 
εφαρμογής η παράγραφος 4.
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Or. en

Τροπολογία 195

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 4 – στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει, εάν 
απαιτείται, εκτελεστικές πράξεις για τον 
προσδιορισμό των απαιτήσεων που 
προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 
σε διάφορες καταστάσεις, και ιδίως για: 

διαγράφεται

α) την αποφυγή κάθε μη 
εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα·

Or. en

Τροπολογία 196

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 4 – στοιχείο 4 β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την αποφυγή κάθε μη 
εξουσιοδοτημένης κοινοποίησης, 
ανάγνωσης, αντιγραφής, τροποποίησης, 
διαγραφής ή αφαίρεσης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 197

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη διασφάλιση του ελέγχου της 
νομιμότητας των πράξεων επεξεργασίας. 
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 
παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 198

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφοι 1 - 4 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας κοινοποιεί στην αρχή 
ελέγχου την παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα αμελλητί και, ει 
δυνατόν, το αργότερο εντός 24 ωρών από 
τη στιγμή που την πληροφορείται.

1. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας κοινοποιεί στην αρχή 
ελέγχου την παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα αμελλητί και, ει 
δυνατόν, το αργότερο εντός 72 ωρών από 
τη στιγμή που την πληροφορείται.

Η κοινοποίηση στην αρχή ελέγχου 
συνοδεύεται από αιτιολογία στις 
περιπτώσεις στις οποίες δεν 
πραγματοποιείται εντός 24 ωρών.

Η κοινοποίηση στην αρχή ελέγχου 
συνοδεύεται από αιτιολογία στις 
περιπτώσεις στις οποίες δεν 
πραγματοποιείται εντός 72 ωρών.

2. Δυνάμει του άρθρου 26 παράγραφος 2 
στοιχείο στ), ο εκτελών την επεξεργασία 
ειδοποιεί και ενημερώνει τον υπεύθυνο
επεξεργασίας αμέσως μετά τη διαπίστωση 
παραβίασης δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

2. Δυνάμει του άρθρου 26 παράγραφος 2 
στοιχείο στ), ο εκτελών την επεξεργασία 
ειδοποιεί και ενημερώνει τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας αμέσως μετά τη διαπίστωση 
παραβίασης δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

3. Η κοινοποίηση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 πρέπει, κατ’ ελάχιστο:

3. Η κοινοποίηση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 πρέπει, κατ’ ελάχιστο:

α) να περιγράφει τη φύση της παραβίασης 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών 

α) να περιγράφει τη φύση της παραβίασης 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών 
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και του αριθμού των ενδιαφερόμενων 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, των κατηγοριών και του 
πλήθους των σχετικών αρχείων δεδομένων·

και του αριθμού των ενδιαφερόμενων 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, των κατηγοριών και του 
πλήθους των σχετικών αρχείων δεδομένων·

β) να γνωστοποιεί την ταυτότητα και τα 
στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων ή άλλου σημείου 
επικοινωνίας από το οποίο μπορούν να 
εξασφαλισθούν περισσότερες 
πληροφορίες·

β) να γνωστοποιεί την ταυτότητα και τα 
στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων ή άλλου σημείου 
επικοινωνίας από το οποίο μπορούν να 
εξασφαλισθούν περισσότερες 
πληροφορίες·

γ) να συνιστά μέτρα για τον μετριασμό των 
ενδεχόμενων δυσμενών συνεπειών της 
παραβίασης των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα·

γ) να συνιστά μέτρα για τον μετριασμό των 
ενδεχόμενων δυσμενών συνεπειών της 
παραβίασης των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα·

δ) να περιγράφει τις συνέπειες της 
παραβίασης των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα·

δ) να περιγράφει τις συνέπειες της 
παραβίασης των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα·

ε) να περιγράφει τα μέτρα που 
προτείνονται ή που λήφθηκαν από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας για την 
αντιμετώπιση της παραβίασης των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ε) να περιγράφει τα μέτρα που 
προτείνονται ή που λήφθηκαν από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας για την 
αντιμετώπιση της παραβίασης των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

4. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας τεκμηριώνει 
κάθε παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, αναφέροντας τα πραγματικά 
περιστατικά που αφορούν την παραβίαση, 
τις συνέπειες και τα ληφθέντα διορθωτικά 
μέτρα.

4. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας τεκμηριώνει 
κάθε παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, αναφέροντας τα πραγματικά 
περιστατικά που αφορούν την παραβίαση, 
τις συνέπειες και τα ληφθέντα διορθωτικά 
μέτρα.

Η εν λόγω τεκμηρίωση πρέπει να επιτρέπει 
στην αρχή ελέγχου να ελέγχει τη 
συμμόρφωση προς το παρόν άρθρο.

Η εν λόγω τεκμηρίωση πρέπει να επιτρέπει 
στην αρχή ελέγχου να ελέγχει τη 
συμμόρφωση προς το παρόν άρθρο.

Η τεκμηρίωση περιέχει μόνον τις 
απαραίτητες πληροφορίες για τον 
συγκεκριμένο σκοπό.

Η τεκμηρίωση περιέχει μόνον τις 
απαραίτητες πληροφορίες για τον 
συγκεκριμένο σκοπό.

4α. Η αρχή ελέγχου τηρεί δημόσιο αρχείο 
με τα είδη παραβίασης που 
κοινοποιούνται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη νέα οδηγία για τις επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών, πρέπει να 
τηρείται ενοποιημένη επισκόπηση των ειδών παραβίασης που ανακύπτουν, ώστε να εκπαιδευτεί 
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το κοινό όσον αφορά τα είδη και τον όγκο των παραβιάσεων δεδομένων.

Τροπολογία 199

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με τη διαπίστωση της 
παραβίασης των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που αναφέρεται στις 
παραγράφους 1 και 2 και τις ειδικές 
συνθήκες υπό τις οποίες ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας και ο εκτελών την 
επεξεργασία υποχρεούνται να 
κοινοποιήσουν την παραβίαση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

5. Αφού ζητηθεί η γνώμη του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας 
Δεδομένων, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 86 για τον 
περαιτέρω προσδιορισμό των κριτηρίων 
και των απαιτήσεων σχετικά με τη 
διαπίστωση της παραβίασης των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 και 
τις ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την 
επεξεργασία υποχρεούνται να 
κοινοποιήσουν την παραβίαση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 200

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 - παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει τον 
τυποποιημένο μορφότυπο για την εν λόγω 
γνωστοποίηση στην αρχή ελέγχου, τις 
εφαρμοστέες διαδικασίες στην απαίτηση 
κοινοποίησης, καθώς και τη μορφή και 
τους τρόπους της τεκμηρίωσης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 4, 
συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών 
για τη διαγραφή των πληροφοριών που 
περιέχονται σε αυτήν. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 

6. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει τον 
τυποποιημένο μορφότυπο για την εν λόγω 
γνωστοποίηση στην αρχή ελέγχου, τις 
εφαρμοστέες διαδικασίες στην απαίτηση 
κοινοποίησης, καθώς και τη μορφή και 
τους τρόπους της τεκμηρίωσης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 4, 
συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών 
για τη διαγραφή των πληροφοριών που 
περιέχονται σε αυτήν. Αφού ζητηθεί
γνώμη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 



PR\924343EL.doc 143/247 PE501.927v04-00

EL

με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

Προστασίας Δεδομένων, οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 201

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα είναι πιθανόν να 
επηρεάσει δυσμενώς την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή την 
ιδιωτική ζωή του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας οφείλει, μετά την 
κοινοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 
31, να γνωστοποιεί την παραβίαση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα αμελλητί.

1. Όταν η παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα είναι πιθανόν να 
επηρεάσει δυσμενώς την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή την 
ιδιωτική ζωή του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, για παράδειγμα 
σε περιπτώσεις υποκλοπής ή κατάχρησης 
ταυτότητας, ή σωματικής βλάβης, 
σημαντικής προσβολής ή βλάβης της 
φήμης, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει, 
μετά την κοινοποίηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 31, να γνωστοποιεί την παραβίαση 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα αμελλητί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να μην επέλθει κόπωση λόγω φόρτου γνωστοποιήσεων στα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, τα εν λόγω πρόσωπα πρέπει να ενημερώνονται μόνο σε περιπτώσεις 
όπου η παραβίαση των δεδομένων ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή της ιδιωτικής ζωής του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, για παράδειγμα σε περιπτώσεις κατάχρησης ή υποκλοπής 
ταυτότητας, χρηματικής ζημίας, σωματικής βλάβης, σημαντικής προσβολής ή βλάβης της φήμης 
του.
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Τροπολογία 202

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η γνωστοποίηση στο πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, η οποία 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, περιγράφει 
τη φύση της παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και περιέχει 
τουλάχιστον τις πληροφορίες και τις 
συστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 31 
παράγραφος 3 στοιχεία β) και γ).

2. Η γνωστοποίηση στο πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, η οποία 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, περιγράφει 
τη φύση της παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και περιέχει 
τουλάχιστον τις πληροφορίες και τις 
συστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 31 
παράγραφος 3 και πληροφορίες σχετικά 
με τα δικαιώματα του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
αποζημίωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η γνωστοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει επίσης περιγραφή της φύσης της παραβίασης των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων προσφυγής. 

Τροπολογία 203

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων όσον αφορά τις συνθήκες υπό 
τις οποίες η παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να έχει 
δυσμενής συνέπειες στα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1.

5. Αφού ζητηθεί γνωμοδότηση από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 86 για τον 
περαιτέρω προσδιορισμό των κριτηρίων 
και των απαιτήσεων όσον αφορά τις 
συνθήκες υπό τις οποίες η παραβίαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
ενδέχεται να έχει δυσμενής συνέπειες στα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.
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Or. en

Τροπολογία 204

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει τον 
μορφότυπο της κοινοποίησης στο πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, η 
οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1, και 
τις εφαρμοστέες διαδικασίες στην εν λόγω 
κοινοποίηση. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 87 παράγραφος 2.

6. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει τον 
μορφότυπο της κοινοποίησης στο πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, η 
οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1, και 
τις εφαρμοστέες διαδικασίες στην εν λόγω 
κοινοποίηση. Αφού ζητηθεί γνωμοδότηση 
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων, οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 205

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συστηματική και εκτενής αξιολόγηση 
προσωπικών πτυχών ενός φυσικού 
προσώπου, για παράδειγμα με στόχο την 
ανάλυση ή την πρόβλεψη ειδικότερα της 
οικονομικής κατάστασης, της θέσης, της 
υγείας, των προσωπικών προτιμήσεων, 
της αξιοπιστίας ή της συμπεριφοράς του 
φυσικού προσώπου, η οποία βασίζεται σε 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία και βάσει
της οποίας λαμβάνονται μέτρα τα οποία 
παράγουν έννομες συνέπειες που αφορούν 
ή επηρεάζουν σημαντικά το φυσικό 
πρόσωπο·

α) κατάρτιση προφίλ, επί της οποίας 
λαμβάνονται μέτρα τα οποία παράγουν 
έννομες συνέπειες που αφορούν ή 
επηρεάζουν σημαντικά το φυσικό 
πρόσωπο·
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Τροπολογία 206

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) παρακολούθηση δημόσια 
προσπελάσιμων χώρων, ιδίως με τη χρήση 
οπτικοηλεκτρονικών συσκευών 
(επιτήρηση με βίντεο) σε μεγάλη κλίμακα·

γ) παρακολούθηση δημόσια 
προσπελάσιμων χώρων, ιδίως με τη χρήση 
οπτικοηλεκτρονικών ή άλλων 
αισθητήριων συσκευών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες που αφορούν τις εκτιμήσεις των επιπτώσεων σχετικά με την προστασία των 
δεδομένων αποσκοπούν στον περαιτέρω προσδιορισμό αφενός των περιπτώσεων όπου πρέπει 
να διεξάγεται η εν λόγω εκτίμηση (άρθρο 33 παράγραφος 2) και αφετέρου των στοιχείων που 
χρήζουν εκτίμησης (άρθρο 33 παράγραφος 3).

Τροπολογία 207

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε συστήματα αρχειοθέτησης 
μεγάλης κλίμακας, τα οποία περιέχουν 
δεδομένα για παιδιά, γενετικά δεδομένα ή 
βιομετρικά δεδομένα·

δ) επεξεργασία ειδικών κατηγοριών
δεδομένων όπως αναφέρονται στο 
άρθρο 9 παράγραφος 1, καθώς και 
δεδομένων θέσης, βιομετρικών 
δεδομένων ή δεδομένων για παιδιά·

Or. en
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Τροπολογία 208

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) εάν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα καθίστανται προσπελάσιμα 
για πολυάριθμα άτομα, ή εάν μεγάλες 
ποσότητες δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που αφορούν ένα πρόσωπο 
τυγχάνουν επεξεργασίας ή συνδυάζονται 
με άλλα δεδομένα·

Or. en

Τροπολογία 209

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) άλλες πράξεις επεξεργασίας για τις 
οποίες απαιτείται διαβούλευση με την 
αρχή ελέγχου δυνάμει του άρθρου 34 
παράγραφος 2 στοιχείο β).

ε) άλλες πράξεις επεξεργασίας για τις 
οποίες απαιτείται διαβούλευση με τον 
υπεύθυνο προστασίας των δεδομένων ή 
με την αρχή ελέγχου δυνάμει του 
άρθρου 34 παράγραφος 2 στοιχείο β).

Or. en

Τροπολογία 210

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

3. Η εκτίμηση περιέχει τουλάχιστον 
συστηματική περιγραφή των εξής:
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την αντιμετώπιση των κινδύνων, 
εγγυήσεις, μέτρα ασφαλείας και 
μηχανισμούς, ώστε να διασφαλίζεται η 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και να αποδεικνύεται η 
συμμόρφωση προς τον παρόντα 
κανονισμό, λαμβάνοντας υπόψη τα 
δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα και άλλων ενδιαφερόμενων 
προσώπων.

α) των προβλεπόμενων πράξεων 
επεξεργασίας και της αναγκαιότητας και 
της αναλογικότητάς τους σε σχέση με τον 
σκοπό, 
β) των εκτιμώμενων κινδύνων για τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, 
γ) των μέτρων που προβλέπονται για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων και για την 
ελαχιστοποίηση του όγκου των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα 
οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία,

δ) των εγγυήσεων, μέτρων ασφαλείας και
μηχανισμών, ώστε να διασφαλίζεται η 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και να αποδεικνύεται η 
συμμόρφωση προς τον παρόντα 
κανονισμό, λαμβάνοντας υπόψη τα 
δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα και άλλων ενδιαφερόμενων 
προσώπων.

Or. en

Αιτιολόγηση
Οι τροπολογίες που αφορούν τις εκτιμήσεις επιπτώσεων σε σχέση με την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής αποσκοπούν στον περαιτέρω προσδιορισμό αφενός των περιπτώσεων όπου 
πρέπει να διενεργείται η εν λόγω εκτίμηση (άρθρο 33 παράγραφος 2) και αφετέρου των 
στοιχείων που χρήζουν εκτίμησης (άρθρο 33 παράγραφος 3).
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Τροπολογία 211

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ζητεί τη 
γνώμη των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα ή των 
εκπροσώπων τους για τη σχεδιαζόμενη 
επεξεργασία, με την επιφύλαξη της 
προστασίας εμπορικών ή δημόσιων 
συμφερόντων ή της ασφάλειας των 
πράξεων επεξεργασίας.

4. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ζητεί τη 
γνώμη των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα ή των 
εκπροσώπων τους για τη σχεδιαζόμενη 
επεξεργασία.

Or. en

Τροπολογία 212

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι 
δημόσια αρχή ή δημόσιος φορέας και εάν 
η επεξεργασία απορρέει από νομική 
υποχρέωση δυνάμει του άρθρου 6 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) η οποία 
προβλέπει κανόνες και διαδικασίες για τις 
πράξεις επεξεργασίας και ρυθμίζεται από 
το δίκαιο της Ένωσης, οι παράγραφοι 1 
έως 4 δεν εφαρμόζονται, εκτός εάν τα 
κράτη μέλη θεωρούν απαραίτητη τη 
διενέργεια της εν λόγω εκτίμησης πριν 
από τις δραστηριότητες επεξεργασίας.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ακόμα κι όταν οι δημόσιες αρχές επεξεργάζονται δεδομένα βάσει νομίμου υποχρέωσης, πρέπει 
να διενεργείται εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με την προστασία των δεδομένων ώστε να 
διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό, και ειδικότερα να διασφαλίζεται η 
ελαχιστοποίηση και η ασφάλεια των δεδομένων και να μετριάζονται ενδεχόμενοι κίνδυνοι ως 
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προς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα.

Τροπολογία 213

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 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. Στο 
πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή εξετάζει ειδικά 
μέτρα για τις πολύ μικρές, τις μικρές και 
τις μεσαίες επιχειρήσεις.

6. Αφού ζητηθεί γνωμοδότηση από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 86 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 και διαδικασιών για 
επεκτασιμότητα, επαλήθευση και 
δυνατότητα ελέγχου. Στο πλαίσιο αυτό, η 
Επιτροπή εξετάζει ειδικά μέτρα για τις 
πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες 
επιχειρήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κύριο νόημα της εκτελεστικής πράξης στην παράγραφο 7 συγχωνεύεται με την 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη στην παρούσα παράγραφο.

Τροπολογία 214

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίζει 
πρότυπα και διαδικασίες για την 
εκτέλεση, την επαλήθευση και τον έλεγχο 

διαγράφεται
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της εκτίμησης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 3. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 87 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κύριο νόημα της εκτελεστικής πράξης συγχωνεύεται με την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη στην 
παράγραφο 6.

Τροπολογία 215

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία, ανάλογα με την 
περίπτωση, εξασφαλίζουν έγκριση από την 
αρχή ελέγχου πριν από την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
προκειμένου να διασφαλίζεται η 
συμμόρφωση της σχεδιαζόμενης 
επεξεργασίας προς τον παρόντα κανονισμό 
και, ιδίως, να μετριάζονται οι σχετικοί 
κίνδυνοι για τα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, όταν ένας 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την 
επεξεργασία θεσπίζει συμβατικές ρήτρες, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 42 
παράγραφος 2 στοιχείο δ), ή δεν παρέχει 
κατάλληλες εγγυήσεις σε νομικά 
δεσμευτική πράξη, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 42 παράγραφος 5, για τη 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή 
οργανισμό.

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία, ανάλογα με την 
περίπτωση, εξασφαλίζουν έγκριση από την 
αρχή ελέγχου πριν από την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
προκειμένου να διασφαλίζεται η 
συμμόρφωση της σχεδιαζόμενης 
επεξεργασίας προς τον παρόντα κανονισμό 
και, ιδίως, να μετριάζονται οι σχετικοί 
κίνδυνοι για τα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, όταν ένας 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την 
επεξεργασία θεσπίζει συμβατικές ρήτρες, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 42 
παράγραφος 2 στοιχείο δ), ή όταν 
διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα προς τρίτη χώρα ή διεθνή 
οργανισμό βάσει των παρεκκλίσεων που 
παρατίθενται στο άρθρο 44.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία αποσαφηνίζεται ότι, ακόμη και αν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες χωρίς νομικώς δεσμευτικές εγγυήσεις, εξακολουθεί 
να είναι αναγκαία η νομική βάση όπως διατυπώνεται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού 
σχετικά με τις παρεκκλίσεις.

Τροπολογία 216

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία, ενεργώντας για 
λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας, 
ζητούν τη γνώμη της αρχής ελέγχου πριν 
από την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να 
διασφαλίζεται η συμμόρφωση της 
σχεδιαζόμενης επεξεργασίας προς τον 
παρόντα κανονισμό και, ιδίως, να 
μετριάζονται οι σχετικοί κίνδυνοι για τα 
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, όταν:

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία, ενεργώντας για 
λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας, 
ζητούν τη γνώμη του υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων ή της αρχής 
ελέγχου πριν από την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
προκειμένου να διασφαλίζεται η 
συμμόρφωση της σχεδιαζόμενης 
επεξεργασίας προς τον παρόντα κανονισμό 
και, ιδίως, να μετριάζονται οι σχετικοί 
κίνδυνοι για τα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, όταν:

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντί να συμβουλευτεί τις αρχές ελέγχου πριν προβεί σε επεξεργασία δεδομένων που ενέχει 
ιδιαίτερους κινδύνους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να αξιοποιεί τον δικό του υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων εφόσον αυτός έχει οριστεί. Αυτό αφαιρεί περιττό φόρτο από τις αρχές 
ενώ ενισχύει τον ρόλο του υπευθύνου προστασίας δεδομένων.

Τροπολογία 217

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η αρχή ελέγχου θεωρεί απαραίτητη τη 
διενέργεια προηγούμενης διαβούλευσης 
για πράξεις επεξεργασίας οι οποίες 

β) ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων ή 
η αρχή ελέγχου θεωρούν απαραίτητη τη 
διενέργεια προηγούμενης διαβούλευσης 
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ενδέχεται να ενέχουν συγκεκριμένους 
κινδύνους για τα δικαιώματα και τις 
ελευθερίες λόγω της φύσης, της έκτασης 
ή/και των σκοπών τους και 
προσδιορίζονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 4.

για πράξεις επεξεργασίας οι οποίες 
ενδέχεται να ενέχουν συγκεκριμένους 
κινδύνους για τα δικαιώματα και τις 
ελευθερίες λόγω της φύσης, της έκτασης 
ή/και των σκοπών τους και 
προσδιορίζονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 4.

Or. en

Τροπολογία 218

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Εάν ο υπεύθυνος προστασίας 
δεδομένων έχει λόγους να αμφιβάλλει ότι 
η σχεδιαζόμενη επεξεργασία συνάδει με 
τον παρόντα κανονισμό, ή εάν ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα κατά παράβαση απαγόρευσης 
που αναφέρεται στην παράγραφο 3, ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
συμβουλεύεται την αρχή ελέγχου.

Or. en

Τροπολογία 219

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η αρχή ελέγχου καταρτίζει και 
δημοσιοποιεί κατάλογο των πράξεων 
επεξεργασίας οι οποίες υπόκεινται σε 
προηγούμενη διαβούλευση δυνάμει της 
παραγράφου 2 στοιχείο β). Η αρχή 
ελέγχου κοινοποιεί τους εν λόγω 
καταλόγους στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

4. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων καταρτίζει και δημοσιοποιεί 
κατάλογο των πράξεων επεξεργασίας οι 
οποίες υπόκεινται σε προηγούμενη 
διαβούλευση δυνάμει της παραγράφου 2. 
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Προστασίας Δεδομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να υπάρχουν συνεκτικά κριτήρια που να καθορίζουν πότε η επεξεργασία 
δεδομένων ενέχει συγκεκριμένους κινδύνους, πρέπει να παρασχεθεί ο εν λόγω κατάλογος από 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων. Βλέπε συνδεόμενη τροπολογία επί της 
παραγράφου 5.

Τροπολογία 220

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν ο κατάλογος που προβλέπεται στην 
παράγραφο 4 περιλαμβάνει 
δραστηριότητες επεξεργασίας οι οποίες 
σχετίζονται με την προσφορά αγαθών ή 
υπηρεσιών σε πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα σε περισσότερα 
κράτη μέλη ή με την παρακολούθηση της 
συμπεριφοράς τους ή οι οποίες ενδέχεται 
να επηρεάζουν σημαντικά την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στην Ένωση, τότε η αρχή 
ελέγχου εφαρμόζει τον μηχανισμό 
συνεκτικότητας που αναφέρεται στο 
άρθρο 57 πριν από την έκδοση του 
καταλόγου.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία βάσει της παραγράφου 4. Ο μηχανισμός συνεκτικότητας δεν είναι πια απαραίτητος 
σε αυτό το σημείο, δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων είναι πλέον 
επιφορτισμένο με την παροχή του εν λόγω καταλόγου. Η προτεινόμενη κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη μπορεί επίσης να θίξει ουσιώδη στοιχεία της παρούσας νομοθεσίας, και οι αρχές ελέγχου 
έχουν μεγαλύτερη ικανότητα να προσδιορίζουν τον κίνδυνο με βάση την πρακτική εμπειρία 
τους.
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Τροπολογία 221

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με τον καθορισμό 
του υψηλού βαθμού συγκεκριμένου 
κινδύνου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο α).

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 222

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει 
τυποποιημένα έντυπα και διαδικασίες για 
τις προηγούμενες εγκρίσεις και 
διαβουλεύσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, καθώς και 
τυποποιημένα έντυπα και διαδικασίες για 
την ενημέρωση των αρχών ελέγχου 
δυνάμει της παραγράφου 6. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

9. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει 
τυποποιημένα έντυπα για τις προηγούμενες 
εγκρίσεις και διαβουλεύσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, 
καθώς και τυποποιημένα έντυπα για την 
ενημέρωση των αρχών ελέγχου δυνάμει 
της παραγράφου 6. Αφού ζητηθεί 
γνωμοδότηση από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

Or. en
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Τροπολογία 223

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η επεξεργασία διενεργείται από 
επιχείρηση η οποία απασχολεί 
τουλάχιστον 250 άτομα· ή

β) η επεξεργασία διενεργείται από νομικό 
πρόσωπο και αφορά ανά έτος 
περισσότερα από 500 πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην εποχή του υπολογιστικού νέφους, όταν ακόμη και οι πολύ μικροί υπεύθυνοι επεξεργασίας 
μπορούν να επεξεργαστούν μεγάλες ποσότητες δεδομένων μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών, τα 
όρια για τον υποχρεωτικό διορισμό υπευθύνου προστασίας δεδομένων δεν πρέπει να βασίζονται 
στο μέγεθος της επιχείρησης, αλλά κυρίως στη βαρύτητα της επεξεργασίας των δεδομένων. 
Περιλαμβάνονται οι κατηγορίες των επεξεργαζόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το 
είδος της επεξεργασίας και ο αριθμός των προσώπων των οποίων τα δεδομένα τυγχάνουν 
επεξεργασίας.

Τροπολογία 224

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) οι βασικές δραστηριότητες του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία αφορούν 
πράξεις επεξεργασίας οι οποίες, λόγω της 
φύσης, της έκτασης ή/και των σκοπών 
τους, απαιτούν τακτική και συστηματική 
παρακολούθηση προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα.

γ) οι βασικές δραστηριότητες του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία αφορούν 
πράξεις επεξεργασίας οι οποίες, λόγω της 
φύσης, της έκτασης ή/και των σκοπών 
τους, απαιτούν τακτική και συστηματική 
παρακολούθηση ή κατάρτιση προφίλ
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα.

Or. en
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Τροπολογία 225

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) οι βασικές δραστηριότητες του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία συνίστανται 
στην επεξεργασία ειδικών κατηγοριών 
δεδομένων δυνάμει του άρθρου 9 
παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην εποχή του υπολογιστικού νέφους, όταν ακόμη και οι πολύ μικροί υπεύθυνοι επεξεργασίας 
μπορούν να επεξεργαστούν μεγάλες ποσότητες δεδομένων μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών, τα 
όρια για τον υποχρεωτικό διορισμό υπευθύνου προστασίας δεδομένων δεν πρέπει να βασίζονται 
στο μέγεθος της επιχείρησης, αλλά κυρίως στη βαρύτητα της επεξεργασίας των δεδομένων. 
Περιλαμβάνονται οι κατηγορίες των επεξεργαζόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το 
είδος της επεξεργασίας και ο αριθμός των προσώπων των οποίων τα δεδομένα τυγχάνουν 
επεξεργασίας.

Τροπολογία 226

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία ορίζουν υπεύθυνο 
προστασίας των δεδομένων για διάστημα 
τουλάχιστον δύο ετών. Ο υπεύθυνος 
προστασίας δεδομένων 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.

7. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία ορίζουν υπεύθυνο 
προστασίας των δεδομένων για διάστημα 
τουλάχιστον τεσσάρων ετών. 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
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Αιτιολόγηση

Η ελάχιστη περίοδος των δύο ετών είναι υπερβολικά σύντομη. Η εμπειρία καταδεικνύει ότι 
ακόμα και όταν διαθέτει στέρεες γνώσεις και δεξιότητες, ένας πρόσφατα διορισμένος υπεύθυνος 
προστασίας δεδομένων χρειάζεται τουλάχιστον μισό χρόνο για να εξοικειωθεί με τη 
δραστηριότητα. Εάν αντικατασταθεί από νέο υπεύθυνο – χωρίς εύλογη αιτία – μετά από δύο 
μόνο χρόνια, αυτό θα περιπλέξει την εφαρμογή των απαιτήσεων προστασίας δεδομένων της 
εταιρείας. Η εμπειρία καταδεικνύει ότι, για να είναι ανεξάρτητη η δραστηριότητα του 
υπευθύνου, απαιτείται προστασία κατά της απόλυσης.

Τροπολογία 227

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία κοινοποιούν το όνομα και 
τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων στην αρχή ελέγχου 
και στο κοινό.

9. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία κοινοποιούν το όνομα και 
τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων στην αρχή ελέγχου 
και στο κοινό. Εάν ένας υπεύθυνος 
επεξεργασίας αποφασίσει να μην ορίσει 
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, 
γνωστοποιεί στην αρχή ελέγχου τους 
λόγους για την απόφασή του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία θεσπίζεται γενική υποχρέωση για όλους τους υπεύθυνους 
δεδομένων ή εκτελούντες την επεξεργασία να λαμβάνουν άπαξ συνειδητή απόφαση σχετικά με 
το θέμα. Η εν λόγω κοινοποίηση στην αρχή ελέγχου μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά και με 
τυποποιημένα έντυπα και δεν επιφέρει υπερβολικά μεγάλο διοικητικό φόρτο.

Τροπολογία 228

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

11. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων ανατίθεται το 
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σύμφωνα με το άρθρο 86 για τον 
περαιτέρω προσδιορισμό των κριτηρίων 
και των απαιτήσεων σχετικά με τις βασικές 
δραστηριότητες του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο γ), καθώς και των 
κριτηρίων σχετικά με τα επαγγελματικά 
προσόντα του υπευθύνου προστασίας 
δεδομένων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5.

καθήκον του περαιτέρω προσδιορισμού, 
σύμφωνα με το άρθρο 66, των κριτηρίων 
και των απαιτήσεων σχετικά με τις βασικές 
δραστηριότητες του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο γ), καθώς και των 
κριτηρίων σχετικά με τα επαγγελματικά 
προσόντα του υπευθύνου προστασίας 
δεδομένων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5.

Or. en

Τροπολογία 229

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία διασφαλίζουν ότι ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων ασκεί 
τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του 
ανεξάρτητα και δεν λαμβάνει εντολές όσον 
αφορά την άσκηση των καθηκόντων του. 
Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
υπάγεται άμεσα στον προϊστάμενο 
διοίκησης του υπευθύνου επεξεργασίας ή 
του εκτελούντος την επεξεργασία.

Or. en

Τροπολογία 230

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία στηρίζουν τον υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων στην άσκηση των 

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία στηρίζουν τον υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων στην άσκηση των 
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καθηκόντων του και παρέχουν 
υπαλλήλους, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό 
και κάθε άλλο πόρο απαραίτητο για την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων και των 
καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 
37.

καθηκόντων του και παρέχουν όλα τα 
μέσα, που συμπεριλαμβάνουν 
υπαλλήλους, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό 
και κάθε άλλο πόρο απαραίτητο για την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων και των 
καθηκόντων που αναφέρονται στο 
άρθρο 37, και για τη διατήρηση των 
επαγγελματικών γνώσεών του.

Or. en

Τροπολογία 231

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων 
δεσμεύονται από απόρρητο σχετικά με 
την ταυτότητα των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα και σχετικά με 
τις συνθήκες που επιτρέπουν την 
αναγνώριση των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, εκτός εάν 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή 
από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα. Εάν κατά τη διάρκεια των 
δραστηριοτήτων τους οι υπεύθυνοι 
προστασίας δεδομένων αντιληφθούν 
δεδομένα για τα οποία ο προϊστάμενος 
του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων ή 
πρόσωπο που απασχολεί ο τελευταίος έχει 
το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή 
αποδεικτικών στοιχείων, το εν λόγω 
δικαίωμα ισχύει και για τους υπεύθυνους 
προστασίας δεδομένων και τους βοηθούς 
τους. 

Or. en
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Τροπολογία 232

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να ενημερώνει και να πληροφορεί τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα 
την επεξεργασία για τις υποχρεώσεις τους 
που απορρέουν από τον παρόντα 
κανονισμό και να τεκμηριώνει την εν λόγω 
δραστηριότητα και τις απαντήσεις που 
λαμβάνει·

α) να ενημερώνει και να πληροφορεί τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα 
την επεξεργασία για τις υποχρεώσεις τους 
που απορρέουν από τον παρόντα 
κανονισμό, ιδίως όσον αφορά τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες, και να 
τεκμηριώνει την εν λόγω δραστηριότητα 
και τις απαντήσεις που λαμβάνει·

Or. en

Τροπολογία 233

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) να επαληθεύει ότι η επεξεργασία 
συμμορφώνεται προς το πλαίσιο του 
μηχανισμού προηγούμενης διαβούλευσης 
που ορίζεται στο άρθρο 34.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία βάσει της τροπολογίας επί του άρθρου 34 παράγραφος 4.

Τροπολογία 234

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων ανατίθεται το 
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το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με τα καθήκοντα, την 
πιστοποίηση, το καθεστώς, τις 
αρμοδιότητες και τους πόρους του 
υπευθύνου προστασίας δεδομένων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

καθήκον του περαιτέρω προσδιορισμού, 
σύμφωνα με το άρθρο 66, των κριτηρίων 
και των απαιτήσεων σχετικά με τα 
καθήκοντα, την πιστοποίηση, το καθεστώς, 
τις αρμοδιότητες και τους πόρους του 
υπευθύνου προστασίας δεδομένων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 235

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ενώσεις και άλλοι φορείς που 
εκπροσωπούν κατηγορίες υπευθύνων 
επεξεργασίας ή εκτελούντων την 
επεξεργασία σε ένα κράτος μέλος, οι 
οποίοι προτίθενται να εκπονήσουν κώδικες 
δεοντολογίας ή να τροποποιήσουν ή να 
επεκτείνουν υφιστάμενους κώδικες 
δεοντολογίας, μπορούν να τους υποβάλουν 
για γνωμοδότηση στην αρχή ελέγχου του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους. Η αρχή 
ελέγχου μπορεί να γνωμοδοτήσει σχετικά 
με το κατά πόσον το σχέδιο κώδικα 
δεοντολογίας είναι σύμφωνο προς τον 
παρόντα κανονισμό. Η αρχή ελέγχου ζητεί 
τη γνώμη των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα ή των 
εκπροσώπων τους για τα εν λόγω σχέδια.

2. Ενώσεις και άλλοι φορείς που 
εκπροσωπούν κατηγορίες υπευθύνων 
επεξεργασίας ή εκτελούντων την 
επεξεργασία σε ένα κράτος μέλος, οι 
οποίοι προτίθενται να εκπονήσουν κώδικες 
δεοντολογίας ή να τροποποιήσουν ή να 
επεκτείνουν υφιστάμενους κώδικες 
δεοντολογίας, μπορούν να τους υποβάλουν 
για γνωμοδότηση στην αρχή ελέγχου του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους. Η αρχή 
ελέγχου γνωμοδοτεί έγκαιρα σχετικά με το 
κατά πόσον το σχέδιο κώδικα 
δεοντολογίας ή η τροποποίηση, είναι 
σύμφωνα προς τον παρόντα κανονισμό. Η 
αρχή ελέγχου ζητεί τη γνώμη των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα ή των εκπροσώπων τους για τα 
εν λόγω σχέδια.

Or. en
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Τροπολογία 236

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες 
αποφασίζει ότι οι κώδικες δεοντολογίας 
και οι τροποποιήσεις ή οι επεκτάσεις 
υφιστάμενων κωδίκων δεοντολογίας της 
Ένωσης που της υποβλήθηκαν δυνάμει της 
παραγράφου 3 έχουν γενική ισχύ εντός της 
Ένωσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 
παράγραφος 2.

4. Η Επιτροπή, αφού ζητήσει 
γνωμοδότηση από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, 
εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86, με τις οποίες αποφασίζει ότι 
οι κώδικες δεοντολογίας και οι 
τροποποιήσεις ή οι επεκτάσεις 
υφιστάμενων κωδίκων δεοντολογίας της 
Ένωσης που της υποβλήθηκαν δυνάμει της 
παραγράφου 3 συνάδουν με τον παρόντα 
κανονισμό και έχουν γενική ισχύ εντός της 
Ένωσης. Η εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη δίδει στα πρόσωπα, στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, δικαιώματα τα 
οποία μπορούν να τύχουν δικαστικής 
προστασίας.

Or. en

Τροπολογία 237

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι μηχανισμοί πιστοποίησης της 
προστασίας δεδομένων καθορίζουν την 
επίσημη διαδικασία για την έκδοση και 
απόσυρση της σφραγίδας ή σήματος 
προστασίας δεδομένων και διασφαλίζουν 
την οικονομική και πραγματική 
ανεξαρτησία του οργανισμού έκδοσης και 
την επάρκειά του στον τομέα της 
προστασίας δεδομένων. Τα κριτήρια για 
την πιστοποίηση, τα μεμονωμένα 
αποτελέσματα επιτυχούς πιστοποίησης 
και μια κατανοητή συνοπτική 
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αιτιολόγηση γίνονται ευκόλως 
προσβάσιμα στο κοινό. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μηχανισμοί πιστοποίησης πρέπει να καθορίζουν την επίσημη διαδικασία για την έκδοση και 
απόσυρση της σφραγίδας και πρέπει να είναι ανεξάρτητοι.

Τροπολογία 238

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Οι μηχανισμοί πιστοποίησης της 
προστασίας δεδομένων διασφαλίζουν 
ιδιαίτερα τη συμμόρφωση με τις αρχές 
που ορίζονται στα άρθρα 5, 23 και 30, με 
τις υποχρεώσεις του υπευθύνου 
επεξεργασίας και του εκτελούντος την 
επεξεργασία, και με τα δικαιώματα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μηχανισμοί πιστοποίησης πρέπει να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις αρχές που διέπουν 
την προστασία δεδομένων και με τα δικαιώματα του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

Τροπολογία 239

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Αφού ζητήσει γνωμοδότηση από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 86 για τον 
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πιστοποίησης προστασίας των δεδομένων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
συμπεριλαμβανομένων των προϋποθέσεων 
σχετικά με τη χορήγηση και την 
απόσυρση, και των απαιτήσεων για την 
αναγνώριση στην Ένωση και σε τρίτες 
χώρες.

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

Or. en

Τροπολογία 240

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 241

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μια διαβίβαση μπορεί να 
πραγματοποιηθεί εφόσον η Επιτροπή 
αποφασίσει ότι μια τρίτη χώρα, ή ένα 
έδαφος ή ένας τομέας επεξεργασίας στην

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

ένας διεθνής οργανισμός διασφαλίζουν 
επαρκές επίπεδο προστασίας. Μια τέτοια 
διαβίβαση δεν απαιτεί καμία περαιτέρω 
έγκριση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη νέα επιλογή της αναγνώρισης τομέων σε τρίτες χώρες ως επαρκών, 
απορρίπτεται, καθώς θα αυξήσει τη νομική αβεβαιότητα και θα υπονομεύσει τον στόχο της 
Ένωσης για ένα εναρμονισμένο και συνεκτικό διεθνές πλαίσιο για την προστασία των 
δεδομένων.

Τροπολογία 242

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 243

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – 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, η 
οποία είναι υπεύθυνη να διασφαλίζει τη 
συμμόρφωση 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, η 
οποία είναι υπεύθυνη να διασφαλίζει τη 
συμμόρφωση προς τους κανόνες 
προστασίας των δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένων επαρκών 
εξουσιών επιβολής κυρώσεων, για την 
παροχή συνδρομής και ενημέρωσης στα 
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα κατά την άσκηση των 
δικαιωμάτων τους και για τη συνεργασία 
με τις αρχές ελέγχου της Ένωσης και των 
κρατών μελών· και

Or. en

Τροπολογία 244

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τροπολογία βάσει των τροπολογιών επί της παραγράφου 1.

Τροπολογία 245

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία βάσει των τροπολογιών επί της παραγράφου 1.

Τροπολογία 246

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η Επιτροπή παρακολουθεί, σε συνεχή 
βάση, τις εξελίξεις που μπορούν να 
επηρεάσουν την εκπλήρωση των 
παραμέτρων που απαριθμούνται στην 
παράγραφο 2 σε τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς, ανάλογα με το ποια 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη έχει εκδοθεί 
δυνάμει της παραγράφου 3.

Or. en
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Τροπολογία 247

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 248

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 249

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Πριν από την έκδοση 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξης όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 3 ή 5, η 
Επιτροπή ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων να 
γνωμοδοτήσει σχετικά με την επάρκεια 
του επιπέδου προστασίας. Για τον σκοπό 
αυτό, η Επιτροπή παρέχει στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων όλη την απαραίτητη 
τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένης της 
αλληλογραφίας με την κυβέρνηση της 
τρίτης χώρας, του εδάφους ή του 
διεθνούς οργανισμού.
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Τροπολογία 250

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 251

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 252

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι εν λόγω κατάλληλες εγγυήσεις, 
κατ’ ελάχιστον:
α) διασφαλίζουν την τήρηση των αρχών 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα όπως ορίζεται στο άρθρο 5·
β) διασφαλίζουν τα δικαιώματα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα όπως καθορίζεται στο 
Κεφάλαιο ΙΙΙ και προβλέπουν 
αποτελεσματικούς μηχανισμούς 
προσφυγής·
γ) εξασφαλίζουν την τήρηση των αρχών 
για την προστασία της ιδιωτικής ζωής 
ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού 
όπως ορίζεται στο άρθρο 23·
δ) διασφαλίζουν την ύπαρξη ενός
υπεύθυνου προστασίας δεδομένων 
δυνάμει του Κεφαλαίου IV Τμήμα 4.

Or. en

Τροπολογία 253

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων θα πρέπει να εγκρίνονται σε κάθε περίπτωση 
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων προτού κηρυχθούν γενικά έγκυρες από 
την Επιτροπή, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 στοιχείο γ).

Τροπολογία 254

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να είναι εφικτή η διαβίβαση δεδομένων χωρίς νομικά δεσμευτική πράξη. Το νέο 
κείμενο της παραγράφου προβλέπει μεταβατική περίοδο δύο ετών.

Τροπολογία 255

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) απονέμουν ρητώς δικαιώματα τα οποία 
μπορούν να τύχουν δικαστικής προστασίας 
στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα·

β) απονέμουν ρητώς δικαιώματα τα οποία 
μπορούν να τύχουν δικαστικής προστασίας 
στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα και είναι διαφανείς για τα 
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα·

Or. en

Τροπολογία 256

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τις γενικές αρχές προστασίας 
δεδομένων, ιδίως τον περιορισμό του 
σκοπού, την ποιότητα των δεδομένων, τη 
νομική βάση για την επεξεργασία, την
επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, μέτρα ώστε να 
διασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων, 
καθώς και τις απαιτήσεις σχετικά με 
περαιτέρω διαβιβάσεις σε οργανισμούς οι 
οποίοι δεν δεσμεύονται από τις πολιτικές·

δ) τις γενικές αρχές προστασίας 
δεδομένων, ιδίως τον περιορισμό του 
σκοπού, την ελαχιστοποίηση των 
δεδομένων, τις περιορισμένες περιόδους 
διατήρησης, την ποιότητα των δεδομένων, 
την προστασία της ιδιωτικής ζωής ήδη 
από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού, τη 
νομική βάση για την επεξεργασία, την 
επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, μέτρα ώστε να 
διασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων, 
καθώς και τις απαιτήσεις σχετικά με 
περαιτέρω διαβιβάσεις σε οργανισμούς οι 
οποίοι δεν δεσμεύονται από τις πολιτικές·

Or. en



PR\924343EL.doc 175/247 PE501.927v04-00

EL

Αιτιολόγηση

Τροπολογία λόγω των αλλαγών στο άρθρο 5.

Τροπολογία 257

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων σχετικά με τους δεσμευτικούς 
εταιρικούς κανόνες κατά την έννοια του 
παρόντος άρθρου, ιδίως όσον αφορά τα 
κριτήρια για την έγκρισή τους, την 
εφαρμογή της παραγράφου 2 στοιχεία β), 
δ), ε) και στ) στους δεσμευτικούς 
εταιρικούς κανόνες που τηρούν οι 
υπεύθυνοι επεξεργασίας, και των 
περαιτέρω απαραίτητων απαιτήσεων ώστε 
να διασφαλίζεται η προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των 
ενδιαφερόμενων προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα.

3. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων αναλαμβάνει το καθήκον του
περαιτέρω προσδιορισμού των κριτηρίων 
και των απαιτήσεων σχετικά με τους 
δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες κατά την 
έννοια του παρόντος άρθρου, ιδίως όσον 
αφορά τα κριτήρια για την έγκρισή τους, 
την εφαρμογή της παραγράφου 2 στοιχεία 
β), δ), ε) και στ) στους δεσμευτικούς 
εταιρικούς κανόνες που τηρούν οι 
υπεύθυνοι επεξεργασίας, και των 
περαιτέρω απαραίτητων απαιτήσεων ώστε 
να διασφαλίζεται η προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των 
ενδιαφερόμενων προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα, σύμφωνα με το 
άρθρο 66.

Or. en

Τροπολογία 258

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίσει τον 
μορφότυπο και τις διαδικασίες για την 
ανταλλαγή πληροφοριών με ηλεκτρονικά 
μέσα μεταξύ υπευθύνων επεξεργασίας, 
εκτελούντων την επεξεργασία και αρχών 
ελέγχου για τους δεσμευτικούς εταιρικούς 
κανόνες κατά την έννοια του παρόντος 
άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

4. Η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίσει τον 
μορφότυπο και τις διαδικασίες για την 
ανταλλαγή πληροφοριών με ηλεκτρονικά 
μέσα μεταξύ υπευθύνων επεξεργασίας, 
εκτελούντων την επεξεργασία και αρχών 
ελέγχου για τους δεσμευτικούς εταιρικούς 
κανόνες κατά την έννοια του παρόντος 
άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
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εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87
παράγραφος 2. 

εκδίδονται κατόπιν αίτησης παροχής 
γνωμοδότησης από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2. 

Or. en

Τροπολογία 259

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 43α
Διαβιβάσεις που δεν επιτρέπονται από το 

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται η προσθήκη του νέου άρθρου 43α για την αντιμετώπιση του ζητήματος που 
εγείρουν οι αιτήσεις πρόσβασης των δημόσιων αρχών ή δικαστηρίων τρίτων χωρών σχετικά με 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία στην 
ΕΕ. Άδεια διαβίβασης θα πρέπει να παρέχεται από την αρχή προστασίας δεδομένων μόνον 
εφόσον επαληθευθεί η συμμόρφωση της διαβίβασης προς τον κανονισμό και δη το άρθρο 44 
παράγραφος 1 στοιχείο δ) ή ε).
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Τροπολογία 260

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) η διαβίβαση πραγματοποιείται από 
μητρώο το οποίο σύμφωνα με το δίκαιο 
της Ένωσης ή δίκαιο κράτους μέλους 
προορίζεται για την παροχή πληροφοριών 
στο κοινό και είναι ανοικτό για αναζήτηση 
πληροφοριών είτε γενικά από το ευρύ 
κοινό είτε από οποιοδήποτε πρόσωπο που 
μπορεί να αποδείξει έννομο συμφέρον, 
εφόσον πληρούνται στη συγκεκριμένη 
περίπτωση οι προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο δίκαιο της Ένωσης ή 
στο δίκαιο του κράτους μέλους για την 
αναζήτηση πληροφοριών · ή

ζ) η διαβίβαση πραγματοποιείται από 
μητρώο το οποίο σύμφωνα με το δίκαιο 
της Ένωσης ή δίκαιο κράτους μέλους 
προορίζεται για την παροχή πληροφοριών 
στο κοινό και είναι ανοικτό για αναζήτηση 
πληροφοριών είτε γενικά από το ευρύ 
κοινό είτε από οποιοδήποτε πρόσωπο που 
μπορεί να αποδείξει έννομο συμφέρον, 
εφόσον πληρούνται στη συγκεκριμένη 
περίπτωση οι προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο δίκαιο της Ένωσης ή 
στο δίκαιο του κράτους μέλους για την 
αναζήτηση πληροφοριών και ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία, ανάλογα με την περίπτωση, 
έχει λάβει προηγούμενη έγκριση για τη 
διαβίβαση ή το σύνολο των διαβιβάσεων 
από την αρχή ελέγχου σύμφωνα με το 
άρθρο 34· ή

Or. en

Τροπολογία 261

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τους 
σκοπούς των έννομων συμφερόντων που 
επιδιώκουν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία, και δεν μπορεί 
να χαρακτηρισθεί συχνή ή μαζική, και ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία αξιολόγησαν όλες τις 
συνθήκες που περιβάλλουν την πράξη 
διαβίβασης δεδομένων ή τη σειρά πράξεων 

η) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τους 
σκοπούς των έννομων συμφερόντων που 
προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχείο α) έως γ) και επιδιώκουν ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία, και δεν μπορεί να 
χαρακτηρισθεί συχνή ή μαζική, και ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία αξιολόγησαν όλες τις 
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διαβίβασης δεδομένων και βάσει της 
αξιολόγησης αυτής παρέχουν κατάλληλες 
εγγυήσεις για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
εφόσον απαιτείται.

συνθήκες που περιβάλλουν την πράξη 
διαβίβασης δεδομένων ή τη σειρά πράξεων 
διαβίβασης δεδομένων και βάσει της 
αξιολόγησης αυτής παρέχουν κατάλληλες 
εγγυήσεις για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
εφόσον απαιτείται.

Or. en

Τροπολογία 262

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων αναλαμβάνει το καθήκον του
περαιτέρω προσδιορισμού των κριτηρίων 
και των απαιτήσεων σχετικά με τις 
κατάλληλες εγγυήσεις οι οποίες 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
η) σύμφωνα με το άρθρο 66.

Or. en

Τροπολογία 263

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 45α
Έκθεση της Επιτροπής

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα, ξεκινώντας 
το αργότερο τέσσερα χρόνια μετά την 



PE501.927v04-00 180/247 PR\924343EL.doc

EL

ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 
91 παράγραφος 1 [θέση σε ισχύ του 
παρόντος κανονισμού], έκθεση σχετικά 
με την εφαρμογή των άρθρων 40 έως 45. 
Για τον σκοπό 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

Τροπολογία 264

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι η 
αρχή ελέγχου διαθέτει επαρκείς 
ανθρώπινους, τεχνικούς και οικονομικούς 
πόρους, τις αναγκαίες εγκαταστάσεις και 
υποδομές για την ουσιαστική άσκηση των 
καθηκόντων και των εξουσιών της, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
ασκούνται στο πλαίσιο της αμοιβαίας 
συνδρομής, της συνεργασίας και της 
συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων. Η επάρκεια των 
πόρων καθορίζεται υπό το πρίσμα του 
μεγέθους του πληθυσμού και του όγκου 
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρχές ελέγχου, που πρέπει να είναι εντελώς ανεξάρτητες, πρέπει να διαθέτουν επαρκείς 
πόρους για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η τροπολογία παρέχει 
σαφέστερη καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο καθορισμού της επάρκειας των πόρων. Βλέπε 
συνδεόμενη τροπολογία αιτιολογικής σκέψης 95.
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Τροπολογία 265

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι η 
αρχή ελέγχου λογοδοτεί μόνο στο εθνικό 
κοινοβούλιο για λόγους δημοσιονομικού 
ελέγχου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανεξαρτησία είναι βασική απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία της 
αρχής ελέγχου. Απόλυτη ανεξαρτησία όσον αφορά την εκτέλεση εποπτικών καθηκόντων μπορεί 
να διασφαλιστεί μόνον εφόσον δεν υπάρχει προκατάληψη στον φορέα στον οποίο λογοδοτεί η 
αρχή προστασίας δεδομένων στο τέλος. Λόγω της αντιπροσωπευτικότητάς του, ο εν λόγω 
φορέας μπορεί να είναι μόνο τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

Τροπολογία 266

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 7 β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7β. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι η 
αρχή ελέγχου λογοδοτεί μόνο στο εθνικό 
κοινοβούλιο για λόγους δημοσιονομικού 
ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 66.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία παρέχει διαδικαστική καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο καθορισμού της 
επάρκειας των πόρων. Βλέπε συνδεόμενη τροπολογία επί του άρθρου 47 παράγραφος 5.
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Τροπολογία 267

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέλη της αρχής ελέγχου πρέπει να διορίζονται από το κοινοβούλιο ή, εάν ο διορισμός 
πραγματοποιείται από την κυβέρνηση, κατόπιν διαβουλεύσεων με το κοινοβούλιο.

Τροπολογία 268

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1α. Κάθε αρχή ελέγχου είναι αρμόδια να 
επιβλέπει το σύνολο των δραστηριοτήτων 
επεξεργασίας δεδομένων που λαμβάνουν 
χώρα στο έδαφος του κράτους μέλους 
στο οποίο υπάγεται, ή όπου υποβάλλονται 
σε επεξεργασία τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα των κατοίκων του εν λόγω 
κράτους μέλους, με την επιφύλαξη του 
άρθρου 54α.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται ένας εναλλακτικός μηχανισμός συνεκτικότητας που διατηρεί την ιδέα της 
επικεφαλής αρχής, αλλά βασίζεται και στη στενή συνεργασία μεταξύ των αρχών για τη 
διασφάλιση της συνεκτικότητας. Οι αρχές θα πρέπει να είναι πάντοτε συναρμόδιες για την 
εποπτεία εάν επηρεάζονται κάτοικοι του κράτους μέλους στο οποίο υπάγονται. Βλέπε 
συνδεόμενη παράγραφο 1 και άρθρο 54α (νέο).
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Τροπολογία 269

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Κάθε αρχή ελέγχου ασκεί, στο έδαφος 
του κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται, 
τις εξουσίες που της απονέμονται 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό με 
την επιφύλαξη του άρθρου 74.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται ένας εναλλακτικός μηχανισμός συνεκτικότητας που διατηρεί την ιδέα της 
επικεφαλής αρχής, αλλά βασίζεται και στη στενή συνεργασία μεταξύ των αρχών για τη 
διασφάλιση της συνεκτικότητας. Παρότι είναι συναρμόδιες όσον αφορά την εποπτεία [βλέπε 
τροπολογία επί της παραγράφου 1α (νέα)], οι αρχές θα πρέπει απλώς να είναι αρμόδιες για την 
άσκηση των εξουσιών τους στο κράτος μέλος στο οποίο υπάγονται. Προτείνεται μια διευκρίνιση 
βάσει της οποίας οι αρχές ελέγχου δύνανται να προσφύγουν στο δικαστήριο άλλου κράτους 
μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 74. Βλέπε συνδεόμενη 1α και άρθρο 54α (νέο).

Τροπολογία 270

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται ένας εναλλακτικός μηχανισμός συνεκτικότητας που διατηρεί την ιδέα της 
επικεφαλής αρχής, αλλά βασίζεται και στη στενή συνεργασία μεταξύ των αρχών για τη 
διασφάλιση της συνεκτικότητας. Οι αρχές θα πρέπει να είναι πάντοτε συναρμόδιες για την 
εποπτεία εάν επηρεάζονται κάτοικοι του κράτους μέλους στο οποίο υπάγονται. Βλέπε 
συνδεόμενες παραγράφους 1 και 1α, καθώς και άρθρο 54α (νέο).

Τροπολογία 271

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προβλεφθούν καλύτερα οι δυνατότητες αποτελεσματικής προσφυγής, μεταξύ άλλων 
και από ενώσεις που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον. Βλέπε συνδεόμενη τροπολογία επί 
του άρθρου 73 παράγραφος 2 και επί της αιτιολογικής σκέψης 112.
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Τροπολογία 272

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) διενεργεί έρευνες, 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 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα υπέβαλε καταγγελία στη 
συγκεκριμένη αρχή ελέγχου, για την 
έκβαση των διερευνήσεων εντός εύλογου 
χρονικού διαστήματος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσθήκη των επιθεωρήσεων και των ελέγχων στις εξουσίες των αρχών.

Τροπολογία 273

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

6. Εάν οι καταγγελίες είναι προδήλως 
υπερβολικές, ιδίως λόγω του 
επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η 
αρχή ελέγχου μπορεί να επιβάλλει την 
καταβολή κάποιου εύλογου τέλους. Η αρχή 
ελέγχου φέρει το βάρος απόδειξης του 
προδήλως υπερβολικού χαρακτήρα της 
καταγγελίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η αρχή ελέγχου θα πρέπει να ασχοληθεί σε κάθε περίπτωση με τις καταγγελίες, αλλά δύναται να 
επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους εάν κριθούν προδήλως υπερβολικές.

Τροπολογία 274

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Κάθε αρχή ελέγχου έχει την εξουσία να 
επιβάλλει κυρώσεις για διοικητικά 
παραπτώματα, σύμφωνα με το άρθρο 79.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία βάσει των αλλαγών στο άρθρο 79. Αποσαφηνίζεται το σύστημα κυρώσεων 
συμπεριλαμβάνοντας αντικειμενικά κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον 
προσδιορισμό του επιπέδου του προστίμου που δύναται να επιβάλλει η αρχή προστασίας 
δεδομένων. Βλέπε συνδεόμενες τροπολογίες επί του άρθρου 79.

Τροπολογία 275

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι εν λόγω εξουσίες ασκούνται 
αποτελεσματικά, αναλογικά και 
αποτρεπτικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση που ορίζει ότι, σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες για τις διοικητικές κυρώσεις, 
οι αρχές ελέγχου θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις εξουσίες τους αποτελεσματικά, αναλογικά και 
αποτρεπτικά.
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Τροπολογία 276

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάθε αρχή ελέγχου οφείλει να εκπονεί έκθεση για τις δραστηριότητές της ανά διετία 
τουλάχιστον. Πρόκειται για μια περισσότερο εφικτή και αποτελεσματική χρήση των πόρων σε 
σχέση με την ετήσια έκθεση που προτείνει η Επιτροπή. Οι αρχές που δημοσιεύουν ετήσιες 
εκθέσεις μπορούν να εξακολουθήσουν να το κάνουν.

Τροπολογία 277

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 54α
Επικεφαλής αρχή

1. Εάν η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων ενός υπευθύνου 
επεξεργασίας ή εκτελούντος την 
επεξεργασία σε μια εγκατάσταση στην 
Ένωση, και ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή 
ο εκτελών την επεξεργασία είναι 
εγκαταστημένος σε περισσότερα κράτη 
μέλη, ή σε περίπτωση που υποβάλλονται 
σε επεξεργασία δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα των κατοίκων διαφόρων 
κρατών μελών, η αρχή ελέγχου της 
κύριας εγκατάστασης του υπευθύνου 
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επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία λειτουργεί ως ενιαίο σημείο 
επικοινωνίας για τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την 
επεξεργασία. 
2. Η επικεφαλής αρχή διασφαλίζει τον 
συντονισμό με τις αρχές που εμπλέκονται 
σε οποιοδήποτε στάδιο των εποπτικών 
διαδικασιών κατά του υπεύθυνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία κατά την έννοια της 
παραγράφου 1. Για τον σκοπό αυτόν 
υποβάλλει ιδιαιτέρως οποιαδήποτε 
σχετική πληροφορία και πραγματοποιεί 
διαβουλεύσεις με τις λοιπές αρχές προτού 
εγκρίνει κάποιο μέτρο που πρόκειται να 
έχει νομικές συνέπειες για τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την 
επεξεργασία κατά την έννοια της 
παραγράφου 1. Η επικεφαλής αρχή 
λαμβάνει κυρίως υπόψη τις 
γνωμοδοτήσεις των εμπλεκομένων 
αρχών.
3. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων διορίζει, κατόπιν αιτήματος 
αρμόδιας αρχής, έναν υπεύθυνο 
επικοινωνίας για τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την 
επεξεργασία και διασφαλίζει τον 
συντονισμό με τις λοιπές αρχές ελέγχου 
που εμπλέκονται, σε περίπτωση όπου:
α) δεν είναι σαφές από τα γεγονότα της 
υπόθεσης ή εάν οι αρμόδιες αρχές δεν 
συμφωνούν σχετικά με το ποια αρχή 
ελέγχου λειτουργεί ως ενιαίο σημείο 
επικοινωνίας·
β) ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν είναι 
εγκατεστημένος στην Ένωση, αλλά από 
τις πράξεις επεξεργασίας εντός του 
πεδίου εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού επηρεάζονται κάτοικοι 
διαφόρων κρατών μελών.
4. Η επικεφαλής αρχή δεν εγκρίνει κανένα 
μέτρο δυνάμει της παραγράφου 2 εάν μια 
εμπλεκόμενη αρχή κατά την έννοια της 
παραγράφου 1 διατυπώσει ένσταση στο 



PR\924343EL.doc 189/247 PE501.927v04-00

EL

μέτρο εντός χρονικής περιόδου τριών 
εβδομάδων από την υποβολή του σχεδίου 
μέτρου από την επικεφαλής αρχή. Σε 
αυτήν την περίπτωση, το ζήτημα 
αντιμετωπίζεται από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 58.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάθε αρχή είναι αρμόδια για την εποπτεία των δραστηριοτήτων επεξεργασίας που λαμβάνουν 
χώρα στο έδαφός της ή επηρεάζουν πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα τα οποία 
διαμένουν στην επικράτειά της. Σε περίπτωση που οι πράξεις επεξεργασίας ενός υπευθύνου 
επεξεργασίας ή εκτελούντος την επεξεργασία με έδρα σε πλείονα κράτη μέλη ή σε περίπτωση 
που οι πράξεις επεξεργασίας επηρεάζουν πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα σε 
πολλά κράτη μέλη, η αρχή ελέγχου της κύριας εγκατάστασης του υπευθύνου επεξεργασίας είναι 
η επικεφαλής αρχή που λειτουργεί ως ενιαίο σημείο επικοινωνίας για τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία (υπηρεσία μίας στάσης). Η επικεφαλής αρχή 
διασφαλίζει τον συντονισμό με τις εμπλεκόμενες αρχές και πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με τις 
λοιπές αρχές πριν από την έγκριση ενός μέτρου. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των 
εμπλεκόμενων αρχών, το ζήτημα αντιμετωπίζεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων δυνάμει του νέου μηχανισμού συνεκτικότητας. Βλέπε συνδεόμενο άρθρο 51 
παράγραφος 1 και άρθρο 58.

Τροπολογία 278

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν στην αμοιβαία συνδρομή εμπλέκονται πολλές αρχές, η επικεφαλής αρχή διασφαλίζει τον 
συντονισμό μεταξύ των εμπλεκόμενων αρχών ελέγχου και λειτουργεί ως ενιαίο σημείο 
επικοινωνίας για τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία.

Τροπολογία 279

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δεν είναι αρμόδια για τον χειρισμό του 
αιτήματος· ή

α) δεν είναι αρμόδια για τον χειρισμό του 
αιτήματος ή για τις δραστηριότητες που 
της ζητείται να αναλάβει· ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Αρχή ελέγχου στην οποία υποβάλλεται αίτημα παροχής συνδρομής δεν μπορεί να αρνηθεί να 
συμμορφωθεί προς αυτό, παρά μόνον εάν δεν είναι αρμόδια για τον χειρισμό του αιτήματος ή 
για τις δραστηριότητες που της ζητείται να αναλάβει.
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Τροπολογία 280

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το καθήκον του προσδιορισμού του μορφότυπου και των διαδικασιών της αμοιβαίας 
συνδρομής μπορεί να ανατεθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων αντί για την 
Επιτροπή.

Τροπολογία 281

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Σε περιπτώσεις στις οποίες ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία είναι εγκατεστημένος σε 
πολλά κράτη μέλη ή σε περιπτώσεις στις 
οποίες πρόσωπα στα οποία αναφέρονται 
τα δεδομένα σε περισσότερα κράτη μέλη 
ενδέχεται να επηρεάζονται από πράξεις 
επεξεργασίας, μια αρχή ελέγχου από 
καθένα από τα εν λόγω κράτη μέλη 



PE501.927v04-00 192/247 PR\924343EL.doc

EL

ελέγχου των εν λόγω κρατών μελών να 
λάβουν μέρος στα αντίστοιχα καθήκοντα 
έρευνας ή στις αντίστοιχες κοινές πράξεις 
και απαντά αμελλητί στο αίτημα αρχής 
ελέγχου να συμμετάσχει στις πράξεις.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επικεφαλής αρχή όπως ορίζεται στο άρθρο 54α διασφαλίζει τον συντονισμό των κοινών 
πράξεων μεταξύ των εμπλεκόμενων αρχών ελέγχου και λειτουργεί ως ενιαίο σημείο 
επικοινωνίας για τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία.

Τροπολογία 282

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία λόγω του νέου μηχανισμού συνεκτικότητας που διατηρεί την ιδέα της επικεφαλής 
αρχής, αλλά βασίζεται και στη στενή συνεργασία μεταξύ των αρχών για τη διασφάλιση της 
συνεκτικότητας. Βλέπε συνδεόμενες τροπολογίες επί του άρθρου 51 παράγραφος 1, του 
άρθρου 51 παράγραφος 1α και του άρθρου 51 παράγραφος 2.
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Τροπολογία 283

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία λόγω του νέου μηχανισμού συνεκτικότητας που διατηρεί την ιδέα της επικεφαλής 
αρχής, αλλά βασίζεται και στη στενή συνεργασία μεταξύ των αρχών για τη διασφάλιση της 
συνεκτικότητας. Βλέπε συνδεόμενες τροπολογίες επί του άρθρου 51 παράγραφος 1, του 
άρθρου 51 παράγραφος 1α και του άρθρου 51 παράγραφος 2.

Τροπολογία 284

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία βάσει του νέου άρθρου 34, σύμφωνα με το οποίο ο εν λόγω κατάλογος συντάσσεται 
πλέον πάντοτε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων για λόγους διασφάλισης 
της συνεκτικότητας.
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Τροπολογία 285

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Κάθε αρχή ελέγχου ή το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων μπορεί 
να ζητήσει την εξέταση οποιουδήποτε 
θέματος στο πλαίσιο του μηχανισμού 
συνεκτικότητας, ιδίως εάν μια αρχή 
ελέγχου δεν υποβάλλει ένα σχέδιο μέτρου 
το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 2 ή 
δεν συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις 
αμοιβαίας συνδρομής σύμφωνα με το 
άρθρο 55 ή κοινών πράξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 56, ή εάν μια αρμόδια αρχή 
ελέγχου δεν συμφωνήσει με το σχέδιο 
μέτρου που προτείνει η επικεφαλής αρχή, 
δυνάμει του άρθρου 54α παράγραφος 5.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία βάσει του νέου άρθρου 54α (επικεφαλής αρχή). Κάθε αρχή ελέγχου ή το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων μπορεί να ζητήσει επίσης την εξέταση 
οποιουδήποτε θέματος στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεκτικότητας, ακόμη και εάν μια αρμόδια 
αρχή ελέγχου δεν συμφωνήσει με το σχέδιο μέτρου που προτείνει η επικεφαλής αρχή. Βλέπε 
συνδεόμενη τροπολογία επί του άρθρου 54α παράγραφος 3.

Τροπολογία 286

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων εκδίδει γνώμη επί του θέματος, 
εφόσον το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων αποφασίσει κάτι 
τέτοιο με απλή πλειοψηφία των μελών της 
ή εάν οποιαδήποτε αρχή ελέγχου ή η 
Επιτροπή ζητήσουν κάτι τέτοιο εντός μίας 

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

εβδομάδων από την παροχή των σχετικών 
πληροφοριών σύμφωνα με την παράγραφο 
5. Η γνώμη εκδίδεται εντός προθεσμίας 
δύο μηνών με απλή πλειοψηφία των μελών 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας 
Δεδομένων. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων 
ενημερώνει, αμελλητί, την αρχή ελέγχου 
που αναφέρεται, ανάλογα με την 
περίπτωση, στις παραγράφους 1 και 3, την 
Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές ελέγχου 
βάσει του άρθρου 51 παράγραφος 1 για τη 
γνώμη, και τη δημοσιοποιεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι νέες προθεσμίες που προτείνονται για τις γνωμοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Προστασίας Δεδομένων θεωρούνται πιο ρεαλιστικές. Το τελευταίο μέρος αποτελεί τροπολογία 
που προκύπτει λόγω της δομής του άρθρου 51.

Τροπολογία 287

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 288

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν η επικεφαλής αρχή προτίθεται να μην εφαρμόσει τη γνώμη του, ενημερώνει το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων και την Επιτροπή παρέχοντας αιτιολόγηση. Έτσι 
διασφαλίζεται διαδικαστικά ότι λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι γνωμοδοτήσεις του 
Συμβουλίου.

Τροπολογία 289

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8β. Σε περίπτωση που το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων 
εξακολουθεί να ενίσταται στο μέτρο της 
αρχής ελέγχου όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 9, δύναται να εγκρίνει με 
πλειοψηφία δύο τρίτων ένα μέτρο το 
οποίο είναι δεσμευτικό για την αρχή 
ελέγχου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων δύναται να λάβει τελεσίδικη απόφαση, με 
ειδική πλειοψηφία, η οποία είναι νομικά δεσμευτική για την αρχή ελέγχου. Η εν λόγω απόφαση 
μπορεί να υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο (άρθρα 45α, 55, 58). Η Επιτροπή δύναται επίσης να 
προσβάλει την εν λόγω απόφαση ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΕ και να ζητήσει αναστολή του 
μέτρου (άρθρο 61α). Η ανεξαρτησία των αρχών ελέγχου δεν επηρεάζεται από αυτό, καθώς 
σχετίζεται με την ανεξαρτησία από την παρέμβαση κυβερνήσεων ή άλλων οντοτήτων. Οι 
ανεξάρτητες αρχές μπορούν επίσης να λάβουν συλλογικά ανεξάρτητη απόφαση ως σώμα η 
οποία καθίσταται στη συνέχεια δεσμευτική για τις ίδιες.

Τροπολογία 290

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγράφεται το παρόν άρθρο λόγω του νέου μηχανισμού συνεκτικότητας που προτείνει ο 
εισηγητής. Οι νέες επιλογές που παρέχονται στην Επιτροπή να παρεμβαίνει και να προσβάλλει 
αποφάσεις ενώπιον του Δικαστηρίου προσδιορίζονται πλέον στο άρθρο 61α (νέο).

Τροπολογία 291

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγράφεται το παρόν άρθρο λόγω του νέου μηχανισμού συνεκτικότητας που προτείνει ο 
εισηγητής. Οι νέες επιλογές που παρέχονται στην Επιτροπή να παρεμβαίνει και να προσβάλλει 
αποφάσεις ενώπιον του Δικαστηρίου προσδιορίζονται πλέον στο άρθρο 61α (νέο).

Τροπολογία 292

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 61α
Ενημέρωση από την Επιτροπή

1. Εντός δέκα εβδομάδων από την έγερση 
θέματος βάσει του άρθρου 58, ή το 
αργότερο εντός έξι εβδομάδων στην 
περίπτωση του άρθρου 61, η Επιτροπή 
μπορεί να εκδώσει γνώμη προκειμένου να 
διασφαλίζεται η ορθή και συνεκτική 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, σε 
σχέση με θέματα που εγέρθηκαν δυνάμει 
του άρθρου 58 ή του άρθρου 61.
2. Εάν η Επιτροπή εκδώσει γνώμη 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, η 
ενδιαφερόμενη αρχή ελέγχου οφείλει να 
λάβει στον μέγιστο βαθμό υπόψη τη 
γνώμη της Επιτροπής και να ενημερώσει 
την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων κατά 
πόσον προτίθεται να διατηρήσει ή να 
τροποποιήσει το σχέδιο μέτρου.
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3. Εάν η ενδιαφερόμενη αρχή ελέγχου 
προτίθεται να μην εφαρμόσει τη γνώμη 
της Επιτροπής, ενημερώνει σχετικά την 
Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων εντός ενός μηνός 
παρέχοντας αιτιολόγηση. Η εν λόγω 
αιτιολόγηση δημοσιοποιείται. 
4. Σε περίπτωση απόφασης του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας 
Δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 58 
παράγραφος 8β, η Επιτροπή μπορεί να 
προσφύγει εναντίον της ενώπιον του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στη βάση της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή δύναται να εκδώσει απόφαση σχετικά με ζήτημα που αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο 
του νέου μηχανισμού συνεκτικότητας, την οποία η ενδιαφερόμενη αρχή ελέγχου πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη στον μέγιστο βαθμό. Εάν δεν τηρήσει τη γνώμη της Επιτροπής, η αρχή οφείλει 
να παρέχει αιτιολόγηση. Ως ύστατη λύση, η Επιτροπή μπορεί να προσβάλει μια δεσμευτική 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων ενώπιον του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ζητήσει αναστολή του μέτρου.

Τροπολογία 293

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις προκειμένου:

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

Or. en
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Τροπολογία 294

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή αυτή είναι απόρροια του νέου μηχανισμού συνεκτικότητας που προτείνει ο 
εισηγητής. Οι νέες επιλογές που παρέχονται στην Επιτροπή να παρεμβαίνει και να προσβάλλει 
αποφάσεις ενώπιον του Δικαστηρίου προσδιορίζονται πλέον στο άρθρο 61α (νέο). 

Τροπολογία 295

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο μορφότυπος και οι διαδικασίες για τον νέο μηχανισμό συνεκτικότητας θα πρέπει να 
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προσδιορίζονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων και όχι από την 
Επιτροπή, καθώς αφορούν κυρίως τις συναλλαγές των αρχών ελέγχου μεταξύ τους.

Τροπολογία 296

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή αυτή είναι απόρροια του νέου μηχανισμού συνεκτικότητας που προτείνει ο 
εισηγητής. Οι νέες επιλογές που παρέχονται στην Επιτροπή να παρεμβαίνει και να προσβάλλει 
αποφάσεις ενώπιον του Δικαστηρίου προσδιορίζονται πλέον στο άρθρο 61α (νέο).

Τροπολογία 297

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλαμβάνει 
δράση και κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία 298

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων θα πρέπει να είναι σε θέση να συμβουλεύει 
όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης.

Τροπολογία 299

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλαμβάνει 
δράση και κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία 300

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με 
σχέδια μέτρων μιας αρχής ελέγχου 
δυνάμει του άρθρου 58 παράγραφος 8 
στοιχείο β)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία βάσει του νέου μηχανισμού συνεκτικότητας. Βλέπε συνδεόμενη τροπολογία επί του 
άρθρου 58 παράγραφος 8 στοιχείο β).
.

Τροπολογία 301

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – 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 επιχειρήσεων και άλλων 
κοινών δραστηριοτήτων, περιπτώσεις 
στις οποίες αποφασίζει κατόπιν 
αιτήματος μίας ή περισσότερων αρχών 
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ελέγχου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων όσον αφορά 
τον συντονισμό των κοινών επιχειρήσεων και άλλων κοινών δραστηριοτήτων. Αυτό μπορεί να 
συμβάλλει επίσης στη μείωση του φόρτου για τις μικρές αρχές ελέγχου κατά τις συναλλαγές τους 
σχετικά με σημαντικές διασυνοριακές περιπτώσεις.

Τροπολογία 302

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εμπειρογνωμοσύνη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη από την Επιτροπή κατά την προετοιμασία των εκτελεστικών και των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 303

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ β) γνωμοδοτεί επί των κωδίκων 
δεοντολογίας που εκπονούνται σε επίπεδο 
ΕΕ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Στην πρόταση της Επιτροπής, τα καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας 
Δεδομένων μειώνονται εν μέρει σε σύγκριση με τα καθήκοντα που αναφέρονται από την ομάδα 
εργασίας του άρθρου 29 δυνάμει του άρθρου 30 της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Με την παρούσα 
τροπολογία, επαναφέρονται τα καθήκοντά του σχετικά με τους κώδικες δεοντολογίας, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

Τροπολογία 304

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία βάσει των τροπολογιών επί της παραγράφου 1. Εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων αναλάβει δράση κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή 
του Συμβουλίου, θα πρέπει τα τελευταία να είναι σε θέση να τάσσουν προθεσμίες.

Τροπολογία 305

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων ενημερώνει τακτικά και 
εγκαίρως την Επιτροπή για την έκβαση 
των δραστηριοτήτων της. Εκπονεί ετήσια
έκθεση για την κατάσταση όσον αφορά την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων ενημερώνει τακτικά και 
εγκαίρως την Επιτροπή για την έκβαση 
των δραστηριοτήτων της. Εκπονεί έκθεση 
τουλάχιστον ανά διετία για την κατάσταση 
όσον αφορά την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
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χαρακτήρα στην Ένωση και σε τρίτες 
χώρες. Η έκθεση περιλαμβάνει εξέταση 
της πρακτικής εφαρμογής των 
κατευθυντήριων γραμμών, των συστάσεων 
και των βέλτιστων πρακτικών που 
αναφέρονται στο άρθρο 66 παράγραφος 1 
στοιχείο γ).

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην 
Ένωση και σε τρίτες χώρες. Η έκθεση 
περιλαμβάνει εξέταση της πρακτικής 
εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών, 
των συστάσεων και των βέλτιστων 
πρακτικών που αναφέρονται στο άρθρο 66 
παράγραφος 1 στοιχείο γ).

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να γίνεται σωστά η υποβολή εκθέσεων για την κατάσταση της προστασίας δεδομένων στην 
Ένωση και σε τρίτες χώρες από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, η ανά 
διετία εκπόνηση φαίνεται να αποτελεί την καλύτερη λύση.

Τροπολογία 306

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων αποφασίζει με απλή 
πλειοψηφία των μελών του εκτός εάν 
προβλέπεται κάτι διαφορετικό στον 
κανονισμό του και ανεξαρτήτως της 
διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 58 
παράγραφος 8 στοιχείο β).

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία βάσει της νέας παραγράφου 8 στοιχείο β) του άρθρου 58. Απαιτείται ειδική 
πλειοψηφία των 2/3 των μελών του για τη λήψη δεσμευτικών αποφάσεων στο πλαίσιο του 
μηχανισμού συνεκτικότητας. Επιπλέον, το Συμβούλιο δύναται επίσης να εγκρίνει άλλες 
διατάξεις λήψης αποφάσεων στον κανονισμό του.
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Τροπολογία 307

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι απαραίτητο ένας από τους δύο αναπληρωτές προέδρους να είναι πάντοτε μέλος του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, καθώς ο κανονισμός δεν ισχύει καν για τα 
θεσμικά όργανα και τις υπηρεσίες της ΕΕ. Το Συμβούλιο θα πρέπει να είναι ελεύθερο να 
αποφασίζει για τα αξιώματά του.

Τροπολογία 308

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάρκεια της θητείας συμβαδίζει με τη διάρκεια της θητείας στις εθνικές αρχές προστασίας 
δεδομένων.
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Τροπολογία 309

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 72 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι εργασίες του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων είναι 
εμπιστευτικές εκτός εάν προβλέπεται κάτι 
διαφορετικό στον κανονισμό του. Οι 
ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων 
του Συμβουλίου δημοσιοποιούνται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση αποσκοπεί στην παροχή μεγαλύτερης διαφάνειας.

Τροπολογία 310

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να προβλεφθούν καλύτερα οι δυνατότητες αποτελεσματικής προσφυγής, μεταξύ άλλων 
και από ενώσεις που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον, όχι μόνο από ειδικές ενώσεις 
προστασίας δεδομένων. Βλέπε συνδεόμενη τροπολογία επί της αιτιολογικής σκέψης 112.

Τροπολογία 311

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσαφηνίζει ότι η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για τις δημόσιες αρχές των 
τρίτων χωρών, καθώς αυτό θα στερούσε ουσιαστικά από τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται 
τα δεδομένα κατάλληλους μηχανισμούς προσφυγής.

Τροπολογία 312

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

2 έχει δικαίωμα να ασκεί τα δικαιώματα 
που αναφέρονται στα άρθρα 74, 75 και 77 
για λογαριασμό ενός ή περισσότερων 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται ότι οι ενώσεις που εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον μπορούν να προσφεύγουν 
στα δικαστήρια για λογαριασμό των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα 
προκειμένου να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό. Βλέπε συνδεόμενη 
τροπολογία επί του άρθρου 73 παράγραφος 2 και επί της αιτιολογικής σκέψης 112.

Τροπολογία 313

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποζημίωση θα πρέπει να παρέχεται επίσης για μη χρηματικές ζημίες όπως δυσπραγία ή 
απώλεια χρόνου, καθώς οι ζημίες αυτές μπορεί να είναι σημαντικότερες για το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα.
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Τροπολογία 314

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Εάν στην επεξεργασία εμπλέκονται 
περισσότεροι υπεύθυνοι επεξεργασίας ή 
εκτελούντες την επεξεργασία, οι εν λόγω 
υπεύθυνοι επεξεργασίας ή εκτελούντες την 
επεξεργασία ευθύνονται αλληλεγγύως και 
εις ολόκληρον για το συνολικό ποσό της 
ζημίας.

Or. en

Τροπολογία 315

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να γίνεται σεβαστή η αρχή «ne bis in idem» ώστε να αποτρέπεται η επιβολή κυρώσεων
δύο φορές για την ίδια ενέργεια.

Τροπολογία 316

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

μεμονωμένη περίπτωση αποτελεσματική, 
αναλογική και αποτρεπτική.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής υποστηρίζει την ενίσχυση των αρχών ελέγχου όσον αφορά τις διερευνητικές 
εξουσίες και τις κυρώσεις. Η πρόταση της Επιτροπής ήταν, ωστόσο, πολύ επιτακτική. Το νέο 
σύστημα κυρώσεων που προτείνεται βασίζεται σε έναν αριθμό κριτηρίων που πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της διοικητικής κύρωσης, συμπεριλαμβανομένου του 
ποσού των διοικητικών προστίμων που δύναται να επιβάλλει η αρχή ελέγχου. 

Τροπολογία 317

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής υποστηρίζει την ενίσχυση των αρχών ελέγχου όσον αφορά τις διερευνητικές 
εξουσίες και τις κυρώσεις. Η πρόταση της Επιτροπής ήταν, ωστόσο, πολύ επιτακτική. Το νέο 
σύστημα κυρώσεων που προτείνεται βασίζεται σε έναν αριθμό κριτηρίων που πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της διοικητικής κύρωσης, συμπεριλαμβανομένου του 
ποσού των διοικητικών προστίμων που δύναται να επιβάλλει η αρχή ελέγχου. 



PR\924343EL.doc 215/247 PE501.927v04-00

EL

Τροπολογία 318

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής υποστηρίζει την ενίσχυση των αρχών ελέγχου όσον αφορά τις διερευνητικές 
εξουσίες και τις κυρώσεις. Η πρόταση της Επιτροπής ήταν, ωστόσο, πολύ επιτακτική. Το νέο 
σύστημα κυρώσεων που προτείνεται βασίζεται σε έναν αριθμό κριτηρίων που πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της διοικητικής κύρωσης, εφόσον επιβάλλεται 
διοικητική κύρωση. 

Τροπολογία 319

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο που 
δεν υπερβαίνει τα 250.000 ευρώ, ή σε 
περίπτωση επιχείρησης, το 0,5 % του 
ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, 
σε οποιονδήποτε που από δόλο ή αμέλεια
παραβιάζει το άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 
2.
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α) δεν προβλέπει τους μηχανισμούς για 
την υποβολή αιτημάτων από τα πρόσωπα 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα ή 
δεν απαντά αμέσως ή δεν απαντά 
σύμφωνα με τον απαιτούμενο μορφότυπο 
στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα δυνάμει του άρθρου 12 
παράγραφοι 1 και 2·

β) επιβάλλει τέλος για την παροχή 
ενημέρωσης ή απαντήσεων στα αιτήματα 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται 
τα δεδομένα κατά παράβαση του άρθρου 
12 παράγραφος 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παραβάσεις του άρθρου 12 παράγραφος 4 μεταφέρονται στην παράγραφο 5, διότι η επιβολή 
παράνομου τέλους για τα αιτήματα πρόσβασης των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα έχει αποτρεπτικό αποτέλεσμα στα τελευταία και κερδοσκοπικό συμφέρον. Θα πρέπει 
συνεπώς να αποτελεί επιβαρυντική περίσταση. Επί του παρόντος, παρατηρείται κατάχρηση των 
εν λόγω τελών από ορισμένους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων για την αποτροπή των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα από την άσκηση των δικαιωμάτων τους. Βλέπε 
συνδεόμενη τροπολογία επί της παραγράφου 5.

Τροπολογία 320

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο που 
δεν υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ, ή σε 
περίπτωση επιχείρησης, έως 1 % του 
ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, 
σε οποιονδήποτε που από δόλο ή αμέλεια
παραβιάζει το άρθρο 11, το άρθρο 12 
παράγραφοι 3 και 4, τα άρθρα 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 24, 28, το άρθρο 31 
παράγραφος 4, το άρθρο 44 παράγραφος 
3, τα άρθρα 80, 82, 83.

α) δεν παρέχει ενημέρωση ή παρέχει 
ελλιπή ενημέρωση ή δεν παρέχει 
ενημέρωση με επαρκώς διαφανή τρόπο 



PR\924343EL.doc 217/247 PE501.927v04-00

EL

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παραβάσεις του άρθρου 12 παράγραφος 4 μεταφέρονται από την παράγραφο 4 στην 
παράγραφο 5, διότι η επιβολή παράνομου τέλους για τα αιτήματα πρόσβασης των προσώπων 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα έχει αποτρεπτικό αποτέλεσμα στα τελευταία και 
κερδοσκοπικό συμφέρον. Θα πρέπει συνεπώς να αποτελεί επιβαρυντική περίσταση. Επί του 
παρόντος, παρατηρείται κατάχρηση των εν λόγω τελών από ορισμένους υπεύθυνους 
επεξεργασίας δεδομένων για την αποτροπή των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα 
από την άσκηση των δικαιωμάτων τους. Βλέπε συνδεόμενη τροπολογία επί της παραγράφου 4.

Τροπολογία 321

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

6. Η αρχή ελέγχου επιβάλλει πρόστιμο που 
δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ, ή σε 
περίπτωση επιχείρησης, έως 2 % του 
ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, 
σε οποιονδήποτε που από δόλο ή αμέλεια
παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού εκτός από τις διατάξεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη διατύπωση διασφαλίζει ότι για οποιεσδήποτε παραβιάσεις του κανονισμού που 
δεν απαριθμούνται στις παραγράφους 4 και 5 μπορούν να επιβληθούν διοικητικά πρόστιμα.

Τροπολογία 322

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων αξιολογεί ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα και 
διασφαλίζει τη συνεκτικότητα όσον 
αφορά τις κυρώσεις μεταξύ των αρχών 
ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 66. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων είναι στην καταλληλότερη θέση να 
διασφαλίζει τη συνεκτικότητα όσον αφορά τις κυρώσεις μεταξύ των αρχών.

Τροπολογία 323

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τακτική ενημέρωση των απόλυτων ποσών των προστίμων είναι αναγκαία για έναν κανονισμό 
που θα πρέπει να ισχύει για μια ορισμένη χρονική περίοδο. Ωστόσο, τα ποσοστά δεν μπορούν 
να αλλάξουν με μια τέτοιου είδους κατ’ εξουσιοδότηση πράξη.

Τροπολογία 324

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν, για την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα η οποία διενεργείται 
αποκλειστικά για δημοσιογραφικούς 
σκοπούς ή για σκοπούς καλλιτεχνικής ή 
λογοτεχνικής έκφρασης, εξαιρέσεις ή 
παρεκκλίσεις από τις διατάξεις σχετικά με 

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην τροπολογία αυτήν γίνεται σαφές ότι καλύπτονται όλες οι πτυχές της ελευθερίας έκφρασης 
και όχι μόνο ό,τι αφορά τους δημοσιογράφους, τους καλλιτέχνες και τους συγγραφείς.

Τροπολογία 325

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού και σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 2 στοιχείο η), η επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
αφορούν την υγεία πρέπει να βασίζεται στο 
δίκαιο της Ένωσης ή σε δίκαιο κράτους 
μέλους το οποίο προβλέπει κατάλληλα και 
συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία 
των έννομων συμφερόντων του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και να 
είναι απαραίτητη για:

1. Σύμφωνα με τους κανόνες που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και, 
ιδίως, με το άρθρο 9 παράγραφος 2 
στοιχείο η), η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την 
υγεία πρέπει να βασίζεται στο δίκαιο της 
Ένωσης ή σε δίκαιο κράτους μέλους το 
οποίο προβλέπει κατάλληλα και 
συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία 
των συμφερόντων και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα και να είναι 
απαραίτητη για:
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Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση, καθώς το «έννομο συμφέρον» συνήθως αναφέρεται στον υπεύθυνο επεξεργασίας 
και όχι στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα· βλέπε άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχείο α).

Τροπολογία 326

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Όταν οι σκοποί που αναφέρονται στα 
στοιχεία α) έως γ) της παραγράφου 1 
μπορούν να επιτευχθούν χωρίς τη χρήση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα 
δεδομένα αυτά δεν χρησιμοποιούνται για 
τους εν λόγω σκοπούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται ότι η αρχή της ελαχιστοποίησης της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα ισχύει και στην περίπτωση που υπάρχει σχετική ρύθμιση στη νομοθεσία του κράτους 
μέλους. Τα δεδομένα που αφορούν την υγεία είναι ιδιαιτέρως ευαίσθητα και χρήζουν ύψιστης 
προστασίας.

Τροπολογία 327

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που αφορούν την υγεία η οποία 
είναι απαραίτητη για ιστορικούς και 
στατιστικούς σκοπούς ή για σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας, όπως τα μητρώα 
ασθενών που συστήνονται για τη 
βελτίωση των διαγνώσεων και τη 
διαφοροποίηση μεταξύ παρόμοιων τύπων 

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



PE501.927v04-00 224/247 PR\924343EL.doc

EL

ασθενειών και την εκπόνηση μελετών για 
θεραπείες, υπόκειται στις προϋποθέσεις 
και στις εγγυήσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 83.

άρθρο 83.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται ότι η αρχή της ελαχιστοποίησης της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα ισχύει και στην περίπτωση που υπάρχει σχετική ρύθμιση στη νομοθεσία του κράτους 
μέλους. Τα δεδομένα που αφορούν την υγεία είναι ιδιαιτέρως ευαίσθητα και χρήζουν ύψιστης 
προστασίας.

Τροπολογία 328

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η νομοθεσία των κρατών μελών 
μπορεί να προβλέπει εξαιρέσεις όσον 
αφορά την απαίτηση παροχής 
συγκατάθεσης για τη διεξαγωγή έρευνας, 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2, 
σχετικά με έρευνα που εξυπηρετεί 
εξαιρετικά υψηλά δημόσια συμφέροντα, 
εάν η εν λόγω έρευνα δεν είναι δυνατόν να 
διεξαχθεί με άλλο τρόπο. Τα εν λόγω 
δεδομένα ανωνυμοποιούνται ή, εάν αυτό 
δεν είναι εφικτό για τους σκοπούς της 
έρευνας, ψευδωνυμοποιούνται βάσει των 
υψηλότερων τεχνικών προτύπων, και 
λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα 
για την πρόληψη της επαναταυτοποίησης 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται 
τα δεδομένα. Η εν λόγω επεξεργασία 
υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση της 
αρμόδιας αρχής ελέγχου, σύμφωνα με το 
άρθρο 34 παράγραφος 1.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες επί των παραγράφων 2 και 2α διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα που αφορούν την 
υγεία και είναι εξαιρετικά ευαίσθητα μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς τη συγκατάθεση του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται μόνον εάν εξυπηρετούν εξαιρετικά υψηλό δημόσιο συμφέρον 
και, στην προκειμένη περίπτωση, πρέπει να ανωνυμοποιηθούν ή τουλάχιστον να 
ψευδωνυμοποιηθούν χρησιμοποιώντας τα υψηλότερα τεχνικά πρότυπα. Βλέπε σύσταση αριθ. 
R(97)5 του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την προστασία των ιατρικών δεδομένων, 
παράγραφος 9.

Τροπολογία 329

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 330

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 3α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην 
Επιτροπή τις διατάξεις που θεσπίζει στο 
δίκαιό του δυνάμει της παραγράφου 1, το 
αργότερο έως την ημερομηνία που 
καθορίζεται στο άρθρο 91 παράγραφος 2 
και, χωρίς καθυστέρηση, κάθε 
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επακόλουθη τροποποίησή τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εισάγεται μια υποχρέωση κοινοποίησης όπως και στα άρθρα 80, 82, 84.

Τροπολογία 331

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 332

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

αφού ζητήσει τη γνωμοδότηση του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας 
Δεδομένων, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 86 για τον 
περαιτέρω προσδιορισμό των κριτηρίων 
και των απαιτήσεων σχετικά με τις 
εγγυήσεις σχετικά με την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για 
τους σκοπούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 333

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 82α
Επεξεργασία στο πλαίσιο της κοινωνικής 

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Όπως και η απασχόληση, έτσι και η κοινωνική ασφάλιση αποτελεί ιδιαίτερα σύνθετο τομέα με 
λεπτομερείς ρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο. Συνεπώς, τα κράτη μέλη πρέπει να διευκολύνονται για 
την έγκριση ή τη διατήρηση συγκεκριμένων νόμων που ρυθμίζουν λεπτομερώς την προστασία 
των δεδομένων των δημοσίων ιδρυμάτων στον εν λόγω τομέα.

Τροπολογία 334

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Εντός των ορίων του παρόντος 
κανονισμού, δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που δεν εμπίπτουν στις 
κατηγορίες δεδομένων που καλύπτονται 
από τα άρθρα 8 και 9 μπορούν να 
υποβληθούν σε επεξεργασία για 
ιστορικούς και στατιστικούς σκοπούς και 
για σκοπούς επιστημονικής έρευνας μόνον 
εάν:

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένα που αφορούν παιδιά και ευαίσθητα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
σκοπούς έρευνας μόνον υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις νέες παραγράφους 1α και 
1β. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς τη συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται μόνον εάν εξυπηρετούν εξαιρετικά υψηλό δημόσιο συμφέρον και, στην προκειμένη 
περίπτωση, πρέπει να ανωνυμοποιηθούν ή τουλάχιστον να ψευδωνυμοποιηθούν 
χρησιμοποιώντας τα υψηλότερα τεχνικά πρότυπα.

Τροπολογία 335

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα δεδομένα που επιτρέπουν την 
απόδοση πληροφοριών σε πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται, κατονομαζόμενο ή του 

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

οποίου η ταυτότητα μπορεί να 
εξακριβωθεί, τηρούνται χωριστά από τις 
λοιπές πληροφορίες.

Or. en

Τροπολογία 336

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένα που αφορούν παιδιά και ευαίσθητα δεδομένα μπορούν, κατά κανόνα, να 
χρησιμοποιηθούν για σκοπούς έρευνας μόνο με τη συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται.

Τροπολογία 337

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περιπτώσεις όπου το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα δεν έχει δώσει τη 
συγκατάθεσή του, ευαίσθητα δεδομένα και δεδομένα που αφορούν παιδιά θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για ερευνητικούς σκοπούς μόνον βάσει της νομοθεσίας και εάν εξυπηρετούν 
εξαιρετικά υψηλό δημόσιο συμφέρον. Διαφορετικά, οποιαδήποτε «έρευνα», ανεξαρτήτως του 
εάν διεξάγεται για ακαδημαϊκούς ή εταιρικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης π.χ. της έρευνας 
αγοράς, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για την καταστρατήγηση κάθε 
προστασίας που προβλέπεται σε άλλα σημεία του παρόντος κανονισμού, όπως στο άρθρο 6 για 
νομικούς λόγους κ.λπ. Η διατύπωση ταυτίζεται με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 81.

Τροπολογία 338

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

α) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα παρέσχε τη συγκατάθεσή του, 

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

σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 7· ή

Or. en

Τροπολογία 339

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ερευνητικοί σκοποί δεν θα πρέπει να υπερισχύουν του συμφέροντος του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα όσον αφορά τη μη δημοσιοποίηση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα του. Βλέπε συνδεόμενο άρθρο 17 παράγραφος 2.

Τροπολογία 340

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δημοσιοποίησε τα δεδομένα.

β) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δημοσιοποίησε τα δεδομένα.

Or. en
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Τροπολογία 341

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγράφεται η κατ' εξουσιοδότηση πράξη, διότι μπορεί να άπτεται σημαντικών στοιχείων του 
δικαίου. Θα πρέπει να προβλεφθούν συμπληρωματικές απαιτήσεις στο κείμενο του κανονισμού 
(όπως συμβαίνει με τις νέες παραγράφους 1α και 1β).

Τροπολογία 342

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 83 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην 
Επιτροπή τις διατάξεις που θεσπίζει 
δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο β), το 
αργότερο έως την ημερομηνία που 
καθορίζεται στο άρθρο 91 παράγραφος 2 
και, χωρίς καθυστέρηση, κάθε 
επακόλουθη τροποποίησή τους.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Υποχρέωση κοινοποίησης όπως και στα άρθρα 80, 82, 84.

Τροπολογία 343

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Σύμφωνα με τους κανόνες που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, τα 
κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν 
ειδικούς κανόνες σε σχέση με υπευθύνους 
επεξεργασίας ή εκτελούντες την 
επεξεργασία οι οποίοι υπέχουν, βάσει του 
εθνικού δικαίου ή των κανόνων που 
θεσπίζονται από αρμόδιους εθνικούς 
φορείς, υποχρέωση επαγγελματικού 
απορρήτου ή άλλες αντίστοιχες 
υποχρεώσεις τήρησης απορρήτου, εάν 
αυτό είναι αναγκαίο και αναλογικό για τον 
συμβιβασμό του δικαιώματος στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα με την υποχρέωση απορρήτου, 
για τον καθορισμό:

α) των δικαιωμάτων των προσώπων στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα που 
προβλέπονται στα άρθρα 11 έως 20, 
σύμφωνα με το άρθρο 21·
β) των εξουσιών έρευνας των αρχών 
ελέγχου, οι οποίες προβλέπονται στο 
άρθρο 53 παράγραφος 2.

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

Οι συγκεκριμένοι κανόνες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
εφαρμόζονται μόνον σε σχέση με δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα τα οποία ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία έλαβαν από ή εξασφάλισαν 
στο πλαίσιο δραστηριότητας η οποία
καλύπτεται από την εν λόγω υποχρέωση 
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απορρήτου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση επαγγελμάτων με υποχρεώσεις απορρήτου, το δικαίωμα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα να ζητήσει πρόσβαση στα δεδομένα του, 
διαγραφή ή άλλου είδους χειρισμό των δεδομένων μπορεί να είναι περιορισμένο, ούτως ώστε 
να προστατεύεται η υποχρέωση απορρήτου. 

Τροπολογία 344

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 85α
Σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Ο παρών κανονισμός δεν μεταβάλλει την 
υποχρέωση σεβασμού των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 
νομικών αρχών, όπως διατυπώνονται στο 
άρθρο 6 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι συναφείς 
υποχρεώσεις που τυχόν βαρύνουν τις 
δικαστικές αρχές παραμένουν άθικτες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ρήτρα διαφύλαξης των θεμελιωδών δικαιωμάτων διασφαλίζει ότι το δικαίωμα προστασίας 
δεδομένων και άλλα θεμελιώδη δικαιώματα δεν θα αποδυναμωθούν σε εθνικό επίπεδο κατά 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.
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Τροπολογία 345

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 4 στοιχείο γ), στο 
άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο β), στο 
άρθρο 12 παράγραφος 5, στο άρθρο 14 
παράγραφος 7, στο άρθρο 17 παράγραφος 
9, στο άρθρο 22 παράγραφος 4, στο άρθρο 
31 παράγραφος 5, στο άρθρο 32 
παράγραφος 5, στο άρθρο 33 παράγραφος 
6, στο άρθρο 38 παράγραφος 4, στο άρθρο 
39 παράγραφος 2, στο άρθρο 41 
παράγραφος 3, στο άρθρο 41 παράγραφος 
5, στο άρθρο 79 παράγραφος 7, στο άρθρο 
81 παράγραφος 3 και στο άρθρο 82 
παράγραφος 3 ανατίθεται στην Επιτροπή 
για αόριστη χρονική περίοδο από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 346

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 5, στο άρθρο 8 
παράγραφος 3, στο άρθρο 9 παράγραφος 
3, στο άρθρο 12 παράγραφος 5, στο άρθρο 
14 παράγραφος 7, στο άρθρο 15 

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

9, στο άρθρο 22 παράγραφος 4, στο άρθρο 
31 παράγραφος 5, στο άρθρο 32 
παράγραφος 5, στο άρθρο 33 παράγραφος 
6, στο άρθρο 38 παράγραφος 4, στο άρθρο 
39 παράγραφος 2, στο άρθρο 41 
παράγραφος 3, στο άρθρο 41 παράγραφος 
5, στο άρθρο 79 παράγραφος 7, στο άρθρο 
81 παράγραφος 3 και στο άρθρο 82 
παράγραφος 3 μπορεί να ανακληθεί 
οποτεδήποτε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η 
απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της 
απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν 
θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.

Or. en

Τροπολογία 347

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 6 
παράγραφος 5, του άρθρου 8 παράγραφος 
3, του άρθρου 9 παράγραφος 3, του 
άρθρου 12 παράγραφος 5, του άρθρου 14 
παράγραφος 7, του άρθρου 15 
παράγραφος 3, του άρθρου 17 
παράγραφος 9, του άρθρου 20 

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

5, του άρθρου 33 παράγραφος 6, του 
άρθρου 38 παράγραφος 4, του άρθρου 39 
παράγραφος 2, του άρθρου 41
παράγραφος 3, του άρθρου 41 
παράγραφος 5, του άρθρου 79 
παράγραφος 7, του άρθρου 81 
παράγραφος 3 και του άρθρου 82 
παράγραφος 3 τίθεται σε ισχύ μόνον 
εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο εντός τεσσάρων μηνών από
την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή εάν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος 
αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 348

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η Επιτροπή εγκρίνει τις 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει του 
άρθρου 17 παράγραφος 9, του άρθρου 31 
παράγραφος 5, του άρθρου 32 
παράγραφος 5 και του άρθρου 33 



PE501.927v04-00 238/247 PR\924343EL.doc

EL

παράγραφος 6 έως τις [έξι μήνες πριν από 
την ημερομηνία που αναφέρεται στο 
άρθρο 91 παράγραφος 2]. Η Επιτροπή 
δύναται να επεκτείνει την προθεσμία 
κατά 6 μήνες. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τη διασφάλιση της ασφάλειας δικαίου, οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που προσδιορίζουν 
περαιτέρω τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις σχετικά με το δικαίωμα διαγραφής και το 
δικαίωμα του προσώπου να λησμονηθεί, τις κοινοποιήσεις περί παραβιάσεων δεδομένων προς 
τις αρχές ελέγχου και τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα, καθώς και τις 
εκτιμήσεις επιπτώσεων σχετικά με την προστασία των δεδομένων εγκρίνονται έγκαιρα πριν από 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 349

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνακόλουθη τροπολογία. Λόγω της μεταβολής της αξιολόγησης της επάρκειας των τρίτων 
χωρών από εκτελεστική σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η επείγουσα διαδικασία δεν είναι πλέον 
εφικτή. Βλέπε συνδεόμενη τροπολογία επί του άρθρου 41 παράγραφος 5, που περιείχε τη 
μοναδική αναφορά στο άρθρο 87 παράγραφος 3.



PR\924343EL.doc 239/247 PE501.927v04-00

EL

Τροπολογία 350

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 89 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία επιδιώκεται η συνοχή μεταξύ του κανονισμού και των 
νομοθετικών ρυθμίσεων για τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ, όπως 
είναι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001, αλλά και μεταξύ όλων των οργανισμών της ΕΕ που 
διαθέτουν επί του παρόντος δικές τους ρυθμίσεις προστασίας δεδομένων, με αποτέλεσμα ένα 
συνονθύλευμα κανόνων που παρεμποδίζει τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα 
κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Χάρτη της ΕΕ σχετικά με το δικαίωμα στην προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: 

1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν.

2. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων πρέπει να γίνεται νομίμως, για καθορισμένους 
σκοπούς και με βάση τη συγκατάθεση του ενδιαφερομένου ή για άλλους θεμιτούς 
λόγους που προβλέπονται από το νόμο. Κάθε πρόσωπο δικαιούται να έχει πρόσβαση 
στα συλλεχθέντα δεδομένα που το αφορούν και να επιτυγχάνει τη διόρθωσή τους.

3. Ο σεβασμός των κανόνων αυτών υπόκειται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής.

Από την έγκριση της οδηγίας 95/46/ΕΚ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών έχουν αλλάξει πολλά στον τομέα της προστασίας των δεδομένων, κυρίως 
τεχνολογικές εξελίξεις, αυξημένη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, μεταξύ άλλων και για σκοπούς επιβολής του νόμου, με αποτέλεσμα ένα 
συνονθύλευμα κανόνων περί προστασίας δεδομένων και την παγκοσμιοποίηση των αγορών 
και τη συνεργασία. 

Επίσης, η οδηγία δεν κατόρθωσε να οδηγήσει σε ορθή εναρμόνιση λόγω της διαφορετικής 
εφαρμογής των διατάξεών της στα κράτη μέλη. Στο πλαίσιο αυτό έχει γίνει ολοένα και πιο 
δύσκολη για τα φυσικά πρόσωπα («πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα») η 
άσκηση του δικαιώματός τους στην προστασία των δεδομένων. 

Τέλος, έχει παρεμποδίσει την ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς, καθώς οι εταιρείες (που ελέγχουν 
ή υποβάλλουν σε επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, «υπεύθυνοι επεξεργασίας 
δεδομένων») και τα φυσικά πρόσωπα έρχονται αντιμέτωπα με διαφορές ως προς τις 
απαιτήσεις προστασίας. 

Από τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας, η Ένωση διαθέτει μια ρητή νομική βάση 
για την προστασία των δεδομένων που καλύπτει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και στο πλαίσιο της επιβολής του 
νόμου (λόγω της κατάρρευσης της προ Λισαβόνας «δομής με βάση τους πυλώνες») (άρθρο 
16 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ). Η Επιτροπή χρησιμοποιεί πλέον το άρθρο 16 παράγραφος 2 
της ΣΛΕΕ ως νομική βάση για την υποβολή προτάσεων αναθεώρησης του πλαισίου περί 
προστασίας των δεδομένων της Ένωσης. Έχει υποβάλει πρόταση κανονισμού (COM 
(2012)11) για την αντικατάσταση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (εισηγητής: Jan Philipp Albrecht, 
Greens/EFA) και πρόταση οδηγίας (COM(2012)10) για την αντικατάσταση της απόφασης-
πλαισίου 2008/977/ΔΕΥ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
τυγχάνουν επεξεργασίας για τους σκοπούς της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης ή δίωξης 
ποινικών αδικημάτων (εισηγητής: Δημήτριος Δρούτσας, S_D). Και οι δύο εισηγητές 
υποστηρίζουν τον στόχο της θέσπισης ενός πλήρως συνεκτικού, εναρμονισμένου και ισχυρού 
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πλαισίου με υψηλό επίπεδο προστασίας για όλες τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων 
στην ΕΕ1. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, οι προτάσεις της Επιτροπής πρέπει να 
θεωρηθούν ενιαία δέσμη μέτρων που απαιτεί συντονισμένες νομοθετικές προσεγγίσεις και 
για τα δύο κείμενα.

Έχουν διεξαχθεί εκτενείς συζητήσεις για τη μεταρρύθμιση της προστασίας των δεδομένων 
μεταξύ των εισηγητών και των σκιωδών εισηγητών, των συντακτών γνωμοδοτήσεων και των 
σκιωδών συντακτών των επιτροπών (ITRE, IMCO, JURI, EMPL), της Προεδρίας του 
Συμβουλίου, της Επιτροπής και των εμπλεκόμενων φορέων (αρχές προστασίας δεδομένων, 
εθνικές αρχές, κλαδικές οργανώσεις, οργανώσεις προστασίας των πολιτικών δικαιωμάτων και 
των καταναλωτών, ακαδημαϊκοί εμπειρογνώμονες) για να διασφαλιστεί ευρεία υποστήριξη 
υπέρ της προσέγγισης του Κοινοβουλίου. 

Η επιτροπή LIBE διοργάνωσε ημερίδα με τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών στις 29 
Μαΐου 2012. Η επιτροπή LIBE πραγματοποίησε επίσης την ετήσια διακοινοβουλευτική 
συνεδρίαση επιτροπών (ΔΚΣΕ) από κοινού με τα εθνικά κοινοβούλια στον τομέα της 
ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης σχετικά με τη δέσμη μεταρρύθμισης της 
προστασίας των δεδομένων στις 9 και 10 Οκτωβρίου 2012. Καταρτίστηκαν τέσσερα έγγραφα 
εργασίας σχετικά με τη δέσμη μεταρρύθμισης της προστασίας των δεδομένων. 

Θέση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού περί προστασίας των δεδομένων 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει την πρότασή της στους ακόλουθους στόχους:
- Συνολική προσέγγιση της προστασίας των δεδομένων·
- Ενίσχυση των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων·
- Περαιτέρω προαγωγή της διάστασης της εσωτερικής αγοράς και διασφάλιση της 
αποτελεσματικότερης επιβολής των κανόνων προστασίας δεδομένων· και
- Ενίσχυση της παγκόσμιας διάστασης

Ο εισηγητής υποστηρίζει αυτές τις φιλοδοξίες. Η προσέγγισή του παρουσιάζεται αναλόγως.

Συνολική προσέγγιση της προστασίας των δεδομένων

Όπως υποδεικνύεται στο έγγραφο εργασίας της 6ης Ιουλίου 20122, ο εισηγητής χαιρετίζει το 
γεγονός ότι η Επιτροπή επέλεξε να αντικαταστήσει την οδηγία 95/46/ΕΚ με έναν (άμεσα 
εφαρμόσιμο) κανονισμό, καθώς κατά αυτόν τον τρόπο θα περιοριστεί η κατακερματισμένη 
προσέγγιση της προστασίας των δεδομένων στα διάφορα κράτη μέλη. 

Συμφωνεί, επίσης, με τη ρεαλιστική προσέγγιση της Επιτροπής να αφήσει περιθώριο, 
σύμφωνα με τον κανονισμό, στα κράτη μέλη να διατηρήσουν ή να εγκρίνουν ειδικούς 
κανόνες σχετικά με ζητήματα όπως η ελευθερία της έκφρασης, το επαγγελματικό απόρρητο, 
η υγεία και η απασχόληση (άρθρα 81-85). Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο έργο της Επιτροπής 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που θα εκδώσει γνωμοδότηση σχετικά με το 

                                               

1  DT/905569EL.doc
2  DT/905569EL.doc
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άρθρο 821. 

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νέου κανονισμού. 
Εντούτοις, θα πρέπει να καλύπτονται ώστε να διασφαλιστεί η ύπαρξη ενός συνεκτικού και 
ενιαίου πλαισίου σε ολόκληρη την Ένωση. Για να επιτευχθεί αυτό, θα χρειαστεί προσαρμογή 
ορισμένων νομικών πράξεων της ΕΕ, και δη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, ώστε να 
συμμορφωθούν πλήρως με τον γενικό κανονισμό περί προστασίας των δεδομένων πριν από 
την εφαρμογή του τελευταίου. Ο εισηγητής κρίνει επίσης ότι είναι αναγκαίος ένας 
περισσότερο οριζόντιος διάλογος σχετικά με τρόπους αντιμετώπισης του ισχύοντος 
συνονθυλεύματος κανόνων προστασίας των δεδομένων που εφαρμόζονται από τους 
διάφορους οργανισμούς της ΕΕ (όπως η Ευρωπόλ και η Eurojust) και τη διασφάλιση της 
συνεκτικότητας με τη δέσμη μέτρων για την προστασία των δεδομένων [άρθρο 2 παράγραφος 
β), άρθρο 89 παράγραφος α). 

Ο εισηγητής εκφράζει έντονα τη λύπη του για το γεγονός ότι η πρόταση της Επιτροπής δεν 
καλύπτει τη συνεργασία των αρχών επιβολής του νόμου (για την οποία υποβάλλεται χωριστή 
οδηγία). Το γεγονός αυτό αφήνει νομική αβεβαιότητα όσον αφορά τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις σε αμφιλεγόμενα ζητήματα, όπως παραδείγματος χάρη σε περιπτώσεις όπου οι 
αρχές επιβολής του νόμου προσπελάζουν εμπορικά δεδομένα για σκοπούς επιβολής του 
νόμου και διαβιβάσεις μεταξύ των αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή του νόμου και 
αρχών που δεν είναι. Η έκθεση επί της προτεινόμενης οδηγίας θίγει τα ζητήματα αυτά και 
προτείνει τροποποιήσεις. Στον κανονισμό διατυπώνεται συγκεκριμένα ότι η εξαίρεση από το 
πεδίο εφαρμογής του κανονισμού ισχύει μόνο για τις αρμόδιες δημόσιες αρχές (όχι για 
οντότητες ιδιωτικού δικαίου) όταν εκτελούν δραστηριότητες επιβολής του νόμου, και ότι η 
ισχύουσα νομοθεσία πρέπει να παρέχει τις δέουσες εγγυήσεις με βάση τις αρχές της 
αναγκαιότητας και της αναλογικότητας (άρθρο 2 στοιχείο ε), άρθρο 21).

Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του κανονισμού αποτελεί σημαντικό ζήτημα για τη συνεπή 
εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων. Ο εισηγητής 
διευκρινίζει ότι ο κανονισμός ισχύει επίσης για υπευθύνους επεξεργασίας εγκατεστημένους 
εκτός Ένωσης, όταν οι δραστηριότητες επεξεργασίας στοχεύουν στην παροχή αγαθών ή 
υπηρεσιών σε πρόσωπα εντός Ένωσης στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα, ασχέτως εάν τα 
εν λόγω αγαθά και υπηρεσίες είναι πληρωτέα, ή όταν στοχεύουν στην παρακολούθηση των 
εν λόγω προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα (άρθρο 3 παράγραφος 2). 

Ο κανονισμός πρέπει να είναι περιεκτικός και όσον αφορά την παροχή ασφάλειας δικαίου. Η 
εκτεταμένη χρήση κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων αντιβαίνει σε αυτόν τον 
στόχο. Ως εκ τούτου, ο εισηγητής προτείνει τη διαγραφή διαφόρων διατάξεων που αναθέτουν 
στην Επιτροπή την εξουσία έγκρισης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Εντούτοις, προκειμένου 
να παρέχεται ασφάλεια δικαίου όπου αυτό είναι δυνατόν, ο εισηγητής αντικατέστησε πολλές 
πράξεις με λεπτομερέστερη διατύπωση στον κανονισμό (π.χ.: άρθρο 6 παράγραφος 1β, άρθρο 
15, άρθρο 35 παράγραφος 10). Σε άλλες περιπτώσεις, ο εισηγητής προτείνει να ανατεθεί στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (EDPB) το καθήκον του περαιτέρω 
προσδιορισμού των κριτηρίων και απαιτήσεων μιας συγκεκριμένης διάταξης αντί να 
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παρέχεται στην Επιτροπή η εξουσία έγκρισης κατ’ εξουσιοδότηση πράξης. Ο λόγος είναι ότι 
σε αυτές τις περιπτώσεις το ζήτημα αφορά τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών 
ελέγχου και ότι οι αρχές αυτές είναι στην καταλληλότερη θέση να προσδιορίζουν τις αρχές 
και τις πρακτικές που πρέπει να εφαρμόζονται (π.χ.: άρθρα 23 παράγραφος 3, 30 παράγραφος 
3, 42 παράγραφος 3, 44 παράγραφος 7 και 55 παράγραφος 10).

Ενίσχυση των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων

Καθώς ο κανονισμός εφαρμόζει ένα θεμελιώδες δικαίωμα, απορρίπτεται ο περιορισμός του 
ουσιαστικού πεδίου εφαρμογής, ιδίως όσον αφορά τον ορισμό των «δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα», εισάγοντας, παραδείγματος χάρη, υποκειμενικά στοιχεία σχετικά με τις 
προσπάθειες που πρέπει να καταβάλλει ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για την 
ταυτοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η έννοια των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα διευκρινίζεται περαιτέρω μέσω αντικειμενικών κριτηρίων (άρθρο 4 παράγραφος 
1, αιτιολογικές σκέψεις 23 και 24). Εύλογοι προβληματισμοί σχετικά με συγκεκριμένα 
επιχειρηματικά μοντέλα μπορούν να διατυπωθούν αντίστοιχα χωρίς να στερούνται τα φυσικά 
πρόσωπα τα θεμελιώδη δικαιώματά τους. Στο πλαίσιο αυτό ο εισηγητής ενθαρρύνει την 
ψευδώνυμη και ανώνυμη χρήση των υπηρεσιών. Όσον αφορά τη χρήση ψευδωνύμων 
δεδομένων, οι υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας επιδέχονται ελαφρύνσεις [άρθρο 4 
παράγραφος 2 στοιχείο α), άρθρο 10, αιτιολογική σκέψη 23].

Η συγκατάθεση θα πρέπει να παραμείνει ο ακρογωνιαίος λίθος της προσέγγισης της ΕΕ 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων, καθώς πρόκειται για τον καλύτερο τρόπο που 
έχουν στη διάθεσή τους τα φυσικά πρόσωπα για να ελέγχουν τις δραστηριότητες 
επεξεργασίας δεδομένων. Η ενημέρωση των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα 
θα πρέπει να γίνεται με εύκολα κατανοητή μορφή, για παράδειγμα μέσω τυποποιημένων 
λογοτύπων ή εικονιδίων [άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο α) και β)]. Τα τεχνικά πρότυπα 
που εκφράζουν τις ρητές επιθυμίες του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα 
μπορούν να θεωρηθούν έγκυρη μορφή παροχής ρητής συγκατάθεσης [άρθρο 7 παράγραφος 2 
στοιχείο α), άρθρο 23]. 

Προκειμένου να διασφαλισθεί η εν πλήρει επιγνώσει συγκατάθεση σε δραστηριότητες 
κατάρτισης προφίλ, οι εν λόγω δραστηριότητες πρέπει να είναι καθορισμένες και 
ρυθμισμένες (άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχείο β), άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο ζ), 
στοιχείο ζ α) και στοιχείο ζ β), άρθρο 15 παράγραφος 1 και άρθρο 20)· Πρέπει να 
προσδιοριστούν με σαφήνεια οι λοιποί νομικοί λόγοι για την επεξεργασία πέραν της 
συγκατάθεσης, ιδίως τα «έννομα συμφέροντα» του υπεύθυνου επεξεργασίας (τροπολογία για 
την αντικατάσταση του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) με το νέο άρθρο 6 παράγραφοι 
1α, 1β, 1γ). 

Ο περιορισμός του σκοπού αποτελεί βασικό στοιχείο της προστασίας των δεδομένων, καθώς 
προστατεύει τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα από απροσδόκητη επέκταση 
της επεξεργασίας των δεδομένων. Τυχόν αλλαγή του σκοπού των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα μετά τη συλλογή τους δεν θα πρέπει να είναι εφικτή μόνο με βάση το έννομο 
συμφέρον του υπευθύνου επεξεργασίας των δεδομένων. Ο εισηγητής προτείνει λοιπόν τη 
διαγραφή του άρθρου 6 παράγραφος 4 αντί για τη διεύρυνσή του.

Ο εισηγητής υποστηρίζει την ενίσχυση του δικαιώματος πρόσβασης, με δικαίωμα 
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φορητότητας δεδομένων – η δυνατότητα μετακίνησης των δεδομένων από μια πλατφόρμα σε 
άλλη. Στην ψηφιακή εποχή, τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα, 
διαδραματίζοντας παράλληλα τον ρόλο των καταναλωτών, μπορούν νομίμως να αναμένουν 
να λαμβάνουν τις προσωπικές τους πληροφορίες σε κοινή ηλεκτρονική μορφή (άρθρο 15 
παράγραφος 2 στοιχείο α)). Ως εκ τούτου, προτείνει τη συγχώνευση των άρθρων 15 και 18.

Το δικαίωμα διαγραφής και το δικαίωμα διόρθωσης παραμένουν σημαντικά για τα πρόσωπα 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα, καθώς δημοσιοποιούνται ολοένα περισσότερες 
πληροφορίες που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις. Το «δικαίωμα του προσώπου να 
λησμονηθεί» θα πρέπει να αντιμετωπίζεται υπό αυτό το πρίσμα· οι προτεινόμενες 
τροπολογίες αποσαφηνίζουν τα εν λόγω δικαιώματα για το ψηφιακό περιβάλλον, 
διατηρώντας παράλληλα τη γενική εξαίρεση για την ελευθερία της έκφρασης. Στην 
περίπτωση της διαβίβασης δεδομένων σε τρίτα μέρη ή της δημοσιοποίησης δεδομένων χωρίς 
έγκυρη νομική βάση, ο αρχικός υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να υποχρεούται να 
ενημερώνει τα εν λόγω τρίτα μέρη και να διασφαλίζει τη διαγραφή των δεδομένων. Σε 
περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο έχει συναινέσει στη δημοσίευση των δεδομένων του, 
όμως, το «δικαίωμα του προσώπου να λησμονηθεί» δεν είναι ούτε σύννομο ούτε ρεαλιστικό 
(άρθρο 17, αιτιολογική σκέψη 54). 

Το δικαίωμα αντίταξης στην περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων θα πρέπει να είναι πάντα 
δωρεάν και θα πρέπει να προσφέρεται ρητά στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, χρησιμοποιώντας σαφή, απλή και προσαρμοσμένη διατύπωση (άρθρο 19 
παράγραφος 2). Πρέπει να προβλεφθούν καλύτερα οι δυνατότητες αποτελεσματικής 
προσφυγής, μεταξύ άλλων και από ενώσεις που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον (άρθρα 
73 και 76).

Περαιτέρω προαγωγή της διάστασης της εσωτερικής αγοράς και διασφάλιση της 
αποτελεσματικότερης επιβολής των κανόνων προστασίας δεδομένων

Ο εισηγητής χαιρετίζει την προτεινόμενη μεταβολή από τις απαιτήσεις κοινοποίησης στις 
αρχές προστασίας δεδομένων (ΑΠΔ) στην πρακτική λογοδοσία και τους εταιρικούς 
υπεύθυνους προστασίας δεδομένων. Ο προτεινόμενος κανονισμός μπορεί να απλουστευθεί με 
τη συγχώνευση δικαιωμάτων πληροφοριών και τεκμηρίωσης που ουσιαστικά αποτελούν τις 
δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Αυτό θα μειώσει τον διοικητικό φόρτο για τους υπεύθυνους 
επεξεργασίας των δεδομένων και θα διευκολύνει τα άτομα στην κατανόηση και την άσκηση 
των δικαιωμάτων τους (άρθρα 14 και 28). Στην εποχή του υπολογιστικού νέφους, τα όρια για 
τον υποχρεωτικό διορισμό υπευθύνου προστασίας δεδομένων δεν θα πρέπει να βασίζονται 
μόνο στο μέγεθος της επιχείρησης, αλλά κυρίως στη σημασία της επεξεργασίας των 
δεδομένων (κατηγορία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τύπος δραστηριότητας 
επεξεργασίας και αριθμός φυσικών προσώπων τα δεδομένα των οποίων υποβάλλονται σε 
επεξεργασία) (άρθρο 35). Διευκρινίζεται ότι ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μπορεί να 
αποτελεί θέση μερικής απασχόλησης, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τον όγκο 
των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία (αιτιολογική σκέψη 75).

Η προστασία των δεδομένων εκ σχεδιασμού και εξ ορισμού επικροτείται ως βασική 
καινοτομία της μεταρρύθμισης. Αυτό θα διασφαλίσει ότι στην πραγματικότητα θα υφίστανται 
επεξεργασία μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για έναν συγκεκριμένο σκοπό. Οι 
παραγωγοί και οι πάροχοι υπηρεσιών καλούνται να εφαρμόζουν κατάλληλα μέτρα. Η παροχή 
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περαιτέρω καθοδήγησης θα πρέπει να ανατεθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων (άρθρο 23). Οι τροπολογίες που αφορούν τις εκτιμήσεις επιπτώσεων σε σχέση με 
την προστασία της ιδιωτικής ζωής αποσκοπούν στον περαιτέρω προσδιορισμό των 
περιπτώσεων όπου θα πρέπει να διεξάγεται η εν λόγω εκτίμηση (άρθρο 33 παράγραφος 2) και 
των στοιχείων εκτίμησης (άρθρο 33 παράγραφος 3). 

Ο εισηγητής προτείνει να επεκταθεί από τις 24 στις 72 ώρες η προθεσμία γνωστοποίησης της 
παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην αρχή ελέγχου. Επίσης, για να μην 
επέλθει κόπωση λόγω φόρτου γνωστοποιήσεων στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα, τα εν λόγω πρόσωπα πρέπει να ενημερώνονται μόνο σε περιπτώσεις όπου η 
παραβίαση των δεδομένων ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή της ιδιωτικής ζωής του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, για παράδειγμα σε περιπτώσεις κατάχρησης ή υποκλοπής 
ταυτότητας, χρηματικής ζημίας, σωματικής βλάβης, σημαντικής προσβολής ή βλάβης της 
φήμης του. Η γνωστοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει επίσης περιγραφή της φύσης της 
παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα 
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων σχετικά με την προσφυγή (άρθρα 31 
και 32). Για τις γνωστοποιήσεις παραβάσεων, τις εκτιμήσεις επιπτώσεων, καθώς και το 
δικαίωμα διαγραφής και το δικαίωμα του προσώπου να λησμονηθεί, προτείνεται να εγκρίνει 
η Επιτροπή κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του 
κανονισμού ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου [άρθρο 86 παράγραφος 5 στοιχείο α)].

Οι κώδικες δεοντολογίας, καθώς και η πιστοποίηση και οι σφραγίδες τυγχάνουν υποστήριξης, 
αλλά απαιτούνται επιπλέον κίνητρα για τη θέσπιση και χρήση σαφέστερων κανόνων σχετικά 
με τις αρχές που πρέπει να περιέχουν και τις συνέπειες όσον αφορά τη νομιμότητα της 
επεξεργασίας δεδομένων, τις υποχρεώσεις και συναφή ζητήματα. Οι κώδικες δεοντολογίας 
που κηρύσσονται σύμφωνοι με τον κανονισμό από την Επιτροπή απονέμουν δικαιώματα τα 
οποία μπορούν να τύχουν δικαστικής προστασίας στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα. Οι σφραγίδες πιστοποίησης πρέπει να καθορίζουν την επίσημη διαδικασία για την 
έκδοση και απόσυρση της σφραγίδας και πρέπει να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις 
αρχές προστασίας δεδομένων και τα δικαιώματα των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα (άρθρα 38 και 39).  

Ο κανονισμός πρέπει να διασφαλίζει επίσης ένα ενιαίο πλαίσιο εργασίας για όλες τις αρχές 
προστασίας δεδομένων (ΑΠΔ). Για να λειτουργούν, οι ΑΠΔ, οι οποίες πρέπει να είναι 
εντελώς ανεξάρτητες, πρέπει να διαθέτουν απαραιτήτως επαρκείς πόρους για την 
αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους (άρθρο 47). Θα ενισχυθεί επίσης η 
συνεργασία μεταξύ των ΑΠΔ στο πλαίσιο ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας 
Δεδομένων (το οποίο θα αντικαταστήσει την τρέχουσα «ομάδα εργασίας του άρθρου 29»). Ο 
εισηγητής θεωρεί ότι ο προβλεπόμενος μηχανισμός συνεργασίας και συνεκτικότητας μεταξύ 
των εθνικών ΑΠΔ αποτελεί τεράστιο βήμα προς τη συνεκτική εφαρμογή της νομοθεσίας για 
την προστασία των δεδομένων σε ολόκληρη την ΕΕ. Το μοντέλο που προτείνει η Επιτροπή, 
ωστόσο, δεν διασφαλίζει την απαραίτητη ανεξαρτησία των ΑΠΔ. Έχοντας αξιολογήσει τις 
διάφορες γνωμοδοτήσεις, προτείνεται ένας εναλλακτικός μηχανισμός συνεκτικότητας που 
διατηρεί την ιδέα της επικεφαλής ΑΠΔ, αλλά βασίζεται και στη στενή συνεργασία μεταξύ 
των ΑΠΔ για τη διασφάλιση της συνεκτικότητας (άρθρα 51, 55α). Ουσιαστικά, η ΑΠΔ είναι 
αρμόδια για την εποπτεία των δραστηριοτήτων επεξεργασίας που λαμβάνουν χώρα στο 
έδαφός της ή επηρεάζουν πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα τα οποία διαμένουν 
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στην επικράτειά της. Σε περίπτωση που οι πράξεις επεξεργασίας ενός υπευθύνου 
επεξεργασίας ή εκτελούντος την επεξεργασία με έδρα σε πλείονα κράτη μέλη ή σε περίπτωση 
που οι πράξεις επεξεργασίας επηρεάζουν πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα σε 
πολλά κράτη μέλη, η ΑΠΔ της κύριας εγκατάστασης είναι η επικεφαλής αρχή που λειτουργεί 
ως ενιαίο σημείο επικοινωνίας για τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την 
επεξεργασία (υπηρεσία μίας στάσης). Η επικεφαλής αρχή διασφαλίζει τον συντονισμό με τις 
εμπλεκόμενες αρχές και πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με τις λοιπές αρχές πριν από την 
έγκριση ενός μέτρου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων ορίζει την 
επικεφαλής αρχή σε περιπτώσεις που υπάρχει ασάφεια ή δεν συμφωνούν οι ΑΠΔ. Εάν μια 
ΑΠΔ που εμπλέκεται σε μια υπόθεση δεν συμφωνεί με το σχέδιο μέτρου που προτείνει η 
επικεφαλής αρχή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων εκδίδει γνωμοδότηση. 
Εάν η επικεφαλής αρχή προτίθεται να μην εφαρμόσει τη γνώμη του, ενημερώνει το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων παρέχοντας αιτιολόγηση. Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων δύναται να λάβει τελεσίδικη απόφαση, με ειδική 
πλειοψηφία, η οποία είναι νομικά δεσμευτική για την αρχή ελέγχου. Η εν λόγω απόφαση 
μπορεί να υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο (άρθρα 45α, 55, 58). Η Επιτροπή δύναται επίσης να 
προσβάλει την εν λόγω απόφαση ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΕ και να ζητήσει αναστολή 
του μέτρου (άρθρο 61α). 

Ο εισηγητής υποστηρίζει την ενίσχυση των ΑΠΔ όσον αφορά τις διερευνητικές εξουσίες και 
τις κυρώσεις. Η πρόταση της Επιτροπής ήταν, ωστόσο, πολύ επιτακτική. Προτείνει ένα 
απλουστευμένο καθεστώς που επιτρέπει στις ΑΠΔ να επιδεικνύουν περισσότερη διακριτική 
ευχέρεια, αναθέτοντας παράλληλα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων τον 
ρόλο της διασφάλισης της συνεκτικότητας ως προς την επιβολή (άρθρα 52, 53, 78, 79). 
Αποσαφηνίζεται επίσης το σύστημα κυρώσεων συμπεριλαμβάνοντας πολλά κριτήρια που 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του επιπέδου του προστίμου που 
δύναται να επιβάλλει η ΑΠΔ. 

Ενίσχυση της παγκόσμιας διάστασης

Όπως συμβαίνει μέχρι και σήμερα, διατηρείται η εξουσία της Επιτροπής να εγκρίνει 
αποφάσεις αναγνωρίζοντας την επάρκεια ή μη επάρκεια μιας τρίτης χώρας, της επικράτειας 
μιας τρίτης χώρας και μιας διεθνούς οργάνωσης. Η προτεινόμενη νέα επιλογή της 
αναγνώρισης των τομέων σε τρίτες χώρες ως επαρκής απορρίπτεται, όμως, από τον εισηγητή, 
καθώς θα αυξήσει τη νομική αβεβαιότητα και θα υπονομεύσει τον στόχο της Ένωσης για ένα 
εναρμονισμένο και συνεκτικό διεθνές πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων. 
Ενισχύονται τα κριτήρια αξιολόγησης της επάρκειας μιας τρίτης χώρας (άρθρο 41 
παράγραφος 2). Προτείνεται επίσης τα πορίσματα της Επιτροπής σχετικά με την Επάρκεια να 
δημοσιοποιούνται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη αντί για εκτελεστική πράξη, ώστε να 
παρέχεται η δυνατότητα στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να κάνουν χρήση του 
δικαιώματος ελέγχου τους (άρθρο 41 παράγραφοι 3 και 5).

Ελλείψει απόφασης επάρκειας, για την παροχή επαρκούς προστασίας και εγγυήσεων, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλα 
μέτρα διασφάλισης όπως δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες, τυποποιημένες ρήτρες 
προστασίας δεδομένων με την έγκριση της Επιτροπής ή κάποιας αρχής ελέγχου. Οι 
τροπολογίες επί του άρθρου 41 παράγραφος 1α και του άρθρου 42 διευκρινίζουν και 
παραθέτουν λεπτομερώς τις βασικές εγγυήσεις που πρέπει να περιλαμβάνουν οι εν λόγω 
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πράξεις. 

Προτείνεται η προσθήκη του νέου άρθρου 43α για την αντιμετώπιση του ζητήματος που 
εγείρουν οι αιτήσεις πρόσβασης των δημόσιων αρχών ή δικαστηρίων τρίτων χωρών σχετικά 
με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία 
στην ΕΕ. Άδεια διαβίβασης πρέπει να παρέχεται από την αρχή προστασίας δεδομένων μόνον 
εφόσον επαληθεύσει τη συμμόρφωση της διαβίβασης με τον κανονισμό και δη το άρθρο 44 
παράγραφος 1 στοιχείο δ) ή ε).  Η κατάσταση αυτή θα καταστεί σημαντικότερη με την 
ανάπτυξη του υπολογιστικού νέφους και πρέπει να αντιμετωπιστεί εδώ. 

Συνοπτική παρουσίαση

Ο εισηγητής υποστηρίζει τον στόχο της ενίσχυσης του δικαιώματος στην προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διασφαλίζοντας παράλληλα ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο 
και μειώνοντας τον διοικητικό φόρτο για τους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων. 
Προτείνει να περιοριστεί ο ρόλος της Επιτροπής όσον αφορά την εφαρμογή στο ελάχιστο 
δυνατό, διευκρινίζοντας ουσιαστικά στοιχεία στο κείμενο του κανονισμού και αφήνοντας την 
πρακτική εφαρμογή στον μηχανισμό συνεργασίας των αρχών προστασίας δεδομένων. 
Προτείνει να δοθεί περισσότερη βαρύτητα στη χρήση τεχνολογικών μέτρων για την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης, σε 
συνδυασμό με την παροχή κινήτρων στους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων κατά τη 
χρήση των εν λόγω μέτρων. Σύμφωνα με την προσέγγιση περί λογοδοσίας, ενισχύεται ο 
ρόλος των εταιρικών υπεύθυνων προστασίας δεδομένων, ενώ περιορίζεται η ανάγκη 
προηγούμενης διαβούλευσης των αρχών ελέγχου. Τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι 
οργανισμοί της Ένωσης πρέπει να τεθούν υπό το ίδιο κανονιστικό πλαίσιο μεσοπρόθεσμα. 
Εάν τα στοιχεία αυτά τύχουν υποστήριξης από το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή, το νέο νομικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων θα επιφέρει βελτιώσεις τόσο 
για τα φυσικά πρόσωπα όσο και για τους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων και θα 
εξασφαλίσει προστασία ανθεκτική στον χρόνο για τα προσεχή έτη.

Κατά την εκτενή εργασία με τους σκιώδεις εισηγητές όλων των πολιτικών ομάδων και τους 
συντάκτες γνωμοδοτήσεων, ο εισηγητής εκπόνησε μεγάλο μέρος των τροπολογιών που 
αντικατοπτρίζουν τις συζητήσεις μεταξύ των εμπλεκομένων συναδέλφων. Ιδίως όσον αφορά 
τις αρχές, τους νομικούς λόγους για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα 
δικαιώματα του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, τις διατάξεις για τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας και τον εκτελούντα την επεξεργασία, τον μηχανισμό συνεκτικότητας 
και τις κυρώσεις, έχουν ενσωματωθεί στην παρούσα έκθεση πολλοί συμβιβασμοί. Ο 
εισηγητής αναμένει οι προτάσεις του να αποτελέσουν μια καλή βάση για την ταχεία επίτευξη 
συμφωνίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο κατά τη 
διάρκεια της ιρλανδικής Προεδρίας.


