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Έκθεση 

∆ηµήτριος ∆ρούτσας A7-0403/2013 

Επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για το σκοπό της πρόληψης του εγκλήµατος 

 

Πρόταση οδηγίας (COM(2012)0010 – C7-0024/2012 – 2012/0010(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Η προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί 

θεµελιώδες δικαίωµα. Το άρθρο 8 

παράγραφος 1 του Χάρτη Θεµελιωδών 

∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

το άρθρο 16 παράγραφος 1 της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ορίζουν ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα 

στην προστασία των δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. 

(1) Η προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί 

θεµελιώδες δικαίωµα. Το άρθρο 8 

παράγραφος 1 του Χάρτη Θεµελιωδών 

∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

το άρθρο 16 παράγραφος 1 της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ορίζουν ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα 

στην προστασία των δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. 
Το άρθρο 8 παράγραφος 2 του Χάρτη των 
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι 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. 
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Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Αυτό απαιτεί τη διευκόλυνση της 

ελεύθερης ροής δεδοµένων µεταξύ 

αρµόδιων αρχών εντός της Ένωσης και της 

διαβίβασης δεδοµένων προς τρίτες χώρες 

και διεθνείς οργανισµούς, διασφαλίζοντας 

παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας των 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι 

εξελίξεις αυτές απαιτούν την οικοδόµηση 

ενός ισχυρού και πιο συνεκτικού πλαισίου 

προστασίας των δεδοµένων στην Ένωση, 

υποστηριζόµενου από ισχυρή επιβολή της 

νοµοθεσίας. 

(4) Αυτό απαιτεί τη διευκόλυνση της 

ελεύθερης ροής δεδοµένων, όπου είναι 
αναγκαίο και αναλογικό, µεταξύ αρµόδιων 
αρχών εντός της Ένωσης και της 

διαβίβασης δεδοµένων προς τρίτες χώρες 

και διεθνείς οργανισµούς, διασφαλίζοντας 

παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας των 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι 

εξελίξεις αυτές απαιτούν την οικοδόµηση 

ενός ισχυρού και πιο συνεκτικού πλαισίου 

προστασίας των δεδοµένων στην Ένωση, 

υποστηριζόµενου από ισχυρή επιβολή της 

νοµοθεσίας.  

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Η διασφάλιση συνεκτικής και υψηλού 

επιπέδου προστασίας των δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών 

προσώπων και η διευκόλυνση της 

ανταλλαγής δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα µεταξύ των αρµόδιων αρχών 

των κρατών µελών είναι καθοριστικής 

σηµασίας προκειµένου να διασφαλίζεται 

αποτελεσµατική δικαστική συνεργασία σε 

ποινικές υποθέσεις και αστυνοµική 

συνεργασία. Για τον σκοπό αυτό, το 

επίπεδο προστασίας των δικαιωµάτων και 

των ελευθεριών των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα από αρµόδιες 

αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, της 

διερεύνησης, της ανίχνευσης και της 

δίωξης ποινικών αδικηµάτων ή της 

εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων πρέπει να 

είναι ισοδύναµο σε όλα τα κράτη µέλη. Η 

ουσιαστική προστασία των δεδοµένων 

(7) Η διασφάλιση συνεκτικής και υψηλού 

επιπέδου προστασίας των δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών 

προσώπων και η διευκόλυνση της 

ανταλλαγής δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα µεταξύ των αρµόδιων αρχών 

των κρατών µελών είναι καθοριστικής 

σηµασίας προκειµένου να διασφαλίζεται 

αποτελεσµατική δικαστική συνεργασία σε 

ποινικές υποθέσεις και αστυνοµική 

συνεργασία. Για τον σκοπό αυτό, το 

επίπεδο προστασίας των δικαιωµάτων και 

των ελευθεριών των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα από αρµόδιες 

αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, της 

διερεύνησης, της ανίχνευσης και της 

δίωξης ποινικών αδικηµάτων ή της 

εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων πρέπει να 

είναι ισοδύναµο σε όλα τα κράτη µέλη. 

Πρέπει να διασφαλίζεται συνεκτική και 
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προσωπικού χαρακτήρα σε ολόκληρη την 

Ένωση απαιτεί την ενίσχυση των 

δικαιωµάτων των προσώπων στα οποία 

αναφέρονται τα δεδοµένα και των 

υποχρεώσεων εκείνων που επεξεργάζονται 

δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, αλλά 

και αντίστοιχες εξουσίες παρακολούθησης 

και διασφάλισης της συµµόρφωσης προς 

τους κανόνες που διέπουν την προστασία 

των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 

στα κράτη µέλη. 

οµοιόµορφη εφαρµογή των κανόνων για 
την προστασία των θεµελιωδών 
δικαιωµάτων και των ελευθεριών των 
φυσικών προσώπων σε σχέση µε την 
επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε ολόκληρη την Ένωση. Η 
ουσιαστική προστασία των δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα σε ολόκληρη την 

Ένωση απαιτεί την ενίσχυση των 

δικαιωµάτων των προσώπων στα οποία 

αναφέρονται τα δεδοµένα και των 

υποχρεώσεων εκείνων που επεξεργάζονται 

δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, αλλά 

και αντίστοιχες εξουσίες παρακολούθησης 

και διασφάλισης της συµµόρφωσης προς 

τους κανόνες που διέπουν την προστασία 

των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 

στα κράτη µέλη. 

 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Το άρθρο 16 παράγραφος 2 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο 

πρέπει να θεσπίσουν τους κανόνες σχετικά 

µε την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα και τους κανόνες 

σχετικά µε την ελεύθερη κυκλοφορία των 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. 

(8) Το άρθρο 16 παράγραφος 2 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο 

πρέπει να θεσπίσουν τους κανόνες σχετικά 

µε την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα και τους κανόνες 

σχετικά µε την ελεύθερη κυκλοφορία των 

δεδοµένων τους προσωπικού χαρακτήρα 
και της ιδιωτικής ζωής. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Εποµένως, µια ειδική οδηγία πρέπει 
να καλύπτει τα ειδικά χαρακτηριστικά των 

(11) Εποµένως, µια επί µέρους οδηγία 
πρέπει να καλύπτει τα ειδικά 
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εν λόγω τοµέων και να θεσπίσει τους 

κανόνες για την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από 

αρµόδιες αρχές για τους σκοπούς της 

πρόληψης, της διερεύνησης, της 

ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών 

αδικηµάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 

κυρώσεων. 

χαρακτηριστικά των εν λόγω τοµέων και 

να θεσπίσει τους κανόνες για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 

της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα από αρµόδιες αρχές για τους 

σκοπούς της πρόληψης, της διερεύνησης, 

της ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών 

αδικηµάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 

κυρώσεων. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Η προστασία των φυσικών προσώπων 

πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτερη και 

να µην εξαρτάται από τις 

χρησιµοποιούµενες τεχνικές· διαφορετικά, 

δηµιουργείται σοβαρός κίνδυνος 

καταστρατήγησης. Η προστασία των 

φυσικών προσώπων πρέπει να 

εφαρµόζεται στην επεξεργασία δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα µε 

αυτοµατοποιηµένα µέσα καθώς και στη 

χειροκίνητη επεξεργασία, εφόσον τα 

δεδοµένα περιέχονται ή προορίζονται να 

περιληφθούν σε σύστηµα αρχειοθέτησης. 

Τα αρχεία ή τα σύνολα αρχείων καθώς και 

τα εξώφυλλά τους, τα οποία δεν είναι 

διαρθρωµένα σύµφωνα µε συγκεκριµένα 

κριτήρια, δεν πρέπει να υπάγονται στο 

πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας. Η 

παρούσα οδηγία δεν πρέπει να 

εφαρµόζεται στην επεξεργασία δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο 

δραστηριότητας η οποία δεν εµπίπτει στο 

πεδίο εφαρµογής του δικαίου της Ένωσης, 

ιδίως όσον αφορά την εθνική ασφάλεια, ή 

σε δεδοµένα που τυγχάνουν επεξεργασίας 

από τα θεσµικά και λοιπά όργανα και τους 

οργανισµούς της Ένωσης, όπως η 

Ευρωπόλ ή η Eurojust. 

(15) Η προστασία των φυσικών προσώπων 

πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτερη και 

να µην εξαρτάται από τις 

χρησιµοποιούµενες τεχνικές· διαφορετικά, 

δηµιουργείται σοβαρός κίνδυνος 

καταστρατήγησης. Η προστασία των 

φυσικών προσώπων πρέπει να 

εφαρµόζεται στην επεξεργασία δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα µε 

αυτοµατοποιηµένα µέσα καθώς και στη 

χειροκίνητη επεξεργασία, εφόσον τα 

δεδοµένα περιέχονται ή προορίζονται να 

περιληφθούν σε σύστηµα αρχειοθέτησης. 

Τα αρχεία ή τα σύνολα αρχείων καθώς και 

τα εξώφυλλά τους, τα οποία δεν είναι 

διαρθρωµένα σύµφωνα µε συγκεκριµένα 

κριτήρια, δεν πρέπει να υπάγονται στο 

πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας. Η 
παρούσα οδηγία δεν πρέπει να 

εφαρµόζεται στην επεξεργασία δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο 

δραστηριότητας η οποία δεν εµπίπτει στο 

πεδίο εφαρµογής του δικαίου της Ένωσης. 

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου και οι ειδικές νοµικές 
πράξεις που εφαρµόζονται στους 
οργανισµούς, τα όργανα ή τις υπηρεσίες 
της Ένωσης θα πρέπει να 
ευθυγραµµισθούν µε την παρούσα οδηγία 
και να εφαρµόζονται σύµφωνα µε την 
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παρούσα οδηγία. 

 ___________________ 

 1 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 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 (EE L 
8, 12.1.2001, σ. 1). 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Οι αρχές της προστασίας πρέπει να 

εφαρµόζονται σε κάθε πληροφορία η οποία 

αφορά πρόσωπο κατονοµαζόµενο ή του 

οποίου η ταυτότητα µπορεί να 

εξακριβωθεί. Για να διαπιστωθεί κατά 

πόσον η ταυτότητα ενός φυσικού 

προσώπου µπορεί να εξακριβωθεί, πρέπει 

να λαµβάνονται υπόψη όλα τα µέσα τα 

οποία είναι εύλογα πιθανό να 

χρησιµοποιηθούν είτε από τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας είτε από οποιοδήποτε άλλο 

πρόσωπο για την εξακρίβωση της 

ταυτότητας του φυσικού προσώπου. Οι 

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. 

(16) Οι αρχές της προστασίας πρέπει να 

εφαρµόζονται σε κάθε πληροφορία η οποία 

αφορά πρόσωπο κατονοµαζόµενο ή του 

οποίου η ταυτότητα µπορεί να 

εξακριβωθεί. Για να διαπιστωθεί κατά 

πόσον η ταυτότητα ενός φυσικού 

προσώπου µπορεί να εξακριβωθεί, πρέπει 

να λαµβάνονται υπόψη όλα τα µέσα τα 

οποία είναι εύλογα πιθανό να 

χρησιµοποιηθούν είτε από τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας είτε από οποιοδήποτε άλλο 

πρόσωπο για την εξακρίβωση ή τον 
προσδιορισµό 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. Η παρούσα οδηγία δεν θα 
πρέπει να εφαρµόζεται σε ανώνυµα 
δεδοµένα, ήτοι οιαδήποτε δεδοµένα δεν 
µπορούν να σχετισθούν άµεσα ή έµµεσα, 
µεµονωµένα ή σε συνδυασµό µε συναφή 
δεδοµένα, µε ένα φυσικό πρόσωπο. Με 
δεδοµένη τη σηµασία των εξελίξεων που 
σηµειώνονται στο πλαίσιο της κοινωνίας 
της πληροφορίας, των τεχνικών που 
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χρησιµοποιούνται για τον εντοπισµό, τη 
µετάδοση, το χειρισµό, την καταγραφή, 
την αποθήκευση ή την κοινοποίηση των 
δεδοµένων θέσης που αφορούν φυσικά 
πρόσωπα, τα οποία ενδέχεται να 
χρησιµοποιηθούν για διαφορετικούς 
σκοπούς, συµπεριλαµβανοµένης της 
παρακολούθησης ή της κατάρτισης 
προφίλ, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρµόζεται στην επεξεργασία που 
αφορά τέτοιου είδους δεδοµένα 
προσωπικού χαρακτήρα. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

διαγράφεται 
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Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 20 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (20α) Το απλό γεγονός ότι δύο σκοποί 
άπτονται αµφότεροι της πρόληψης, της 
διερεύνησης, της ανίχνευσης ή της 
δίωξης ποινικών αδικηµάτων ή της 
εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων δεν 
σηµαίνει απαραίτητα ότι είναι συµβατοί 
µεταξύ τους. Εντούτοις, υπάρχουν 
περιπτώσεις στις οποίες περαιτέρω 
επεξεργασία για σκοπούς µη συµβατούς 
πρέπει να είναι δυνατή εάν κρίνεται 
αναγκαία για τη συµµόρφωση προς 
υποχρέωση την οποία ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας υπέχει εκ του νόµου, για την 
προστασία των ζωτικών συµφερόντων 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδοµένα ή άλλου προσώπου ή για την 
πρόληψη άµεσης και σοβαρής απειλής 
κατά της δηµόσιας ασφάλειας. Τα κράτη 
µέλη πρέπει συνεπώς να είναι σε θέση να 
εγκρίνουν εθνικούς νόµους που 
προβλέπουν παρόµοιες παρεκκλίσεις στον 
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βαθµό που κάτι τέτοιο είναι απολύτως 
αναγκαίο. Αυτοί οι εθνικοί νόµοι θα 
πρέπει να περιέχουν επαρκείς εγγυήσεις. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 22 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(22) Κατά την ερµηνεία και την εφαρµογή 
των γενικών αρχών που σχετίζονται µε 
την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα από αρµόδιες αρχές για τους 
σκοπούς της πρόληψης, της διερεύνησης, 
της ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών 
αδικηµάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 
κυρώσεων, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη 
οι ιδιαιτερότητες του τοµέα, 
συµπεριλαµβανοµένων των 
συγκεκριµένων στόχων που επιδιώκονται. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 23 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(23) Αναπόσπαστο στοιχείο της 

επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα στους τοµείς της δικαστικής 

συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις και της 

αστυνοµικής συνεργασίας είναι η 

επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα τα οποία αφορούν διαφορετικές 

κατηγορίες προσώπων στα οποία 

αναφέρονται τα δεδοµένα. Εποµένως, στον 

βαθµό του εφικτού, πρέπει να γίνεται 

σαφής διάκριση µεταξύ δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα διαφορετικών 

κατηγοριών προσώπων στα οποία 

αναφέρονται τα δεδοµένα, όπως ύποπτοι, 

πρόσωπα που έχουν καταδικασθεί για 

ποινικό αδίκηµα, θύµατα και τρίτοι, π.χ. 

µάρτυρες, πρόσωπα που κατέχουν σχετικές 

πληροφορίες ή πρόσωπα επικοινωνίας και 

(23) Αναπόσπαστο στοιχείο της 

επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα στους τοµείς της δικαστικής 

συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις και της 

αστυνοµικής συνεργασίας είναι η 

επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα τα οποία αφορούν διαφορετικές 

κατηγορίες προσώπων στα οποία 

αναφέρονται τα δεδοµένα. Εποµένως, στον 

βαθµό του εφικτού, πρέπει να γίνεται 

σαφής διάκριση µεταξύ δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα διαφορετικών 

κατηγοριών προσώπων στα οποία 

αναφέρονται τα δεδοµένα, όπως ύποπτοι, 

πρόσωπα που έχουν καταδικασθεί για 

ποινικό αδίκηµα, θύµατα και τρίτοι, π.χ. 

µάρτυρες, πρόσωπα που κατέχουν σχετικές 

πληροφορίες ή πρόσωπα επικοινωνίας και 
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συνεργούς υπόπτων και καταδικασθέντων 

εγκληµατιών. 

συνεργούς υπόπτων και καταδικασθέντων 

εγκληµατιών. Ειδικοί κανόνες σχετικά µε 
τις συνέπειες αυτής της 
κατηγοριοποίησης πρέπει να 
προβλέπονται από τα κράτη µέλη, οι 
οποίοι λαµβάνουν υπόψη τους 
διαφορετικούς σκοπούς για τους οποίους 
συγκεντρώνονται δεδοµένα και 
προβλέπουν ειδικές εγγυήσεις για 
πρόσωπα τα οποία δεν είναι ύποπτα για 
διάπραξη ποινικού αδικήµατος, ή δεν 
έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκηµα. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 25 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(25) Για να είναι σύννοµη, η επεξεργασία 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει 

να είναι απαραίτητη για τη συµµόρφωση 

προς υποχρέωση την οποία υπέχει εκ του 

νόµου ο υπεύθυνος επεξεργασίας, για την 

εκτέλεση καθήκοντος που ασκείται για το 

δηµόσιο συµφέρον από αρµόδια αρχή 

βάσει του νόµου ή για την προστασία των 
ζωτικών συµφερόντων του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα ή 
άλλου προσώπου, ή για την πρόληψη 
άµεσης και σοβαρής απειλής κατά της 
δηµόσιας ασφάλειας. 

(25) Για να είναι σύννοµη, η επεξεργασία 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει 

να επιτρέπεται µόνον όταν είναι 
απαραίτητη για τη συµµόρφωση προς 

υποχρέωση την οποία υπέχει εκ του νόµου 

ο υπεύθυνος επεξεργασίας, για την 

εκτέλεση καθήκοντος που ασκείται για το 

δηµόσιο συµφέρον από αρµόδια αρχή 

βάσει της νοµοθεσίας της Ένωσης ή των 
κρατών µελών που θα πρέπει να 
περιλαµβάνει ρητές και λεπτοµερείς 
διατάξεις τουλάχιστον όσον αφορά τους 
στόχους, τα δεδοµένα προσωπικού 
χαρακτήρα, τους ειδικούς σκοπούς και τα 
µέσα, να ορίζει ή να επιτρέπει τον ορισµό 
του υπευθύνου επεξεργασίας, τις 
διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται, τη 
χρήση και τους περιορισµούς του πεδίου 
εφαρµογής τυχόν διακριτικής ευχέρειας 
που παραχωρείται στις αρµόδιες αρχές σε 
σχέση µε τις δραστηριότητες 
επεξεργασίας. 
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Τροπολογία  16 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 25 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (25β) ∆εδοµένα προσωπικού χαρακτήρα 
που υπόκεινται σε επεξεργασία κατά 
παράβαση των εθνικών διατάξεων που 
θεσπίζονται δυνάµει της παρούσας 
οδηγίας δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε 
περαιτέρω επεξεργασία. 
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Τροπολογία  18 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 26 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(26) Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα 
τα οποία είναι εκ φύσεως ιδιαίτερα 

ευαίσθητα σε σχέση µε θεµελιώδη 

δικαιώµατα ή µε την ιδιωτική ζωή, 
συµπεριλαµβανοµένων των γενετικών 
δεδοµένων, χρήζουν ειδικής προστασίας. 
Τέτοια δεδοµένα δεν πρέπει να 

υποβάλλονται σε επεξεργασία παρά µόνον 

εάν η επεξεργασία επιτρέπεται ρητώς 
βάσει νόµου ο οποίος προβλέπει 
κατάλληλα µέτρα για τη διαφύλαξη των 

έννοµων συµφερόντων του προσώπου στο 

οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα, ή εάν η 
επεξεργασία είναι αναγκαία για την 

προστασία των ζωτικών συµφερόντων του 

προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδοµένα ή άλλου προσώπου, ή εάν η 
επεξεργασία αφορά δεδοµένα τα οποία 

έχουν προδήλως δηµοσιοποιηθεί από το 

πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται. 

(26) Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα 
τα οποία είναι εκ φύσεως ιδιαίτερα 

ευαίσθητα και ευάλωτα σε σχέση µε τα 
θεµελιώδη δικαιώµατα ή µε την ιδιωτική 

ζωή χρήζουν ειδικής προστασίας. Τέτοια 
δεδοµένα δεν πρέπει να υποβάλλονται σε 

επεξεργασία παρά µόνον εάν η 

επεξεργασία είναι ρητώς απαραίτητη για 
την άσκηση καθήκοντος που εκτελείται 
υπέρ του δηµοσίου συµφέροντος, βάσει 
νοµοθεσίας της Ένωσης ή κράτους 
µέλους ο οποίος προβλέπει κατάλληλα 
µέτρα για τη διαφύλαξη των θεµελιωδών 
δικαιωµάτων και των έννοµων 
συµφερόντων του προσώπου στο οποίο 

αναφέρονται τα δεδοµένα, ή εάν η 
επεξεργασία είναι αναγκαία για την 

προστασία των ζωτικών συµφερόντων του 

προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδοµένα ή άλλου προσώπου, ή εάν η 
επεξεργασία αφορά δεδοµένα τα οποία 

έχουν προδήλως δηµοσιοποιηθεί από το 

πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται. 
Ευαίσθητα δεδοµένα προσωπικού 
χαρακτήρα θα πρέπει να υποβάλλονται σε 
επεξεργασία µόνον εάν συµπληρώνουν 
άλλα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα 
που έχουν ήδη υποστεί επεξεργασία για 
σκοπούς επιβολής. Οιαδήποτε 
παρέκκλιση από την απαγόρευση 
επεξεργασίας ευαίσθητων δεδοµένων θα 
πρέπει να ερµηνεύεται συσταλτικά και να 
µην οδηγεί σε συχνή, µαζική ή 
διαρθρωτική επεξεργασία δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα. 
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Τροπολογία  19 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 27 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(27) Κάθε φυσικό πρόσωπο πρέπει να έχει 
το δικαίωµα να µην υπάγεται σε µέτρο το 

οποίο βασίζεται αποκλειστικά σε 
αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία, εάν το 
µέτρο παράγει δυσµενείς έννοµες 
συνέπειες για το εν λόγω πρόσωπο, εκτός 

εάν αυτές επιτρέπονται διά νόµου και µε 
την επιφύλαξη κατάλληλων µέτρων για τη 

διασφάλιση των έννοµων συµφερόντων 

του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδοµένα.  

(27) Κάθε φυσικό πρόσωπο πρέπει να έχει 
το δικαίωµα να µην υπάγεται σε µέτρο το 

οποίο βασίζεται εν µέρει ή πλήρως σε 
κατάρτιση προφίλ µέσω 
αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας. Αυτού 
του είδους η επεξεργασία, η οποία 
παράγει έννοµες συνέπειες για το εν λόγω 

πρόσωπο, ή το επηρεάζει σε σηµαντικό 
βαθµό, πρέπει να απαγορεύεται, εκτός εάν 
επιτρέπεται διά νόµου και µε την 
επιφύλαξη κατάλληλων µέτρων για τη 

διασφάλιση των θεµελιωδών 
δικαιωµάτων και των έννοµων 
συµφερόντων του προσώπου στο οποίο 

αναφέρονται τα δεδοµένα, 
περιλαµβανοµένου του δικαιώµατος 
ουσιαστικής ενηµέρωσης σχετικά µε τη 
συλλογιστική που χρησιµοποιήθηκε στην 
κατάρτιση προφίλ. Αυτού του είδους η 
επεξεργασία δεν πρέπει σε καµιά 
περίπτωση να περιλαµβάνει ή να 
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δηµιουργεί ειδικές κατηγορίες δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα ή να εισάγει 
διακρίσεις βάσει τέτοιων δεδοµένων. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 28 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(28) Για να είναι δυνατή η άσκηση των 

δικαιωµάτων του προσώπου στο οποίο 

αναφέρονται τα δεδοµένα, κάθε 

ενηµέρωση που του παρέχεται πρέπει να 

είναι εύκολα προσπελάσιµη και ευνόητη, 

µεταξύ άλλων, µέσω της χρήσης σαφούς 

και απλής διατύπωσης.  

(28) Για να είναι δυνατή η άσκηση των 

δικαιωµάτων του προσώπου στο οποίο 

αναφέρονται τα δεδοµένα, κάθε 

ενηµέρωση που του παρέχεται πρέπει να 

είναι εύκολα προσπελάσιµη και ευνόητη, 

µεταξύ άλλων, µέσω της χρήσης σαφούς 

και απλής διατύπωσης. Η ενηµέρωση 
αυτή θα πρέπει να είναι προσαρµοσµένη 
στις ανάγκες του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδοµένα, ιδίως όταν 
απευθύνεται ειδικά σε παιδιά. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 29 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(29) Πρέπει να προβλέπονται ρυθµίσεις για 
τη διευκόλυνση της άσκησης από το 

πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδοµένα των δικαιωµάτων του βάσει της 

παρούσας οδηγίας, συµπεριλαµβανοµένων 

µηχανισµών υποβολής αιτηµάτων, χωρίς 

οικονοµική επιβάρυνση, για πρόσβαση σε 

δεδοµένα, διόρθωση και διαγραφή τους. Ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να 

υποχρεούται να απαντά αµελλητί σε 
αιτήµατα του προσώπου στο οποίο 

αναφέρονται τα δεδοµένα . 

(29) Πρέπει να προβλέπονται ρυθµίσεις για 
τη διευκόλυνση της άσκησης από το 

πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδοµένα των δικαιωµάτων του βάσει της 

παρούσας οδηγίας, συµπεριλαµβανοµένων 

µηχανισµών υποβολής αιτηµάτων, χωρίς 

οικονοµική επιβάρυνση, για πρόσβαση σε 

δεδοµένα, διόρθωση και διαγραφή τους. Ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να 

υποχρεούται να απαντά χωρίς 
καθυστέρηση σε αιτήµατα του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα και 
εντός ενός µηνός από τη λήψη του 
αιτήµατος. Εάν τα δεδοµένα προσωπικού 
χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία 
µε αυτοµατοποιηµένα µέσα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας πρέπει να προβλέπει µέσα 
για την υποβολή των αιτηµάτων µε 
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ηλεκτρονικό τρόπο. 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 30 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(30) Η αρχή της θεµιτής επεξεργασίας 
απαιτεί να ενηµερώνεται το πρόσωπο στο 

οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα ειδικότερα 

για την ύπαρξη της πράξης επεξεργασίας 

και τους σκοπούς της, για τη διάρκεια 

αποθήκευσης των δεδοµένων, για την 

ύπαρξη δικαιώµατος πρόσβασης, 

διόρθωσης ή διαγραφής και για το 

δικαίωµα υποβολής καταγγελίας. Εάν τα 
δεδοµένα παρέχονται από το πρόσωπο στο 

οποίο αναφέρονται, το εν λόγω πρόσωπο 

πρέπει να ενηµερώνεται επίσης για το κατά 

πόσον υποχρεούται να παράσχει τα 

δεδοµένα και για τις συνέπειες σε 

περίπτωση µη παροχής των εν λόγω 

δεδοµένων. 

(30) Η αρχή της θεµιτής και διαφανούς 
επεξεργασίας απαιτεί να ενηµερώνεται το 

πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδοµένα ειδικότερα για την ύπαρξη της 

πράξης επεξεργασίας και τους σκοπούς 

της, τη νοµική βάση της, για τη διάρκεια 
αποθήκευσης των δεδοµένων, για την 

ύπαρξη δικαιώµατος πρόσβασης, 

διόρθωσης ή διαγραφής και για το 

δικαίωµα υποβολής καταγγελίας. 
Επιπλέον, το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδοµένα θα πρέπει να 
ενηµερώνεται για το αν υπάρχει 
κατάρτιση προφίλ και τι επιδιώκει αυτό. 
Εάν τα δεδοµένα παρέχονται από το 

πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται, το εν 

λόγω πρόσωπο πρέπει να ενηµερώνεται 

επίσης για το κατά πόσον υποχρεούται να 

παράσχει τα δεδοµένα και για τις συνέπειες 

σε περίπτωση µη παροχής των εν λόγω 

δεδοµένων. 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 32 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(32) Κάθε πρόσωπο πρέπει να έχει 
δικαίωµα πρόσβασης σε δεδοµένα τα 

οποία συλλέχθηκαν και το αφορούν και 

πρέπει να µπορεί να ασκεί το δικαίωµα 

αυτό ευχερώς προκειµένου να γνωρίζει και 

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 

(32) Κάθε πρόσωπο πρέπει να έχει 
δικαίωµα πρόσβασης σε δεδοµένα τα 

οποία συλλέχθηκαν και το αφορούν και 

πρέπει να µπορεί να ασκεί το δικαίωµα 

αυτό ευχερώς προκειµένου να γνωρίζει και 

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 
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τους σκοπούς για τους οποίους τα 

δεδοµένα υποβάλλονται σε επεξεργασία, 

το χρονικό διάστηµα της επεξεργασίας και 

τους αποδέκτες που λαµβάνουν τα 

δεδοµένα, µεταξύ άλλων σε τρίτες χώρες. 
Τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 

δεδοµένα πρέπει να δικαιούνται να λάβουν 

αντίγραφο των δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα που τα αφορούν τα οποία 

υποβάλλονται σε επεξεργασία. 

τους σκοπούς για τους οποίους τα 

δεδοµένα υποβάλλονται σε επεξεργασία, 
τη νοµική βάση, το χρονικό διάστηµα της 
επεξεργασίας και τους αποδέκτες που 

λαµβάνουν τα δεδοµένα, µεταξύ άλλων σε 

τρίτες χώρες, τις κατανοητές πληροφορίες 
σχετικά µε τη συλλογιστική που 
εφαρµόστηκε σε οιαδήποτε 
αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία και τη 
σηµασία και τις προβλεπόµενες συνέπειές 
της, και το δικαίωµα να υποβάλει 
καταγγελία προς την αρχή ελέγχου, 
καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας 
αυτής. Τα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδοµένα πρέπει να 

δικαιούνται να λάβουν αντίγραφο των 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που τα 

αφορούν τα οποία υποβάλλονται σε 

επεξεργασία. 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 33 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(33) Τα κράτη µέλη πρέπει να έχουν το 
δικαίωµα θέσπισης νοµοθετικών µέτρων 

τα οποία καθυστερούν, περιορίζουν ή 
παραλείπουν την ενηµέρωση των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 

δεδοµένα ή την πρόσβαση σε δεδοµένα 

προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν, 

στον βαθµό που και εφόσον ένας τέτοιος 

µερικός ή πλήρης περιορισµός συνιστά 

αναγκαίο και αναλογικό µέτρο σε µια 

δηµοκρατική κοινωνία, λαµβάνοντας 

δεόντως υπόψη τα έννοµα συµφέροντα του 

ενδιαφεροµένου, για την αποφυγή της 

παρακώλυσης επίσηµων ή νοµικών 

ερευνών, διερευνήσεων ή διαδικασιών, την 

αποφυγή παρεµπόδισης της πρόληψης, 

ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης 

ποινικών αδικηµάτων ή της εκτέλεσης 

ποινικών κυρώσεων, την προστασία της 

δηµόσιας ασφάλειας ή της εθνικής 

ασφάλειας ή την προστασία του προσώπου 

στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα ή των 

(33) Τα κράτη µέλη πρέπει να έχουν το 
δικαίωµα θέσπισης νοµοθετικών µέτρων 

τα οποία καθυστερούν ή περιορίζουν την 
ενηµέρωση των προσώπων στα οποία 

αναφέρονται τα δεδοµένα ή την πρόσβαση 

σε δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που 

τα αφορούν, στον βαθµό που και εφόσον 

ένας τέτοιος µερικός ή πλήρης περιορισµός 

συνιστά αναγκαίο και αναλογικό µέτρο σε 

µια δηµοκρατική κοινωνία, λαµβάνοντας 

δεόντως υπόψη τα θεµελιώδη δικαιώµατα 
και τα έννοµα συµφέροντα του 
ενδιαφεροµένου, για την αποφυγή της 

παρακώλυσης επίσηµων ή νοµικών 

ερευνών, διερευνήσεων ή διαδικασιών, την 

αποφυγή παρεµπόδισης της πρόληψης, 

ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης 

ποινικών αδικηµάτων ή της εκτέλεσης 

ποινικών κυρώσεων, την προστασία της 

δηµόσιας ασφάλειας ή της εθνικής 

ασφάλειας ή την προστασία του προσώπου 

στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα ή των 
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δικαιωµάτων και των ελευθεριών τρίτων. δικαιωµάτων και των ελευθεριών τρίτων. 
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να 
εκτιµά βάσει συγκεκριµένης και 
µεµονωµένης εξέτασης κάθε περίπτωσης 
χωριστά εάν πρέπει να ισχύσει µερικός ή 
πλήρης περιορισµός του δικαιώµατος 
πρόσβασης. 

Τροπολογία  26 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (34α) Τυχόν περιορισµός των 
δικαιωµάτων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδοµένα πρέπει να 
συµµορφώνεται µε τον Χάρτη των 
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και µε την 
Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα 
του Ανθρώπου, όπως διευκρινίζεται από 
τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων, και ιδίως να σέβεται την 
ουσία των δικαιωµάτων και των 
ελευθεριών. 

 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 35 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(35) Εάν τα κράτη µέλη θεσπίσουν 

νοµοθετικά µέτρα τα οποία περιορίζουν εν 

όλω ή εν µέρει το δικαίωµα πρόσβασης, το 

πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδοµένα πρέπει να έχει το δικαίωµα να 

ζητήσει από την αρµόδια εθνική αρχή 

ελέγχου να ελέγξει τη νοµιµότητα της 

επεξεργασίας. Το πρόσωπο στο οποίο 

αναφέρονται τα δεδοµένα πρέπει να 

ενηµερώνεται για το δικαίωµα αυτό. Όταν 

το δικαίωµα πρόσβασης ασκείται από την 

(35) Εάν τα κράτη µέλη θεσπίσουν 

νοµοθετικά µέτρα τα οποία περιορίζουν εν 

όλω ή εν µέρει το δικαίωµα πρόσβασης, το 

πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδοµένα πρέπει να έχει το δικαίωµα να 

ζητήσει από την αρµόδια εθνική αρχή 

ελέγχου να ελέγξει τη νοµιµότητα της 

επεξεργασίας. Το πρόσωπο στο οποίο 

αναφέρονται τα δεδοµένα πρέπει να 

ενηµερώνεται για το δικαίωµα αυτό. Όταν 

το δικαίωµα πρόσβασης ασκείται από την 
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αρχή ελέγχου για λογαριασµό του 

προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδοµένα, το πρόσωπο στο οποίο 

αναφέρονται τα δεδοµένα πρέπει να 

ενηµερώνεται από την αρχή ελέγχου 

οπωσδήποτε για την πραγµατοποίηση 

όλων των αναγκαίων επαληθεύσεων από 

την αρχή ελέγχου και για το αποτέλεσµα 

όσον αφορά τη νοµιµότητα της σχετικής 

επεξεργασίας. 

αρχή ελέγχου για λογαριασµό του 

προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδοµένα, το πρόσωπο στο οποίο 

αναφέρονται τα δεδοµένα πρέπει να 

ενηµερώνεται από την αρχή ελέγχου 

οπωσδήποτε για την πραγµατοποίηση 

όλων των αναγκαίων επαληθεύσεων από 

την αρχή ελέγχου και για το αποτέλεσµα 

όσον αφορά τη νοµιµότητα της σχετικής 

επεξεργασίας. Η αρχή ελέγχου θα πρέπει 
επίσης να ενηµερώσει το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα για το 
δικαίωµά του να ασκήσει δικαστική 
προσφυγή. 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 36 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(36) Κάθε πρόσωπο πρέπει να έχει το 
δικαίωµα να ζητεί τη διόρθωση ανακριβών 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που το 

αφορούν καθώς και το δικαίωµα να ζητεί 

τη διαγραφή δεδοµένων, εάν η 

επεξεργασία των εν λόγω δεδοµένων δεν 

είναι σύµφωνη προς τις βασικές αρχές που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Εάν 
τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα 

υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο 

ποινικής έρευνας και διαδικασίας, η 

διόρθωση, τα δικαιώµατα ενηµέρωσης, 

πρόσβασης, διαγραφής και περιορισµού 

της επεξεργασίας µπορούν να εκτελούνται 

σύµφωνα µε τους εθνικούς κανόνες για τις 

δικαστικές διαδικασίες. 

(36) Κάθε πρόσωπο πρέπει να έχει το 
δικαίωµα να ζητεί τη διόρθωση ανακριβών 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα ή 
δεδοµένων που έχουν υποστεί παράνοµη 
επεξεργασία και το αφορούν καθώς και το 
δικαίωµα να ζητεί τη διαγραφή δεδοµένων, 

εάν η επεξεργασία των εν λόγω δεδοµένων 

δεν είναι σύµφωνη προς τις διατάξεις που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Η 
διόρθωση αυτή, η συµπλήρωση ή 
διαγραφή θα πρέπει να κοινοποιείται 
στους αποδέκτες στους οποίους έχουν 
γνωστοποιηθεί τα δεδοµένα και στους 
τρίτους από τους οποίους προήλθαν τα 
ανακριβή δεδοµένα.  Οι υπεύθυνοι 
επεξεργασίας δεν θα πρέπει να διαδίδουν 
περαιτέρω τα δεδοµένα αυτά. Εάν τα 
δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα 

υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο 

ποινικής έρευνας και διαδικασίας, η 

διόρθωση, τα δικαιώµατα ενηµέρωσης, 

πρόσβασης, διαγραφής και περιορισµού 

της επεξεργασίας µπορούν να εκτελούνται 

σύµφωνα µε τους εθνικούς κανόνες για τις 

δικαστικές διαδικασίες. 
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Τροπολογία  29 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 37 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(37) Πρέπει να θεσπισθεί συνολική 
ευθύνη και υποχρέωση αποζηµίωσης από 

τον υπεύθυνο επεξεργασίας για κάθε 

επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα η οποία διενεργείται είτε από 

τον υπεύθυνο επεξεργασίας είτε για 

λογαριασµό του. Ειδικότερα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας πρέπει να διασφαλίζει τη 

συµµόρφωση των πράξεων επεξεργασίας 
προς τους κανόνες που θεσπίζονται 

δυνάµει της παρούσας οδηγίας. 

(37) Πρέπει να θεσπισθεί συνολική ευθύνη 
και υποχρέωση αποζηµίωσης από τον 

υπεύθυνο επεξεργασίας για κάθε 

επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα η οποία διενεργείται είτε από 

τον υπεύθυνο επεξεργασίας είτε για 

λογαριασµό του. Ειδικότερα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας πρέπει να διασφαλίζει και να 
είναι υποχρεωµένος να µπορεί να 
αποδεικνύει τη συµµόρφωση κάθε πράξης 
επεξεργασίας προς τους κανόνες που 

θεσπίζονται δυνάµει της παρούσας 

οδηγίας. 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 39 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(39) Η προστασία των δικαιωµάτων και 

των ελευθεριών των προσώπων στα οποία 

αναφέρονται τα δεδοµένα καθώς και η 

ευθύνη και η υποχρέωση αποζηµίωσης των 

υπευθύνων επεξεργασίας και των 

εκτελούντων την επεξεργασία απαιτούν 

σαφή ανάθεση των αρµοδιοτήτων που 

απορρέουν από την παρούσα οδηγία, 

συµπεριλαµβανοµένης της περίπτωσης 

κατά την οποία ένας υπεύθυνος 

επεξεργασίας καθορίζει τους σκοπούς, τις 

προϋποθέσεις και τα µέσα της 

επεξεργασίας από κοινού µε άλλους 

υπευθύνους επεξεργασίας ή µια πράξη 

επεξεργασίας διενεργείται για λογαριασµό 

ενός υπευθύνου επεξεργασίας. 

(39) Η προστασία των δικαιωµάτων και 

των ελευθεριών των προσώπων στα οποία 

αναφέρονται τα δεδοµένα καθώς και η 

ευθύνη και η υποχρέωση αποζηµίωσης των 

υπευθύνων επεξεργασίας και των 

εκτελούντων την επεξεργασία απαιτούν 

σαφή ανάθεση των αρµοδιοτήτων που 

απορρέουν από την παρούσα οδηγία, 

συµπεριλαµβανοµένης της περίπτωσης 

κατά την οποία ένας υπεύθυνος 

επεξεργασίας καθορίζει τους σκοπούς, τις 

προϋποθέσεις και τα µέσα της 

επεξεργασίας από κοινού µε άλλους 

υπευθύνους επεξεργασίας ή µια πράξη 

επεξεργασίας διενεργείται για λογαριασµό 

ενός υπευθύνου επεξεργασίας. Το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδοµένα πρέπει να έχει δικαίωµα να 
ασκεί τα δικαιώµατά του δυνάµει της 
παρούσας οδηγίας σε σχέση και έναντι 
καθενός από τους από κοινού υπεύθυνους 
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επεξεργασίας. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 40 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 40 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 41 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(41) Για τη διασφάλιση της ουσιαστικής 

προστασίας των δικαιωµάτων και των 

ελευθεριών των προσώπων στα οποία 

αναφέρονται τα δεδοµένα µέσω 

προληπτικών ενεργειών, ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία 

πρέπει να διαβουλεύεται µε την αρχή 

ελέγχου σε ορισµένες περιπτώσεις πριν 

από την επεξεργασία. 

(41) Για τη διασφάλιση της ουσιαστικής 

προστασίας των δικαιωµάτων και των 

ελευθεριών των προσώπων στα οποία 

αναφέρονται τα δεδοµένα µέσω 

προληπτικών ενεργειών, ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία 

πρέπει να διαβουλεύεται µε την αρχή 

ελέγχου σε ορισµένες περιπτώσεις πριν 

από την επεξεργασία. Επιπλέον, όταν 
εκτίµηση επιπτώσεων σχετικά µε την 
προστασία των δεδοµένων καταδεικνύει 
ότι πράξεις επεξεργασίας ενδέχεται να 
ενέχουν υψηλό βαθµό ειδικών κινδύνων 
για τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδοµένα, η αρχή ελέγχου θα πρέπει να 
είναι σε θέση να αποτρέπει, πριν από την 
έναρξη των πράξεων, µια πράξη που 
ενέχει κινδύνους, η οποία δεν συνάδει µε 
την παρούσα οδηγία, και να υποβάλει 
προτάσεις για την επανόρθωση της 
κατάστασης αυτής. Μια τέτοια 
διαβούλευση µπορεί επίσης να λάβει 
χώρα κατά την εκπόνηση µέτρου από το 
εθνικό κοινοβούλιο ή µέτρου που 
βασίζεται σε νοµοθετικό µέτρο το οποίο 
καθορίζει τη φύση της επεξεργασίας και 
θεσπίζει κατάλληλες εγγυήσεις. 
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Τροπολογία  34 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 41 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (41α) Για τη διατήρηση της ασφάλειας 
και την αποφυγή της επεξεργασίας κατά 
παράβαση της παρούσας οδηγίας, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία πρέπει να αξιολογεί τους 
εγγενείς κινδύνους της επεξεργασίας και 
να εφαρµόζει 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 µε σκοπό τη 
διασφάλιση της ασφάλειας της 
επεξεργασίας, θα πρέπει να προωθείται η 
τεχνολογική ουδετερότητα.  

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 42 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(42) Η παραβίαση δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα µπορεί, εάν δεν αντιµετωπισθεί 

κατάλληλα και έγκαιρα, να έχει ως 

αποτέλεσµα βλάβη, συµπεριλαµβανοµένης 
ζηµίας στη φήµη του ενδιαφερόµενου 
φυσικού προσώπου. Εποµένως, µόλις ο 
υπεύθυνος της επεξεργασίας αντιληφθεί 

µια τέτοια παραβίαση, οφείλει να 

γνωστοποιήσει την παραβίαση στην 

αρµόδια εθνική αρχή. Τα φυσικά πρόσωπα 
των οποίων τα δεδοµένα προσωπικού 

χαρακτήρα ή η ιδιωτική ζωή µπορεί να 

επηρεασθούν αρνητικά από την παραβίαση 

πρέπει να ενηµερώνονται χωρίς 

(42) Η παραβίαση δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα µπορεί, εάν δεν αντιµετωπισθεί 

κατάλληλα και έγκαιρα, να έχει ως 

αποτέλεσµα σηµαντική οικονοµική ζηµία 
και κοινωνική βλάβη, 
συµπεριλαµβανοµένης της υποκλοπής 
ταυτότητας, για το ενδιαφερόµενο φυσικό 
πρόσωπο. Εποµένως, µόλις ο υπεύθυνος 
της επεξεργασίας αντιληφθεί µια τέτοια 

παραβίαση, οφείλει να γνωστοποιήσει την 

παραβίαση στην αρµόδια εθνική αρχή. Τα 
φυσικά πρόσωπα των οποίων τα δεδοµένα 

προσωπικού χαρακτήρα ή η ιδιωτική ζωή 

µπορεί να επηρεασθούν αρνητικά από την 
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αδικαιολόγητη καθυστέρηση προκειµένου 
να µπορούν να λάβουν τις αναγκαίες 

προφυλάξεις. Μια παραβίαση πρέπει να 
θεωρείται ότι επηρεάζει αρνητικά τα 

δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα ή την 

ιδιωτική ζωή ενός φυσικού προσώπου όταν 

µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα, για 

παράδειγµα, κατάχρηση ή υποκλοπή 

ταυτότητας, σωµατική βλάβη, σηµαντική 

προσβολή ή βλάβη της φήµης σε σχέση µε 

την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα.  

παραβίαση πρέπει να ενηµερώνονται χωρίς 

καθυστέρηση προκειµένου να µπορούν να 

λάβουν τις αναγκαίες προφυλάξεις. Μια 
παραβίαση πρέπει να θεωρείται ότι 

επηρεάζει αρνητικά τα δεδοµένα 

προσωπικού χαρακτήρα ή την ιδιωτική 

ζωή ενός φυσικού προσώπου όταν µπορεί 

να έχει ως αποτέλεσµα, για παράδειγµα, 

κατάχρηση ή υποκλοπή ταυτότητας, 

σωµατική βλάβη, σηµαντική προσβολή ή 

βλάβη της φήµης σε σχέση µε την 

επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα. Η κοινοποίηση θα πρέπει να 
περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε τα 
µέτρα που ελήφθησαν από τον πάροχο για 
την αντιµετώπιση της παραβίασης, 
καθώς και συστάσεις προς τους 
θιγόµενους συνδροµητές ή ιδιώτες. Οι 
κοινοποιήσεις προς τα πρόσωπα στα 
οποία αναφέρονται τα δεδοµένα θα 
πρέπει να γίνονται όσο το δυνατόν 
ταχύτερα και σε στενή συνεργασία µε την  
αρχή ελέγχου, τηρώντας παράλληλα τις 
οδηγίες αυτής. 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 44 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(44) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία πρέπει να ορίσει 

ένα πρόσωπο το οποίο θα συνδράµει τον 

υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα 

την επεξεργασία στην παρακολούθηση της 

συµµόρφωσης προς τις διατάξεις που 

θεσπίζονται δυνάµει της παρούσας 

οδηγίας. Περισσότερες οντότητες της 
αρµόδιας αρχής µπορούν να διορίσουν 
από κοινού έναν υπεύθυνο προστασίας 
δεδοµένων. Οι υπεύθυνοι προστασίας 
δεδοµένων πρέπει να είναι σε θέση να 

εκτελούν τις αρµοδιότητες και τα 

καθήκοντά τους ανεξάρτητα και 

αποτελεσµατικά. 

(44) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία πρέπει να ορίσει 

ένα πρόσωπο το οποίο θα συνδράµει τον 

υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα 

την επεξεργασία στην παρακολούθηση και 
την κατάδειξη της συµµόρφωσης προς τις 
διατάξεις που θεσπίζονται δυνάµει της 

παρούσας οδηγίας. Εάν περισσότερες 
αρµόδιες αρχές ενεργούν υπό την 
εποπτεία µιας κεντρικής αρχής, 
τουλάχιστον η εν λόγω κεντρική αρχή 
πρέπει να ορίσει έναν τέτοιο υπεύθυνο 
προστασίας δεδοµένων. Οι υπεύθυνοι 
προστασίας δεδοµένων πρέπει να είναι σε 

θέση να εκτελούν τις αρµοδιότητες και τα 

καθήκοντά τους ανεξάρτητα και 

αποτελεσµατικά, ιδίως µέσω της 
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θέσπισης κανόνων για την αποφυγή της 
σύγκρουσης συµφερόντων µε άλλα 
καθήκοντα που εκτελεί ο υπεύθυνος 
προστασίας δεδοµένων. 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 45 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(45) Τα κράτη µέλη πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι µια διαβίβαση προς τρίτη 

χώρα πραγµατοποιείται µόνον εάν είναι 

αναγκαία για την πρόληψη, τη διερεύνηση, 

την ανίχνευση ή τη δίωξη ποινικών 

αδικηµάτων ή την εκτέλεση ποινικών 

κυρώσεων, ο δε υπεύθυνος επεξεργασίας 

στην τρίτη χώρα ή στον διεθνή οργανισµό 

είναι αρµόδια αρχή κατά την έννοια της 

παρούσας οδηγίας. ∆ιαβίβαση µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί στις περιπτώσεις στις 

οποίες η Επιτροπή έχει αποφανθεί ότι η 

εκάστοτε τρίτη χώρα ή ο διεθνής 

οργανισµός παρέχουν επαρκές επίπεδο 

προστασίας ή εάν παρέχονται κατάλληλες 

εγγυήσεις. 

(45) Τα κράτη µέλη πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι µια διαβίβαση προς τρίτη 

χώρα πραγµατοποιείται µόνον εάν η 
συγκεκριµένη διαβίβαση είναι αναγκαία 
για την πρόληψη, τη διερεύνηση, την 

ανίχνευση ή τη δίωξη ποινικών 

αδικηµάτων ή την εκτέλεση ποινικών 

κυρώσεων, ο δε υπεύθυνος επεξεργασίας 

στην τρίτη χώρα ή στον διεθνή οργανισµό 

είναι αρµόδια δηµόσια αρχή κατά την 
έννοια της παρούσας οδηγίας. ∆ιαβίβαση 
µπορεί να πραγµατοποιηθεί στις 

περιπτώσεις στις οποίες η Επιτροπή έχει 

αποφανθεί ότι η εκάστοτε τρίτη χώρα ή ο 

διεθνής οργανισµός παρέχουν επαρκές 

επίπεδο προστασίας ή εάν παρέχονται 

κατάλληλες εγγυήσεις, ή όταν παρέχονται 
κατάλληλες εγγυήσεις µε τη µορφή 
νοµικά δεσµευτικής πράξης. ∆εδοµένα 
που έχουν διαβιβαστεί σε αρµόδιες 
δηµόσιες αρχές σε τρίτες χώρες δεν 
πρέπει να τυγχάνουν περαιτέρω 
επεξεργασίας για λόγους άλλους από 
εκείνους για τους οποίους διαβιβάστηκαν. 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 45 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (45α) Περαιτέρω διαβιβάσεις από 
αρµόδιες αρχές σε τρίτες χώρες ή από 
διεθνείς οργανισµούς στους οποίους 
έχουν διαβιβαστεί δεδοµένα προσωπικού 
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χαρακτήρα πρέπει να επιτρέπονται µόνον 
εφόσον η περαιτέρω διαβίβαση είναι 
απαραίτητη για τον ίδιο ειδικό σκοπό µε 
την αρχική διαβίβαση και εφόσον ο 
δεύτερος αποδέκτης είναι επίσης αρµόδια 
δηµόσια αρχή. Περαιτέρω διαβιβάσεις 
δεν πρέπει να επιτρέπονται για σκοπούς 
εν γένει επιβολής του νόµου. Η αρµόδια 
αρχή που διενήργησε την αρχική 
διαβίβαση θα πρέπει να έχει συµφωνήσει 
για την περαιτέρω διαβίβαση. 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 48 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(48) Η Επιτροπή πρέπει επίσης να µπορεί 
να αναγνωρίσει ότι µια τρίτη χώρα, ή ένα 

έδαφος ή ένας τοµέας επεξεργασίας εντός 

τρίτης χώρας, ή ένας διεθνής οργανισµός 

δεν παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας 

δεδοµένων. Ως εκ τούτου, η διαβίβαση 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα προς 

τη συγκεκριµένη τρίτη χώρα πρέπει να 

απαγορεύεται εκτός εάν βασίζεται σε 

διεθνή συµφωνία, σε κατάλληλες 

εγγυήσεις ή σε παρέκκλιση. Πρέπει να 
προβλέπονται διαδικασίες για 

διαβουλεύσεις µεταξύ της Επιτροπής και 

των εν λόγω τρίτων χωρών ή διεθνών 

οργανισµών. Ωστόσο, µια τέτοια απόφαση 
της Επιτροπής δεν θίγει τη δυνατότητα 

πραγµατοποίησης διαβιβάσεων βάσει 

κατάλληλων εγγυήσεων ή βάσει 

παρέκκλισης η οποία προβλέπεται στην 

οδηγία. 

(48) Η Επιτροπή πρέπει επίσης να µπορεί 
να αναγνωρίσει ότι µια τρίτη χώρα, ή ένα 

έδαφος ή ένας τοµέας επεξεργασίας εντός 

τρίτης χώρας, ή ένας διεθνής οργανισµός 

δεν παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας 

δεδοµένων. Ως εκ τούτου, η διαβίβαση 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα προς 

τη συγκεκριµένη τρίτη χώρα πρέπει να 

απαγορεύεται εκτός εάν βασίζεται σε 

διεθνή συµφωνία, σε κατάλληλες 

εγγυήσεις ή σε παρέκκλιση. Πρέπει να 
προβλέπονται διαδικασίες για 

διαβουλεύσεις µεταξύ της Επιτροπής και 

των εν λόγω τρίτων χωρών ή διεθνών 

οργανισµών. Ωστόσο, µια τέτοια απόφαση 
της Επιτροπής δεν θίγει τη δυνατότητα 

πραγµατοποίησης διαβιβάσεων βάσει 

κατάλληλων εγγυήσεων που 
εξασφαλίζονται µέσω νοµικά 
δεσµευτικών πράξεων ή βάσει 
παρέκκλισης η οποία προβλέπεται στην 

οδηγία. 
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Τροπολογία  40 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 49 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(49) ∆ιαβιβάσεις που δεν βασίζονται σε 

τέτοια απόφαση περί επάρκειας πρέπει να 

επιτρέπονται µόνον εφόσον έχουν 

παρασχεθεί κατάλληλες εγγυήσεις µε 

νοµικά δεσµευτική πράξη, οι οποίες 

διασφαλίζουν την προστασία των 

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

(49) ∆ιαβιβάσεις που δεν βασίζονται σε 

τέτοια απόφαση περί επάρκειας πρέπει να 

επιτρέπονται µόνον εφόσον έχουν 

παρασχεθεί κατάλληλες εγγυήσεις µε 

νοµικά δεσµευτική πράξη, οι οποίες 

διασφαλίζουν την προστασία των 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. 
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Τροπολογία  41 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 49 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

(Μέρος της αιτιολογικής σκέψης 49 της πρότασης της Επιτροπής έγινε αιτιολογική σκέψη 49α 

στην τροπολογία του Κοινοβουλίου) 
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Τροπολογία  42 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 51 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(51) Η ίδρυση 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. Οι αρχές ελέγχου πρέπει να 
παρακολουθούν την εφαρµογή των 

διατάξεων που θεσπίζονται δυνάµει της 

παρούσας οδηγίας και να συµβάλλουν στη 

συνεκτική εφαρµογή της σε ολόκληρη την 

Ένωση, µε σκοπό την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα που τα αφορούν. Για τον σκοπό 
αυτό, οι αρχές ελέγχου πρέπει να 

συνεργάζονται µεταξύ τους και µε την 
Επιτροπή. 

(51) Η ίδρυση 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. Οι αρχές ελέγχου πρέπει να 
παρακολουθούν την εφαρµογή των 

διατάξεων που θεσπίζονται δυνάµει της 

παρούσας οδηγίας και να συµβάλλουν στη 

συνεκτική εφαρµογή της σε ολόκληρη την 

Ένωση, µε σκοπό την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα που τα αφορούν. Για τον σκοπό 
αυτό, οι αρχές ελέγχου πρέπει να 

συνεργάζονται µεταξύ τους. 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 53 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(53) Τα κράτη µέλη πρέπει να µπορούν να 

συστήσουν περισσότερες της µίας αρχές 

ελέγχου, ανάλογα µε τη συνταγµατική, 

οργανωτική και διοικητική δοµή τους. 

Κάθε αρχή ελέγχου πρέπει να διαθέτει 

επαρκείς οικονοµικούς και ανθρώπινους 

πόρους, εγκαταστάσεις και υποδοµές, 

ούτως ώστε να είναι σε θέση να ασκήσει 

αποτελεσµατικά τα καθήκοντά της, 

συµπεριλαµβανοµένων των καθηκόντων 

που σχετίζονται µε την αµοιβαία συνδροµή 

και τη συνεργασία µε άλλες αρχές ελέγχου 

σε ολόκληρη την Ένωση. 

(53) Τα κράτη µέλη πρέπει να µπορούν να 

συστήσουν περισσότερες της µίας αρχές 

ελέγχου, ανάλογα µε τη συνταγµατική, 

οργανωτική και διοικητική δοµή τους. 

Κάθε αρχή ελέγχου πρέπει να διαθέτει 

επαρκείς οικονοµικούς και ανθρώπινους 

πόρους, εγκαταστάσεις και υποδοµές, 

συµπεριλαµβανοµένων τεχνικών 
δυνατοτήτων, εµπειρίας και δεξιοτήτων, 
ούτως ώστε να είναι σε θέση να ασκήσει 

αποτελεσµατικά τα καθήκοντά της, 

συµπεριλαµβανοµένων των καθηκόντων 

που σχετίζονται µε την αµοιβαία συνδροµή 

και τη συνεργασία µε άλλες αρχές ελέγχου 

σε ολόκληρη την Ένωση. 
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 EL 

Τροπολογία  44 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 54 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(54) Οι γενικές προϋποθέσεις για τα µέλη 

της αρχής ελέγχου πρέπει να θεσπίζονται 

διά νόµου σε κάθε κράτος µέλος και πρέπει 

να προβλέπουν, ειδικότερα, ότι τα εν λόγω 

µέλη διορίζονται είτε από το κοινοβούλιο 

είτε από την κυβέρνηση του κράτους 

µέλους, και να περιλαµβάνουν κανόνες για 

τα ατοµικά προσόντα των µελών και τη 

θέση τους. 

(54) Οι γενικές προϋποθέσεις για τα µέλη 

της αρχής ελέγχου πρέπει να θεσπίζονται 

διά νόµου σε κάθε κράτος µέλος και πρέπει 

να προβλέπουν, ειδικότερα, ότι τα εν λόγω 

µέλη διορίζονται είτε από το κοινοβούλιο 

είτε από την κυβέρνηση του κράτους 

µέλους, κατόπιν διαβούλευσης µε το 
κοινοβούλιο, και να περιλαµβάνουν 
κανόνες για τα ατοµικά προσόντα των 

µελών και τη θέση τους. 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 56 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(56) Για τη διασφάλιση της συνεκτικής 
παρακολούθησης και επιβολής της 

παρούσας οδηγίας σε ολόκληρη την 

Ένωση, οι αρχές ελέγχου πρέπει να έχουν 

σε κάθε κράτος µέλος τα ίδια καθήκοντα 

και τις ίδιες πραγµατικές εξουσίες, 

συµπεριλαµβανοµένων εξουσιών 

διερεύνησης, νοµικά δεσµευτικής 

παρέµβασης, λήψης αποφάσεων και 

επιβολής κυρώσεων, ιδίως σε περιπτώσεις 

καταγγελιών από φυσικά πρόσωπα, και 

συµµετοχής σε νοµικές διαδικασίες. 

(56) Για τη διασφάλιση της συνεκτικής 
παρακολούθησης και επιβολής της 

παρούσας οδηγίας σε ολόκληρη την 

Ένωση, οι αρχές ελέγχου πρέπει να έχουν 

σε κάθε κράτος µέλος τα ίδια καθήκοντα 

και τις ίδιες πραγµατικές εξουσίες, 

συµπεριλαµβανοµένων πραγµατικών 
εξουσιών διερεύνησης, εξουσίας 
πρόσβασης σε όλα τα δεδοµένα 
προσωπικού χαρακτήρα και σε όλες τις 
πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την 
εκτέλεση κάθε εποπτικής λειτουργίας, 
εξουσίας πρόσβασης σε κάθε 
εγκατάσταση του υπεύθυνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντα την 
επεξεργασία, συµπεριλαµβανοµένων των 
απαιτήσεων που αφορούν την 
επεξεργασία των δεδοµένων, και νοµικά 
δεσµευτικής παρέµβασης, λήψης 

αποφάσεων και επιβολής κυρώσεων, ιδίως 

σε περιπτώσεις καταγγελιών από φυσικά 

πρόσωπα, και συµµετοχής σε νοµικές 

διαδικασίες. 
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 EL 

Τροπολογία  46 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 58 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(58) Οι αρχές ελέγχου πρέπει να 

συνδράµουν η µια την άλλη στην άσκηση 

των καθηκόντων τους και να παρέχουν 

αµοιβαία συνδροµή προκειµένου να 

διασφαλίζεται η συνεκτική εφαρµογή και 

επιβολή των διατάξεων που θεσπίζονται 

δυνάµει της παρούσας οδηγίας. 

(58) Οι αρχές ελέγχου πρέπει να 

συνδράµουν η µια την άλλη στην άσκηση 

των καθηκόντων τους και να παρέχουν 

αµοιβαία συνδροµή προκειµένου να 

διασφαλίζεται η συνεκτική εφαρµογή και 

επιβολή των διατάξεων που θεσπίζονται 

δυνάµει της παρούσας οδηγίας. Κάθε αρχή 
ελέγχου θα πρέπει να είναι έτοιµη να 
συµµετάσχει σε κοινές ενέργειες. Η αρχή 
ελέγχου στην οποία υποβάλλεται το 
αίτηµα πρέπει να υποχρεούται να απαντά 
εντός καθορισµένης προθεσµίας στο 
αίτηµα. 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 59 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(59) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
Προστασίας ∆εδοµένων, το οποίο 

συστήνεται µε τον κανονισµό 
(ΕΕ)…./2012, πρέπει να συµβάλλει στη 
συνεκτική εφαρµογή της παρούσας 

οδηγίας σε ολόκληρη την Ένωση, µεταξύ 

άλλων συµβουλεύοντας την Επιτροπή και 
προωθώντας τη συνεργασία των αρχών 

ελέγχου σε ολόκληρη την Ένωση.  

(59) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
Προστασίας ∆εδοµένων, το οποίο 

συστήνεται µε τον κανονισµό 
(ΕΕ)…./2013, πρέπει να συµβάλλει στη 
συνεκτική εφαρµογή της παρούσας 

οδηγίας σε ολόκληρη την Ένωση, µεταξύ 

άλλων συµβουλεύοντας τα θεσµικά 
όργανα της Ένωσης, προωθώντας τη 
συνεργασία των αρχών ελέγχου σε 

ολόκληρη την Ένωση, και να γνωµοδοτεί 
στην Επιτροπή κατά την εκπόνηση των 
κατ’ εξουσιοδότηση και των 
εκτελεστικών πράξεων βάσει της 
παρούσας οδηγίας. 
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 EL 

Τροπολογία  48 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 61 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(61) Κάθε φορέας, οργανισµός ή 
οργάνωση που στοχεύει στην προστασία 
των δικαιωµάτων και των συµφερόντων 
προσώπων στα οποία αναφέρονται 
δεδοµένα, σε σχέση µε την προστασία 
των δεδοµένων τους, και έχει συσταθεί 
σύµφωνα µε το δίκαιο κράτους µέλους 

πρέπει να δικαιούται να υποβάλλει 

καταγγελία ή να ασκεί το δικαίωµα 

δικαστικής προσφυγής για λογαριασµό 

προσώπων στα οποία αναφέρονται 

δεδοµένα, εφόσον εξουσιοδοτηθεί δεόντως 

από αυτά, ή να υποβάλλει ίδια καταγγελία, 

ανεξάρτητα από τυχόν καταγγελία 

προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδοµένα, εάν θεωρεί ότι υπάρχει 

παραβίαση δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα. 

(61) Κάθε φορέας, οργανισµός ή 
οργάνωση που ενεργεί υπέρ του δηµοσίου 
συµφέροντος και έχει συσταθεί σύµφωνα 
µε το δίκαιο κράτους µέλους πρέπει να 

δικαιούται να υποβάλλει καταγγελία ή να 

ασκεί το δικαίωµα δικαστικής προσφυγής 

για λογαριασµό προσώπων στα οποία 

αναφέρονται δεδοµένα, εφόσον 

εξουσιοδοτηθεί δεόντως από αυτά, ή να 

υποβάλλει ίδια καταγγελία, ανεξάρτητα 

από τυχόν καταγγελία προσώπου στο 

οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα, εάν 

θεωρεί ότι υπάρχει παραβίαση δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα. 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 64 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(64) Κάθε ζηµία την οποία υφίσταται ένα 

πρόσωπο ως αποτέλεσµα παράνοµης 

επεξεργασίας πρέπει να αποτελεί 

αντικείµενο αποζηµίωσης από τον 

υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα 

την επεξεργασία, οι οποίοι µπορεί να 

απαλλάσσονται από την υποχρέωση 

αποζηµίωσης εάν αποδεικνύουν ότι δεν 

ευθύνονται για τη ζηµία, ιδίως εάν 

αποδεικνύουν υπαιτιότητα του προσώπου 

στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα ή σε 

περίπτωση ανωτέρας βίας. 

(64) Κάθε ζηµία, περιλαµβανοµένης της 
ηθικής βλάβης, την οποία υφίσταται ένα 
πρόσωπο ως αποτέλεσµα παράνοµης 

επεξεργασίας πρέπει να αποτελεί 

αντικείµενο αποζηµίωσης από τον 

υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα 

την επεξεργασία, οι οποίοι µπορεί να 

απαλλάσσονται από την υποχρέωση 

αποζηµίωσης µόνο εάν αποδεικνύουν ότι 

δεν ευθύνονται για τη ζηµία, ιδίως εάν 

αποδεικνύουν υπαιτιότητα του προσώπου 

στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα ή σε 

περίπτωση ανωτέρας βίας. 
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 EL 

Τροπολογία  50 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 65 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 66 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

προστασίας των θεµελιωδών δικαιωµάτων 

και των ελευθεριών των φυσικών 

προσώπων και ιδίως του δικαιώµατος στην 

προστασία των δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα που τα αφορούν και της 

διασφάλισης της ελεύθερης ανταλλαγής 

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

προστασίας των θεµελιωδών δικαιωµάτων 

και των ελευθεριών των φυσικών 

προσώπων και ιδίως του δικαιώµατος στην 

προστασία των δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα που τα αφορούν και της 

διασφάλισης της ελεύθερης ανταλλαγής 
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δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από 

αρµόδιες αρχές στην Ένωση, πρέπει να 

ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία 

έκδοσης πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 

290 της συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, πρέπει 
να εκδοθούν κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σε σχέση µε γνωστοποιήσεις παραβίασης 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στην 
αρχή ελέγχου. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό η 
Επιτροπή να πραγµατοποιεί κατάλληλες 

διαβουλεύσεις κατά το 

προπαρασκευαστικό της έργο, µεταξύ 

άλλων σε επίπεδο εµπειρογνωµόνων. Κατά 
την επεξεργασία και την κατάρτιση κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή 

πρέπει να εξασφαλίζει ταυτόχρονη, 

έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των 

σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από 

αρµόδιες αρχές στην Ένωση, πρέπει να 

ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία 

έκδοσης πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 

290 της συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, πρέπει 
να εκδοθούν κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
µε σκοπό τον περαιτέρω προσδιορισµό 
των κριτηρίων και προϋποθέσεων για 
πράξεις επανεπεξεργασίας που απαιτούν 
εκτίµηση επιπτώσεων σε σχέση µε την 
προστασία των δεδοµένων, των 
κριτηρίων και απαιτήσεων για 
παραβίαση δεδοµένων και όσον αφορά το 
επαρκές επίπεδο προστασίας που παρέχει 
µια τρίτη χώρα, ή ένα έδαφος ή ένας 
τοµέας επεξεργασίας στην εν λόγω τρίτη 
χώρα, ή ένας διεθνής οργανισµός. Είναι 
ιδιαίτερα σηµαντικό η Επιτροπή να 

πραγµατοποιεί κατάλληλες διαβουλεύσεις 

κατά το προπαρασκευαστικό της έργο, 

µεταξύ άλλων σε επίπεδο 

εµπειρογνωµόνων, ιδίως µε το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Προστασίας 
∆εδοµένων. Κατά την επεξεργασία και την 
κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η 

Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίζει 
ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη 

διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συµβούλιο. 

 

Τροπολογία  52 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 67 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(67) Για τη διασφάλιση οµοιόµορφων 
προϋποθέσεων εφαρµογής της παρούσας 

οδηγίας όσον αφορά την τεκµηρίωση από 
υπευθύνους επεξεργασίας και εκτελούντες 
την επεξεργασία, την ασφάλεια της 
επεξεργασίας, ιδίως σε σχέση µε τα 

πρότυπα κρυπτογράφησης, τη 
γνωστοποίηση παραβίασης δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα σε αρχή ελέγχου, 
και το επαρκές επίπεδο προστασίας που 

(67) Για τη διασφάλιση οµοιόµορφων 
προϋποθέσεων εφαρµογής της παρούσας 

οδηγίας όσον αφορά την ασφάλεια της 

επεξεργασίας, ιδίως σε σχέση µε τα 

πρότυπα κρυπτογράφησης και τη 
γνωστοποίηση παραβίασης δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα σε αρχή ελέγχου 

πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή 

εκτελεστικές αρµοδιότητες. Οι 
αρµοδιότητες αυτές πρέπει να ασκούνται 
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παρέχουν µια τρίτη χώρα, ή ένα έδαφος ή 
ένας τοµέας επεξεργασίας στην εν λόγω 
τρίτη χώρα, ή ένας διεθνής οργανισµός, 
πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή 

εκτελεστικές αρµοδιότητες. Οι 
αρµοδιότητες αυτές πρέπει να ασκούνται 

σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συµβουλίου, της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά µε 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη µέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρµοδιοτήτων από την Επιτροπή36. 

σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συµβουλίου36. 

_____________ _______________ 

36 
ΕΕ L 55, 28.2.2011, σ. 13. 

36 Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά µε τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη µέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων από την 
Επιτροπή (ΕΕ L 55, 28.2.2011, σ. 13). 

 

Τροπολογία  53 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 68 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(68) Η διαδικασία εξέτασης πρέπει να 
χρησιµοποιείται για τη θέσπιση µέτρων 

όσον αφορά την τεκµηρίωση από 
υπευθύνους επεξεργασίας και εκτελούντες 
την επεξεργασία, την ασφάλεια της 
επεξεργασίας, τη γνωστοποίηση 
παραβίασης δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα σε αρχή ελέγχου και το 
επαρκές επίπεδο προστασίας που 
παρέχουν µια τρίτη χώρα ή ένα έδαφος ή 
ένας τοµέας επεξεργασίας στην εν λόγω 
τρίτη χώρα, ή ένας διεθνής οργανισµός, 
δεδοµένου ότι οι πράξεις αυτές έχουν 

γενικό πεδίο εφαρµογής. 

(68) Η διαδικασία εξέτασης πρέπει να 
χρησιµοποιείται για τη θέσπιση µέτρων 

όσον αφορά την ασφάλεια της 

επεξεργασίας και τη γνωστοποίηση 
παραβίασης δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα σε αρχή ελέγχου, δεδοµένου 

ότι οι πράξεις αυτές έχουν γενικό πεδίο 

εφαρµογής. 
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Τροπολογία  54 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 69 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  55 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 70 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(70) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι της 
παρούσας οδηγίας, και ειδικότερα η 

προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων 

και ελευθεριών των φυσικών προσώπων, 

και ιδίως του δικαιώµατός τους στην 

προστασία των δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα, όπως και η διασφάλιση της 

ελεύθερης ανταλλαγής δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα από αρµόδιες 

αρχές στην Ένωση, δεν µπορούν να 

επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη, 

µπορούν όµως, λόγω της κλίµακας ή των 
αποτελεσµάτων της προβλεπόµενης 

δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα στο 

επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση µπορεί να 
θεσπίσει µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της 
επικουρικότητας, η οποία προβλέπεται στο 

άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Σύµφωνα µε την αρχή της 
αναλογικότητας, η οποία προβλέπεται στο 

εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 

υπερβαίνει το µέτρο που είναι αναγκαίο 

των ανωτέρω στόχων. 

(70) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι της 
παρούσας οδηγίας, και ειδικότερα η 

προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων 

και ελευθεριών των φυσικών προσώπων, 

και ιδίως του δικαιώµατός τους στην 

προστασία των δεδοµένων τους 
προσωπικού χαρακτήρα, όπως και η 

διασφάλιση της ελεύθερης ανταλλαγής 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από 

αρµόδιες αρχές στην Ένωση, δεν µπορούν 

να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη 

µέλη, αλλά µάλλον µπορούν, λόγω της 
κλίµακας ή των αποτελεσµάτων της 

προβλεπόµενης δράσης, να επιτευχθούν 

καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η 

Ένωση µπορεί να θεσπίζει µέτρα, 
σύµφωνα µε την αρχή της 

επικουρικότητας, η οποία προβλέπεται στο 

άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Σύµφωνα µε την αρχή της 
αναλογικότητας, η οποία προβλέπεται στο 

εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 

υπερβαίνει το µέτρο που είναι αναγκαίο 
για την επίτευξη των εν λόγω στόχων. Τα 
κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν 
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αυστηρότερα πρότυπα από αυτά που 
θεσπίζονται µε την παρούσα οδηγία. 

 

Τροπολογία  56 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 72 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(72) ∆εν πρέπει να θιγεί η ισχύς των 
ειδικών διατάξεων όσον αφορά την 

επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα από αρµόδιες αρχές για τους 

σκοπούς της πρόληψης, της διερεύνησης, 

της ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών 

αδικηµάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 

κυρώσεων που περιέχονται σε πράξεις της 

Ένωσης οι οποίες εκδόθηκαν πριν από την 

ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας 

οδηγίας και ρυθµίζουν την επεξεργασία 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µεταξύ 

κρατών µελών ή την πρόσβαση 

συγκεκριµένων αρχών των κρατών µελών 

σε συστήµατα πληροφοριών που 

θεσπίζονται δυνάµει των Συνθηκών. Η 
Επιτροπή πρέπει να αξιολογήσει την 

κατάσταση όσον αφορά τη σχέση µεταξύ 

της παρούσας οδηγίας και των πράξεων 

που εκδόθηκαν πριν από την ηµεροµηνία 

έκδοσης της παρούσας οδηγίας οι οποίες 

ρυθµίζουν την επεξεργασία δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα µεταξύ κρατών 

µελών ή την πρόσβαση συγκεκριµένων 

αρχών των κρατών µελών σε συστήµατα 

πληροφοριών που θεσπίζονται δυνάµει των 

Συνθηκών, προκειµένου να εκτιµηθεί η 
αναγκαιότητα εναρµόνισης των εν λόγω 
ειδικών διατάξεων µε την παρούσα 
οδηγία. 

(72) ∆εν πρέπει να θιγεί η ισχύς των 
ειδικών διατάξεων όσον αφορά την 

επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα από αρµόδιες αρχές για τους 

σκοπούς της πρόληψης, της διερεύνησης, 

της ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών 

αδικηµάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 

κυρώσεων που περιέχονται σε πράξεις της 

Ένωσης οι οποίες εκδόθηκαν πριν από την 

ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας 

οδηγίας και ρυθµίζουν την επεξεργασία 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µεταξύ 

κρατών µελών ή την πρόσβαση 

συγκεκριµένων αρχών των κρατών µελών 

σε συστήµατα πληροφοριών που 

θεσπίζονται δυνάµει των Συνθηκών. 
∆εδοµένου ότι το άρθρο 8 του Χάρτη των 
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων και το άρθρο 
16 ΣΛΕΕ συνεπάγονται ότι το θεµελιώδες 
δικαίωµα στην προστασία των 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 
πρέπει να διασφαλίζεται µε συνεκτικό και 
οµοιόµορφο τρόπο σε ολόκληρη την 
Ένωση, η Επιτροπή πρέπει, εντός δύο 
ετών από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, να αξιολογήσει την 
κατάσταση όσον αφορά τη σχέση µεταξύ 

της παρούσας οδηγίας και των πράξεων 

που εκδόθηκαν πριν από την ηµεροµηνία 

έκδοσης της παρούσας οδηγίας οι οποίες 

ρυθµίζουν την επεξεργασία δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα µεταξύ κρατών 

µελών ή την πρόσβαση συγκεκριµένων 

αρχών των κρατών µελών σε συστήµατα 

πληροφοριών που θεσπίζονται δυνάµει των 

Συνθηκών, και να υποβάλει κατάλληλες 
προτάσεις µε σκοπό τη διασφάλιση 
συνεκτικών και οµοιόµορφων νοµικών 
κανόνων που θα σχετίζονται µε την 
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επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τις αρµόδιες αρχές ή την 
πρόσβαση καθορισµένων αρχών των 
κρατών µελών σε συστήµατα 
πληροφοριών που θεσπίζονται δυνάµει 
των Συνθηκών, καθώς και µε την 
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τα θεσµικά και λοιπά 
όργανα και τους οργανισµούς της 
Ένωσης για τους σκοπούς της πρόληψης, 
της διερεύνησης, της ανίχνευσης ή της 
δίωξης ποινικών αδικηµάτων ή της 
εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων εντός του 
πεδίου εφαρµογής της παρούσας οδηγίας. 

Τροπολογία  57 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 73 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(73) Για τη διασφάλιση της συνολικής και 

συνεκτικής προστασίας των δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα στην Ένωση, 

διεθνείς συµφωνίες συναφθείσες από τα 

κράτη µέλη πριν από την έναρξη ισχύος 

της παρούσας οδηγίας πρέπει να 

τροποποιηθούν σύµφωνα µε την παρούσα 

οδηγία. 

(73) Για τη διασφάλιση της συνολικής και 
συνεκτικής προστασίας των δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα στην Ένωση, 

διεθνείς συµφωνίες συναφθείσες από την 
Ένωση ή από τα κράτη µέλη πριν από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας 

πρέπει να τροποποιηθούν σύµφωνα µε την 

παρούσα οδηγία.  

 

Τροπολογία  58 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 76 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(76) Σύµφωνα µε τα άρθρα 2 και 2α του 

πρωτοκόλλου σχετικά µε τη θέση της 

∆ανίας, το οποίο προσαρτάται στη 

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

στη Συνθήκη για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ∆ανία δεν 

δεσµεύεται από την παρούσα οδηγία ούτε 

υπόκειται στην εφαρµογή της. ∆εδοµένου 
ότι η παρούσα οδηγία αναπτύσσει το 
κεκτηµένο του Σένγκεν, βάσει του τρίτου 
µέρους του τίτλου V της Συνθήκης για τη 

(76) Σύµφωνα µε τα άρθρα 2 και 2α του 

πρωτοκόλλου σχετικά µε τη θέση της 

∆ανίας, το οποίο προσαρτάται στη 

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

στη Συνθήκη για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ∆ανία δεν 

δεσµεύεται από την παρούσα οδηγία ούτε 

υπόκειται στην εφαρµογή της. 



 

 

 PE529.596/ 38 

 EL 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
∆ανία αποφασίζει, σύµφωνα µε το άρθρο 
4 του πρωτοκόλλου, εντός εξαµήνου µετά 
την έκδοση της παρούσας οδηγίας, εάν 
θα την εφαρµόσει στο εθνικό της δίκαιο. 

 

 

Τροπολογία  59 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Αντικείµενο και στόχοι Αντικείµενο και στόχοι 

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τους 

κανόνες που αφορούν την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα από αρµόδιες αρχές για τους 

σκοπούς της πρόληψης, της διερεύνησης, 

της ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών 

αδικηµάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 

κυρώσεων. 

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τους 

κανόνες που αφορούν την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα από αρµόδιες αρχές για τους 

σκοπούς της πρόληψης, της διερεύνησης, 

της ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών 

αδικηµάτων και τις προϋποθέσεις για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. 

2. Σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία, τα 

κράτη µέλη: 

2. Σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία, τα 

κράτη µέλη: 

α) προστατεύουν τα θεµελιώδη δικαιώµατα 

και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων 

και, ειδικότερα, το δικαίωµά τους στην 

προστασία των δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα· και  

α) προστατεύουν τα θεµελιώδη δικαιώµατα 

και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων 

και, ειδικότερα, το δικαίωµά τους στην 

προστασία των δεδοµένων τους 

προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής 

ζωής τους· και  

β) διασφαλίζουν την απουσία περιορισµού 

ή απαγόρευσης της ανταλλαγής δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα από αρµόδιες 

αρχές εντός της Ένωσης για λόγους που 

σχετίζονται µε την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα. 

β) διασφαλίζουν την απουσία περιορισµού 

ή απαγόρευσης της ανταλλαγής δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα από αρµόδιες 

αρχές εντός της Ένωσης για λόγους που 

σχετίζονται µε την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα. 

 2α. Η παρούσα οδηγία δεν εµποδίζει τα 
κράτη µέλη να προβλέπουν αυστηρότερα 
πρότυπα από εκείνα που θεσπίζει η 
παρούσα οδηγία. 
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Τροπολογία  60 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Πεδίο εφαρµογής Πεδίο εφαρµογής 

1. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στην 

επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα από αρµόδιες αρχές για τους 

σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 1 

παράγραφος 1. 

1. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στην 

επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα από αρµόδιες αρχές για τους 

σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 1 

παράγραφος 1. 

2. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στην, εν 

όλω ή εν µέρει, αυτοµατοποιηµένη 

επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα, καθώς και στη µη 

αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία τέτοιων 

δεδοµένων τα οποία περιλαµβάνονται ή 

πρόκειται να περιληφθούν σε σύστηµα 

αρχειοθέτησης. 

2. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στην, εν 

όλω ή εν µέρει, αυτοµατοποιηµένη 

επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα, καθώς και στη µη 

αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία τέτοιων 

δεδοµένων τα οποία περιλαµβάνονται ή 

πρόκειται να περιληφθούν σε σύστηµα 

αρχειοθέτησης. 

3. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται 
στην επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα:  

3. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται 
στην επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα 

α) στο πλαίσιο δραστηριότητας η οποία 
δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του 

δικαίου της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά 
την εθνική ασφάλεια· 

στο πλαίσιο δραστηριότητας η οποία δεν 

εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του δικαίου 

της Ένωσης. 

β) από τα θεσµικά και λοιπά όργανα και 
τους οργανισµούς της Ένωσης. 

 

 

Τροπολογία  61 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ορισµοί Ορισµοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας 

νοούνται ως: 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας 

νοούνται ως: 

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 
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χρησιµοποιηθούν από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή από οποιοδήποτε άλλο 
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ιδίως βάσει 
αριθµού ταυτότητας, δεδοµένων θέσης, 
επιγραµµικού αναγνωριστικού ή βάσει 
ενός ή περισσοτέρων παραµέτρων που 
χαρακτηρίζουν την υπόσταση του 
συγκεκριµένου προσώπου από σωµατική, 
βιολογική, γενετική, ψυχική, οικονοµική, 
πολιτιστική ή κοινωνική άποψη· 

2) «δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα»: 

κάθε πληροφορία η οποία αναφέρεται σε 

συγκεκριµένο φυσικό πρόσωπο· 

2) «δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα»: 

κάθε πληροφορία η οποία αναφέρεται σε 

φυσικό πρόσωπο η ταυτότητα του οποίου 
είναι γνωστή ή µπορεί να εξακριβωθεί 
(«πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδοµένα»)· πρόσωπο του οποίου η 
ταυτότητα µπορεί να εξακριβωθεί είναι 
εκείνο που µπορεί να προσδιοριστεί, 
άµεσα ή έµµεσα, ιδίως µέσω αναφοράς 
σε προσδιοριστικό στοιχείο όπως όνοµα, 
αριθµός ταυτότητας, δεδοµένα θέσης, 
µοναδικό αναγνωριστικό ή σε έναν ή 
περισσότερους παράγοντες που 
προσιδιάζουν στη σωµατική, 
φυσιολογική, γενετική, ψυχική, 
οικονοµική, πολιτιστική ή κοινωνική ή σε 
σχέση µε το φύλο ταυτότητα του 
προσώπου αυτού· 

 2α) «ψευδώνυµα δεδοµένα»: τα δεδοµένα 
προσωπικού χαρακτήρα που δεν µπορούν 
να αποδοθούν σε ένα συγκεκριµένο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδοµένα χωρίς τη χρήση πρόσθετων 
πληροφοριών, εφόσον οι πρόσθετες αυτές 
πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και 
υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά 
µέτρα για να εξασφαλισθεί ότι δεν 
µπορούν να αποδοθούν· 

3) «επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά 

πράξεων που πραγµατοποιείται, µε ή χωρίς 

τη χρήση αυτοµατοποιηµένων µέσων, σε 

δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα ή 

σύνολα δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η 

καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η 

αποθήκευση, η προσαρµογή ή η µεταβολή, 

η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η 

χρήση, η κοινολόγηση µε διαβίβαση, η 

διάδοση ή κάθε άλλη µορφή διάθεσης, η 

3) «επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά 

πράξεων που πραγµατοποιείται, µε ή χωρίς 

τη χρήση αυτοµατοποιηµένων µέσων, σε 

δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα ή 

σύνολα δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η 

καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η 

αποθήκευση, η προσαρµογή ή η µεταβολή, 

η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η 

χρήση, η κοινολόγηση µε διαβίβαση, η 

διάδοση ή κάθε άλλη µορφή διάθεσης, η 
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εναρµόνιση ή ο συνδυασµός, ο 

περιορισµός, η διαγραφή ή η καταστροφή· 

εναρµόνιση ή ο συνδυασµός, ο 

περιορισµός, η διαγραφή ή η καταστροφή· 

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

4) «περιορισµός της επεξεργασίας»: η 

επισήµανση αποθηκευµένων δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα µε στόχο τον 

περιορισµό της επεξεργασίας τους στο 

µέλλον· 

4) «περιορισµός της επεξεργασίας»: η 

επισήµανση αποθηκευµένων δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα µε στόχο τον 

περιορισµό της επεξεργασίας τους στο 

µέλλον· 

5) «σύστηµα αρχειοθέτησης»: κάθε 

διαρθρωµένο σύνολο δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι 

προσπελάσιµα µε γνώµονα συγκεκριµένα 

κριτήρια, είτε το σύνολο αυτό είναι 

συγκεντρωµένο είτε αποκεντρωµένο είτε 

κατανεµηµένο σε λειτουργική ή 

γεωγραφική βάση· 

5) «σύστηµα αρχειοθέτησης»: κάθε 

διαρθρωµένο σύνολο δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι 

προσπελάσιµα µε γνώµονα συγκεκριµένα 

κριτήρια, είτε το σύνολο αυτό είναι 

συγκεντρωµένο είτε αποκεντρωµένο είτε 

κατανεµηµένο σε λειτουργική ή 

γεωγραφική βάση· 

6) «υπεύθυνος επεξεργασίας»: η αρµόδια 
δηµόσια αρχή η οποία, µόνη ή από κοινού 

µε άλλους, καθορίζει τους σκοπούς, τις 

προϋποθέσεις και τον τρόπο της 

επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα· όταν οι σκοποί, οι 
προϋποθέσεις και ο τρόπος της 

επεξεργασίας καθορίζονται από το δίκαιο 

της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους µέλους, ο 

υπεύθυνος της επεξεργασίας ή τα ειδικά 

κριτήρια για τον διορισµό του µπορούν να 

καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή 

το δίκαιο κράτους µέλους· 

6) «υπεύθυνος επεξεργασίας»: η αρµόδια 
δηµόσια αρχή η οποία, µόνη ή από κοινού 

µε άλλους, καθορίζει τους σκοπούς, τις 

προϋποθέσεις και τον τρόπο της 

επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα· όταν οι σκοποί, οι 
προϋποθέσεις και ο τρόπος της 

επεξεργασίας καθορίζονται από το δίκαιο 

της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους µέλους, ο 

υπεύθυνος της επεξεργασίας ή τα ειδικά 

κριτήρια για τον διορισµό του µπορούν να 

καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή 

το δίκαιο κράτους µέλους· 

7) «εκτελών την επεξεργασία»: φυσικό ή 

νοµικό πρόσωπο, δηµόσια αρχή, υπηρεσία 

ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας που 

επεξεργάζεται δεδοµένα προσωπικού 

χαρακτήρα για λογαριασµό του υπευθύνου 

της επεξεργασίας· 

7) «εκτελών την επεξεργασία»: φυσικό ή 

νοµικό πρόσωπο, δηµόσια αρχή, υπηρεσία 

ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας που 

επεξεργάζεται δεδοµένα προσωπικού 

χαρακτήρα για λογαριασµό του υπευθύνου 

της επεξεργασίας· 

8) «αποδέκτης»: φυσικό ή νοµικό 8) «αποδέκτης»: φυσικό ή νοµικό 
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πρόσωπο, δηµόσια αρχή, υπηρεσία ή 

οποιοσδήποτε άλλος φορέας στον οποίο 

κοινολογούνται τα δεδοµένα προσωπικού 

χαρακτήρα· 

πρόσωπο, δηµόσια αρχή, υπηρεσία ή 

οποιοσδήποτε άλλος φορέας στον οποίο 

κοινολογούνται τα δεδοµένα προσωπικού 

χαρακτήρα· 

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»: 

η τυχαία ή παράνοµη καταστροφή, 

απώλεια, µεταβολή, άνευ αδείας 

κοινολόγηση ή προσπέλαση προσωπικών 

δεδοµένων που διαβιβάσθηκαν, 

αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο 

τρόπο σε επεξεργασία· 

10) «γενετικά δεδοµένα»: όλα τα 

δεδοµένα, οποιουδήποτε τύπου, τα οποία 

αφορούν τα χαρακτηριστικά φυσικού 

προσώπου που κληρονοµούνται ή 

αποκτώνται κατά την αρχική προγεννητική 

ανάπτυξη· 

10) «γενετικά δεδοµένα»: όλα τα 

δεδοµένα, οποιουδήποτε τύπου, τα οποία 

αφορούν τα χαρακτηριστικά φυσικού 

προσώπου που κληρονοµούνται ή 

αποκτώνται κατά την αρχική προγεννητική 

ανάπτυξη· 

11) «βιοµετρικά δεδοµένα»: οποιαδήποτε 

δεδοµένα σχετίζονται µε σωµατικά, 

βιολογικά ή συµπεριφορικά 

χαρακτηριστικά φυσικού προσώπου, τα 

οποία επιτρέπουν την αδιαµφισβήτητη 

ταυτοποίησή του, όπως εικόνες προσώπου 

ή δακτυλοσκοπικά δεδοµένα· 

11) «βιοµετρικά δεδοµένα»: οποιαδήποτε 

δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα 
σχετίζονται µε σωµατικά, βιολογικά ή 

συµπεριφορικά χαρακτηριστικά φυσικού 

προσώπου, τα οποία επιτρέπουν την 

αδιαµφισβήτητη ταυτοποίησή του, όπως 

εικόνες προσώπου ή δακτυλοσκοπικά 

δεδοµένα· 

12) «δεδοµένα που αφορούν την υγεία»: 

κάθε πληροφορία που σχετίζεται µε τη 
σωµατική ή ψυχική υγεία ενός ατόµου ή µε 

την παροχή υπηρεσιών υγείας σε αυτό· 

12) «δεδοµένα που αφορούν την υγεία»: 

οποιαδήποτε δεδοµένα προσωπικού 
χαρακτήρα που σχετίζονται µε τη 
σωµατική ή ψυχική υγεία ενός ατόµου ή µε 

την παροχή υπηρεσιών υγείας σε αυτό· 

13) «παιδί»: οποιοδήποτε πρόσωπο ηλικίας 

κάτω των 18 ετών· 

13) «παιδί»: οποιοδήποτε πρόσωπο ηλικίας 

κάτω των 18 ετών· 

14)  «αρµόδιες αρχές»: κάθε δηµόσια αρχή 

αρµόδια για την πρόληψη, τη διερεύνηση, 

την ανίχνευση ή τη δίωξη ποινικών 

αδικηµάτων ή την εκτέλεση ποινικών 

κυρώσεων· 

14)  «αρµόδιες αρχές»: κάθε δηµόσια αρχή 

αρµόδια για την πρόληψη, τη διερεύνηση, 

την ανίχνευση ή τη δίωξη ποινικών 

αδικηµάτων ή την εκτέλεση ποινικών 

κυρώσεων· 

15)  «αρχή ελέγχου»: δηµόσια αρχή την 

οποία συγκροτεί ένα κράτος µέλος 

σύµφωνα µε το άρθρο 39. 

15) «αρχή ελέγχου»: δηµόσια αρχή την 

οποία συγκροτεί ένα κράτος µέλος 

σύµφωνα µε το άρθρο 39. 

 

Τροπολογία  62 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Αρχές σχετικές µε την επεξεργασία 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 

Αρχές σχετικές µε την επεξεργασία 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 

Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι τα 

δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει: 

Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι τα 

δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει:  

α) να υποβάλλονται σε θεµιτή και 
σύννοµη επεξεργασία· 

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

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) να συλλέγονται για καθορισµένους, 

ρητούς και νόµιµους σκοπούς και να µην 

υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία 

κατά τρόπο µη συµβατό προς τους 

σκοπούς αυτούς· 

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

επεξεργασία· 

γ) να είναι κατάλληλα και συναφή καθώς 
και να 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· 

δ) να είναι ακριβή και, όταν απαιτείται, να 
επικαιροποιούνται· πρέπει να λαµβάνονται 

όλα τα εύλογα µέτρα ώστε δεδοµένα 

προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι 

ανακριβή, σε σχέση µε τους σκοπούς για 

τους οποίους υποβάλλονται σε 

επεξεργασία, να διαγράφονται ή να 

διορθώνονται χωρίς καθυστέρηση· 

δ) να είναι ακριβή και να 

επικαιροποιούνται· πρέπει να λαµβάνονται 

όλα τα εύλογα µέτρα ώστε δεδοµένα 

προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι 

ανακριβή, σε σχέση µε τους σκοπούς για 

τους οποίους υποβάλλονται σε 

επεξεργασία, να διαγράφονται ή να 

διορθώνονται χωρίς καθυστέρηση· 

ε) να διατηρούνται υπό µορφή που 

επιτρέπει τον προσδιορισµό της 

ταυτότητας των προσώπων στα οποία 

αναφέρονται για χρονικό διάστηµα όχι 

µεγαλύτερο από αυτό που είναι αναγκαίο 

για την επίτευξη των σκοπών για τους 

οποίους τα δεδοµένα προσωπικού 

χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία·  

ε) να διατηρούνται υπό µορφή που 

επιτρέπει τον προσδιορισµό της 

ταυτότητας των προσώπων στα οποία 

αναφέρονται για χρονικό διάστηµα όχι 

µεγαλύτερο από αυτό που είναι αναγκαίο 

για την επίτευξη των σκοπών για τους 

οποίους τα δεδοµένα προσωπικού 

χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία·  

στ) να υποβάλλονται σε επεξεργασία υπό 

την ευθύνη και την υποχρέωση 

αποζηµίωσης του υπευθύνου 

επεξεργασίας, ο οποίος διασφαλίζει τη 

συµµόρφωση προς τις διατάξεις που 

στ) να υποβάλλονται σε επεξεργασία υπό 

την ευθύνη και την υποχρέωση 

αποζηµίωσης του υπευθύνου 

επεξεργασίας, ο οποίος διασφαλίζει και 
είναι σε θέση να καταδεικνύει τη 
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θεσπίζονται δυνάµει της παρούσας 

οδηγίας. 

συµµόρφωση προς τις διατάξεις που 

θεσπίζονται δυνάµει της παρούσας 

οδηγίας· 

 στ α) να υποβάλλονται σε τέτοιου είδους 
επεξεργασία ώστε να δίνεται, ουσιαστικά, 
στο άτοµο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδοµένα η δυνατότητα να ασκεί τα 
δικαιώµατά του όπως περιγράφονται στα 
άρθρα 10 έως 17· 

 στ β) να υποβάλλονται σε επεξεργασία 
κατά τρόπον ώστε να προστατεύονται 
από µη εξουσιοδοτηµένη ή παράνοµη 
επεξεργασία και τυχαία απώλεια, 
καταστροφή ή φθορά, χρησιµοποιώντας 
κατάλληλα τεχνικά ή οργανωτικά µέτρα· 

 στ γ) να υποβάλλονται σε επεξεργασία 
µόνον από δεόντως εξουσιοδοτηµένα 
µέλη του προσωπικού των αρµόδιων 
αρχών που τα χρειάζονται για την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους.  

Τροπολογία  63 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 4α 

 Πρόσβαση σε δεδοµένα που έτυχαν 
αρχικής επεξεργασίας για σκοπούς 
άλλους από εκείνους που αναφέρονται 

στο άρθρο 1 παράγραφος 1 

 1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι οι 
αρµόδιες αρχές µπορούν να έχουν 
πρόσβαση σε δεδοµένα προσωπικού 
χαρακτήρα που έτυχαν αρχικής 
επεξεργασίας για σκοπούς άλλους από 
εκείνους που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 1 µόνον εάν αυτό 
επιτρέπεται συγκεκριµένα από το δίκαιο 
της Ένωσης ή κράτους µέλους που 
πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του 
άρθρου 7 παράγραφος 1α) και να 
προβλέπει ότι: 

 α) η πρόσβαση επιτρέπεται µόνο σε 
δεόντως εξουσιοδοτηµένα µέλη του 
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προσωπικού των αρµόδιων αρχών κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων τους όταν, 
σε συγκεκριµένη περίπτωση, υπάρχουν 
εύλογοι λόγοι να πιστεύεται ότι η 
επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα θα συµβάλει σε ουσιαστικά 
στην πρόληψη, τη διερεύνηση, την 
ανίχνευση ή τη δίωξη ποινικών 
αδικηµάτων ή στην εκτέλεση ποινικών 
κυρώσεων·  

 β) οι αιτήσεις παροχής πρόσβασης πρέπει 
να είναι γραπτές και να αναφέρουν τους 
νοµικούς λόγους στους οποίους 
στηρίζονται·  

 γ) η γραπτή αίτηση πρέπει να είναι 
τεκµηριωµένη· και 

 δ) εφαρµόζονται κατάλληλες εγγυήσεις 
για να διασφαλισθεί η προστασία των 
θεµελιωδών δικαιωµάτων και ελευθεριών 
σε σχέση µε την επεξεργασία των 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι 
εγγυήσεις αυτές δεν θίγουν και είναι 
συµπληρωµατικές προς τις ειδικές 
προϋποθέσεις πρόσβασης σε δεδοµένα 
προσωπικού χαρακτήρα, όπως η 
δικαστική άδεια, σύµφωνα µε το δίκαιο 
του κράτους µέλους. 

 2. Πρόσβαση σε δεδοµένα προσωπικού 
χαρακτήρα που βρίσκονται στην κατοχή 
ιδιωτών ή άλλων δηµόσιων αρχών 
επιτρέπεται µόνον για τη διερεύνηση ή 
δίωξη ποινικών αδικηµάτων σύµφωνα µε 
απαιτήσεις αναγκαιότητας και 
αναλογικότητας που θα καθορίζεται από 
το ενωσιακό δίκαιο ή από κάθε κράτος 
µέλος στο εθνικό του δίκαιο, µε πλήρη 
συµµόρφωση προς το άρθρο 7α. 

 

Τροπολογία  64 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 β (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 4β 
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 Χρονικά όρια αποθήκευσης και 
επανεξέτασης 

 1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι τα 
δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που 
υπόκεινται σε επεξεργασία σύµφωνα µε 
την παρούσα οδηγία διαγράφονται από 
τις αρµόδιες αρχές όταν δεν είναι πλέον 
αναγκαία για τους σκοπούς για τους 
οποίους έτυχαν επεξεργασίας. 

 2. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι οι 
αρµόδιες αρχές θεσπίζουν µηχανισµούς 
που διασφαλίζουν τον ορισµό χρονικών 
ορίων, σύµφωνα µε το άρθρο 4, για τη 
διαγραφή των δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα και την περιοδική 
επανεξέταση της ανάγκης αποθήκευσης 
των δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένου 
του καθορισµού περιόδων αποθήκευσης 
για τις διάφορες κατηγορίες δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Θεσπίζονται 
διαδικαστικά µέτρα που διασφαλίζουν 
την τήρηση των εν λόγω χρονικών ορίων 
ή των διαστηµάτων περιοδικής 
επανεξέτασης. 

 

Τροπολογία  65 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

∆ιάκριση µεταξύ διαφορετικών 
κατηγοριών προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδοµένα 

∆ιαφορετικές κατηγορίες προσώπων στα 
οποία αναφέρονται τα δεδοµένα 

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

1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι οι 
αρµόδιες αρχές µπορούν, για τους 
σκοπούς του άρθρου 1 παράγραφος 1, να 
επεξεργάζονται δεδοµένα προσωπικού 
χαρακτήρα των ακόλουθων 
διαφορετικών κατηγοριών υποκειµένων 
και ο υπεύθυνος επεξεργασίας κάνει σαφή 
διάκριση µεταξύ αυτών των κατηγοριών: 

α) προσώπων σε σχέση µε τα οποία 

υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύεται ότι 
διέπραξαν ή πρόκειται να διαπράξουν 

ποινικό αδίκηµα·  

α) προσώπων σε σχέση µε τα οποία 

υπάρχουν εύλογοι λόγοι να πιστεύεται ότι 
διέπραξαν ή πρόκειται να διαπράξουν 

ποινικό αδίκηµα· 
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β) προσώπων τα οποία καταδικάσθηκαν 

για ποινικό αδίκηµα· 
β) προσώπων που έχουν καταδικαστεί για 

έγκληµα· 

γ) θυµάτων ποινικού αδικήµατος ή 

προσώπων για τα οποία ορισµένα 

πραγµατικά περιστατικά δηµιουργούν την 

πεποίθηση ότι µπορεί να πέσουν θύµατα 

ποινικού αδικήµατος· 

γ) θυµάτων ποινικού αδικήµατος ή 

προσώπων για τα οποία ορισµένα 

πραγµατικά περιστατικά δηµιουργούν την 

πεποίθηση ότι µπορεί να πέσουν θύµατα 

ποινικού αδικήµατος· και 

δ) τρίτων ως προς ποινικό αδίκηµα, όπως 

προσώπων που ενδέχεται να κληθούν να 

καταθέσουν σε ανακρίσεις σχετικά µε 

ποινικά αδικήµατα ή σε επακόλουθη 

ποινική διαδικασία ή προσώπων που 

µπορούν να παράσχουν πληροφορίες 

σχετικά µε ποινικά αδικήµατα, ή 

προσώπων επικοινωνίας ή συνεργών των 

προσώπων που αναφέρονται στα στοιχεία 

α) και β)· και 

δ) τρίτων ως προς ποινικό αδίκηµα, όπως 

προσώπων που ενδέχεται να κληθούν να 

καταθέσουν σε ανακρίσεις σχετικά µε 

ποινικά αδικήµατα ή σε επακόλουθη 

ποινική διαδικασία ή προσώπων που 

µπορούν να παράσχουν πληροφορίες 

σχετικά µε ποινικά αδικήµατα, ή 

προσώπων επικοινωνίας ή συνεργών των 

προσώπων που αναφέρονται στα στοιχεία 

α) και β)· 

ε) προσώπων που δεν υπάγονται σε καµία 

από τις ως άνω αναφερόµενες κατηγορίες. 

 

 2. ∆εδοµένα προσωπικού χαρακτήρα 
άλλων υποκειµένων των δεδοµένων από 
εκείνους οι οποίοι αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 µπορούν να υποβάλλονται 
σε επεξεργασία µόνο:  

 α) εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την 
διερεύνηση ή τη δίωξη συγκεκριµένου 
ποινικού αδικήµατος προκειµένου να 
αξιολογηθεί κατά πόσο τα δεδοµένα 
έχουν ενδιαφέρον για µία από τις 
κατηγορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1· ή 

 β) όταν η εν λόγω επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για στοχοθετηµένους, 
προληπτικούς λόγους ή για τους σκοπούς 
ποινικής διερεύνησης, υπό την 
αποκλειστική προϋπόθεση ότι ο εν λόγω 
σκοπός είναι νόµιµος, καλά 
διατυπωµένος και συγκεκριµένος και η 
επεξεργασία περιορίζεται αυστηρά στην 
αξιολόγηση του ενδιαφέροντος που έχουν 
τα δεδοµένα για µία από τις κατηγορίες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η 
επεξεργασία αυτή υπόκειται σε τακτικό 
έλεγχο ανά έξι µήνες τουλάχιστον και 
οιαδήποτε περαιτέρω χρήση 
απαγορεύεται. 
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 3. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι 
επιπρόσθετοι περιορισµοί και εγγυήσεις, 
σύµφωνα µε το δίκαιο κράτους µέλους, 
εφαρµόζονται στην περαιτέρω 
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα που αναφέρονται στα 
πρόσωπα που καλύπτονται από την 
παράγραφο 1 σηµεία γ) και δ). 

Τροπολογία  66 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

∆ιαφορετικοί βαθµοί ακρίβειας και 

αξιοπιστίας δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα 

∆ιαφορετικοί βαθµοί ακρίβειας και 

αξιοπιστίας δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα 

1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι, στον 
βαθµό του εφικτού, οι διαφορετικές 
κατηγορίες δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα που υποβάλλονται σε 

επεξεργασία διακρίνονται ανάλογα µε τον 
βαθµό ακρίβειας και αξιοπιστίας τους. 

1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι η 
ακρίβεια και η αξιοπιστία δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται 

σε επεξεργασία είναι εξασφαλισµένες. 

2. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν, στον 
βαθµό του εφικτού, ότι τα δεδοµένα 
προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 

βασίζονται σε πραγµατικά περιστατικά 

διακρίνονται από τα δεδοµένα προσωπικού 

χαρακτήρα τα οποία βασίζονται σε 

προσωπικές εκτιµήσεις. 

2. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι τα 
δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 

βασίζονται σε πραγµατικά περιστατικά 

διακρίνονται από τα δεδοµένα προσωπικού 

χαρακτήρα τα οποία βασίζονται σε 

προσωπικές εκτιµήσεις, σύµφωνα µε τον 
βαθµό ακρίβειας και αξιοπιστίας τους. 

 2α. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι 
δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα τα 
οποία δεν είναι ακριβή, πλήρη ή 
επικαιροποιηµένα δεν διαβιβάζονται ούτε 
τίθενται στη διάθεση των 
ενδιαφεροµένων. Προς το σκοπό αυτό, οι 
αρµόδιες αρχές αξιολογούν την ποιότητα 
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, 
πριν από τη διαβίβαση ή τη διάθεση των 
δεδοµένων αυτών. Σε κάθε διαβίβαση 
δεδοµένων επισυνάπτονται στο µέτρο του 
δυνατού πληροφορίες που επιτρέπουν στο 
κράτος µέλος που παραλαµβάνει τα 
δεδοµένα να αξιολογήσει την ακρίβεια, 
την πληρότητα, τον επίκαιρο χαρακτήρα 
και την αξιοπιστία των δεδοµένων. Τα 
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δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα δεν 
διαβιβάζονται αν δεν ζητηθεί από 
αρµόδια αρχή, πράγµα που ισχύει ιδίως 
για δεδοµένα που ήταν αρχικά στην 
κατοχή ιδιωτών.  

 2β. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι 
έχουν διαβιβασθεί ανακριβή δεδοµένα, ή 
ότι τα δεδοµένα διαβιβάσθηκαν 
παρανόµως, ο αποδέκτης τους πρέπει να 
ενηµερωθεί πάραυτα. Ο αποδέκτης 
υποχρεούται να διορθώσει αµελλητί τα 
δεδοµένα σύµφωνα µε την παράγραφο 1 
και το άρθρο 15 ή να τα διαγράψει 
σύµφωνα µε το άρθρο 16.  

Τροπολογία  67 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Νοµιµότητα επεξεργασίας  Νοµιµότητα επεξεργασίας  

Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι η 

επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα είναι σύννοµη µόνον εάν και 

στο µέτρο που είναι απαραίτητη: 

1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι η 
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα είναι σύννοµη µόνον εάν και 

στο µέτρο που αυτή βασίζεται στο δίκαιο 
της Ένωσης ή κράτους µέλους  για τους 
σκοπούς που καθορίζονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 1 και είναι απαραίτητη: 

α) για την εκτέλεση καθήκοντος που 

ασκείται από αρµόδια αρχή βάσει νόµου 
για τους σκοπούς που καθορίζονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1· ή 

α) για την εκτέλεση καθήκοντος που 

ασκείται από αρµόδια αρχή· ή 

β) για τη συµµόρφωση προς υποχρέωση 
την οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
υπέχει εκ του νόµου· ή 

 

γ) για την προστασία των ζωτικών 
συµφερόντων του προσώπου στο οποίο 

αναφέρονται τα δεδοµένα ή άλλου 

προσώπου· ή 

γ) για την προστασία των ζωτικών 
συµφερόντων του προσώπου στο οποίο 

αναφέρονται τα δεδοµένα ή άλλου 

προσώπου· ή 

δ) για την πρόληψη άµεσης και σοβαρής 
απειλής κατά της δηµόσιας ασφάλειας. 

δ) για την πρόληψη άµεσης και σοβαρής 
απειλής κατά της δηµόσιας ασφάλειας. 

 1α. Το δίκαιο κράτους µέλους που διέπει 
την επεξεργασία των δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της 
παρούσας οδηγίας περιέχει ρητές και 
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λεπτοµερείς διατάξεις που προσδιορίζουν 
τουλάχιστον: 

 α) τους σκοπούς της επεξεργασίας· 

 β) τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα 
που θα υποβληθούν σε επεξεργασία· 

 γ) τους συγκεκριµένους σκοπούς και τα 
µέσα της επεξεργασίας· 

 δ) τον διορισµό του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή τα συγκεκριµένα κριτήρια 
για τον διορισµό του· 

 ε) τις κατηγορίες των δεόντως 
εξουσιοδοτηµένων µελών του 
προσωπικού των αρχών που είναι 
αρµόδιες για την επεξεργασία των 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα· 

 στ) τη διαδικασία που πρέπει να τηρείται 
για την επεξεργασία· 

 ζ) τη χρήση που µπορεί να γίνει στα 
ληφθέντα δεδοµένα προσωπικού 
χαρακτήρα· 

 η) τους περιορισµούς της έκτασης τυχόν 
διακριτικής ευχέρειας που παραχωρείται 
στις αρµόδιες αρχές σε σχέση µε τις 
δραστηριότητες επεξεργασίας. 

Τροπολογία  68 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 7α 

 Περαιτέρω επεξεργασία για 
ασυµβίβαστους σκοπούς 

 1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι τα 
δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα 
µπορούν να υποβάλλονται σε περαιτέρω 
επεξεργασία για σκοπό άλλον από εκείνον 
που ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, 
ο οποίος δεν είναι συµβατός µε τους 
σκοπούς για τους οποίους συνελέγησαν 
αρχικά τα δεδοµένα, εάν και στον βαθµό 
που:  

 α) ο σκοπός είναι αυστηρά απαραίτητος 
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και αναλογικός σε µια δηµοκρατική 
κοινωνία και απαιτείται από το δίκαιο 
της Ένωσης ή κράτους µέλους για 
νόµιµο, καλά καθορισµένο και 
συγκεκριµένο σκοπό·  

 β) η επεξεργασία περιορίζεται αυστηρά 
σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει 
τον απαραίτητο για την συγκεκριµένη 
πράξη επεξεργασίας χρόνο· 

 γ) οιαδήποτε περαιτέρω χρήση για άλλους 
σκοπούς απαγορεύεται. 

 Πριν από οιαδήποτε επεξεργασία, το 
κράτος µέλος προβαίνει σε διαβούλευση 
µε τον Επόπτη Προστασίας ∆εδοµένων 
και διενεργεί εκτίµηση επιπτώσεων σε 
σχέση µε την προστασία των δεδοµένων. 

 2. Πέραν των προϋποθέσεων του άρθρου 
7 παράγραφος 1α), το δίκαιο κράτους 
µέλους που επιτρέπει την περαιτέρω 
επεξεργασία, όπως ορίζεται στην 
παράγραφο 1, περιέχει ρητές και 
λεπτοµερείς διατάξεις που προσδιορίζουν 
τουλάχιστον:  

 α) τους συγκεκριµένους σκοπούς και τα 
µέσα της εν λόγω επεξεργασίας·  

 β) ότι η πρόσβαση επιτρέπεται µόνο σε 
δεόντως εξουσιοδοτηµένα µέλη του 
προσωπικού των αρµόδιων αρχών κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων τους όταν, 
σε συγκεκριµένη περίπτωση, υπάρχουν 
εύλογοι λόγοι να πιστεύεται ότι η 
επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα θα συµβάλλει ουσιαστικά 
στην πρόληψη, τη διερεύνηση, την 
ανίχνευση ή τη δίωξη ποινικών 
αδικηµάτων ή στην εκτέλεση ποινικών 
κυρώσεων· και 

 γ) ότι θεσπίζονται κατάλληλες εγγυήσεις 
προκειµένου να διασφαλισθεί η 
προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων 
και ελευθεριών σε σχέση µε την 
επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα.  

 Τα κράτη µέλη µπορούν να απαιτούν να 
υπόκειται η πρόσβαση στα δεδοµένα 
προσωπικού χαρακτήρα σε πρόσθετες 
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προϋποθέσεις, όπως η δικαστική άδεια, 
σύµφωνα µε το εθνικό τους δίκαιο. 

 3. Τα κράτη µέλη µπορούν επίσης να 
επιτρέπουν την περαιτέρω επεξεργασία 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για 
ιστορικούς, στατιστικούς ή 
επιστηµονικούς σκοπούς υπό την 
προϋπόθεση ότι θεσπίζουν κατάλληλες 
εγγυήσεις, όπως η ανωνυµία των 
δεδοµένων. 

 

Τροπολογία  69 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 

Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 

1. Τα κράτη µέλη απαγορεύουν την 
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα τα οποία αποκαλύπτουν φυλή ή 

εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήµατα, 

θρησκεία ή πεποιθήσεις ή τη συµµετοχή σε 
συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και 
γενετικών δεδοµένων ή δεδοµένων που 
αφορούν την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή.  

1. Τα κράτη µέλη απαγορεύουν την 
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα τα οποία αποκαλύπτουν φυλή ή 

εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήµατα, 

θρησκεία ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, 
γενετήσιο προσανατολισµό ή φύλο, 
συµµετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση 
και συνδικαλιστικές δραστηριότητες, και 
την επεξεργασία βιοµετρικών δεδοµένων 
ή δεδοµένων που αφορούν την υγεία ή τη 

σεξουαλική ζωή.  

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται εάν: 2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται εάν: 

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

α) η επεξεργασία είναι απολύτως 
αναγκαία  και αναλογική για την εκτέλεση 
καθήκοντος από τις αρµόδιες αρχές για 
τους σκοπούς που ορίζονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 1, βάσει νοµοθεσίας της 
Ένωσης ή κράτους µέλους που προβλέπει 
ειδικά και κατάλληλα µέτρα για τη 
διασφάλιση των έννοµων συµφερόντων 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδοµένα, συµπεριλαµβανοµένης ειδικής 
άδειας από δικαστική αρχή, εάν 
απαιτείται από το εθνικό δίκαιο· ή 

β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την 

προστασία των ζωτικών συµφερόντων του 

προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 

β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την 

προστασία των ζωτικών συµφερόντων του 

προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
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δεδοµένα ή άλλου προσώπου· ή δεδοµένα ή άλλου προσώπου· ή 

γ) η επεξεργασία αφορά δεδοµένα τα οποία 

έχουν προδήλως δηµοσιοποιηθεί από το 

πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται. 

γ) η επεξεργασία αφορά δεδοµένα τα οποία 

έχουν προδήλως δηµοσιοποιηθεί από το 

πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται, υπό την 
προϋπόθεση ότι είναι σηµαντικά και 
απολύτως απαραίτητα για τον σκοπό που 
επιδιώκεται σε συγκεκριµένη περίπτωση. 

Τροπολογία  70 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 8α 

 Επεξεργασία γενετικών δεδοµένων για 
τον σκοπό ποινικής έρευνας ή δικαστικής 
διαδικασίας 

 1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι τα 
γενετικά δεδοµένα µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν µόνο για την 
εξακρίβωση γενετικής σύνδεσης στο 
πλαίσιο της παροχής αποδεικτικών 
στοιχείων, της πρόληψης απειλής κατά 
της δηµόσιας ασφάλειας ή της 
αποτροπής της διάπραξης συγκεκριµένου 
ποινικού αδικήµατος. Τα γενετικά 
δεδοµένα δεν µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για τη διαπίστωση 
άλλων χαρακτηριστικών, τα οποία µπορεί 
να συνδέονται γενετικά. 

 2. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι 
γενετικά δεδοµένα ή πληροφορίες που 
απορρέουν από την ανάλυση των 
δεδοµένων αυτών µπορούν να 
διατηρούνται µόνο για όσο διάστηµα 
είναι αναγκαίο για τους σκοπούς για τους 
οποίους υπόκεινται σε επεξεργασία τα 
δεδοµένα και, όταν το εµπλεκόµενο 
πρόσωπο έχει καταδικαστεί για σοβαρά 
αδικήµατα στρεφόµενα κατά της ζωής, 
της ακεραιότητας ή της ασφάλειας 
προσώπων, υπόκεινται σε αυστηρές 
περιόδους αποθήκευσης που πρέπει να 
καθορίζονται από το δίκαιο κράτους 
µέλους. 
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 3. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι τα 
γενετικά δεδοµένα ή οι πληροφορίες που 
απορρέουν από την ανάλυσή τους 
αποθηκεύονται για µεγαλύτερες 
περιόδους µόνον όταν τα γενετικά 
δεδοµένα δεν µπορούν να αποδοθούν σε 
φυσικό πρόσωπο, ιδίως όταν 
ανακαλύπτονται σε τόπο εγκλήµατος. 

 

Τροπολογία  71 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 9 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Μέτρα βασισµένα σε κατάρτιση προφίλ 

και αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία 

Μέτρα βασισµένα σε κατάρτιση προφίλ 

και αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία 

1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν την 
απαγόρευση µέτρων που παράγουν 

δυσµενείς έννοµες συνέπειες για το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδοµένα ή θίγουν σε µεγάλο βαθµό το εν 

λόγω πρόσωπο, τα οποία µέτρα βασίζονται 
αποκλειστικά σε αυτοµατοποιηµένη 
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα µε σκοπό την αξιολόγηση 

ορισµένων προσωπικών πτυχών που 

σχετίζονται µε το πρόσωπο στο οποίο 

αναφέρονται, εκτός εάν επιτρέπονται από 

νόµο ο οποίος θεσπίζει επίσης µέτρα για 

την κατοχύρωση των έννοµων 

συµφερόντων του προσώπου στο οποίο 

αναφέρονται τα δεδοµένα. 

1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν την 
απαγόρευση µέτρων που παράγουν 

έννοµες συνέπειες για το πρόσωπο στο 

οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα ή θίγουν 

σε µεγάλο βαθµό το εν λόγω πρόσωπο, τα 

οποία µέτρα βασίζονται εν µέρει ή πλήρως 
σε αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µε 

σκοπό την αξιολόγηση ορισµένων 

προσωπικών πτυχών που σχετίζονται µε το 

πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται, εκτός 

εάν επιτρέπονται από νόµο ο οποίος 

θεσπίζει επίσης µέτρα για την κατοχύρωση 

των έννοµων συµφερόντων του προσώπου 

στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα. 

2. Η αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µε 

σκοπό την αξιολόγηση ορισµένων 

προσωπικών πτυχών που σχετίζονται µε το 

πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδοµένα δεν µπορεί να βασίζεται 

αποκλειστικά στις ειδικές κατηγορίες 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που 

αναφέρονται στο άρθρο 8. 

2. Η αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µε 

σκοπό την αξιολόγηση ορισµένων 

προσωπικών πτυχών που σχετίζονται µε το 

πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδοµένα δεν µπορεί να βασίζεται στις 

ειδικές κατηγορίες δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα που αναφέρονται στο άρθρο 8. 

 2α. Η αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µε 
σκοπό τον προσδιορισµό της ταυτότητας 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
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δεδοµένα χωρίς αρχική υποψία ότι αυτό 
έχει διαπράξει ή πρόκειται να διαπράξει 
ποινικό αδίκηµα, θεωρείται νόµιµη µόνο 
στον βαθµό που αυτό είναι αυστηρά 
αναγκαίο για τη διερεύνηση σοβαρού 
ποινικού αδικήµατος ή για την πρόληψη 
σαφούς και επικείµενου κινδύνου, µε 
βάση αντικειµενικές ενδείξεις, κατά της 
δηµόσιας ασφάλειας, της ύπαρξης του 
κράτους ή της ανθρώπινης ζωής. 

 2β. Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η 
κατάρτιση προφίλ το οποίο, είτε εκ 
προθέσεως είτε όχι, 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 το οποίο, είτε εκ 
προθέσεως είτε όχι, οδηγεί σε µέτρα που 
επιφέρουν ανάλογο αποτέλεσµα. 

Τροπολογία  72 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 9 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 9α 

 Γενικές αρχές για τα δικαιώµατα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδοµένα. 

 1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
θεµέλια της προστασίας δεδοµένων είναι 
σαφή και εµπεριέχουν αδιαφιλονίκητα 
δικαιώµατα για το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδοµένα τα οποία 
γίνονται σεβαστά από τον υπεύθυνο της 
επεξεργασίας των δεδοµένων. Οι 
διατάξεις του παρούσας οδηγίας 
αποσκοπούν στην ενίσχυση, στην 
αποσαφήνιση, στη διασφάλιση και, κατά 
περίπτωση, στην κωδικοποίηση των εν 
λόγω δικαιωµάτων. 

 2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
δικαιώµατα αυτά περιλαµβάνουν, µεταξύ 
άλλων, την παροχή σαφών και εύληπτων 
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πληροφοριών όσον αφορά την 
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα, το δικαίωµα πρόσβασης, 
διόρθωσης και διαγραφής των 
δεδοµένων, το δικαίωµα λήψης 
δεδοµένων, το δικαίωµα υποβολής 
καταγγελίας στην αρµόδια αρχή 
προστασίας δεδοµένων και το δικαίωµα 
δικαστικής προσφυγής καθώς και το 
δικαίωµα σε αποζηµίωση για ζηµία που 
προκλήθηκε από παράνοµη επεξεργασία. 
Τα εν λόγω δικαιώµατα γενικά ασκούνται 
ατελώς. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
απαντά σε αιτήµατα του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα εντός 
εύλογης προθεσµίας. 

Τροπολογία  73 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 10 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τρόπος άσκησης των δικαιωµάτων του 

προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδοµένα 

Τρόπος άσκησης των δικαιωµάτων του 

προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδοµένα 

1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας λαµβάνει κάθε 
εύλογο µέτρο ώστε να διαθέτει διαφανείς 
και εύκολα προσπελάσιµες πολιτικές όσον 

αφορά την επεξεργασία δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα και την άσκηση 

των δικαιωµάτων των προσώπων στα 

οποία αναφέρονται τα δεδοµένα. 

1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας διαθέτει 
περιεκτικές, διαφανείς, σαφείς και εύκολα 
προσπελάσιµες πολιτικές όσον αφορά την 

επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα και την άσκηση των 

δικαιωµάτων των προσώπων στα οποία 

αναφέρονται τα δεδοµένα. 

2. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι κάθε 
ενηµέρωση και κάθε κοινοποίηση σχετικά 

µε την επεξεργασία δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα παρέχεται από τον 

υπεύθυνο επεξεργασίας στο πρόσωπο στο 

οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα σε 

κατανοητή µορφή, µε τη χρήση σαφούς και 

απλής διατύπωσης. 

2. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι κάθε 
ενηµέρωση και κάθε κοινοποίηση σχετικά 

µε την επεξεργασία δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα παρέχεται από τον 

υπεύθυνο επεξεργασίας στο πρόσωπο στο 

οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα σε 

κατανοητή µορφή, µε τη χρήση σαφούς και 

απλής διατύπωσης, ιδίως όταν πρόκειται 
για ενηµέρωση που απευθύνεται ειδικά σε 
παιδιά. 

3. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας λαµβάνει κάθε 

εύλογο µέτρο ώστε να θεσπίζει διαδικασίες 

3. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας θεσπίζει 

διαδικασίες για την παροχή των 
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για την παροχή των πληροφοριών που 

αναφέρονται στο άρθρο 11 και για την 

άσκηση των δικαιωµάτων των προσώπων 

στα οποία αναφέρονται τα δεδοµένα που 

προβλέπονται στα άρθρα 12 έως 17.  

πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 

11 και για την άσκηση των δικαιωµάτων 

του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδοµένα που προβλέπονται στα άρθρα 12 

έως 17. Εάν τα δεδοµένα προσωπικού 
χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία 
µε αυτοµατοποιηµένα µέσα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας προβλέπει µέσα για την 
υποβολή των αιτηµάτων µε ηλεκτρονικό 
τρόπο. 

4. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ενηµερώνει το 

πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδοµένα για τη συνέχεια που δίδεται στο 

αίτηµά του αµελλητί.  

4. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ενηµερώνει το 

πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδοµένα για τη συνέχεια που δίδεται στο 

αίτηµά του χωρίς καθυστέρηση, και σε 
κάθε περίπτωση το αργότερο εντός ενός 
µηνός από τη λήψη του αιτήµατος. Η 
ενηµέρωση παρέχεται γραπτώς. Όταν το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδοµένα υποβάλλει το αίτηµα σε 
ηλεκτρονική µορφή, η ενηµέρωση 
παρέχεται σε ηλεκτρονική µορφή. 

5. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι η 
ενηµέρωση και οι ενέργειες που 

εκτελούνται από τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας σε συνέχεια των αιτηµάτων 

που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 

4 παρέχονται και εκτελούνται ατελώς. Εάν 
τα αιτήµατα είναι κακόβουλα, ιδίως λόγω 
του επαναλαµβανόµενου χαρακτήρα τους 
ή του µεγέθους ή του όγκου του 
αιτήµατος, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
µπορεί να επιβάλει την καταβολή κάποιου 

τέλους για την παροχή της ενηµέρωσης ή 

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 κακόβουλου χαρακτήρα του 
αιτήµατος. 

5. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι η 
ενηµέρωση και οι ενέργειες που 

εκτελούνται από τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας σε συνέχεια των αιτηµάτων 

που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 

4 παρέχονται και εκτελούνται ατελώς. Εάν 
τα αιτήµατα είναι προδήλως υπερβολικά, 
ιδίως λόγω του επαναλαµβανόµενου 

χαρακτήρα τους, ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας µπορεί να επιβάλει την 

καταβολή κάποιου εύλογου τέλους 
λαµβάνοντας υπόψη τις διοικητικές 
δαπάνες 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. 

 5α. Τα κράτη µέλη µπορούν να 
προβλέπουν ότι το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδοµένα µπορεί να 
ασκήσει άµεσα το δικαίωµά του κατά του 
υπεύθυνου επεξεργασίας ή µέσω της 
αρµόδιας αρχής ελέγχου. Όταν η αρχή 
ελέγχου ενεργεί κατόπιν αιτήµατος του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
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δεδοµένα, η αρχή ελέγχου ενηµερώνει το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδοµένα για τις διενεργηθείσες 
εξακριβώσεις. 

Τροπολογία  74 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 11 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ενηµέρωση του προσώπου στο οποίο 

αναφέρονται τα δεδοµένα 

Ενηµέρωση του προσώπου στο οποίο 

αναφέρονται τα δεδοµένα 

1. Εάν συλλέγονται δεδοµένα προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία αφορούν 

συγκεκριµένο υποκείµενο, τα κράτη µέλη 

διασφαλίζουν ότι ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας λαµβάνει όλα τα 
απαραίτητα µέτρα για να παρέχει στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδοµένα οπωσδήποτε τις ακόλουθες 

πληροφορίες: 

1. Εάν συλλέγονται δεδοµένα προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία αφορούν 

συγκεκριµένο υποκείµενο, τα κράτη µέλη 

διασφαλίζουν ότι ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας παρέχει στο πρόσωπο στο 

οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα 

οπωσδήποτε τις ακόλουθες πληροφορίες: 

α) την ταυτότητα και τα στοιχεία 

επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας 

και του υπευθύνου προστασίας δεδοµένων· 

α) την ταυτότητα και τα στοιχεία 

επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας 

και του υπευθύνου προστασίας δεδοµένων· 

β) τους σκοπούς της επεξεργασίας για την 

οποία προορίζονται τα δεδοµένα 

προσωπικού χαρακτήρα· 

β) τη νοµική βάση και τους σκοπούς της 
επεξεργασίας για την οποία προορίζονται 

τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα·  

γ) το χρονικό διάστηµα αποθήκευσης των 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα·  

γ) το χρονικό διάστηµα αποθήκευσης των 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα· 

δ) την ύπαρξη δικαιώµατος υποβολής 

αιτήµατος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για 

πρόσβαση στα δεδοµένα προσωπικού 

χαρακτήρα και διόρθωση, διαγραφή ή 

περιορισµό της επεξεργασίας των 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που 

αφορούν το εν λόγω πρόσωπο· 

δ) την ύπαρξη δικαιώµατος υποβολής 

αιτήµατος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για 

πρόσβαση στα δεδοµένα προσωπικού 

χαρακτήρα και διόρθωση, διαγραφή ή 

περιορισµό της επεξεργασίας των 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που 

αφορούν το εν λόγω πρόσωπο· 

ε) το δικαίωµα υποβολής καταγγελίας στην 

αρχή ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 

39 και τα στοιχεία επικοινωνίας της εν 

λόγω αρχής· 

ε) το δικαίωµα υποβολής καταγγελίας στην 

αρχή ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 

39 και τα στοιχεία επικοινωνίας της εν 

λόγω αρχής· 

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

ή διεθνείς οργανισµούς· 

στ) τους αποδέκτες των δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα, µεταξύ άλλων σε 

τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισµούς και 
πληροφορίες σχετικά µε το ποιος 
επιτρέπεται να έχει πρόσβαση στα 
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δεδοµένα αυτά δυνάµει της νοµοθεσίας 
της εν λόγω τρίτης χώρας ή των κανόνων 
του εν λόγω διεθνούς οργανισµού, την 
ύπαρξη ή την απουσία απόφασης περί 
επάρκειας από την Επιτροπή ή όταν 
πρόκειται για τις διαβιβάσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 35 ή στο 
άρθρο 36, τα µέσα για να αποκτηθεί 
αντίγραφο των κατάλληλων εγγυήσεων 
που χρησιµοποιήθηκαν για τη διαβίβαση· 

 στ α) όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
δεδοµένων επεξεργάζεται δεδοµένα 
προσωπικού χαρακτήρα όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1, 
πληροφορίες σχετικά µε την ύπαρξη 
επεξεργασίας για µέτρο του είδους που 
αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
και τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα της 
εν λόγω επεξεργασίας για το πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα, 
πληροφορίες σχετικά µε τη συλλογιστική 
που χρησιµοποιήθηκε στην κατάρτιση 
προφίλ και το δικαίωµα να διενεργηθεί 
αξιολόγηση από άνθρωπο· 

 στ β) πληροφορίες σχετικά µε µέτρα 
ασφάλειας που λαµβάνονται για την 
προστασία των δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα·  

ζ) κάθε περαιτέρω πληροφορία η οποία 

είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της 

θεµιτής επεξεργασίας έναντι του 

προσώπου που αφορούν τα δεδοµένα, 

λαµβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες 

υπό τις οποίες υποβάλλονται σε 

επεξεργασία τα δεδοµένα προσωπικού 

χαρακτήρα. 

ζ) κάθε περαιτέρω πληροφορία η οποία 

είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της 

θεµιτής επεξεργασίας έναντι του 

προσώπου που αφορούν τα δεδοµένα, 

λαµβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες 

υπό τις οποίες υποβάλλονται σε 

επεξεργασία τα δεδοµένα προσωπικού 

χαρακτήρα. 

2. Εάν τα δεδοµένα προσωπικού 

χαρακτήρα παρέχονται από το πρόσωπο 

στο οποίο αναφέρονται, ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας ενηµερώνει το πρόσωπο 

αυτό, επιπλέον των πληροφοριών της 

παραγράφου 1, σχετικά µε το κατά πόσον 

η παροχή δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα είναι υποχρεωτική ή 

εθελοντική, καθώς και για τις ενδεχόµενες 

συνέπειες της µη παροχής τέτοιων 

δεδοµένων. 

2. Εάν τα δεδοµένα προσωπικού 

χαρακτήρα παρέχονται από το πρόσωπο 

στο οποίο αναφέρονται, ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας ενηµερώνει το πρόσωπο 

αυτό, επιπλέον των πληροφοριών της 

παραγράφου 1, σχετικά µε το κατά πόσον 

η παροχή δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα είναι υποχρεωτική ή 

εθελοντική, καθώς και για τις ενδεχόµενες 

συνέπειες της µη παροχής τέτοιων 

δεδοµένων. 

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει τις 3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει τις 
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πληροφορίες που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1: 

πληροφορίες που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1: 

α) κατά τη λήψη των δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα από το πρόσωπο 

στο οποίο αναφέρονται· ή  

α) κατά τη λήψη των δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα από το πρόσωπο 

στο οποίο αναφέρονται· ή 

β) εάν τα δεδοµένα προσωπικού 

χαρακτήρα δεν παρέχονται από το 

πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται, κατά την 

καταχώριση ή εντός εύλογης προθεσµίας 

από τη συλλογή, λαµβάνοντας υπόψη τις 

ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες τα 

δεδοµένα υποβάλλονται σε επεξεργασία. 

β) εάν τα δεδοµένα προσωπικού 

χαρακτήρα δεν παρέχονται από το 

πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται, κατά την 

καταχώριση ή εντός εύλογης προθεσµίας 

από τη συλλογή, λαµβάνοντας υπόψη τις 

ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες τα 

δεδοµένα υποβάλλονται σε επεξεργασία. 

4. Τα κράτη µέλη µπορούν να θεσπίζουν 
νοµοθετικά µέτρα τα οποία καθυστερούν, 
περιορίζουν ή παραλείπουν την παροχή 
των πληροφοριών στο πρόσωπο στο οποίο 

αναφέρονται τα δεδοµένα στον βαθµό που 

και εφόσον ένας τέτοιος µερικός ή πλήρης 

περιορισµός συνιστά αναγκαίο και 

αναλογικό µέτρο σε µια δηµοκρατική 

κοινωνία λαµβανοµένων δεόντως υπόψη 

των έννοµων συµφερόντων του 

ενδιαφερόµενου προσώπου, µε σκοπό: 

4. Τα κράτη µέλη µπορούν να θεσπίζουν 
νοµοθετικά µέτρα τα οποία καθυστερούν ή 
περιορίζουν την παροχή των πληροφοριών 

στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδοµένα, σε συγκεκριµένη περίπτωση, 
στον βαθµό που και εφόσον ένας τέτοιος 

µερικός ή πλήρης περιορισµός συνιστά 

αναγκαίο και αναλογικό µέτρο σε µια 

δηµοκρατική κοινωνία λαµβανοµένων 

δεόντως υπόψη των θεµελιωδών 
δικαιωµάτων και των έννοµων 
συµφερόντων του ενδιαφερόµενου 

προσώπου, µε σκοπό: 

α) την αποφυγή της παρακώλυσης 

επίσηµων ή νοµικών ερευνών, 

διερευνήσεων ή διαδικασιών· 

α) την αποφυγή της παρακώλυσης 

επίσηµων ή νοµικών ερευνών, 

διερευνήσεων ή διαδικασιών· 

β) την αποφυγή της παρεµπόδισης της 

πρόληψης, της ανίχνευσης, της 

διερεύνησης και της δίωξης ποινικών 

αδικηµάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 

κυρώσεων· 

β) την αποφυγή της παρεµπόδισης της 

πρόληψης, της ανίχνευσης, της 

διερεύνησης και της δίωξης ποινικών 

αδικηµάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 

κυρώσεων· 

γ) την προστασία της δηµόσιας ασφάλειας· γ) την προστασία της δηµόσιας ασφάλειας· 

δ) την προστασία της εθνικής ασφάλειας· δ) την προστασία της εθνικής ασφάλειας· 

ε) την προστασία των δικαιωµάτων και 

των ελευθεριών τρίτων. 
ε) την προστασία των δικαιωµάτων και 

των ελευθεριών τρίτων. 

5. Τα κράτη µέλη µπορούν να καθορίζουν 

κατηγορίες επεξεργασίας δεδοµένων οι 

οποίες ενδέχεται να υπάγονται εν όλω ή εν 

µέρει στις εξαιρέσεις που προβλέπονται 

στην παράγραφο 4. 

5. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας εκτιµά, σε κάθε 
επί µέρους περίπτωση, µέσω 
συγκεκριµένης και ατοµικής εξέτασης, 
κατά πόσον ισχύει µερικός ή πλήρης 
περιορισµός για έναν από τους λόγους 
που αναφέρονται στην παράγραφο 4. Τα 
κράτη µέλη µπορούν δια νόµου να 
καθορίζουν επίσης κατηγορίες 
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επεξεργασίας δεδοµένων οι οποίες 

ενδέχεται να υπάγονται εν όλω ή εν µέρει 

στις εξαιρέσεις που προβλέπονται στην 

παράγραφο 4 στοιχεία α), β), γ) και δ). 

Τροπολογία  75 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

∆ικαίωµα πρόσβασης του προσώπου στο 

οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα 

∆ικαίωµα πρόσβασης του προσώπου στο 

οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα 

1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν το δικαίωµα 

του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδοµένα να εξασφαλίζει από τον 

υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση 

σχετικά µε το κατά πόσον διενεργείται 

επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα που το αφορούν. Εάν δεδοµένα 

προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται 

όντως σε επεξεργασία, ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας οφείλει να παρέχει τις 

ακόλουθες πληροφορίες: 

1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν το δικαίωµα 

του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδοµένα να εξασφαλίζει από τον 

υπεύθυνο επεξεργασίας τη διόρθωση ή 

συµπλήρωση δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα που το αφορούν. Εάν δεδοµένα 

προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται 

όντως σε επεξεργασία, ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας οφείλει να παρέχει τις 

ακόλουθες πληροφορίες, εάν δεν έχουν 
ήδη παρασχεθεί: 

 - α) κοινοποίηση των δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
υποβάλλονται σε επεξεργασία και κάθε 
διαθέσιµης πληροφορίας όσον αφορά την 
προέλευσή τους και, κατά περίπτωση, 
εύληπτων πληροφοριών σχετικά µε την 
συλλογιστική που εφαρµόστηκε σε 
οποιαδήποτε αυτοµατοποιηµένη 
επεξεργασία· 

 - αα) τη σηµασία και τις προβλεπόµενες 
συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας, 
τουλάχιστον στην περίπτωση των µέτρων 
που αναφέρονται στο άρθρο 9· 

α) τους σκοπούς της επεξεργασίας·  α) τους σκοπούς της επεξεργασίας καθώς 
και τη νοµική βάση για την επεξεργασία· 

β) τις σχετικές κατηγορίες δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα· 
β) τις σχετικές κατηγορίες δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα· 

γ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες 
αποδεκτών στους οποίους 
γνωστοποιήθηκαν τα δεδοµένα 

προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως τους 

αποδέκτες σε τρίτες χώρες· 

γ) τους αποδέκτες στους οποίους 

γνωστοποιήθηκαν τα δεδοµένα 

προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως τους 

αποδέκτες σε τρίτες χώρες·  
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δ) το χρονικό διάστηµα αποθήκευσης των 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα· 
δ) το χρονικό διάστηµα αποθήκευσης των 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα· 

ε) την ύπαρξη δικαιώµατος υποβολής 

αιτήµατος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για 

τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τον 

περιορισµό της επεξεργασίας δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν το 

εν λόγω πρόσωπο· 

ε) την ύπαρξη δικαιώµατος υποβολής 

αιτήµατος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για 

τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τον 

περιορισµό της επεξεργασίας δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν το 

εν λόγω πρόσωπο· 

στ) το δικαίωµα υποβολής καταγγελίας 

στην αρχή ελέγχου και τα στοιχεία 

επικοινωνίας της εν λόγω αρχής· 

στ) το δικαίωµα υποβολής καταγγελίας 

στην αρχή ελέγχου και τα στοιχεία 

επικοινωνίας της εν λόγω αρχής· 

ζ) κοινοποίηση των δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
υποβάλλονται σε επεξεργασία και κάθε 
διαθέσιµης πληροφορίας όσον αφορά την 
προέλευσή τους. 

 

2. Τα κράτη µέλη προβλέπουν το δικαίωµα 

του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδοµένα να λαµβάνει από τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας αντίγραφο των δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται 

σε επεξεργασία. 

2. Τα κράτη µέλη προβλέπουν το δικαίωµα 

του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδοµένα να λαµβάνει από τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας αντίγραφο 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. 

(Το στοιχείο ζ) της παραγράφου 1 στο κείµενο της Επιτροπής γίνεται µέρος του στοιχείου -αα) 

στην τροπολογία του Κοινοβουλίου) 

Τροπολογία  76 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Περιορισµοί του δικαιώµατος πρόσβασης Περιορισµοί του δικαιώµατος πρόσβασης 

1. Τα κράτη µέλη µπορούν να θεσπίζουν 
νοµοθετικά µέτρα τα οποία περιορίζουν, εν 

όλω ή εν µέρει, το δικαίωµα πρόσβασης 

του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδοµένα στον βαθµό που ένας τέτοιος 
µερικός ή πλήρης περιορισµός συνιστά 

αναγκαίο και αναλογικό µέτρο σε µια 

δηµοκρατική κοινωνία λαµβανοµένων 

1. Τα κράτη µέλη µπορούν να θεσπίζουν 
νοµοθετικά µέτρα τα οποία περιορίζουν, εν 

όλω ή εν µέρει, ανάλογα µε την 
περίπτωση, το δικαίωµα πρόσβασης του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδοµένα στον βαθµό που και για όσο 
διάστηµα ένας τέτοιος µερικός ή πλήρης 
περιορισµός συνιστά απολύτως αναγκαίο 
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δεόντως υπόψη των έννοµων συµφερόντων 

του ενδιαφερόµενου προσώπου, µε σκοπό: 

και αναλογικό µέτρο σε µια δηµοκρατική 

κοινωνία λαµβανοµένων δεόντως υπόψη 

των θεµελιωδών δικαιωµάτων και των 
έννοµων συµφερόντων του 

ενδιαφερόµενου προσώπου, µε σκοπό: 

α) την αποφυγή της παρακώλυσης 

επίσηµων ή νοµικών ερευνών, 

διερευνήσεων ή διαδικασιών· 

α) την αποφυγή της παρακώλυσης 

επίσηµων ή νοµικών ερευνών, 

διερευνήσεων ή διαδικασιών· 

β) την αποφυγή της παρεµπόδισης της 

πρόληψης, της ανίχνευσης, της 

διερεύνησης και της δίωξης ποινικών 

αδικηµάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 

κυρώσεων· 

β) την αποφυγή της παρεµπόδισης της 

πρόληψης, της ανίχνευσης, της 

διερεύνησης και της δίωξης ποινικών 

αδικηµάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 

κυρώσεων· 

γ) την προστασία της δηµόσιας ασφάλειας· γ) την προστασία της δηµόσιας ασφάλειας· 

δ) την προστασία της εθνικής ασφάλειας· δ) την προστασία της εθνικής ασφάλειας· 

ε) την προστασία των δικαιωµάτων και 

των ελευθεριών τρίτων. 
ε) την προστασία των δικαιωµάτων και 

των ελευθεριών τρίτων. 

2. Τα κράτη µέλη µπορούν να καθορίζουν 

διά νόµου κατηγορίες επεξεργασίας 

δεδοµένων οι οποίες ενδέχεται να 

υπάγονται εν όλω ή εν µέρει στις 

εξαιρέσεις που προβλέπονται στην 

παράγραφο 1. 

2. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας εκτιµά, σε κάθε 
επί µέρους περίπτωση, µέσω 
συγκεκριµένης και ατοµικής εξέτασης, 
κατά πόσον ισχύει µερικός ή πλήρης 
περιορισµός για έναν από τους λόγους 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Τα 
κράτη µέλη µπορούν επίσης να 
καθορίζουν διά νόµου κατηγορίες 

επεξεργασίας δεδοµένων οι οποίες 

ενδέχεται να υπάγονται εν όλω ή εν µέρει 

στις εξαιρέσεις που προβλέπονται στην 

παράγραφο 1 στοιχεία α) έως δ). 

3. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, τα κράτη µέλη 

προβλέπουν ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας 

ενηµερώνει εγγράφως το πρόσωπο στο 

οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα για κάθε 

άρνηση ή περιορισµό πρόσβασης, για τους 
λόγους της άρνησης και για τις 
δυνατότητες υποβολής καταγγελίας στην 

αρχή ελέγχου και επιδίωξης δικαστικής 

προσφυγής. Οι πληροφορίες σχετικά µε 
τους πραγµατικούς ή νοµικούς λόγους επί 

των οποίων βασίζεται η απόφαση µπορεί 

να παραλείπονται εάν η παροχή τέτοιων 

πληροφοριών υπονοµεύει έναν από τους 

σκοπούς που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1.  

3. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, τα κράτη µέλη 

προβλέπουν ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας 

ενηµερώνει εγγράφως το πρόσωπο στο 

οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση για κάθε 
άρνηση ή περιορισµό πρόσβασης, για την 
εµπεριστατωµένη αιτιολόγηση της 
άρνησης και για τις δυνατότητες υποβολής 

καταγγελίας στην αρχή ελέγχου και 

επιδίωξης δικαστικής προσφυγής. Οι 
πληροφορίες σχετικά µε τους 

πραγµατικούς ή νοµικούς λόγους επί των 

οποίων βασίζεται η απόφαση µπορεί να 

παραλείπονται εάν η παροχή τέτοιων 

πληροφοριών υπονοµεύει έναν από τους 

σκοπούς που αναφέρονται στην 
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παράγραφο 1. 

4. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας τεκµηριώνει τους 

λόγους για τους οποίους παραλείπεται η 
κοινοποίηση των πραγµατικών ή νοµικών 

λόγων επί των οποίων βασίζεται η 

απόφαση. 

4. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας τεκµηριώνει την 
εκτίµηση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2, καθώς και τους λόγους για 
τους οποίους περιορίζεται η κοινοποίηση 
των πραγµατικών ή νοµικών λόγων επί των 

οποίων βασίζεται η απόφαση. Οι 
πληροφορίες αυτές τίθενται στη διάθεση 
των εθνικών αρχών ελέγχου. 

Τροπολογία  77 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 14 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τρόπος άσκησης του δικαιώµατος 

πρόσβασης 

Τρόπος άσκησης του δικαιώµατος 

πρόσβασης 

1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν το δικαίωµα 

του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδοµένα να ζητεί, ειδικότερα στις 

περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
13, από την αρχή ελέγχου να ελέγξει τη 

νοµιµότητα της επεξεργασίας. 

1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν το δικαίωµα 

του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδοµένα να ζητεί, ανά πάσα στιγµή, 
ειδικότερα στις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στα άρθρα 12 και 13, από 
την αρχή ελέγχου να ελέγξει τη 

νοµιµότητα της επεξεργασίας. 

2. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας ενηµερώνει το 

πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδοµένα για το δικαίωµα να ζητήσει την 

παρέµβαση της αρχής ελέγχου δυνάµει της 

παραγράφου 1.  

2. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας ενηµερώνει το 

πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδοµένα, κατόπιν αιτήµατος του 

τελευταίου, για το δικαίωµα να ζητήσει 

την παρέµβαση της αρχής ελέγχου δυνάµει 

της παραγράφου 1.  

3. Όταν ασκείται το δικαίωµα που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1, η αρχή 

ελέγχου ενηµερώνει το πρόσωπο στο οποίο 

αναφέρονται τα δεδοµένα οπωσδήποτε για 

το ότι η αρχή ελέγχου διενήργησε όλες τις 

αναγκαίες επαληθεύσεις, καθώς και 

σχετικά µε το αποτέλεσµα του ελέγχου της 

νοµιµότητας της σχετικής επεξεργασίας. 

3. Όταν ασκείται το δικαίωµα που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1, η αρχή 

ελέγχου ενηµερώνει το πρόσωπο στο οποίο 

αναφέρονται τα δεδοµένα οπωσδήποτε για 

το ότι η αρχή ελέγχου διενήργησε όλες τις 

αναγκαίες επαληθεύσεις, καθώς και 

σχετικά µε το αποτέλεσµα του ελέγχου της 

νοµιµότητας της σχετικής επεξεργασίας. Η 
αρχή ελέγχου ενηµερώνει επίσης το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδοµένα για το δικαίωµά του να ασκήσει 
δικαστική προσφυγή. 

 3α. Τα κράτη µέλη µπορούν να 
προβλέπουν ότι το πρόσωπο στο οποίο 
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αναφέρονται τα δεδοµένα µπορεί να 
ασκεί άµεσα το δικαίωµα αυτό κατά του 
υπεύθυνου επεξεργασίας ή µέσω της 
αρµόδιας εθνικής αρχής ελέγχου. 

 3β. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι 
παρέχεται εύλογη προθεσµία στον 
υπεύθυνο επεξεργασίας για να απαντά σε 
αιτήµατα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδοµένα. 

Τροπολογία  78 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 15 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

∆ικαίωµα διόρθωσης ∆ικαίωµα διόρθωσης και συµπλήρωσης 

1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν το δικαίωµα 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδοµένα να εξασφαλίζει από τον 

υπεύθυνο επεξεργασίας τη διόρθωση 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που το 

αφορούν και τα οποία είναι ανακριβή. Το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδοµένα δικαιούται να εξασφαλίσει τη 
συµπλήρωση ελλιπών δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα, µεταξύ άλλων 
υπό τη µορφή διορθωτικής δήλωσης.  

1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν το δικαίωµα 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδοµένα να εξασφαλίζει από τον 

υπεύθυνο επεξεργασίας τη διόρθωση ή τη 
συµπλήρωση δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν και τα οποία 

είναι ανακριβή ή ελλιπή, µεταξύ άλλων 
υπό τη µορφή συµπληρωµατικής ή 
διορθωτικής δήλωσης.  

2. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας ενηµερώνει 

εγγράφως το πρόσωπο στο οποίο 

αναφέρονται τα δεδοµένα για κάθε άρνηση 

διόρθωσης, για τους λόγους της άρνησης 

και για τις δυνατότητες υποβολής 

καταγγελίας στην αρχή ελέγχου και 

επιδίωξης δικαστικής προσφυγής. 

2. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας ενηµερώνει το 

πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδοµένα εγγράφως, µε εµπεριστατωµένη 
αιτιολόγηση για κάθε άρνηση διόρθωσης ή 
συµπλήρωσης της επεξεργασίας, για τους 
λόγους της άρνησης και για τις 

δυνατότητες υποβολής καταγγελίας στην 

αρχή ελέγχου και επιδίωξης δικαστικής 

προσφυγής. 

 2α. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας κοινοποιεί 
οιαδήποτε διόρθωση σε κάθε αποδέκτη 
στον οποίο έχουν κοινολογηθεί τα 
δεδοµένα, εκτός εάν αυτό αποδειχθεί 
αδύνατο ή περιλαµβάνει δυσανάλογη 
προσπάθεια. 

 2β. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας κοινοποιεί τη 
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διόρθωση ανακριβών δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα στον τρίτο από 
τον οποίο προέρχονται τα ανακριβή 
δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα. 

 2γ. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδοµένα µπορεί να ασκεί το δικαίωµα 
αυτό και µέσω της αρµόδιας εθνικής 
αρχής ελέγχου. 

Τροπολογία  79 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 16 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

∆ικαίωµα διαγραφής ∆ικαίωµα διαγραφής 

1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν το δικαίωµα 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδοµένα να εξασφαλίζει από τον 

υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που το 

αφορούν εάν η επεξεργασία δεν είναι 

σύµφωνη προς τις διατάξεις που 

θεσπίζονται δυνάµει του άρθρου 4 
στοιχεία α) έως ε), του άρθρου 7 και του 
άρθρου 8 της παρούσας οδηγίας. 

1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν το δικαίωµα 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδοµένα να εξασφαλίζει από τον 

υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που το 

αφορούν εάν η επεξεργασία δεν είναι 

σύµφωνη προς τις διατάξεις που 

θεσπίζονται σύµφωνα µε τα άρθρα 4, 6 
και 7 έως 8 της παρούσας οδηγίας. 

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας προβαίνει 

στη διαγραφή αµελλητί.  

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας προβαίνει 

στη διαγραφή αµελλητί. Ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας δεν διαδίδει περαιτέρω τα 
δεδοµένα αυτά. 

3. Αντί της διαγραφής, ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας επισηµαίνει τα δεδοµένα 
προσωπικού χαρακτήρα, εάν: 

3. Αντί της διαγραφής, ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας περιορίζει την επεξεργασία 
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, 
εάν: 

α) η ακρίβειά τους αµφισβητείται από το 

πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδοµένα, για διάστηµα το οποίο επιτρέπει 

στον υπεύθυνο επεξεργασίας να 

επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδοµένων· 

α) η ακρίβειά τους αµφισβητείται από το 

πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδοµένα, για διάστηµα το οποίο επιτρέπει 

στον υπεύθυνο επεξεργασίας να 

επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδοµένων· 

β) τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα 

πρέπει να διατηρηθούν για αποδεικτικούς 
σκοπούς· 

β) τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα 

πρέπει να διατηρηθούν για σκοπούς 

προσκόµισης αποδείξεων ή για την 
προστασία των ζωτικών συµφερόντων 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδοµένα ή άλλου ατόµου.   
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γ) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδοµένα αντιτάσσεται στη διαγραφή τους 

και ζητεί, αντ’ αυτής, τον περιορισµό της 

χρήσης τους. 

 

 3α. Εάν η επεξεργασία δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα περιορίζεται 
σύµφωνα µε την παράγραφο 3, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ενηµερώνει το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδοµένα πριν από την άρση του 
περιορισµού της επεξεργασίας. 

4. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ενηµερώνει το 

πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδοµένα εγγράφως για κάθε άρνηση 

διαγραφής ή επισήµανσης της 
επεξεργασίας, για τους λόγους της 

άρνησης και για τις δυνατότητες υποβολής 

καταγγελίας στην αρχή ελέγχου και 

επιδίωξης δικαστικής προσφυγής. 

4. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ενηµερώνει το 

πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδοµένα εγγράφως, µε εµπεριστατωµένη 
αιτιολόγηση, για κάθε άρνηση διαγραφής 
ή περιορισµού της επεξεργασίας, για τους 
λόγους της άρνησης και για τις 

δυνατότητες υποβολής καταγγελίας στην 

αρχή ελέγχου και επιδίωξης δικαστικής 

προσφυγής. 

 4α. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας κοινοποιεί στους 
αποδέκτες στους οποίους έχουν σταλεί τα 
δεδοµένα αυτά οιαδήποτε διαγραφή ή 
περιορισµό διενεργήθηκε σύµφωνα µε την 
παράγραφο 1, εκτός εάν αυτό αποδειχθεί 
αδύνατο ή περιλαµβάνει δυσανάλογη 
προσπάθεια. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
ενηµερώνει το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδοµένα σχετικά µε 
τους εν λόγω τρίτους. 

 4β. Τα κράτη µέλη µπορούν να 
προβλέπουν ότι το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδοµένα µπορεί να 
ασκεί άµεσα το δικαίωµα αυτό κατά του 
υπεύθυνου επεξεργασίας ή µέσω της 
αρµόδιας εθνικής αρχής ελέγχου. 

Τροπολογία  80 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 18 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ευθύνη του υπευθύνου επεξεργασίας Ευθύνη του υπευθύνου επεξεργασίας 

1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι ο 1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι ο 
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υπεύθυνος επεξεργασίας θεσπίζει πολιτικές 

και εφαρµόζει κατάλληλα µέτρα ώστε να 

διασφαλίζει ότι η επεξεργασία δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα εκτελείται 

σύµφωνα µε τις διατάξεις που θεσπίζονται 

δυνάµει της παρούσας οδηγίας. 

υπεύθυνος επεξεργασίας θεσπίζει πολιτικές 

και εφαρµόζει κατάλληλα µέτρα ώστε να 

διασφαλίζει και να είναι σε θέση να 

καταδεικνύει, µε διαφάνεια, για κάθε 
πράξη επεξεργασίας, ότι η επεξεργασία 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 

εκτελείται σύµφωνα µε τις διατάξεις που 

θεσπίζονται δυνάµει της παρούσας 

οδηγίας, τόσο κατά τον καθορισµό των 
µέσων επεξεργασίας όσο και κατά την 
ίδια την επεξεργασία.  

2. Τα µέτρα που προβλέπονται στην 

παράγραφο 1 περιλαµβάνουν, ειδικότερα, 

τα ακόλουθα: 

2. Τα µέτρα που προβλέπονται στην 

παράγραφο 1 περιλαµβάνουν, ειδικότερα, 

τα ακόλουθα: 

α) τήρηση της τεκµηρίωσης δυνάµει του 

άρθρου 23· 

α) τήρηση της τεκµηρίωσης δυνάµει του 

άρθρου 23· 

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

β) συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις 

προηγούµενης διαβούλευσης δυνάµει του 

άρθρου 26· 

β) συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις 

προηγούµενης διαβούλευσης δυνάµει του 

άρθρου 26· 

γ) εφαρµογή των απαιτήσεων για την 

ασφάλεια των δεδοµένων οι οποίες 

προβλέπονται στο άρθρο 27·  

γ) εφαρµογή των απαιτήσεων για την 

ασφάλεια των δεδοµένων οι οποίες 

προβλέπονται στο άρθρο 27· 

δ) διορισµό υπευθύνου επεξεργασίας 

δεδοµένων δυνάµει του άρθρου 30. 

δ) διορισµό υπευθύνου επεξεργασίας 

δεδοµένων δυνάµει του άρθρου 30· 

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

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρµόζει 

µηχανισµούς οι οποίοι διασφαλίζουν τον 

έλεγχο της αποτελεσµατικότητας των 

µέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 

1 του παρόντος άρθρου. Ο εν λόγω έλεγχος 

διενεργείται από ανεξάρτητους 

εσωτερικούς ή εξωτερικούς ελεγκτές, 

εφόσον κάτι τέτοιο συνιστά αναλογικό 

µέτρο. 

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρµόζει 

µηχανισµούς οι οποίοι διασφαλίζουν τον 

έλεγχο της επάρκειας και της 
αποτελεσµατικότητας των µέτρων που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 

παρόντος άρθρου. Ο εν λόγω έλεγχος 

διενεργείται από ανεξάρτητους 

εσωτερικούς ή εξωτερικούς ελεγκτές, 

εφόσον κάτι τέτοιο συνιστά αναλογικό 

µέτρο. 

Τροπολογία  81 

Πρόταση οδηγίας 
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Άρθρο 19 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Προστασία των δεδοµένων ήδη από τον 

σχεδιασµό και εξ ορισµού 

Προστασία των δεδοµένων ήδη από τον 

σχεδιασµό και εξ ορισµού 

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

διαδικασίες κατά τρόπον ώστε η 

επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις των 

διατάξεων που θεσπίζονται δυνάµει της 

παρούσας οδηγίας και να διασφαλίζεται η 

προστασία των δικαιωµάτων του 

προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδοµένα.  

1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι, έχοντας 
υπόψη την κατάσταση της τεχνολογίας, το 
τρέχον επίπεδο τεχνικών γνώσεων, τις 
διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και τους 
κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία 
δεδοµένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας και 
ο εκτελών την επεξεργασία εάν υπάρχει 
εφαρµόζουν, τόσο κατά τον καθορισµό 
των σκοπών και των µέσων επεξεργασίας 
όσο και κατά την ίδια την επεξεργασία, 
κατάλληλα και αναλογικά τεχνικά και 
οργανωτικά µέτρα και διαδικασίες κατά 

τρόπον ώστε η επεξεργασία να πληροί τις 

απαιτήσεις των διατάξεων που θεσπίζονται 

δυνάµει της παρούσας οδηγίας και να 

διασφαλίζεται η προστασία των 

δικαιωµάτων του προσώπου στο οποίο 

αναφέρονται τα δεδοµένα, ιδιαίτερα σε 
σχέση µε τις αρχές που καθορίζονται στο 
άρθρο 4. Η προστασία δεδοµένων ήδη 
από τον σχεδιασµό λαµβάνει ιδιαίτερα 
υπόψη τον πλήρη κύκλο ζωής της 
διαχείρισης δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τη συλλογή έως την 
επεξεργασία και τη διαγραφή, 
εστιάζοντας συστηµατικά σε εκτεταµένες 
διαδικαστικές εγγυήσεις ως προς την 
ακρίβεια, την εµπιστευτικότητα, την 
ακεραιότητα, την υλική ασφάλεια και τη 
διαγραφή των δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Εάν ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας έχει διενεργήσει εκτίµηση 
επιπτώσεων σχετικά µε την προστασία 
δεδοµένων δυνάµει του άρθρου 25α, τα 
αποτελέσµατα λαµβάνονται υπόψη κατά 
την εκπόνηση των εν λόγω µέτρων και 
διαδικασιών. 

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρµόζει 
µηχανισµούς ώστε να διασφαλίζεται ότι, 
εξ ορισµού, υποβάλλονται σε επεξεργασία 

µόνον εκείνα τα δεδοµένα προσωπικού 

χαρακτήρα τα οποία είναι αναγκαία για 

τους σκοπούς της επεξεργασίας. 

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διασφαλίζει 
ότι, εξ ορισµού, υποβάλλονται σε 

επεξεργασία µόνον εκείνα τα δεδοµένα 

προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι 

αναγκαία για κάθε επί µέρους σκοπό της 
επεξεργασίας και ότι τα εν λόγω δεδοµένα 
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δεν συλλέγονται ούτε διατηρούνται ή 
διαδίδονται πέραν του ελάχιστου 
απαραίτητου ορίου για τους σκοπούς 
αυτούς, τόσο από την άποψη της 
ποσότητας των δεδοµένων όσο και του 
χρόνου αποθήκευσής τους. Ειδικότερα, οι 
εν λόγω µηχανισµοί διασφαλίζουν ότι, εξ 
ορισµού, δεδοµένα προσωπικού 
χαρακτήρα δεν καθίστανται 
προσπελάσιµα σε αόριστο αριθµό 
φυσικών προσώπων και ότι τα πρόσωπα 
στα οποία αναφέρονται τα δεδοµένα 
έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν τη 
διανοµή των δικών τους δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα. 

Τροπολογία  82 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 20 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας Από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας 

Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι, εάν ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας καθορίζει τους 

σκοπούς, τις προϋποθέσεις και τα µέσα της 

επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα από κοινού µε άλλους, οι από 

κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας πρέπει να 

καθορίζουν τις αντίστοιχες αρµοδιότητές 

τους για τη συµµόρφωση προς τις 

διατάξεις που θεσπίζονται δυνάµει της 

παρούσας οδηγίας, ιδίως όσον αφορά τις 

διαδικασίες και τους µηχανισµούς 

άσκησης των δικαιωµάτων του προσώπου 

στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα, µέσω 

µεταξύ τους συµφωνίας. 

1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι, εάν ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας καθορίζει τους 

σκοπούς, τις προϋποθέσεις και τα µέσα της 

επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα από κοινού µε άλλους, οι από 

κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας πρέπει να 

καθορίζουν, µε γραπτή συµφωνία 

δεσµευτικού χαρακτήρα, τις αντίστοιχες 

αρµοδιότητές τους για τη συµµόρφωση 

προς τις διατάξεις που θεσπίζονται δυνάµει 

της παρούσας οδηγίας, ιδίως όσον αφορά 

τις διαδικασίες και τους µηχανισµούς 

άσκησης των δικαιωµάτων του προσώπου 

στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα, µέσω 

νοµικά δεσµευτικής µεταξύ τους 
συµφωνίας. 

 2. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδοµένα µπορεί να ασκεί τα δικαιώµατά 
του δυνάµει της παρούσας οδηγίας σε 
σχέση και έναντι καθενός από 
οιουσδήποτε δύο ή περισσότερους από 
κοινού υπεύθυνους επεξεργασίας, εκτός 
εάν έχει ενηµερωθεί ποιος από τους δύο 
από κοινού υπεύθυνους επεξεργασίας 
είναι αρµόδιος σύµφωνα µε την 
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παράγραφο 1. 

Τροπολογία  83 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εκτελών την επεξεργασία Εκτελών την επεξεργασία 

1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι, εάν µια 
πράξη επεξεργασίας πρόκειται να 

εκτελεσθεί για λογαριασµό υπευθύνου 

επεξεργασίας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
πρέπει να επιλέγει έναν εκτελούντα την 
επεξεργασία ο οποίος παρέχει επαρκείς 

εγγυήσεις για την εφαρµογή κατάλληλων 

τεχνικών και οργανωτικών µέτρων και 

διαδικασιών, κατά τρόπον ώστε η 

επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις των 

διατάξεων που θεσπίζονται δυνάµει της 

παρούσας οδηγίας και να διασφαλίζεται η 

προστασία των δικαιωµάτων του 

προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδοµένα. 

1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι, εάν µια 
πράξη επεξεργασίας πρόκειται να 

εκτελεσθεί για λογαριασµό υπευθύνου 

επεξεργασίας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 

επιλέγει έναν εκτελούντα την επεξεργασία 

ο οποίος παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για 

την εφαρµογή κατάλληλων τεχνικών και 

οργανωτικών µέτρων και διαδικασιών, 

κατά τρόπον ώστε η επεξεργασία να 

πληροί τις απαιτήσεις των διατάξεων που 

θεσπίζονται δυνάµει της παρούσας οδηγίας 

και να διασφαλίζεται η προστασία των 

δικαιωµάτων του προσώπου στο οποίο 

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

2. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι η 
εκτέλεση της επεξεργασίας από 
εκτελούντα την επεξεργασία διέπεται 
υποχρεωτικά από δικαιοπραξία η οποία 

συνδέει τον εκτελούντα την επεξεργασία 

µε τον υπεύθυνο επεξεργασίας, προβλέπει 

δε ειδικότερα ότι ο εκτελών την 

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

2. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι η 
εκτέλεση της επεξεργασίας µέσω 
εκτελούντος την επεξεργασία διέπεται 
υποχρεωτικά από σύµβαση ή δικαιοπραξία 
η οποία συνδέει τον εκτελούντα την 

επεξεργασία µε τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας, προβλέπει δε ειδικότερα ότι 

ο εκτελών την επεξεργασία: 

 α) ενεργεί µόνον κατ’ εντολή του 
υπευθύνου επεξεργασίας· 

 β) απασχολεί µόνο προσωπικό που έχει 
συµφωνήσει να δεσµεύεται από 
υποχρέωση εµπιστευτικότητας ή 
υπόκειται σε νοµικά κατοχυρωµένη 
υποχρέωση εµπιστευτικότητας· 
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 γ) λαµβάνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα 
δυνάµει του άρθρου 27· 

 δ) χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες άλλου 
εκτελούντος την επεξεργασία µόνο µε την 
άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας και, 
ως εκ τούτου, ενηµερώνει τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας σχετικά µε την πρόθεσή του 
να χρησιµοποιήσει τις υπηρεσίες άλλου 
εκτελούντος την επεξεργασία εγκαίρως 
ώστε ο υπεύθυνος επεξεργασίας να έχει 
τη δυνατότητα να διατυπώσει 
αντιρρήσεις· 

 ε) στον βαθµό που είναι εφικτό, 
λαµβανοµένης υπόψη της φύσης της 
επεξεργασίας, εγκρίνει, σε συµφωνία µε 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τις αναγκαίες 
τεχνικές και οργανωτικές προϋποθέσεις 
για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του 
υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε 
αιτήµατα που υποβάλλονται από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδοµένα µε στόχο την άσκηση των 
προβλεπόµενων στο κεφάλαιο III 
δικαιωµάτων του· 

 στ) επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας 
στη διασφάλιση της συµµόρφωσης προς 
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα 
άρθρα 25α έως 29· 

 ζ) επιστρέφει όλα τα αποτελέσµατα στον 
υπεύθυνο επεξεργασίας µετά το πέρας της 
επεξεργασίας και δεν επεξεργάζεται 
άλλως πως τα δεδοµένα προσωπικού 
χαρακτήρα και διαγράφει τα υπάρχοντα 
αντίγραφα εκτός εάν το δίκαιο της 
Ένωσης ή κράτους µέλους απαιτεί την 
αποθήκευσή τους·  

 η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου 
επεξεργασίας και της αρχής ελέγχου κάθε 
απαραίτητη πληροφορία για την 
επαλήθευση της συµµόρφωσης προς τις 
υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν 
άρθρο· 

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

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

3. Εάν ο εκτελών την επεξεργασία 

επεξεργάζεται δεδοµένα προσωπικού 

χαρακτήρα πέραν των εντολών του 

υπευθύνου επεξεργασίας, ο εκτελών την 

επεξεργασία θεωρείται υπεύθυνος 

επεξεργασίας σε σχέση µε τη 

συγκεκριµένη επεξεργασία και υπάγεται 

στους κανόνες για τους από κοινού 

υπευθύνους επεξεργασίας οι οποίοι 

προβλέπονται στο άρθρο 20. 

3. Εάν ο εκτελών την επεξεργασία 

επεξεργάζεται δεδοµένα προσωπικού 

χαρακτήρα πέραν των εντολών του 

υπευθύνου επεξεργασίας, ο εκτελών την 

επεξεργασία θεωρείται υπεύθυνος 

επεξεργασίας σε σχέση µε τη 

συγκεκριµένη επεξεργασία και υπάγεται 

στους κανόνες για τους από κοινού 

υπευθύνους επεξεργασίας οι οποίοι 

προβλέπονται στο άρθρο 20. 

Τροπολογία  84 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Όταν ο εκτελών την επεξεργασία είναι 
ή καθίσταται καθοριστικό µέρος σε 
σχέση µε τους σκοπούς, τα µέσα ή τις 
µεθόδους επεξεργασίας των δεδοµένων ή 
δεν ενεργεί αποκλειστικά βάσει των 
οδηγιών του υπευθύνου επεξεργασίας, 
θεωρείται από κοινού υπεύθυνος 
επεξεργασίας δυνάµει του άρθρου 20. 

Τροπολογία  85 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τεκµηρίωση Τεκµηρίωση 

1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι κάθε 

υπεύθυνος επεξεργασίας και κάθε εκτελών 

την επεξεργασία διατηρεί τεκµηρίωση 

όλων των συστηµάτων και διαδικασιών 

επεξεργασίας που τελούν υπό την ευθύνη 

του.  

1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι κάθε 

υπεύθυνος επεξεργασίας και κάθε εκτελών 

την επεξεργασία διατηρεί τεκµηρίωση 

όλων των συστηµάτων και διαδικασιών 

επεξεργασίας που τελούν υπό την ευθύνη 

του. 

2. Η τεκµηρίωση περιέχει οπωσδήποτε τις 

ακόλουθες πληροφορίες: 

2. Η τεκµηρίωση περιέχει οπωσδήποτε τις 

ακόλουθες πληροφορίες: 

α) το όνοµα και τα στοιχεία επικοινωνίας α) το όνοµα και τα στοιχεία επικοινωνίας 
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του υπευθύνου επεξεργασίας, ή 

οποιουδήποτε από κοινού υπευθύνου 

επεξεργασίας ή εκτελούντος την 

επεξεργασία· 

του υπευθύνου επεξεργασίας, ή 

οποιουδήποτε από κοινού υπευθύνου 

επεξεργασίας ή εκτελούντος την 

επεξεργασία· 

 α α) νοµικά δεσµευτική συµφωνία, στην 
περίπτωση από κοινού υπευθύνων για την 
επεξεργασία· κατάσταση των 
εκτελούντων την επεξεργασία και των 
δραστηριοτήτων που επιτελούνται από 
τους εκτελούντες την επεξεργασία· 

β) τους σκοπούς της επεξεργασίας· β) τους σκοπούς της επεξεργασίας· 

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

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

γ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες 

αποδεκτών των δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα· 

γ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες 

αποδεκτών των δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα· 

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

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

δ) τις διαβιβάσεις δεδοµένων προς τρίτη 

χώρα ή διεθνή οργανισµό, 

συµπεριλαµβανοµένου προσδιορισµού της 

εν λόγω τρίτης χώρας ή του διεθνούς 

οργανισµού. 

δ) τις διαβιβάσεις δεδοµένων προς τρίτη 

χώρα ή διεθνή οργανισµό, 

συµπεριλαµβανοµένου προσδιορισµού της 

εν λόγω τρίτης χώρας ή του διεθνούς 

οργανισµού και τους νοµικούς λόγους 
βάσει των οποίων διαβιβάζονται τα 
δεδοµένα· όταν η διαβίβαση βασίζεται 
στα άρθρα 35 ή 36 της παρούσας 
οδηγίας, παρέχεται ουσιαστική εξήγηση· 

 δ α) τις προθεσµίες για τη διαγραφή των 
διαφόρων κατηγοριών δεδοµένων· 
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 δ β) τα αποτελέσµατα των ελέγχων των 
µέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 18 
παράγραφος 1· 

 δ γ) αναφορά της νοµικής βάσης της 
πράξης επεξεργασίας για την οποία 
προορίζονται τα δεδοµένα. 

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

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία θέτουν την 
τεκµηρίωση στο σύνολό της στη διάθεση 
της αρχής ελέγχου, κατόπιν αιτήµατος. 

Τροπολογία  86 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τήρηση αρχείων Τήρηση αρχείων 

1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι 

τηρούνται αρχεία τουλάχιστον για τις 

ακόλουθες πράξεις επεξεργασίας: 

συλλογή, µεταβολή, αναζήτηση 

πληροφοριών, κοινολόγηση, συνδυασµός ή 

διαγραφή. Τα αρχεία αναζήτησης 

πληροφοριών και κοινολόγησης 

καταδεικνύουν ειδικότερα τον σκοπό, την 

ηµεροµηνία και την ώρα των εν λόγω 

πράξεων και, στον βαθµό του εφικτού, την 

ταυτότητα του προσώπου που αναζήτησε 

πληροφορίες ή κοινολόγησε δεδοµένα 

προσωπικού χαρακτήρα. 

1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι 

τηρούνται αρχεία τουλάχιστον για τις 

ακόλουθες πράξεις επεξεργασίας: 

συλλογή, µεταβολή, αναζήτηση 

πληροφοριών, κοινολόγηση, συνδυασµός ή 

διαγραφή. Τα αρχεία αναζήτησης 

πληροφοριών και κοινολόγησης 

καταδεικνύουν ειδικότερα τον σκοπό, την 

ηµεροµηνία και την ώρα των εν λόγω 

πράξεων και, στον βαθµό του εφικτού, την 

ταυτότητα του προσώπου που αναζήτησε 

πληροφορίες ή κοινολόγησε δεδοµένα 

προσωπικού χαρακτήρα, και την 
ταυτότητα των αποδεκτών των εν λόγω 
δεδοµένων. 

2. Τα αρχεία χρησιµοποιούνται µόνον για 

σκοπούς επαλήθευσης της νοµιµότητας της 

επεξεργασίας δεδοµένων, 

αυτοπαρακολούθησης και διασφάλισης της 

ακεραιότητας και της ασφάλειας των 

δεδοµένων. 

2. Τα αρχεία χρησιµοποιούνται µόνον για 

σκοπούς επαλήθευσης της νοµιµότητας της 

επεξεργασίας δεδοµένων, 

αυτοπαρακολούθησης και διασφάλισης της 

ακεραιότητας και της ασφάλειας των 

δεδοµένων ή για σκοπούς ελέγχου, είτε 
από τον υπεύθυνο προστασίας δεδοµένων 
είτε από την αρχή προστασίας 
δεδοµένων. 

 2α. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία θέτουν τα 
αρχεία στη διάθεση της αρχής ελέγχου, 
κατόπιν αιτήµατος. 
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Τροπολογία  87 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 25 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Συνεργασία µε την αρχή ελέγχου Συνεργασία µε την αρχή ελέγχου 

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

επεξεργασία συνεργάζονται, κατόπιν 

αιτήµατος, µε την αρχή ελέγχου για την 

άσκηση των καθηκόντων της, ιδίως 

παρέχοντας όλες τις πληροφορίες που είναι 
απαραίτητες για την άσκηση των 
καθηκόντων της αρχής ελέγχου.  

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

επεξεργασία συνεργάζονται, κατόπιν 

αιτήµατος, µε την αρχή ελέγχου για την 

άσκηση των καθηκόντων της, ιδίως 

παρέχοντας τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 46 παράγραφος 2 
στοιχείο α) και παρέχοντας πρόσβαση 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 46 
παράγραφος 2 στοιχείο β). 

2. Ως απόκριση στην άσκηση των 

εξουσιών της αρχής ελέγχου βάσει του 

άρθρου 46 στοιχεία α) και β), ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας και ο εκτελών την 

επεξεργασία απαντούν στην αρχή ελέγχου 

εντός εύλογης προθεσµίας. Η απάντηση 

περιλαµβάνει περιγραφή των ληφθέντων 

µέτρων και των επιτευχθέντων 

αποτελεσµάτων, ως απόκριση στις 

παρατηρήσεις της αρχής ελέγχου. 

2. Ως απόκριση στην άσκηση των 

εξουσιών της αρχής ελέγχου βάσει του 

άρθρου 46 παράγραφος 1 στοιχεία α) και 
β), ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο 

εκτελών την επεξεργασία απαντούν στην 

αρχή ελέγχου εντός εύλογης προθεσµίας η 
οποία προσδιορίζεται από την αρχή 
ελέγχου. Η απάντηση περιλαµβάνει 
περιγραφή των ληφθέντων µέτρων και των 

επιτευχθέντων αποτελεσµάτων, ως 

απόκριση στις παρατηρήσεις της αρχής 

ελέγχου. 

Τροπολογία  88 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 25 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 25α 

 Εκτίµηση επιπτώσεων σχετικά µε την 
προστασία δεδοµένων 

 1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία ενεργώντας για λογαριασµό 
του υπευθύνου επεξεργασίας, διενεργεί 
εκτίµηση επιπτώσεων των συστηµάτων 
και διαδικασιών επεξεργασίας στην 
προστασία των δεδοµένων προσωπικού 
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χαρακτήρα, όταν οι πράξεις επεξεργασίας 
ενέχουν πιθανώς συγκεκριµένους 
κινδύνους για τα δικαιώµατα και τις 
ελευθερίες των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδοµένα λόγω της 
φύσης τους, της έκτασης ή των σκοπών 
τους, πριν από νέες πράξεις επεξεργασίας 
ή το νωρίτερο δυνατόν στην περίπτωση 
υφισταµένων πράξεων επεξεργασίας.  

 2. Ειδικότερα, οι ακόλουθες πράξεις 
επεξεργασίας είναι πιθανό να ενέχουν 
συγκεκριµένους κινδύνους όπως 
αναφέρονται στην παράγραφο 1:  

 α) επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε συστήµατα αρχειοθέτησης 
µεγάλης κλίµακας για τους σκοπούς της 
πρόληψης, της ανίχνευσης, της 
διερεύνησης ή της δίωξης ποινικών 
αδικηµάτων και εκτέλεσης ποινικών 
κυρώσεων· 

 β) επεξεργασία ειδικών κατηγοριών 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα όπως 
εµφαίνεται στο άρθρο 8, δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν 
παιδιά και βιοµετρικών δεδοµένων και 
δεδοµένων θέσης για τους σκοπούς της 
πρόληψης, της ανίχνευσης, της 
διερεύνησης ή της δίωξης ποινικών 
αδικηµάτων και της εκτέλεσης ποινικών 
κυρώσεων·  

 γ) αξιολόγηση των πτυχών προσωπικού 
χαρακτήρα που αφορούν φυσικό 
πρόσωπο ή προορίζονται για την ανάλυση 
ή την πρόληψη ειδικότερα της 
συµπεριφοράς του φυσικού προσώπου, 
που βασίζεται σε αυτοµατοποιηµένη 
επεξεργασία και ενδέχεται να οδηγήσει σε 
µέτρα που θα έχουν νοµικές επιπτώσεις 
για το εν λόγω φυσικό πρόσωπο ή να το 
επηρεάσουν σηµαντικά· 

 δ) παρακολούθηση δηµόσια 
προσπελάσιµων χώρων, ιδίως µε τη 
χρήση οπτικοηλεκτρονικών συσκευών 
(επιτήρηση µε βίντεο)· ή 

 ε) άλλες πράξεις επεξεργασίας για τις 
οποίες απαιτείται διαβούλευση µε την 
αρχή ελέγχου δυνάµει του άρθρου 26 
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παράγραφος 1. 

 3. Η εκτίµηση περιέχει τουλάχιστον:  

 α) συστηµατική περιγραφή των 
προβλεπόµενων πράξεων επεξεργασίας·  

 β) εκτίµηση της αναγκαιότητας και 
αναλογικότητας των πράξεων 
επεξεργασίας σε σχέση µε τους σκοπούς· 

 γ) εκτίµηση των κινδύνων για τα 
δικαιώµατα και τις ελευθερίες των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδοµένα και τα προβλεπόµενα µέτρα για 
την αντιµετώπιση των κινδύνων αυτών 
και την ελαχιστοποίηση του όγκου των 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα τα 
οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία· 

 δ) µέτρα ασφαλείας και µηχανισµούς για 
να διασφαλίζεται η προστασία των 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και 
να καταδεικνύεται η συµµόρφωση προς 
τις διατάξεις που θεσπίζονται σύµφωνα 
µε την παρούσα οδηγία, λαµβάνοντας 
υπόψη τα δικαιώµατα και τα έννοµα 
συµφέροντα των υποκειµένων των 
δεδοµένων και άλλων ενδιαφερόµενων 
προσώπων· 

 ε) γενική αναφορά στις προθεσµίες για τη 
διαγραφή των διαφόρων κατηγοριών 
δεδοµένων· 

 στ) κατά περίπτωση, κατάλογο των 
σχεδιαζόµενων διαβιβάσεων δεδοµένων 
σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισµό, 
περιλαµβανοµένων του προσδιορισµού 
της εν λόγω τρίτης χώρας ή του διεθνούς 
οργανισµού και, σε περίπτωση 
διαβιβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 
36 παράγραφος 2, την τεκµηρίωση για τις 
κατάλληλες εγγυήσεις.  

 4. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία έχει ορίσει  
υπεύθυνο προστασίας δεδοµένων, αυτός 
συµµετέχει στη διεργασία της εκτίµησης 
των επιπτώσεων.  

 5. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας διαβουλεύεται µε 
το κοινό σχετικά µε τη σχεδιαζόµενη 
επεξεργασία, µε την επιφύλαξη της 
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προστασίας του δηµοσίου συµφέροντος ή 
της ασφάλειας των πράξεων 
επεξεργασίας.  

 6. Με την επιφύλαξη της προστασίας του 
δηµοσίου συµφέροντος ή της ασφάλειας 
των πράξεων επεξεργασίας, η εκτίµηση 
καθίσταται εύκολα προσπελάσιµη από το 
κοινό.  

 7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει, αφού ζητήσει τη γνώµη του 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Προστασίας 
∆εδοµένων, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύµφωνα µε το άρθρο 56 για τον 
περαιτέρω προσδιορισµό των κριτηρίων 
και των προϋποθέσεων σχετικά µε τις 
πράξεις επεξεργασίας που πιθανώς 
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. 

 

Τροπολογία  89 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Προηγούµενη διαβούλευση µε την αρχή 

ελέγχου 

Προηγούµενη διαβούλευση µε την αρχή 

ελέγχου 

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

επεξεργασία διαβουλεύεται µε την αρχή 

ελέγχου πριν από την επεξεργασία 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα τα 

οποία θα περιληφθούν σε νέο σύστηµα 
αρχειοθέτησης που πρόκειται να 
δηµιουργηθεί, εφόσον: 

Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 

επεξεργασία διαβουλεύεται µε την αρχή 

ελέγχου πριν από την επεξεργασία 

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

α) πρόκειται να υποβληθούν σε 
επεξεργασία ειδικές κατηγορίες 

α) η εκτίµηση επιπτώσεων σχετικά µε την 
προστασία των δεδοµένων, η οποία 
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δεδοµένων οι οποίες αναφέρονται στο 
άρθρο 8· 

προβλέπεται στο άρθρο 25α, υποδεικνύει 
ότι οι πράξεις επεξεργασίας ενδέχεται, 
λόγω της φύσης, της έκτασης ή/και των 
σκοπών τους, να ενέχουν υψηλό βαθµό 
συγκεκριµένων κινδύνων· ή 

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

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

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

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

των πράξεων επεξεργασίας οι οποίες 

υπόκεινται σε προηγούµενη διαβούλευση 

δυνάµει της παραγράφου 1.  

2. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι η αρχή 
ελέγχου, µετά από διαβουλεύσεις µε το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Προστασίας 
∆εδοµένων, καταρτίζει κατάλογο των 
πράξεων επεξεργασίας οι οποίες 

υπόκεινται σε προηγούµενη διαβούλευση 

δυνάµει της παραγράφου 1 στοιχείο β). 

 2α. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία παρέχουν στην αρχή ελέγχου 
την εκτίµηση επιπτώσεων σχετικά µε την 
προστασία των δεδοµένων σύµφωνα µε 
το άρθρο 25α, και, κατόπιν αιτήµατος, 
οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, η οποία 
επιτρέπει στην αρχή ελέγχου να 
αξιολογήσει τη συµµόρφωση της 
επεξεργασίας και, ιδίως, τους κινδύνους 
για την προστασία των δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα του προσώπου 
στο οποίο αυτά αναφέρονται και τις 
σχετικές εγγυήσεις. 
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 2β. Εάν η αρχή ελέγχου φρονεί ότι η 
σχεδιαζόµενη επεξεργασία δεν είναι 
σύµφωνη προς τις διατάξεις που 
θεσπίζονται δυνάµει της παρούσας 
οδηγίας, ή ότι οι κίνδυνοι δεν 
προσδιορίζονται ούτε µετριάζονται 
επαρκώς, η αρχή αυτή διατυπώνει 
κατάλληλες προτάσεις για την 
επανόρθωση αυτής της έλλειψης 
συµµόρφωσης. 

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

Τροπολογία  90 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 27 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ασφάλεια επεξεργασίας Ασφάλεια επεξεργασίας 

1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την 

επεξεργασία εφαρµόζουν κατάλληλα 

τεχνικά και οργανωτικά µέτρα ώστε να 

διασφαλίζουν επίπεδο προστασίας 

κατάλληλο προς τους κινδύνους που 

αντιπροσωπεύει η επεξεργασία και τη 

φύση των δεδοµένων που πρέπει να 

προστατευθούν, λαµβάνοντας υπόψη την 

κατάσταση της τεχνολογίας και το κόστος 

της εφαρµογής τους. 

1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την 

επεξεργασία εφαρµόζουν κατάλληλα 

τεχνικά και οργανωτικά µέτρα και 
διαδικασίες ώστε να διασφαλίζουν 
επίπεδο προστασίας κατάλληλο προς τους 

κινδύνους που αντιπροσωπεύει η 

επεξεργασία και τη φύση των δεδοµένων 

που πρέπει να προστατευθούν, 

λαµβάνοντας υπόψη την κατάσταση της 

τεχνολογίας και το κόστος της εφαρµογής 

τους. 

2. Σε σχέση µε την αυτοµατοποιηµένη 

επεξεργασία δεδοµένων, κάθε κράτος 

µέλος προβλέπει ότι ο υπεύθυνος της 

επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία 

2. Σε σχέση µε την αυτοµατοποιηµένη 

επεξεργασία δεδοµένων, κάθε κράτος 

µέλος προβλέπει ότι ο υπεύθυνος της 

επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία 
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εφαρµόζει, κατόπιν αξιολόγησης των 

κινδύνων, µέτρα µε σκοπό: 

εφαρµόζει, κατόπιν αξιολόγησης των 

κινδύνων, µέτρα µε σκοπό: 

α) την απαγόρευση της πρόσβασης µη 

εξουσιοδοτηµένων προσώπων σε 

εξοπλισµό επεξεργασίας δεδοµένων που 

χρησιµοποιείται για την επεξεργασία 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 

(έλεγχος πρόσβασης σε εξοπλισµό)· 

α) την απαγόρευση της πρόσβασης µη 

εξουσιοδοτηµένων προσώπων σε 

εξοπλισµό επεξεργασίας δεδοµένων που 

χρησιµοποιείται για την επεξεργασία 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 

(έλεγχος πρόσβασης σε εξοπλισµό)· 

β) την αποφυγή της µη επιτρεπόµενης 

ανάγνωσης, αντιγραφής, τροποποίησης ή 

αφαίρεσης υποθεµάτων δεδοµένων 

(έλεγχος υποθεµάτων δεδοµένων)· 

β) την αποφυγή της µη επιτρεπόµενης 

ανάγνωσης, αντιγραφής, τροποποίησης ή 

αφαίρεσης υποθεµάτων δεδοµένων 

(έλεγχος υποθεµάτων δεδοµένων)· 

γ) την αποφυγή της µη επιτρεπόµενης 

εισαγωγής δεδοµένων και του µη 

επιτρεπόµενου ελέγχου, τροποποίησης ή 

διαγραφής αποθηκευµένων δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα (έλεγχος 

αποθήκευσης)· 

γ) την αποφυγή της µη επιτρεπόµενης 

εισαγωγής δεδοµένων και του µη 

επιτρεπόµενου ελέγχου, τροποποίησης ή 

διαγραφής αποθηκευµένων δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα (έλεγχος 

αποθήκευσης)· 

δ) την αποφυγή της χρήσης συστηµάτων 

αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας 

δεδοµένων από µη εξουσιοδοτηµένα 

πρόσωπα που χρησιµοποιούν εξοπλισµό 

επικοινωνίας δεδοµένων (έλεγχος 

χρηστών)· 

δ) την αποφυγή της χρήσης συστηµάτων 

αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας 

δεδοµένων από µη εξουσιοδοτηµένα 

πρόσωπα που χρησιµοποιούν εξοπλισµό 

επικοινωνίας δεδοµένων (έλεγχος 

χρηστών)· 

ε) την εξασφάλιση ότι πρόσωπα 

εξουσιοδοτηµένα να χρησιµοποιούν ένα 

σύστηµα αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας 

δεδοµένων έχουν πρόσβαση µόνον σε 

δεδοµένα που καλύπτει η εξουσιοδότηση 

πρόσβασής τους (έλεγχος πρόσβασης στα 

δεδοµένα)· 

ε) την εξασφάλιση ότι πρόσωπα 

εξουσιοδοτηµένα να χρησιµοποιούν ένα 

σύστηµα αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας 

δεδοµένων έχουν πρόσβαση µόνον σε 

δεδοµένα που καλύπτει η εξουσιοδότηση 

πρόσβασής τους (έλεγχος πρόσβασης στα 

δεδοµένα)· 

στ) την εξασφάλιση ότι είναι δυνατό να 

επαληθευθεί και να εξακριβωθεί σε ποιους 

φορείς διαβιβάσθηκαν ή διατέθηκαν ή 

ενδέχεται να διαβιβασθούν ή να διατεθούν 

δεδοµένα µε τη χρήση εξοπλισµού 

επικοινωνίας δεδοµένων (έλεγχος 

επικοινωνίας)· 

στ) την εξασφάλιση ότι είναι δυνατό να 

επαληθευθεί και να εξακριβωθεί σε ποιους 

φορείς διαβιβάσθηκαν ή διατέθηκαν ή 

ενδέχεται να διαβιβασθούν ή να διατεθούν 

δεδοµένα µε τη χρήση εξοπλισµού 

επικοινωνίας δεδοµένων (έλεγχος 

επικοινωνίας)· 

ζ) την εξασφάλιση ότι µπορεί να 

επαληθευθεί και να εξακριβωθεί εκ των 

υστέρων ποια δεδοµένα προσωπικού 

χαρακτήρα εισήχθησαν σε συστήµατα 

αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας 

δεδοµένων, καθώς και πότε και από ποιον 

εισήχθησαν τα δεδοµένα (έλεγχος 

εισαγωγής)· 

ζ) την εξασφάλιση ότι µπορεί να 

επαληθευθεί και να εξακριβωθεί εκ των 

υστέρων ποια δεδοµένα προσωπικού 

χαρακτήρα εισήχθησαν σε συστήµατα 

αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας 

δεδοµένων, καθώς και πότε και από ποιον 

εισήχθησαν τα δεδοµένα (έλεγχος 

εισαγωγής)· 
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η) την αποφυγή µη επιτρεπόµενης 

ανάγνωσης, αντιγραφής, τροποποίησης ή 

διαγραφής δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα κατά τις διαβιβάσεις 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα ή κατά 

τη µεταφορά υποθεµάτων δεδοµένων 

(έλεγχος µεταφοράς)· 

η) την αποφυγή µη επιτρεπόµενης 

ανάγνωσης, αντιγραφής, τροποποίησης ή 

διαγραφής δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα κατά τις διαβιβάσεις 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα ή κατά 

τη µεταφορά υποθεµάτων δεδοµένων 

(έλεγχος µεταφοράς)· 

θ) την εξασφάλιση ότι τα εγκαταστηµένα 

συστήµατα µπορούν να αποκατασταθούν 

σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας 

τους (αποκατάσταση)· 

θ) την εξασφάλιση ότι τα εγκαταστηµένα 

συστήµατα µπορούν να αποκατασταθούν 

σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας 

τους (αποκατάσταση)· 

ι) την εξασφάλιση ότι οι λειτουργίες του 

συστήµατος εκτελούνται, ότι η εµφάνιση 

σφαλµάτων στις λειτουργίες αναφέρεται 

(αξιοπιστία) και ότι τα αποθηκευµένα 

δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα δεν 

µπορούν να αλλοιωθούν λόγω 

δυσλειτουργίας του συστήµατος 

(ακεραιότητα). 

ι) την εξασφάλιση ότι οι λειτουργίες του 

συστήµατος εκτελούνται, ότι η εµφάνιση 

σφαλµάτων στις λειτουργίες αναφέρεται 

(αξιοπιστία) και ότι τα αποθηκευµένα 

δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα δεν 

µπορούν να παραποιηθούν λόγω 

δυσλειτουργίας του συστήµατος 

(ακεραιότητα)· 

 ι α) την εξασφάλιση ότι στην περίπτωση 
της επεξεργασίας ευαίσθητων δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα σύµφωνα µε το 
άρθρο 8, πρέπει να λαµβάνονται 
πρόσθετα µέτρα ασφαλείας για να 
διασφαλίζεται η αντίληψη των 
καταστάσεων κινδύνου και η δυνατότητα 
λήψης προληπτικών, διορθωτικών και 
ελαφρυντικών µέτρων σε σχεδόν 
πραγµατικό χρόνο για την αντιµετώπιση 
των τρωτών σηµείων ή των βλαβών που 
ανιχνεύονται και θα µπορούσαν να 
συνεπάγονται κίνδυνο για τα δεδοµένα· 

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

3. Η Επιτροπή µπορεί να εκδίδει, εάν 

απαιτείται, εκτελεστικές πράξεις για την 

εξειδίκευση των απαιτήσεων που 

προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 σε 

διάφορες καταστάσεις, ιδίως σε σχέση µε 

τα πρότυπα κρυπτογράφησης. Οι εν λόγω 

3. Η Επιτροπή µπορεί να εκδίδει, εάν 

απαιτείται, εκτελεστικές πράξεις για την 

εξειδίκευση των απαιτήσεων που 

προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 σε 

διάφορες καταστάσεις, ιδίως σε σχέση µε 

τα πρότυπα κρυπτογράφησης. Οι εν λόγω 
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εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύµφωνα 

µε τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 

στο άρθρο 57 παράγραφος 2. 

εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύµφωνα 

µε τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 

στο άρθρο 57 παράγραφος 2. 

Τροπολογία  91 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 28 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Γνωστοποίηση παραβίασης δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα στην αρχή 

ελέγχου 

Γνωστοποίηση παραβίασης δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα στην αρχή 

ελέγχου 

1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι, σε 
περίπτωση παραβίασης δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας γνωστοποιεί στην αρχή 

ελέγχου την παραβίαση δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα αµελλητί και, ει 

δυνατόν, το αργότερο εντός 24 ωρών από 
τη στιγµή που την αντελήφθη. Ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει, κατόπιν 

αιτήµατος, στην αρχή ελέγχου 

εµπεριστατωµένη αιτιολόγηση στις 
περιπτώσεις στις οποίες η γνωστοποίηση 
δεν πραγµατοποιείται εντός 24 ωρών. 

1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι, σε 
περίπτωση παραβίασης δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας γνωστοποιεί στην αρχή 

ελέγχου την παραβίαση δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα αµελλητί και, ει 

δυνατόν, το αργότερο εντός 24 ωρών. Ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει, κατόπιν 

αιτήµατος, στην αρχή ελέγχου 

εµπεριστατωµένη αιτιολόγηση σε  
περιπτώσεις οιασδήποτε καθυστέρησης. 

2. Ο εκτελών την επεξεργασία ειδοποιεί 
και ενηµερώνει τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας αµέσως µόλις αντιληφθεί 
παραβίαση δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα. 

2. Ο εκτελών την επεξεργασία ειδοποιεί 
και ενηµερώνει τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας αµέσως µετά τη διαπίστωση 
της παραβίασης δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα.  

3. Η γνωστοποίηση που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 πρέπει, κατ’ ελάχιστο: 

3. Η γνωστοποίηση που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 πρέπει, κατ’ ελάχιστο: 

α) να περιγράφει τη φύση της παραβίασης 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, 

συµπεριλαµβανοµένων των κατηγοριών 

και του αριθµού των ενδιαφερόµενων 

προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 

δεδοµένα, και των κατηγοριών και του 

αριθµού των σχετικών αρχείων δεδοµένων· 

α) να περιγράφει τη φύση της παραβίασης 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, 

συµπεριλαµβανοµένων των κατηγοριών 

και του αριθµού των ενδιαφερόµενων 

προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 

δεδοµένα, και των κατηγοριών και του 

αριθµού των σχετικών αρχείων δεδοµένων· 

β) να διευκρινίζει την ταυτότητα και τα 

στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου 

προστασίας δεδοµένων που αναφέρεται 

στο άρθρο 30 ή άλλου σηµείου 

επικοινωνίας από το οποίο µπορούν να 

εξασφαλισθούν περισσότερες 

β) να διευκρινίζει την ταυτότητα και τα 

στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου 

προστασίας δεδοµένων που αναφέρεται 

στο άρθρο 30 ή άλλου σηµείου 

επικοινωνίας από το οποίο µπορούν να 

εξασφαλισθούν περισσότερες 
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πληροφορίες· 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 ενδεχόµενες συνέπειες 

της παραβίασης των δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα· 

δ) να περιγράφει τις ενδεχόµενες 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 και να 
µετριάζει τις συνέπειές της. 

 Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να 
παρασχεθούν όλες οι πληροφορίες χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας µπορεί να 
συµπληρώσει την κοινοποίηση σε 
δεύτερη φάση. 

4. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας τεκµηριώνει κάθε 

παραβίαση δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα, αναφέροντας τα πραγµατικά 

περιστατικά που αφορούν την παραβίαση, 

τις συνέπειές της και τα ληφθέντα µέτρα 

επανόρθωσης. Η εν λόγω τεκµηρίωση 

πρέπει να επιτρέπει στην αρχή ελέγχου να 

ελέγχει τη συµµόρφωση προς το παρόν 

άρθρο. Η τεκµηρίωση περιέχει µόνον τις 

απαραίτητες πληροφορίες για τον 

συγκεκριµένο σκοπό.  

4. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας τεκµηριώνει κάθε 

παραβίαση δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα, αναφέροντας τα πραγµατικά 

περιστατικά που αφορούν την παραβίαση, 

τις συνέπειές της και τα ληφθέντα µέτρα 

επανόρθωσης. Η εν λόγω τεκµηρίωση 

πρέπει να είναι επαρκής ώστε να επιτρέπει 
στην αρχή ελέγχου να ελέγχει τη 

συµµόρφωση προς το παρόν άρθρο. Η 

τεκµηρίωση περιέχει µόνον τις 

απαραίτητες πληροφορίες για τον 

συγκεκριµένο σκοπό. 

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

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε 

το άρθρο 56 για τον περαιτέρω 

προσδιορισµό των κριτηρίων και των 

απαιτήσεων σχετικά µε τη διαπίστωση της 

παραβίασης δεδοµένων που αναφέρεται 

στις παραγράφους 1 και 2 και σχετικά µε 

τις ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την 

επεξεργασία υποχρεούνται να 

γνωστοποιούν την παραβίαση δεδοµένων 

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει, 

αφού ζητήσει τη γνώµη του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου Προστασίας ∆εδοµένων, κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το 

άρθρο 56 για τον περαιτέρω προσδιορισµό 

των κριτηρίων και των απαιτήσεων 

σχετικά µε τη διαπίστωση της παραβίασης 

δεδοµένων που αναφέρεται στις 

παραγράφους 1 και 2 και σχετικά µε τις 

ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την 
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προσωπικού χαρακτήρα.  επεξεργασία υποχρεούνται να 

γνωστοποιούν την παραβίαση δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα. 

6. Η Επιτροπή µπορεί να θεσπίσει 

τυποποιηµένο µορφότυπο για την εν λόγω 

γνωστοποίηση στην αρχή ελέγχου, τις 

εφαρµοστέες διαδικασίες στην απαίτηση 

γνωστοποίησης, καθώς και τη µορφή και 

τον τρόπο της τεκµηρίωσης που 

αναφέρεται στην παράγραφο 4, 

συµπεριλαµβανοµένων των προθεσµιών 

που ισχύουν για τη διαγραφή των 

πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

εκδίδονται σύµφωνα µε τη διαδικασία 

εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 57 

παράγραφος 2. 

6. Η Επιτροπή µπορεί να θεσπίσει 

τυποποιηµένο µορφότυπο για την εν λόγω 

γνωστοποίηση στην αρχή ελέγχου, τις 

εφαρµοστέες διαδικασίες στην απαίτηση 

γνωστοποίησης, καθώς και τη µορφή και 

τον τρόπο της τεκµηρίωσης που 

αναφέρεται στην παράγραφο 4, 

συµπεριλαµβανοµένων των προθεσµιών 

που ισχύουν για τη διαγραφή των 

πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

εκδίδονται σύµφωνα µε τη διαδικασία 

εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 57 

παράγραφος 2. 

Τροπολογία  92 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 29 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Γνωστοποίηση παραβίασης δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα στο πρόσωπο στο 

οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα 

Γνωστοποίηση παραβίασης δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα στο πρόσωπο στο 

οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα 

1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι, όταν η 
παραβίαση δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα είναι πιθανό να επηρεάσει 

δυσµενώς την προστασία των δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα ή την ιδιωτική 
ζωή του προσώπου στο οποίο αναφέρονται 

τα δεδοµένα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 

γνωστοποιεί αµελλητί, µετά τη 

γνωστοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 

28, την παραβίαση των δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα στο πρόσωπο στο 

οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα.  

1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι, όταν η 
παραβίαση δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα είναι πιθανό να επηρεάσει 

δυσµενώς την προστασία των δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα, την ιδιωτική ζωή, 
τα δικαιώµατα ή τα έννοµα συµφέροντα  
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδοµένα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 

γνωστοποιεί αµελλητί, µετά τη 

γνωστοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 

28, την παραβίαση των δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα στο πρόσωπο στο 

οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα. 

2. Η γνωστοποίηση στο πρόσωπο στο 

οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα η οποία 

αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιγράφει 

τη φύση της παραβίασης των δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα και περιέχει 

οπωσδήποτε τις πληροφορίες και τις 

συστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 28 

2. Η γνωστοποίηση στο πρόσωπο στο 

οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα η οποία 

αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι 
περιεκτική και χρησιµοποιεί σαφή και 
απλή διατύπωση.  Περιγράφει τη φύση 
της παραβίασης των δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα και περιέχει 
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παράγραφος 3 στοιχεία β) και γ).  οπωσδήποτε τις πληροφορίες και τις 

συστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 28 

παράγραφος 3 στοιχεία β), γ) και δ) και 
πληροφορίες σχετικά µε τα δικαιώµατα 
του υποκειµένου των δεδοµένων, 
περιλαµβανοµένου του δικαιώµατος 
αποζηµίωσης. 

3. Η γνωστοποίηση παραβίασης 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στο 

πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδοµένα δεν απαιτείται εάν ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας αποδεικνύει µε τρόπο που 

πείθει την αρχή ελέγχου ότι εφάρµοσε 

κατάλληλα τεχνολογικά µέτρα προστασίας 

και ότι τα εν λόγω µέτρα εφαρµόσθηκαν 

στα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα τα 

οποία αφορά η συγκεκριµένη παραβίαση 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα εν 

λόγω τεχνολογικά µέτρα προστασίας 

πρέπει να καθιστούν τα δεδοµένα 

ακατανόητα σε οποιοδήποτε πρόσωπο δεν 

διαθέτει εξουσία πρόσβασης σε αυτά. 

3. Η γνωστοποίηση παραβίασης 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στο 

πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδοµένα δεν απαιτείται εάν ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας αποδεικνύει µε τρόπο που 

πείθει την αρχή ελέγχου ότι εφάρµοσε 

κατάλληλα τεχνολογικά µέτρα προστασίας 

και ότι τα εν λόγω µέτρα εφαρµόσθηκαν 

στα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα τα 

οποία αφορά η συγκεκριµένη παραβίαση 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα εν 

λόγω τεχνολογικά µέτρα προστασίας 

πρέπει να καθιστούν τα δεδοµένα 

ακατανόητα σε οποιοδήποτε πρόσωπο δεν 

διαθέτει εξουσία πρόσβασης σε αυτά. 

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

4. Η γνωστοποίηση στο πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα µπορεί να 

καθυστερήσει, να περιορισθεί ή να 
παραλειφθεί για τους λόγους που 
αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 4. 

4. Η γνωστοποίηση στο πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα µπορεί να 

καθυστερήσει ή να περιορισθεί για τους 
λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 11 

παράγραφος 4. 

Τροπολογία  93 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 30 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

∆ιορισµός του υπευθύνου προστασίας 

δεδοµένων 

∆ιορισµός του υπευθύνου προστασίας 

δεδοµένων 

1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 

επεξεργασία διορίζει υπεύθυνο προστασίας 

δεδοµένων. 

1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 

επεξεργασία διορίζει υπεύθυνο προστασίας 

δεδοµένων. 

2. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδοµένων 

διορίζεται βάσει επαγγελµατικών 

προσόντων και, ιδίως, µε βάση την 

εµπειρογνωσία που διαθέτει στον τοµέα 

του δικαίου και των πρακτικών 

προστασίας των δεδοµένων και την 

ικανότητα άσκησης των καθηκόντων που 

αναφέρονται στο άρθρο 32.  

2. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδοµένων 

διορίζεται βάσει επαγγελµατικών 

προσόντων και, ιδίως, µε βάση την 

εµπειρογνωσία που διαθέτει στον τοµέα 

του δικαίου και των πρακτικών 

προστασίας των δεδοµένων και την 

ικανότητα άσκησης των καθηκόντων που 

αναφέρονται στο άρθρο 32. Το αναγκαίο 
επίπεδο εµπειρογνωσίας καθορίζεται 
ειδικότερα ανάλογα µε την επεξεργασία 
δεδοµένων που διενεργείται και από την 
προστασία την οποία απαιτούν τα 
δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που 
επεξεργάζονται ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
ή ο εκτελών την επεξεργασία. 

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

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

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

3. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδοµένων 

µπορεί να διορισθεί για περισσότερες 

οντότητες, λαµβανοµένης υπόψη της 

οργανωτικής δοµής της αρµόδιας αρχής. 

3. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδοµένων 

µπορεί να διορισθεί για περισσότερες 

οντότητες, λαµβανοµένης υπόψη της 

οργανωτικής δοµής της αρµόδιας αρχής. 

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

Τροπολογία  94 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 31 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία στηρίζουν τον 
υπεύθυνο προστασίας δεδοµένων στην 
άσκηση των καθηκόντων του και 
παρέχουν όλα τα µέσα, µεταξύ άλλων 
προσωπικό, εγκαταστάσεις, εξοπλισµό, 
συνεχή επαγγελµατική κατάρτιση και 
κάθε άλλο πόρο που είναι απαραίτητος 
για την άσκηση των αρµοδιοτήτων και 
των καθηκόντων που αναφέρονται στο 
άρθρο 32, αλλά και για τη διατήρηση των 
επαγγελµατικών του γνώσεων. 

Τροπολογία  95 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 32 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Καθήκοντα του υπευθύνου προστασίας 

δεδοµένων 

Καθήκοντα του υπευθύνου προστασίας 

δεδοµένων 

Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 

επεξεργασία αναθέτει στον υπεύθυνο 

προστασίας δεδοµένων οπωσδήποτε τα 

ακόλουθα καθήκοντα: 

Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 

επεξεργασία αναθέτει στον υπεύθυνο 

προστασίας δεδοµένων οπωσδήποτε τα 

ακόλουθα καθήκοντα: 

α) να ενηµερώνει και να διαφωτίζει τον α) να εντείνει την ευαισθητοποίηση, να 
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υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα 

την επεξεργασία για τις υποχρεώσεις τους 

οι οποίες απορρέουν από τις διατάξεις που 

θεσπίζονται δυνάµει της παρούσας οδηγίας 

και να τεκµηριώνει την εν λόγω 

δραστηριότητα και τις απαντήσεις που 

λαµβάνει·  

ενηµερώνει και να διαφωτίζει τον 

υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα 

την επεξεργασία για τις υποχρεώσεις τους 

οι οποίες απορρέουν από τις διατάξεις που 

θεσπίζονται δυνάµει της παρούσας 

οδηγίας, ιδίως σε σχέση µε τεχνικά και 
οργανωτικά µέτρα και διαδικασίες, και να 
τεκµηριώνει την εν λόγω δραστηριότητα 

και τις απαντήσεις που λαµβάνει· 

β) να παρακολουθεί τη θέση σε ισχύ και 

την εφαρµογή των πολιτικών σε σχέση µε 

την προστασία των δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα, 

συµπεριλαµβανοµένων της ανάθεσης 

ευθυνών, της κατάρτισης των υπαλλήλων 

που συµµετέχουν στις πράξεις 

επεξεργασίας και των σχετικών ελέγχων· 

β) να παρακολουθεί τη θέση σε ισχύ και 

την εφαρµογή των πολιτικών σε σχέση µε 

την προστασία των δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα, 

συµπεριλαµβανοµένων της ανάθεσης 

ευθυνών, της κατάρτισης των υπαλλήλων 

που συµµετέχουν στις πράξεις 

επεξεργασίας και των σχετικών ελέγχων· 

γ) να παρακολουθεί τη θέση σε ισχύ και 

την εφαρµογή των διατάξεων που 

θεσπίζονται δυνάµει της παρούσας 

οδηγίας, ιδίως όσον αφορά τις απαιτήσεις 

που σχετίζονται µε την προστασία των 

δεδοµένων ήδη από τον σχεδιασµό, την 

προστασία των δεδοµένων εξ ορισµού, την 

ασφάλεια των δεδοµένων και την 

ενηµέρωση των προσώπων στα οποία 

αναφέρονται τα δεδοµένα και τα αιτήµατά 

τους κατά την άσκηση των δικαιωµάτων 

τους που απορρέουν από τις διατάξεις που 

θεσπίζονται δυνάµει της παρούσας 

οδηγίας· 

γ) να παρακολουθεί τη θέση σε ισχύ και 

την εφαρµογή των διατάξεων που 

θεσπίζονται δυνάµει της παρούσας 

οδηγίας, ιδίως όσον αφορά τις απαιτήσεις 

που σχετίζονται µε την προστασία των 

δεδοµένων ήδη από τον σχεδιασµό, την 

προστασία των δεδοµένων εξ ορισµού, την 

ασφάλεια των δεδοµένων και την 

ενηµέρωση των προσώπων στα οποία 

αναφέρονται τα δεδοµένα και τα αιτήµατά 

τους κατά την άσκηση των δικαιωµάτων 

τους που απορρέουν από τις διατάξεις που 

θεσπίζονται δυνάµει της παρούσας 

οδηγίας· 

δ) να διασφαλίζει ότι τηρείται η 

τεκµηρίωση που αναφέρεται στο άρθρο 23· 

δ) να διασφαλίζει ότι τηρείται η 

τεκµηρίωση που αναφέρεται στο άρθρο 23· 

ε) να παρακολουθεί την τεκµηρίωση, τη 

γνωστοποίηση και την κοινοποίηση 

παραβιάσεων δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα δυνάµει των άρθρων 28 και 29· 

ε) να παρακολουθεί την τεκµηρίωση, τη 

γνωστοποίηση και την κοινοποίηση 

παραβιάσεων δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα δυνάµει των άρθρων 28 και 29· 

στ) να παρακολουθεί την αίτηση περί 

προηγούµενης διαβούλευσης προς την 

αρχή ελέγχου, εφόσον απαιτείται δυνάµει 

του άρθρου 26· 

στ) να παρακολουθεί την εφαρµογή της 
εκτίµησης επιπτώσεων σχετικά µε την 
προστασία των δεδοµένων από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα 
την επεξεργασία και την αίτηση περί 
προηγούµενης διαβούλευσης προς την 

αρχή ελέγχου, εφόσον απαιτείται δυνάµει 

του άρθρου 26 παράγραφος 1· 

ζ) να παρακολουθεί την απάντηση σε 

αιτήµατα της αρχής ελέγχου και, στο 

ζ) να παρακολουθεί την απάντηση σε 

αιτήµατα της αρχής ελέγχου και, στο 
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πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του υπευθύνου 

προστασίας δεδοµένων, να συνεργάζεται 

µε την αρχή ελέγχου κατόπιν αιτήµατός 

της ή µε δική του πρωτοβουλία· 

πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του υπευθύνου 

προστασίας δεδοµένων, να συνεργάζεται 

µε την αρχή ελέγχου κατόπιν αιτήµατός 

της ή µε δική του πρωτοβουλία· 

η) να ενεργεί ως σηµείο επικοινωνίας για 

την αρχή ελέγχου σε σχέση µε ζητήµατα 

που σχετίζονται µε την επεξεργασία και να 

διαβουλεύεται µε την αρχή ελέγχου, 

εφόσον απαιτείται, µε πρωτοβουλία του 

υπευθύνου προστασίας δεδοµένων. 

η) να ενεργεί ως σηµείο επικοινωνίας για 

την αρχή ελέγχου σε σχέση µε ζητήµατα 

που σχετίζονται µε την επεξεργασία και να 

διαβουλεύεται µε την αρχή ελέγχου, 

εφόσον απαιτείται, µε πρωτοβουλία του 

υπευθύνου προστασίας δεδοµένων. 

Τροπολογία  96 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 33 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Γενικές αρχές που διέπουν τις διαβιβάσεις 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 

Γενικές αρχές που διέπουν τις διαβιβάσεις 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 

Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι κάθε 

διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα από αρµόδιες αρχές τα οποία 

υποβάλλονται σε επεξεργασία ή 

προορίζονται να υποβληθούν σε 

επεξεργασία µετά τη διαβίβασή τους προς 

τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισµό, 

συµπεριλαµβανοµένης της περαιτέρω 

διαβίβασης προς άλλη τρίτη χώρα ή διεθνή 

οργανισµό, επιτρέπεται να 

πραγµατοποιηθεί µόνον εφόσον: 

Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι κάθε 

διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα από αρµόδιες αρχές τα οποία 

υποβάλλονται σε επεξεργασία ή 

προορίζονται να υποβληθούν σε 

επεξεργασία µετά τη διαβίβασή τους προς 

τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισµό, 

συµπεριλαµβανοµένης της περαιτέρω 

διαβίβασης προς άλλη τρίτη χώρα ή διεθνή 

οργανισµό, επιτρέπεται να 

πραγµατοποιηθεί µόνον εφόσον: 

α) η διαβίβαση είναι αναγκαία για την 

πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση ή 

τη δίωξη ποινικών αδικηµάτων ή την 

εκτέλεση ποινικών κυρώσεων· και 

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

την ανίχνευση ή τη δίωξη ποινικών 

αδικηµάτων ή την εκτέλεση ποινικών 

κυρώσεων· και 

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

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

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

εκτελούντα την επεξεργασία.  

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

εκτελούντα την επεξεργασία· και 

 β α) το επίπεδο προστασίας των 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα των 
φυσικών προσώπων που εγγυάται η 
παρούσα οδηγία στην Ένωση δεν 
υπονοµεύεται· και 

 β β) η Επιτροπή έχει αποφασίσει βάσει 
των προϋποθέσεων και της διαδικασίας 
που αναφέρονται στο άρθρο 34 ότι η εν 
λόγω τρίτη χώρα ή ο διεθνής οργανισµός 
διασφαλίζει κατάλληλο επίπεδο 
προστασίας· ή 

 β γ) παρατίθενται κατάλληλες εγγυήσεις 
σε σχέση µε την προστασία των 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
νοµικά δεσµευτική πράξη, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 35. 

 Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι οι 
περαιτέρω διαβιβάσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 
µπορούν να πραγµατοποιούνται µόνον 
εφόσον, εκτός από τους όρους που 
προβλέπει η εν λόγω παράγραφος: 

 α) η περαιτέρω διαβίβαση απαιτείται για 
τον ίδιο ειδικό σκοπό που ίσχυε για την 
αρχική διαβίβαση· και 

 β) η αρµόδια αρχή που πραγµατοποίησε 
την αρχική διαβίβαση εγκρίνει την 
περαιτέρω διαβίβαση. 

Τροπολογία  97 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 34 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

∆ιαβιβάσεις µε απόφαση περί επάρκειας ∆ιαβιβάσεις µε απόφαση περί επάρκειας 

1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι µια 

διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού 

1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι µια 

διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού 
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χαρακτήρα προς τρίτη χώρα ή διεθνή 

οργανισµό επιτρέπεται να 

πραγµατοποιηθεί εάν η Επιτροπή έχει 

αποφανθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 41 του 
κανονισµού (ΕΕ) …./2012 ή σύµφωνα µε 
την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, 

ότι η τρίτη χώρα, ή ένα έδαφος ή ένας 

τοµέας επεξεργασίας στην εν λόγω τρίτη 

χώρα, ή ο διεθνής οργανισµός 

διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο 

προστασίας. Μια τέτοια διαβίβαση δεν 

απαιτεί καµία περαιτέρω έγκριση. 

χαρακτήρα προς τρίτη χώρα ή διεθνή 

οργανισµό επιτρέπεται να 

πραγµατοποιηθεί εάν η Επιτροπή έχει 

αποφανθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 3 

του παρόντος άρθρου ότι η τρίτη χώρα, ή 

ένα έδαφος ή ένας τοµέας επεξεργασίας 

στην εν λόγω τρίτη χώρα, ή ο διεθνής 

οργανισµός διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο 

προστασίας. Μια τέτοια διαβίβαση δεν 

απαιτεί καµία ειδική έγκριση. 

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

2. Κατά την εξέταση της επάρκειας του 
επιπέδου προστασίας, η Επιτροπή 
λαµβάνει υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) το κράτος δικαίου, τη σχετική ισχύουσα 
νοµοθεσία, τόσο γενική όσο και τοµεακή, 
µεταξύ άλλων όσον αφορά τη δηµόσια 

ασφάλεια, την άµυνα, την εθνική ασφάλεια 

και το ποινικό δίκαιο, καθώς και τα µέτρα 

ασφαλείας τα οποία τηρούνται στη 

συγκεκριµένη χώρα ή από τον 

συγκεκριµένο διεθνή οργανισµό, καθώς 
και τα ουσιαστικά και εκτελεστά 

δικαιώµατα, συµπεριλαµβανοµένων 

ουσιαστικών διοικητικών και δικαστικών 

µέσων προσφυγής για τα πρόσωπα στα 

οποία αναφέρονται τα δεδοµένα, ιδίως για 

εκείνα τα πρόσωπα που διαµένουν στην 

Ένωση και των οποίων δεδοµένα 

προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται·  

α) το κράτος δικαίου, τη σχετική ισχύουσα 
νοµοθεσία, µεταξύ άλλων όσον αφορά τη 

δηµόσια ασφάλεια, την άµυνα, την εθνική 

ασφάλεια και το ποινικό δίκαιο, καθώς και 
την εκτέλεση αυτής της νοµοθεσίας και 
τα µέτρα ασφαλείας τα οποία τηρούνται 

στη συγκεκριµένη χώρα ή από τον 

συγκεκριµένο διεθνή οργανισµό, τα 
νοµολογιακά προηγούµενα καθώς και τα 
ουσιαστικά και εκτελεστά δικαιώµατα, 

συµπεριλαµβανοµένων ουσιαστικών 

διοικητικών και δικαστικών µέσων 

προσφυγής για τα πρόσωπα στα οποία 

αναφέρονται τα δεδοµένα, ιδίως για εκείνα 

τα πρόσωπα που διαµένουν στην Ένωση 

και των οποίων δεδοµένα προσωπικού 

χαρακτήρα διαβιβάζονται· 

β) την ύπαρξη και την αποτελεσµατική 

λειτουργία µίας ή περισσότερων 

ανεξάρτητων αρχών ελέγχου στην εν λόγω 

τρίτη χώρα ή στον διεθνή οργανισµό, 

υπεύθυνων για τη διασφάλιση της 

συµµόρφωσης προς τους κανόνες 

προστασίας των δεδοµένων, για την 

παροχή συνδροµής και ενηµέρωσης στα 

πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 

δεδοµένα κατά την άσκηση των 

δικαιωµάτων τους και για τη συνεργασία 

µε τις αρχές ελέγχου της Ένωσης και των 

κρατών µελών· και 

β) την ύπαρξη και την αποτελεσµατική 

λειτουργία µίας ή περισσότερων 

ανεξάρτητων αρχών ελέγχου στην εν λόγω 

τρίτη χώρα ή στον διεθνή οργανισµό, 

υπεύθυνων για τη διασφάλιση της 

συµµόρφωσης προς τους κανόνες 

προστασίας των δεδοµένων, 

συµπεριλαµβανοµένων επαρκών 
εξουσιών επιβολής κυρώσεων, για την 
παροχή συνδροµής και ενηµέρωσης στα 

πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 

δεδοµένα κατά την άσκηση των 

δικαιωµάτων τους και για τη συνεργασία 

µε τις αρχές ελέγχου της Ένωσης και των 
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κρατών µελών· και 

γ) τις διεθνείς δεσµεύσεις που έχει 

αναλάβει η εν λόγω τρίτη χώρα ή ο διεθνής 

οργανισµός. 

γ) τις διεθνείς δεσµεύσεις που έχει 

αναλάβει η εν λόγω τρίτη χώρα ή ο διεθνής 

οργανισµός, ειδικότερα κάθε νοµικά 
δεσµευτική σύµβαση ή νοµικό µέσο σε 
σχέση µε την προστασία δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα.  

3. Η Επιτροπή µπορεί να αποφασίσει, 
εντός του πεδίου εφαρµογής της παρούσας 

οδηγίας, ότι µια τρίτη χώρα, ή ένα έδαφος 

ή ένας τοµέας επεξεργασίας στην εν λόγω 

τρίτη χώρα, ή ένας διεθνής οργανισµός 

διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας 

κατά την έννοια της παραγράφου 2. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 57 παράγραφος 2. 

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει, 
αφού ζητήσει τη γνώµη του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου Προστασίας ∆εδοµένων, 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε 
το άρθρο 56 για να αποφασίσει, εντός του 
πεδίου εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, 

ότι µια τρίτη χώρα, ή ένα έδαφος ή ένας 

τοµέας επεξεργασίας στην εν λόγω τρίτη 

χώρα, ή ένας διεθνής οργανισµός 

διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας 

κατά την έννοια της παραγράφου 2. 

4. Η εκτελεστική πράξη προσδιορίζει τη 
γεωγραφική και τοµεακή εφαρµογή της 

και, όπου συντρέχει περίπτωση, την αρχή 
ελέγχου που αναφέρεται στην παράγραφο 

2 στοιχείο β).  

4. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
προσδιορίζει τη γεωγραφική και τοµεακή 

εφαρµογή της και την αρχή ελέγχου που 

αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β). 

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

5. Η Επιτροπή µπορεί να αποφασίσει, 
εντός του πεδίου εφαρµογής της παρούσας 

οδηγίας, ότι µια τρίτη χώρα, ή ένα έδαφος 

ή ένας τοµέας επεξεργασίας στην εν λόγω 

τρίτη χώρα, ή ένας διεθνής οργανισµός, 

δεν διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο 

προστασίας κατά την έννοια της 

παραγράφου 2, ιδίως σε περιπτώσεις στις 

οποίες η σχετική νοµοθεσία, τόσο γενική 
όσο και τοµεακή, η οποία ισχύει στην 
τρίτη χώρα ή στον διεθνή οργανισµό δεν 

διασφαλίζει ουσιαστικά και εκτελεστά 

δικαιώµατα, συµπεριλαµβανοµένων 

ουσιαστικών διοικητικών και δικαστικών 

µέσων προσφυγής για τα πρόσωπα στα 

οποία αναφέρονται τα δεδοµένα, ιδίως δε 

για εκείνα τα πρόσωπα των οποίων 

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε 
το άρθρο 56 για να αποφασίσει, εντός του 
πεδίου εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, 

ότι µια τρίτη χώρα, ή ένα έδαφος ή ένας 

τοµέας επεξεργασίας στην εν λόγω τρίτη 

χώρα, ή ένας διεθνής οργανισµός, δεν 

διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας 

κατά την έννοια της παραγράφου 2, ιδίως 

σε περιπτώσεις στις οποίες η σχετική 

νοµοθεσία η οποία ισχύει στην τρίτη χώρα 

ή στον διεθνή οργανισµό δεν διασφαλίζει 

ουσιαστικά και εκτελεστά δικαιώµατα, 

συµπεριλαµβανοµένων ουσιαστικών 

διοικητικών και δικαστικών µέσων 

προσφυγής για τα πρόσωπα στα οποία 

αναφέρονται τα δεδοµένα, ιδίως δε για 
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δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα 

διαβιβάζονται. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύµφωνα µε τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 57 παράγραφος 2 ή, σε εξαιρετικά 
επείγουσες περιπτώσεις όσον αφορά το 
δικαίωµα των φυσικών προσώπων στην 
προστασία των δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα που τα αφορούν, σύµφωνα µε 
τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 
57 παράγραφος 3. 

εκείνα τα πρόσωπα των οποίων δεδοµένα 

προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται. 

6. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι, εάν η 
Επιτροπή λάβει απόφαση δυνάµει της 
παραγράφου 5 σύµφωνα µε την οποία 
απαγορεύεται κάθε διαβίβαση δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα προς την εν λόγω 

τρίτη χώρα, ή προς έδαφος ή τοµέα 

επεξεργασίας στην εν λόγω τρίτη χώρα, ή 

προς τον διεθνή οργανισµό, η εν λόγω 
απόφαση δεν θίγει τις διαβιβάσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 35 παράγραφος 
1 ή πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε το 
άρθρο 36. Σε εύθετο χρόνο, η Επιτροπή 
ξεκινά διαβουλεύσεις µε την τρίτη χώρα ή 

τον διεθνή οργανισµό µε σκοπό την 

επανόρθωση της κατάστασης που 

προκύπτει από την απόφαση που λήφθηκε 

δυνάµει της παραγράφου 5 του παρόντος 

άρθρου. 

6. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι όταν η 
Επιτροπή λαµβάνει απόφαση δυνάµει της 
παραγράφου 5, απαγορεύεται κάθε 
διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα προς την εν λόγω τρίτη χώρα, ή 

προς έδαφος ή τοµέα επεξεργασίας στην εν 

λόγω τρίτη χώρα, ή προς τον διεθνή 

οργανισµό. Σε εύθετο χρόνο, η Επιτροπή 
ξεκινά διαβουλεύσεις µε την τρίτη χώρα ή 

τον διεθνή οργανισµό µε σκοπό την 

επανόρθωση της κατάστασης που 

προκύπτει από την απόφαση που λήφθηκε 

δυνάµει της παραγράφου 5 του παρόντος 

άρθρου. 

7. Η Επιτροπή δηµοσιεύει στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

κατάλογο των τρίτων χωρών, εδαφών και 

τοµέων επεξεργασίας σε µια τρίτη χώρα, 

και των διεθνών οργανισµών για τα οποία 

έχει αποφανθεί ότι διασφαλίζεται ή δεν 

διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο 

προστασίας. 

7. Η Επιτροπή δηµοσιεύει στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

κατάλογο των τρίτων χωρών, εδαφών και 

τοµέων επεξεργασίας σε µια τρίτη χώρα, 

και των διεθνών οργανισµών για τα οποία 

έχει αποφανθεί ότι διασφαλίζεται ή δεν 

διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο 

προστασίας. 

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

8. Η Επιτροπή παρακολουθεί την 
εφαρµογή των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που αναφέρονται στις 

παραγράφους 3 και 5. 

Τροπολογία  98 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 35 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

∆ιαβιβάσεις βάσει κατάλληλων εγγυήσεων ∆ιαβιβάσεις βάσει κατάλληλων εγγυήσεων 

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

1. Εάν η Επιτροπή δεν λάβει καµία 
απόφαση δυνάµει του άρθρου 34 ή 
αποφασίσει ότι µια τρίτη χώρα, ή ένα 
έδαφος εντός της εν λόγω τρίτης χώρας ή 
ένας διεθνής οργανισµός δεν εξασφαλίζει 
επαρκές επίπεδο προστασίας σύµφωνα µε 
το άρθρο 34 παράγραφος 5, 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.  

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

 

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

 

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

2. Οι εν λόγω διαβιβάσεις πρέπει να 
εγκρίνονται από την αρχή ελέγχου πριν 
από τη διαβίβαση. 

Τροπολογία  99 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 36 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Παρεκκλίσεις Παρεκκλίσεις 

 1. Σε περίπτωση που η Επιτροπή 
διαπιστώνει σύµφωνα µε το άρθρο 34 
παράγραφος 5 ότι δεν υφίσταται επαρκές 
επίπεδο προστασίας, η διαβίβαση 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στην 
ενδιαφερόµενη τρίτη χώρα ή στον 
ενδιαφερόµενο διεθνή οργανισµό δεν 
πραγµατοποιείται, εφόσον, στη 
συγκεκριµένη περίπτωση, τα έννοµα 
συµφέροντα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδοµένα για την 
πρόληψη της διαβίβασης υπερτερούν 
έναντι του δηµοσίου συµφέροντος που 
συνίσταται στη διαβίβαση των 
δεδοµένων. 

Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 34 και 35, 

τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι µια 

διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα προς τρίτη χώρα ή διεθνή 

οργανισµό επιτρέπεται να 

πραγµατοποιηθεί µόνον εφόσον: 

2. Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 34 και 
35, τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι µια 

διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα προς τρίτη χώρα ή διεθνή 

οργανισµό επιτρέπεται να 

πραγµατοποιηθεί µόνον εφόσον: 

α) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την 

προστασία των ζωτικών συµφερόντων του 

προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδοµένα ή άλλου προσώπου· ή 

α) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την 

προστασία των ζωτικών συµφερόντων του 

προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδοµένα ή άλλου προσώπου· ή 

β) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την 

προστασία έννοµων συµφερόντων του 

προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδοµένα, εφόσον το δίκαιο του κράτους 

µέλους που διαβιβάζει τα δεδοµένα 

προσωπικού χαρακτήρα προβλέπει κάτι 

τέτοιο· ή 

β) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την 

προστασία έννοµων συµφερόντων του 

προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδοµένα, εφόσον το δίκαιο του κράτους 

µέλους που διαβιβάζει τα δεδοµένα 

προσωπικού χαρακτήρα προβλέπει κάτι 

τέτοιο· ή 

γ) η διαβίβαση των δεδοµένων είναι 

απαραίτητη για την πρόληψη άµεσης και 

σοβαρής απειλής στη δηµόσια ασφάλεια 

κράτους µέλους ή τρίτης χώρας· ή 

γ) η διαβίβαση των δεδοµένων είναι 

απαραίτητη για την πρόληψη άµεσης και 

σοβαρής απειλής στη δηµόσια ασφάλεια 

κράτους µέλους ή τρίτης χώρας· ή 

δ) η διαβίβαση είναι απαραίτητη σε 

µεµονωµένες περιπτώσεις για τους 

σκοπούς της πρόληψης, της διερεύνησης, 

της ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών 

αδικηµάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 

κυρώσεων· ή 

δ) η διαβίβαση είναι απαραίτητη σε 

µεµονωµένες περιπτώσεις για τους 

σκοπούς της πρόληψης, της διερεύνησης, 

της ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών 

αδικηµάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 

κυρώσεων· ή 

ε) η διαβίβαση είναι απαραίτητη σε ε) η διαβίβαση είναι απαραίτητη σε 
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µεµονωµένες περιπτώσεις για την 

απόδειξη, την άσκηση ή την υπεράσπιση 

νοµικών απαιτήσεων οι οποίες σχετίζονται 

µε την πρόληψη, τη διερεύνηση, την 

ανίχνευση ή τη δίωξη συγκεκριµένου 

ποινικού αδικήµατος ή την εκτέλεση 

συγκεκριµένης ποινικής κύρωσης. 

µεµονωµένες περιπτώσεις για την 

απόδειξη, την άσκηση ή την υπεράσπιση 

νοµικών απαιτήσεων οι οποίες σχετίζονται 

µε την πρόληψη, τη διερεύνηση, την 

ανίχνευση ή τη δίωξη συγκεκριµένου 

ποινικού αδικήµατος ή την εκτέλεση 

συγκεκριµένης ποινικής κύρωσης. 

 2α. Η επεξεργασία βάσει της παραγράφου 
2 πρέπει να διαθέτει νοµική βάση που 
στηρίζεται σε νοµοθεσία της Ένωσης ή 
του κράτους µέλους στην οποία υπόκειται 
ο υπεύθυνος επεξεργασίας· η νοµοθεσία 
αυτή πρέπει να ανταποκρίνεται σε σκοπό 
δηµοσίου συµφέροντος ή να είναι 
αναγκαία για την προστασία των 
δικαιωµάτων και των ελευθεριών τρίτων, 
να σέβεται την ουσία του δικαιώµατος 
στην προστασία των δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα και να είναι 
ανάλογη προς τον επιδιωκόµενο θεµιτό 
στόχο. 

 2β. Όλες οι διαβιβάσεις δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα που 
αποφασίζονται κατά παρέκκλιση πρέπει 
να αιτιολογούνται δεόντως και να 
περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, 
και δεν επιτρέπονται συχνές µαζικές 
διαβιβάσεις δεδοµένων. 

 2γ. Η απόφαση για διαβιβάσεις σύµφωνα 
µε την παράγραφο 2 πρέπει να 
λαµβάνεται από δεόντως 
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. Οι 
διαβιβάσεις αυτές πρέπει να 
τεκµηριώνονται και η τεκµηρίωση πρέπει 
να τίθεται στη διάθεση της αρχής ελέγχου 
κατόπιν αιτήµατος, συµπεριλαµβάνοντας 
την ηµεροµηνία και τον χρόνο της 
διαβίβασης, πληροφορίες σχετικά µε την 
αποδέκτρια αρχή, την αιτιολόγηση της 
διαβίβασης και τα διαβιβαζόµενα 
δεδοµένα. 

Τροπολογία  100 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 37 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ειδικές προϋποθέσεις για τη διαβίβαση 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 

Ειδικές προϋποθέσεις για τη διαβίβαση 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 

Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας ενηµερώνει τον 

αποδέκτη των δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα για τυχόν περιορισµούς της 

επεξεργασίας και λαµβάνει κάθε εύλογο 

µέτρο ώστε να διασφαλίζει ότι οι εν λόγω 

περιορισµοί γίνονται σεβαστοί. 

Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας ενηµερώνει τον 

αποδέκτη των δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα για τυχόν περιορισµούς της 

επεξεργασίας και λαµβάνει κάθε εύλογο 

µέτρο ώστε να διασφαλίζει ότι οι εν λόγω 

περιορισµοί γίνονται σεβαστοί. Ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας κοινοποιεί στον 
αποδέκτη των δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα οιαδήποτε επικαιροποίηση, 
διόρθωση ή διαγραφή δεδοµένων, ο δε 
αποδέκτης µε τη σειρά του προβαίνει 
στην αντίστοιχη κοινοποίηση σε 
περίπτωση κατά την οποία τα δεδοµένα 
έχουν διαβιβασθεί περαιτέρω. 

Τροπολογία  101 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – στοιχείο α  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) την ανάπτυξη αποτελεσµατικών 

µηχανισµών διεθνούς συνεργασίας για τη 

διευκόλυνση της επιβολής της νοµοθεσίας 
που αφορά την προστασία των δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα· 

α) την ανάπτυξη αποτελεσµατικών 

µηχανισµών διεθνούς συνεργασίας για τη 

διασφάλιση της επιβολής της νοµοθεσίας 
που αφορά την προστασία των δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα· 

Τροπολογία  102 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ α)  την αποσαφήνιση και διενέργεια 
διαβουλεύσεων για θέµατα συγκρούσεων 
δικαιοδοσίας µε τρίτες χώρες. 
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Τροπολογία  103 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 38 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 38α 

 Έκθεση της Επιτροπής 

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

 

Τροπολογία  104 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 40 – παράγραφος 1  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι η αρχή 

ελέγχου ασκεί τα καθήκοντα και τις 

εξουσίες που της ανατίθενται µε πλήρη 

ανεξαρτησία. 

1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι η αρχή 

ελέγχου ασκεί τα καθήκοντα και τις 

εξουσίες που της ανατίθενται µε πλήρη 

ανεξαρτησία, µε την επιφύλαξη των 
συµφωνιών συνεργασίας δυνάµει του 
Κεφαλαίου VII της παρούσας οδηγίας.. 

Τροπολογία  105 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 40 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Κάθε κράτος µέλος προβλέπει ότι τα 

µέλη της αρχής ελέγχου, κατά την άσκηση 

των καθηκόντων τους, δεν ζητούν ούτε 

λαµβάνουν εντολές από οποιονδήποτε. 

2. Κάθε κράτος µέλος προβλέπει ότι τα 

µέλη της αρχής ελέγχου, κατά την άσκηση 

των καθηκόντων τους, δεν ζητούν ούτε 

λαµβάνουν εντολές από οποιονδήποτε, και 
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διατηρούν απόλυτη ανεξαρτησία και 
αµεροληψία.  

Τροπολογία  106 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 43 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Επαγγελµατικό απόρρητο Επαγγελµατικό απόρρητο 

Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι τα µέλη 

και οι υπάλληλοι της αρχής ελέγχου 

δεσµεύονται, τόσο κατά τη διάρκεια όσο 

και µετά τη λήξη της θητείας τους, από το 

επαγγελµατικό απόρρητο όσον αφορά 

τυχόν εµπιστευτικές πληροφορίες οι οποίες 

περιήλθαν σε γνώση τους κατά την 

άσκηση των επίσηµων καθηκόντων τους. 

Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι τα µέλη 

και οι υπάλληλοι της αρχής ελέγχου 

δεσµεύονται, τόσο κατά τη διάρκεια όσο 

και µετά τη λήξη της θητείας τους και σε 
συµµόρφωση µε την εθνική νοµοθεσία 
και πρακτική, από το επαγγελµατικό 
απόρρητο όσον αφορά τυχόν εµπιστευτικές 

πληροφορίες οι οποίες περιήλθαν σε 

γνώση τους κατά την άσκηση των 

επίσηµων καθηκόντων τους, εν όσω 
επιτελούσαν τα καθήκοντά τους µε 
ανεξάρτητο και διαφανή τρόπο, όπως 
ορίζει η παρούσα οδηγία. 

 

Τροπολογία  107 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 44 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Αρµοδιότητα Αρµοδιότητα 

1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι κάθε 
αρχή ελέγχου ασκεί, στο έδαφος του 

κράτους µέλους στο οποίο υπάγεται, τις 

εξουσίες που της απονέµονται σύµφωνα µε 

την παρούσα οδηγία.  

1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι κάθε 
αρχή ελέγχου είναι αρµόδια να εκτελεί τα 
καθήκοντά της και να ασκεί, στο έδαφος 
του κράτους µέλους στο οποίο υπάγεται, 

τις εξουσίες που της απονέµονται 

σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία. 

Τροπολογία  108 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 45 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Καθήκοντα Καθήκοντα 

Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι η αρχή 

ελέγχου: 

1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι η αρχή 

ελέγχου: 

α) παρακολουθεί και διασφαλίζει την 

εφαρµογή των διατάξεων που θεσπίζονται 

δυνάµει της παρούσας οδηγίας και των 

εκτελεστικών µέτρων της· 

α) παρακολουθεί και διασφαλίζει την 

εφαρµογή των διατάξεων που θεσπίζονται 

δυνάµει της παρούσας οδηγίας και των 

εκτελεστικών µέτρων της· 

β) εξετάζει τις καταγγελίες που 
υποβάλλονται από κάθε πρόσωπο στο 

οποίο αναφέρονται δεδοµένα, ή από ένωση 
που εκπροσωπεί το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδοµένα η οποία έχει 
εξουσιοδοτηθεί δεόντως από αυτό 
σύµφωνα µε το άρθρο 50, ερευνά, στο 

µέτρο που ενδείκνυται, την υπόθεση και 

ενηµερώνει το πρόσωπο στο οποίο 

αναφέρονται τα δεδοµένα ή την ένωση για 

την πρόοδο και για την έκβαση της 

καταγγελίας εντός εύλογου χρονικού 

διαστήµατος, ιδίως εάν απαιτείται 

περαιτέρω έρευνα ή συντονισµός µε άλλη 

αρχή ελέγχου·  

β) εξετάζει τις καταγγελίες που 
υποβάλλονται από κάθε πρόσωπο στο 

οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα, ή από 
ένωση σύµφωνα µε το άρθρο 50, ερευνά, 

στο µέτρο που ενδείκνυται, την υπόθεση 

και ενηµερώνει το πρόσωπο στο οποίο 

αναφέρονται τα δεδοµένα ή την ένωση για 

την πρόοδο και για την έκβαση της 

καταγγελίας εντός εύλογου χρονικού 

διαστήµατος, ιδίως εάν απαιτείται 

περαιτέρω έρευνα ή συντονισµός µε άλλη 

αρχή ελέγχου· 

γ) ελέγχει τη νοµιµότητα της επεξεργασίας 

δεδοµένων δυνάµει του άρθρου 14, και 

ενηµερώνει το πρόσωπο στο οποίο 

αναφέρονται τα δεδοµένα εντός εύλογου 

χρονικού διαστήµατος για την έκβαση του 

ελέγχου ή για τους λόγους για τους 

οποίους ο έλεγχος δεν διενεργήθηκε·  

γ) ελέγχει τη νοµιµότητα της επεξεργασίας 

δεδοµένων δυνάµει του άρθρου 14, και 

ενηµερώνει το πρόσωπο στο οποίο 

αναφέρονται τα δεδοµένα εντός εύλογου 

χρονικού διαστήµατος για την έκβαση του 

ελέγχου ή για τους λόγους για τους 

οποίους ο έλεγχος δεν διενεργήθηκε· 

δ) παρέχει αµοιβαία συνδροµή σε άλλες 

αρχές ελέγχου και διασφαλίζει τη 

συνεκτικότητα της εφαρµογής και της 

επιβολής των διατάξεων που θεσπίζονται 

δυνάµει της παρούσας οδηγίας· 

δ) παρέχει αµοιβαία συνδροµή σε άλλες 

αρχές ελέγχου και διασφαλίζει τη 

συνεκτικότητα της εφαρµογής και της 

επιβολής των διατάξεων που θεσπίζονται 

δυνάµει της παρούσας οδηγίας· 

ε) διενεργεί έρευνες ιδία πρωτοβουλία ή 

βάσει καταγγελίας ή κατόπιν αιτήµατος 

άλλης αρχής ελέγχου και ενηµερώνει το 

ενδιαφερόµενο πρόσωπο στο οποίο 

αναφέρονται τα δεδοµένα, εφόσον το εν 

λόγω πρόσωπο έχει υποβάλει καταγγελία, 

για την έκβαση των ερευνών εντός 

εύλογου χρονικού διαστήµατος· 

ε) διενεργεί έρευνες, επιθεωρήσεις και 
ελέγχους ιδία πρωτοβουλία ή βάσει 
καταγγελίας ή κατόπιν αιτήµατος άλλης 

αρχής ελέγχου και ενηµερώνει το 

ενδιαφερόµενο πρόσωπο στο οποίο 

αναφέρονται τα δεδοµένα, εφόσον το εν 

λόγω πρόσωπο έχει υποβάλει καταγγελία, 

για την έκβαση των ερευνών εντός 

εύλογου χρονικού διαστήµατος· 

στ) παρακολουθεί τις σχετικές εξελίξεις, στ) παρακολουθεί τις σχετικές εξελίξεις, 
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στον βαθµό που έχουν αντίκτυπο στην 

προστασία των δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα, ιδίως δε τις εξελίξεις των 

τεχνολογιών πληροφοριών και 

επικοινωνιών· 

στον βαθµό που έχουν αντίκτυπο στην 

προστασία των δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα, ιδίως δε τις εξελίξεις των 

τεχνολογιών πληροφοριών και 

επικοινωνιών· 

ζ) παρέχει τη γνώµη της, κατόπιν 

αιτήµατος οργάνων και φορέων των 

κρατών µελών, για νοµοθετικά και 

διοικητικά µέτρα που σχετίζονται µε την 

προστασία των δικαιωµάτων και των 

ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι 

της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα· 

ζ) παρέχει τη γνώµη της, κατόπιν 

αιτήµατος οργάνων και φορέων των 

κρατών µελών, για νοµοθετικά και 

διοικητικά µέτρα που σχετίζονται µε την 

προστασία των δικαιωµάτων και των 

ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι 

της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα· 

η) παρέχει τη γνώµη της σχετικά µε τις 

πράξεις επεξεργασίας που αναφέρονται 

στο άρθρο 26· 

η) παρέχει τη γνώµη της σχετικά µε τις 

πράξεις επεξεργασίας που αναφέρονται 

στο άρθρο 26· 

θ) συµµετέχει στις δραστηριότητες του 

Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Προστασίας 

∆εδοµένων. 

θ) συµµετέχει στις δραστηριότητες του 

Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Προστασίας 

∆εδοµένων. 

2. Κάθε αρχή ελέγχου προωθεί την 

ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε τους 

κινδύνους, τους κανόνες, τις εγγυήσεις και 

τα δικαιώµατα που σχετίζονται µε την 

επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα. Ειδική προσοχή αποδίδεται σε 

δραστηριότητες που αφορούν ειδικά 

παιδιά. 

2. Κάθε αρχή ελέγχου προωθεί την 

ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε τους 

κινδύνους, τους κανόνες, τις εγγυήσεις και 

τα δικαιώµατα που σχετίζονται µε την 

επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα. Ειδική προσοχή αποδίδεται σε 

δραστηριότητες που αφορούν ειδικά 

παιδιά. 

3. Κατόπιν αιτήµατος, η αρχή ελέγχου 

συµβουλεύει κάθε πρόσωπο στο οποίο 

αναφέρονται δεδοµένα κατά την άσκηση 

των δικαιωµάτων που προβλέπονται σε 

διατάξεις που θεσπίζονται δυνάµει της 

παρούσας οδηγίας και, εφόσον συντρέχει 

περίπτωση, συνεργάζεται µε τις αρχές 

ελέγχου άλλων κρατών µελών για τον 

σκοπό αυτό.  

3. Κατόπιν αιτήµατος, η αρχή ελέγχου 

συµβουλεύει κάθε πρόσωπο στο οποίο 

αναφέρονται δεδοµένα κατά την άσκηση 

των δικαιωµάτων που προβλέπονται σε 

διατάξεις που θεσπίζονται δυνάµει της 

παρούσας οδηγίας και, εφόσον συντρέχει 

περίπτωση, συνεργάζεται µε τις αρχές 

ελέγχου άλλων κρατών µελών για τον 

σκοπό αυτό. 

4. Για τις καταγγελίες που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1 στοιχείο β), η αρχή 

ελέγχου παρέχει ένα έντυπο υποβολής 

καταγγελίας, το οποίο µπορεί να 

συµπληρωθεί ηλεκτρονικά, χωρίς να 

αποκλείονται άλλοι τρόποι επικοινωνίας. 

4. Για τις καταγγελίες που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1 στοιχείο β), η αρχή 

ελέγχου παρέχει ένα έντυπο υποβολής 

καταγγελίας, το οποίο µπορεί να 

συµπληρωθεί ηλεκτρονικά, χωρίς να 

αποκλείονται άλλοι τρόποι επικοινωνίας. 

5. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι η αρχή 

ελέγχου ασκεί τα καθήκοντά της χωρίς 

επιβάρυνση για το πρόσωπο στο οποίο 

αναφέρονται τα δεδοµένα. 

5. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι η αρχή 

ελέγχου ασκεί τα καθήκοντά της χωρίς 

επιβάρυνση για το πρόσωπο στο οποίο 

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

τους, η αρχή ελέγχου µπορεί να επιβάλει 

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

6. Εάν τα αιτήµατα είναι προδήλως 
υπερβολικά, ιδίως λόγω του 
επαναλαµβανόµενου χαρακτήρα τους, η 

αρχή ελέγχου µπορεί να επιβάλει ένα 
εύλογο τέλος. Το εν λόγω τέλος δεν 
υπερβαίνει το κόστος εκτέλεσης της 
απαιτούµενης ενέργειας. Η αρχή ελέγχου 
φέρει το βάρος απόδειξης του προδήλως 
υπερβολικού χαρακτήρα του αιτήµατος. 

Τροπολογία  109 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 46 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εξουσίες Εξουσίες 

Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι κάθε αρχή 

ελέγχου πρέπει να διαθέτει ειδικότερα: 

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

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

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

β) ουσιαστικές εξουσίες παρέµβασης, π.χ. 
έκδοση γνωµών πριν από τη διενέργεια 
επεξεργασίας και διασφάλιση της 
κατάλληλης δηµοσίευσης των εν λόγω 
γνωµών, έκδοση εντολής περιορισµού, 
διαγραφής ή καταστροφής δεδοµένων, 
επιβολή προσωρινής ή οριστικής 
απαγόρευσης της επεξεργασίας, παροχή 
προειδοποίησης ή επίπληξης προς τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή παραποµπή του 
θέµατος στα εθνικά κοινοβούλια ή άλλους 
πολιτικούς θεσµούς· 

β) να δίνει εντολή στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας να συµµορφώνεται µε τα 
αιτήµατα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδοµένα για την άσκηση 
των δικαιωµάτων του βάσει της 
παρούσας οδηγίας, περιλαµβανοµένων 
εκείνων που προβλέπονται στα άρθρα 12 
έως 17, όταν τα αιτήµατα αυτά έχουν 
απορριφθεί κατά παράβαση των εν λόγω 
διατάξεων· 

γ) την εξουσία κίνησης νοµικής 
διαδικασίας εάν παραβιάσθηκαν οι 
διατάξεις που θεσπίζονται δυνάµει της 

γ) να δίνει εντολή στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή στον εκτελούντα την 
επεξεργασία να παρέχει πληροφορίες 
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παρούσας οδηγίας ή γνωστοποίησης της 
παραβίασης στις δικαστικές αρχές. 

σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφοι 1 
και 2 και τα άρθρα 11, 28 και 29· 

 δ) να διασφαλίζει τη συµµόρφωση προς 
τις γνωµοδοτήσεις σε σχέση µε τις 
προηγούµενες διαβουλεύσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 26· 

 ε) να προειδοποιεί ή να εφιστά την 
προσοχή στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή 
στον εκτελούντα την επεξεργασία· 

 στ) να δίνει εντολή διόρθωσης, 
διαγραφής ή καταστροφής όλων των 
δεδοµένων όταν υποβλήθηκαν σε 
επεξεργασία κατά παράβαση των 
διατάξεων που θεσπίζονται δυνάµει της 
παρούσας οδηγίας, και εντολή 
κοινοποίησης των ενεργειών αυτών σε 
τρίτους στους οποίους γνωστοποιήθηκαν 
τα δεδοµένα· 

 ζ) να επιβάλλει προσωρινή ή οριστική 
απαγόρευση της επεξεργασίας· 

 η) να αναστέλλει τις ροές δεδοµένων προς 
αποδέκτη σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή 
οργανισµό· 

 θ) να ενηµερώνει τα εθνικά κοινοβούλια, 
την κυβέρνηση ή άλλους δηµόσιους 
φορείς καθώς και το κοινό εν 
προκειµένω. 

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

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

 β) πρόσβαση σε οποιαδήποτε 
εγκατάστασή του, καθώς και κάθε 
εξοπλισµό και µέσο επεξεργασίας 
δεδοµένων, σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο, 
όταν υπάρχουν εύλογοι λόγοι να 
πιστεύεται ότι εκεί πραγµατοποιείται 
δραστηριότητα κατά παράβαση των 
διατάξεων που θεσπίζονται δυνάµει της 
παρούσας οδηγίας, µε την επιφύλαξη 
δικαστικής άδειας εφόσον απαιτείται από 
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το εθνικό δίκαιο. 

 3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 43, τα 
κράτη µέλη προβλέπουν ότι δεν 
εκδίδονται πρόσθετες απαιτήσεις 
απορρήτου κατόπιν αιτήµατος των 
αρχών ελέγχου. 

 4. Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν 
ότι απαιτείται πρόσθετος έλεγχος 
ασφαλείας σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο 
για την πρόσβαση σε πληροφορίες µε 
διαβάθµιση σε επίπεδο ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 
ΕΕ ή ανώτερο. Εάν δεν απαιτείται 
πρόσθετος έλεγχος ασφαλείας σύµφωνα 
µε το εθνικό δίκαιο του κράτους µέλους 
της σχετικής αρχής ελέγχου, αυτό πρέπει 
να αναγνωρίζεται από όλα τα υπόλοιπα 
κράτη µέλη. 

 5. Κάθε αρχή ελέγχου έχει την εξουσία να 
εφιστά την προσοχή των δικαστικών 
αρχών σε παραβιάσεις των διατάξεων 
που θεσπίζονται δυνάµει της παρούσας 
οδηγίας και να συµµετέχει σε νοµικές 
διαδικασίες, καθώς και να ασκεί αγωγές 
υπόψη του αρµόδιου δικαστηρίου 
δυνάµει του άρθρου 53 παράγραφος 2. 

 6. Κάθε αρχή ελέγχου έχει την εξουσία να 
επιβάλλει ποινές σε σχέση µε διοικητικά 
παραπτώµατα. 

 

Τροπολογία  110 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 46 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 46α 

 Αναφορά παραβάσεων 

 1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι οι 
αρχές ελέγχου λαµβάνουν υπόψη τις 
οδηγίες που εκδίδει το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο Προστασίας ∆εδοµένων 
σύµφωνα µε το άρθρο 66 παράγραφος 4β) 
του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. …/2013 και 
καθιερώνουν αποτελεσµατικούς 
µηχανισµούς για να ενθαρρύνουν την 
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εµπιστευτική αναφορά παραβιάσεων της 
παρούσας οδηγίας.  

 2. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι οι 
αρµόδιες αρχές καθιερώνουν 
αποτελεσµατικούς µηχανισµούς για να 
ενθαρρύνουν την εµπιστευτική αναφορά 
παραβιάσεων της παρούσας οδηγίας. 

Τροπολογία  111 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 47 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι κάθε αρχή 

ελέγχου εκπονεί ετήσια έκθεση για τις 
δραστηριότητές της. Η έκθεση 
υποβάλλεται στην Επιτροπή και στο 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Προστασίας 
∆εδοµένων. 

Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι κάθε αρχή 

ελέγχου εκπονεί έκθεση για τις 

δραστηριότητές της τουλάχιστον ανά 
διετία. Η έκθεση τίθεται στη διάθεση του 
κοινού, του αντίστοιχου κοινοβουλίου, 
της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου Προστασίας ∆εδοµένων. 
Περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε 
τον βαθµό στον οποίο οι αρµόδιες αρχές 
στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας τους έχουν 
αξιολογήσει δεδοµένα που κατέχουν 
ιδιώτες για τη διερεύνηση ή δίωξη 
ποινικών αδικηµάτων. 

 

Τροπολογία  112 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 48 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Αµοιβαία συνδροµή Αµοιβαία συνδροµή 

1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι οι αρχές 

ελέγχου παρέχουν η µια στην άλλη 

αµοιβαία συνδροµή για τη θέση σε ισχύ 

και την εφαρµογή µε συνεκτικό τρόπο των 

διατάξεων που θεσπίζονται δυνάµει της 

παρούσας οδηγίας, και θεσπίζουν µέτρα 

για την αποτελεσµατική συνεργασία τους. 

Η αµοιβαία συνδροµή καλύπτει, 

ειδικότερα, αιτήµατα παροχής 

πληροφοριών και µέτρα ελέγχου, π.χ. 

αιτήµατα περί προηγούµενης 

1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι οι αρχές 

ελέγχου παρέχουν η µια στην άλλη 

αµοιβαία συνδροµή για τη θέση σε ισχύ 

και την εφαρµογή µε συνεκτικό τρόπο των 

διατάξεων που θεσπίζονται δυνάµει της 

παρούσας οδηγίας, και θεσπίζουν µέτρα 

για την αποτελεσµατική συνεργασία τους. 

Η αµοιβαία συνδροµή καλύπτει, 

ειδικότερα, αιτήµατα παροχής 

πληροφοριών και µέτρα ελέγχου, π.χ. 

αιτήµατα περί προηγούµενης 
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διαβούλευσης, ελέγχου και έρευνας. διαβούλευσης, ελέγχου και έρευνας. 

2. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι η αρχή 

ελέγχου λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα 

που απαιτούνται για να απαντήσει στο 

αίτηµα άλλης αρχής ελέγχου.  

2. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι η αρχή 

ελέγχου λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα 

που απαιτούνται για να απαντήσει στο 

αίτηµα άλλης αρχής ελέγχου. Τα µέτρα 
αυτά µπορούν να περιλαµβάνουν 
ειδικότερα τη διαβίβαση σχετικών 
πληροφοριών ή µέτρα επιβολής µε σκοπό 
τη διακοπή ή την απαγόρευση πράξεων 
επεξεργασίας που είναι αντίθετες προς 
την παρούσα οδηγία χωρίς καθυστέρηση 
και το αργότερο εντός ενός µήνα από τη 
λήψη του αιτήµατος. 

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

 2β. Αρχή ελέγχου στην οποία υποβάλλεται 
αίτηµα παροχής συνδροµής δεν µπορεί να 
αρνηθεί να συµµορφωθεί προς αυτό, 
παρά µόνον εάν: 

 α) δεν είναι αρµόδια να ασχοληθεί µε το 
αίτηµα· ή 

 β) η συµµόρφωση προς το αίτηµα δεν 
συµβιβάζεται µε τις διατάξεις που 
θεσπίζονται δυνάµει της παρούσας 
οδηγίας. 

3. Η αρχή ελέγχου στην οποία υποβλήθηκε 

το αίτηµα ενηµερώνει την αρχή ελέγχου 

που υπέβαλε το αίτηµα για τα 

αποτελέσµατα ή, ανάλογα µε την 

περίπτωση, για την πρόοδο ή για τα µέτρα 

που λήφθηκαν προς ικανοποίηση του 

αιτήµατος της αρχής που υπέβαλε το 

αίτηµα.  

3. Η αρχή ελέγχου στην οποία υποβλήθηκε 

το αίτηµα ενηµερώνει την αρχή ελέγχου 

που υπέβαλε το αίτηµα για τα 

αποτελέσµατα ή, ανάλογα µε την 

περίπτωση, για την πρόοδο ή για τα µέτρα 

που λήφθηκαν προς ικανοποίηση του 

αιτήµατος της αρχής που υπέβαλε το 

αίτηµα. 

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

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

 

Τροπολογία  113 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 48 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 48α 

 Κοινές ενέργειες 

 1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι, 
προκειµένου να ενισχυθεί η συνεργασία 
και η παροχή αµοιβαίας συνδροµής, οι 
αρχές ελέγχου µπορούν να λαµβάνουν από 
κοινού µέτρα επιβολής και να εκτελούν 
άλλες κοινές ενέργειες στο πλαίσιο των 
οποίων συγκεκριµένα µέλη του 
προσωπικού των αρχών ελέγχου άλλων 
κρατών µελών συµµετέχουν σε ενέργειες 
εντός της επικράτειας ενός κράτους 
µέλους. 

 2. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι σε 
περιπτώσεις στις οποίες τα πρόσωπα στα 
οποία αναφέρονται τα δεδοµένα σε άλλο 
κράτος µέλος ή άλλα κράτη µέλη 
ενδέχεται να επηρεαστούν από ενέργειες 
επεξεργασίας, η αρµόδια αρχή ελέγχου 
µπορεί να κληθεί να συµµετέχει στις 
κοινές ενέργειες. Η αρµόδια αρχή ελέγχου 
µπορεί να καλέσει την αρχή ελέγχου σε 
καθένα από τα εν λόγω κράτη µέλη να 
λάβει µέρος στην αντίστοιχη ενέργεια και, 
σε περίπτωση που κληθεί, απαντά 
αµελλητί στο αίτηµα αρχής ελέγχου να 
συµµετάσχει στις ενέργειες. 

 3. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις 
πρακτικές πτυχές συγκεκριµένων 
δράσεων συνεργασίας. 
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Τροπολογία  114 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 49 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 

Προστασίας ∆εδοµένων 

Καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 

Προστασίας ∆εδοµένων 

1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Προστασίας 
∆εδοµένων, το οποίο ιδρύεται µε τον 

κανονισµό (ΕΕ)…./2012, ασκεί, στο 
πλαίσιο του πεδίου εφαρµογής της 

παρούσας οδηγίας, τα ακόλουθα 

καθήκοντα σε σχέση µε την επεξεργασία: 

1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Προστασίας 
∆εδοµένων, το οποίο ιδρύεται µε τον 

κανονισµό (ΕΕ)…./2013, ασκεί, στο 
πλαίσιο του πεδίου εφαρµογής της 

παρούσας οδηγίας, τα ακόλουθα 

καθήκοντα σε σχέση µε την επεξεργασία: 

α) συµβουλεύει την Επιτροπή για κάθε 
ζήτηµα σχετικό µε την προστασία των 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στην 

Ένωση, συµπεριλαµβανοµένης κάθε 

προτεινόµενης τροποποίησης της 

παρούσας οδηγίας· 

α) συµβουλεύει τα θεσµικά όργανα της 
Ένωσης για κάθε ζήτηµα σχετικό µε την 
προστασία των δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα στην Ένωση, 

συµπεριλαµβανοµένης κάθε προτεινόµενης 

τροποποίησης της παρούσας οδηγίας· 

β) εξετάζει, κατόπιν αιτήµατος της 
Επιτροπής ή µε ίδια πρωτοβουλία ή µε 

πρωτοβουλία ενός εκ των µελών της, κάθε 

ζήτηµα το οποίο αφορά την εφαρµογή των 

διατάξεων που θεσπίζονται δυνάµει της 

παρούσας οδηγίας και εκδίδει 

κατευθυντήρες γραµµές, συστάσεις και 

βέλτιστες πρακτικές οι οποίες 

απευθύνονται στις αρχές ελέγχου, µε 

σκοπό να παροτρύνει τη συνεκτική 

εφαρµογή των εν λόγω διατάξεων·  

β) εξετάζει, κατόπιν αιτήµατος της 
Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου ή µε ίδια 
πρωτοβουλία ή µε πρωτοβουλία ενός εκ 

των µελών της, κάθε ζήτηµα το οποίο 

αφορά την εφαρµογή των διατάξεων που 

θεσπίζονται δυνάµει της παρούσας οδηγίας 

και εκδίδει κατευθυντήρες γραµµές, 

συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές οι 

οποίες απευθύνονται στις αρχές ελέγχου, 

µε σκοπό να παροτρύνει τη συνεκτική 

εφαρµογή των εν λόγω διατάξεων, µεταξύ 
άλλων σχετικά µε τη χρήση των εξουσιών 
επιβολής· 

γ) εξετάζει την πρακτική εφαρµογή των 

κατευθυντήριων γραµµών, των συστάσεων 

και των βέλτιστων πρακτικών που 

αναφέρονται στο στοιχείο β) και 

υποβάλλει τακτικά έκθεση στην Επιτροπή 

επ’ αυτών·  

γ) εξετάζει την πρακτική εφαρµογή των 

κατευθυντήριων γραµµών, των συστάσεων 

και των βέλτιστων πρακτικών που 

αναφέρονται στο στοιχείο β) και 

υποβάλλει τακτικά έκθεση στην Επιτροπή 

επ’ αυτών· 

δ) γνωµοδοτεί στην Επιτροπή σχετικά µε 

το επίπεδο προστασίας σε τρίτες χώρες ή 

διεθνείς οργανισµούς· 

δ) γνωµοδοτεί στην Επιτροπή σχετικά µε 

το επίπεδο προστασίας σε τρίτες χώρες ή 

διεθνείς οργανισµούς· 

ε) προωθεί τη συνεργασία και την 

αποτελεσµατική διµερή και πολυµερή 

ανταλλαγή πληροφοριών και πρακτικών 

ε) προωθεί τη συνεργασία και την 

αποτελεσµατική διµερή και πολυµερή 

ανταλλαγή πληροφοριών και πρακτικών 
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µεταξύ των αρχών ελέγχου·  µεταξύ των αρχών ελέγχου, 
συµπεριλαµβανοµένου του συντονισµού 
των κοινών ενεργειών και άλλων κοινών 
δραστηριοτήτων όταν λάβει σχετική 
απόφαση κατόπιν αιτήµατος µίας ή 
περισσότερων αρχών ελέγχου· 

στ) προωθεί κοινά προγράµµατα 

κατάρτισης και διευκολύνει τις ανταλλαγές 

προσωπικού µεταξύ αρχών ελέγχου, καθώς 

και, κατά περίπτωση, µε τις αρχές ελέγχου 

τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισµών·  

στ) προωθεί κοινά προγράµµατα 

κατάρτισης και διευκολύνει τις ανταλλαγές 

προσωπικού µεταξύ αρχών ελέγχου, καθώς 

και, κατά περίπτωση, µε τις αρχές ελέγχου 

τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισµών· 

ζ) προωθεί την ανταλλαγή γνώσεων και 

τεκµηρίωσης µε τις αρχές ελέγχου της 

προστασίας δεδοµένων ανά τον κόσµο, 

µεταξύ άλλων όσον αφορά τη νοµοθεσία 

και την πρακτική στον τοµέα της 

προστασίας των δεδοµένων. 

ζ) προωθεί την ανταλλαγή γνώσεων και 

τεκµηρίωσης µε τις αρχές ελέγχου της 

προστασίας δεδοµένων ανά τον κόσµο, 

µεταξύ άλλων όσον αφορά τη νοµοθεσία 

και την πρακτική στον τοµέα της 

προστασίας των δεδοµένων· 

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

2. Σε περίπτωση που η Επιτροπή ζητεί τη 

συµβουλή του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 

Προστασίας ∆εδοµένων, µπορεί να τάξει 

προθεσµία εντός της οποίας αυτό το 

τελευταίο πρέπει να παράσχει την εν λόγω 

συµβουλή, λαµβάνοντας υπόψη τον 

επείγοντα χαρακτήρα του θέµατος. 

2. Σε περίπτωση που το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο ή η Επιτροπή 
ζητεί τη συµβουλή του Ευρωπαϊκού 

Συµβουλίου Προστασίας ∆εδοµένων, 

µπορεί να τάξει προθεσµία εντός της 

οποίας αυτό το τελευταίο πρέπει να 

παράσχει την εν λόγω συµβουλή, 

λαµβάνοντας υπόψη τον επείγοντα 

χαρακτήρα του θέµατος. 

3. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Προστασίας 

∆εδοµένων διαβιβάζει τις γνώµες, τις 

κατευθυντήρες γραµµές, τις συστάσεις και 

τις βέλτιστες πρακτικές που εκδίδει στην 

Επιτροπή και στην επιτροπή που 

αναφέρεται στο άρθρο 57 παράγραφος 1, 

και τις δηµοσιοποιεί. 

3. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Προστασίας 

∆εδοµένων διαβιβάζει τις γνώµες, τις 

κατευθυντήρες γραµµές, τις συστάσεις και 

τις βέλτιστες πρακτικές που εκδίδει στην 

Επιτροπή και στην επιτροπή που 

αναφέρεται στο άρθρο 57 παράγραφος 1, 

και τις δηµοσιοποιεί. 

4. Η Επιτροπή ενηµερώνει το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο Προστασίας ∆εδοµένων για τα 

µέτρα που λαµβάνει σε συνέχεια των 

γνωµών, των κατευθυντήριων γραµµών, 

των συστάσεων και των βέλτιστων 

πρακτικών που εκδίδει το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο Προστασίας ∆εδοµένων. 

4. Η Επιτροπή ενηµερώνει το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο Προστασίας ∆εδοµένων για τα 

µέτρα που λαµβάνει σε συνέχεια των 

γνωµών, των κατευθυντήριων γραµµών, 

των συστάσεων και των βέλτιστων 

πρακτικών που εκδίδει το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο Προστασίας ∆εδοµένων. 
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Τροπολογία  115 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 50 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη µέλη προβλέπουν το δικαίωµα 
κάθε φορέα, οργανισµού ή οργάνωσης που 
στοχεύει στην προστασία των 
δικαιωµάτων και των συµφερόντων των 
προσώπων σε σχέση µε την προστασία 
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 
που τα αφορούν και που έχει συσταθεί 
δεόντως σύµφωνα µε το δίκαιο κράτους 

µέλους να υποβάλει καταγγελία σε αρχή 

ελέγχου οποιουδήποτε κράτους µέλους για 

λογαριασµό ενός ή περισσότερων 

προσώπων στα οποία αναφέρονται 

δεδοµένα, εάν θεωρεί ότι τα βάσει της 

παρούσας οδηγίας δικαιώµατα προσώπου 

στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα 

παραβιάσθηκαν ως αποτέλεσµα της 

επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα. Ο οργανισµός ή η οργάνωση 
πρέπει να εξουσιοδοτούνται δεόντως από 
το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδοµένα. 

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

µε το δίκαιο κράτους µέλους να υποβάλει 

καταγγελία σε αρχή ελέγχου οποιουδήποτε 

κράτους µέλους για λογαριασµό ενός ή 

περισσότερων προσώπων στα οποία 

αναφέρονται δεδοµένα, εάν θεωρεί ότι τα 

βάσει της παρούσας οδηγίας δικαιώµατα 

προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδοµένα παραβιάσθηκαν ως αποτέλεσµα 

της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα. 

 

Τροπολογία  116 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 51 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

∆ικαίωµα δικαστικής προσφυγής κατά 

αρχής ελέγχου 

∆ικαίωµα δικαστικής προσφυγής κατά 

αρχής ελέγχου 

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

αρχής ελέγχου. 

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

2. Κάθε πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
δεδοµένα έχει δικαίωµα δικαστικής 

προσφυγής µε αίτηµα να υποχρεωθεί η 

αρχή ελέγχου να ενεργήσει επί 

καταγγελίας, ελλείψει απόφασης 

απαραίτητης για την προστασία των 

2. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι κάθε 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται δεδοµένα 

έχει δικαίωµα δικαστικής προσφυγής µε 

αίτηµα να υποχρεωθεί η αρχή ελέγχου να 

ενεργήσει επί καταγγελίας, ελλείψει 

απόφασης απαραίτητης για την προστασία 
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δικαιωµάτων του ή εάν η αρχή ελέγχου δεν 

ενηµερώσει το πρόσωπο στο οποίο 

αναφέρονται τα δεδοµένα εντός τριών 

µηνών για την πρόοδο ή την έκβαση της 

καταγγελίας δυνάµει του άρθρου 45 

παράγραφος 1 στοιχείο β). 

των δικαιωµάτων του ή εάν η αρχή 

ελέγχου δεν ενηµερώσει το πρόσωπο στο 

οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα εντός 

τριών µηνών για την πρόοδο ή την έκβαση 

της καταγγελίας δυνάµει του άρθρου 45 

παράγραφος 1 στοιχείο β). 

3. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι η 

διαδικασία κατά αρχής ελέγχου κινείται 

ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους 

µέλους στο οποίο είναι εγκαταστηµένη η 

αρχή ελέγχου. 

3. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι η 

διαδικασία κατά αρχής ελέγχου κινείται 

ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους 

µέλους στο οποίο είναι εγκαταστηµένη η 

αρχή ελέγχου. 

 3α. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι 
τελικές αποφάσεις του δικαστηρίου που 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο θα 
εκτελεσθούν. 

 

Τροπολογία  117 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 52 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι 
τελικές αποφάσεις του δικαστηρίου που 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο θα 
εκτελεσθούν. 

 

Τροπολογία  118 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 53 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος 2 

να ασκεί τα δικαιώµατα που αναφέρονται 

στα άρθρα 51 και 52 για λογαριασµό ενός 
ή περισσότερων προσώπων στα οποία 
αναφέρονται δεδοµένα. 

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

αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος 2 

να ασκεί τα δικαιώµατα που αναφέρονται 

στα άρθρα 51, 52 και 54 όταν 
εξουσιοδοτείται από ένα ή περισσότερα 
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται 
δεδοµένα. 
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Τροπολογία  119 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 53 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Κάθε αρχή ελέγχου έχει δικαίωµα να 
κινεί νοµική διαδικασία και να ασκεί 

προσφυγή ενώπιον δικαστηρίου 

προκειµένου να επιβάλλει τις διατάξεις 

που θεσπίζονται δυνάµει της παρούσας 

οδηγίας ή να διασφαλίζει τη 

συνεκτικότητα της προστασίας των 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στην 

Ένωση. 

2. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι κάθε 
αρχή ελέγχου έχει δικαίωµα να κινεί 

νοµική διαδικασία και να ασκεί προσφυγή 

ενώπιον δικαστηρίου προκειµένου να 

επιβάλλει τις διατάξεις που θεσπίζονται 

δυνάµει της παρούσας οδηγίας ή να 

διασφαλίζει τη συνεκτικότητα της 

προστασίας των δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα στην Ένωση. 

 

Τροπολογία  120 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 54 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι κάθε 
πρόσωπο το οποίο υπέστη ζηµία ως 

αποτέλεσµα παράνοµης πράξης 

επεξεργασίας ή πράξης ασυµβίβαστης 

προς τις διατάξεις που θεσπίζονται δυνάµει 

της παρούσας οδηγίας δικαιούται 

αποζηµίωση από τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την 

επεξεργασία για τη ζηµία που υπέστη.  

1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι κάθε 
πρόσωπο το οποίο υπέστη ζηµία, 
συµπεριλαµβανοµένης της ηθικής 
βλάβης, ως αποτέλεσµα παράνοµης 
πράξης επεξεργασίας ή πράξης 

ασυµβίβαστης προς τις διατάξεις που 

θεσπίζονται δυνάµει της παρούσας οδηγίας 

δικαιούται να αξιώσει αποζηµίωση από 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον 

εκτελούντα την επεξεργασία για τη ζηµία 

που υπέστη. 

 

Τροπολογία  121 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 55 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIIIα 

 ∆ιαβίβαση δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε τρίτους 

 Άρθρο 55 α 
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 ∆ιαβίβαση δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε άλλες αρχές ή ιδιώτες στην 
Ένωση 

 1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας δεν διαβιβάζει 
ούτε αναθέτει στον εκτελούντα την 
επεξεργασία να διαβιβάσει δεδοµένα 
προσωπικού χαρακτήρα σε φυσικό ή 
νοµικό πρόσωπο που δεν υπόκειται στις 
διατάξεις που θεσπίζονται δυνάµει της 
παρούσας οδηγίας, εκτός εάν:  

 α) η διαβίβαση συµµορφώνεται προς το 
δίκαιο της Ένωσης ή κράτους µέλους· 
και 

 β) ο αποδέκτης είναι εγκατεστηµένος σε 
κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
και  

 γ) η διαβίβαση δεν εµποδίζεται από 
ειδικά έννοµα συµφέροντα του 
υποκειµένου των δεδοµένων· και 

 δ) η διαβίβαση είναι αναγκαία σε µια 
συγκεκριµένη περίπτωση για τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας που διαβιβάζει τα 
δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα µε 
σκοπό: 

 i) την εκπλήρωση καθήκοντος που του 
έχει νοµίµως ανατεθεί· ή 

 ii) την αποτροπή άµεσου και σοβαρού 
κινδύνου για τη δηµόσια ασφάλεια· ή 

 iii) την πρόληψη σοβαρής προσβολής των 
δικαιωµάτων µεµονωµένων προσώπων. 

 2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενηµερώνει 
τον αποδέκτη για τον αποκλειστικό σκοπό 
για τον οποίο µπορούν να υποβληθούν σε 
επεξεργασία τα δεδοµένα προσωπικού 
χαρακτήρα. 

 3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενηµερώνει 
την αρχή ελέγχου για τις διαβιβάσεις 
αυτές. 

 4. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενηµερώνει 
τον αποδέκτη για τυχόν περιορισµούς της 
επεξεργασίας και διασφαλίζει την τήρηση 
των εν λόγω περιορισµών. 
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Τροπολογία  122 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 56 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άσκηση της εξουσιοδότησης Άσκηση της εξουσιοδότησης 

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

1. Η εξουσία να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος 
άρθρου. 

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

παρούσας οδηγίας. 

2. Η προβλεπόµενη στα άρθρα 25α 
παράγραφος 7, 28 παράγραφος 5, 34 
παράγραφος 3 και 34 παράγραφος 5 
εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για 
αόριστο χρονικό διάστηµα από την 
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 

οδηγίας. 

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 28 παράγραφος 5 µπορεί να 
ανακληθεί οποτεδήποτε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το 
Συµβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
περατώνει την εξουσιοδότηση που 

προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από 
τη δηµοσίευση της απόφασης στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία 

που ορίζεται σε αυτήν. ∆εν θίγει το κύρος 
των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων.  

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στα 
άρθρα 25α παράγραφος 7, 28 παράγραφος 
5, 34 παράγραφος 3 και 34 παράγραφος 5  
µπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγµή από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συµβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
περατώνει την εξουσιοδότηση που 

προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Αρχίζει να ισχύει την εποµένη της 
δηµοσίευσης της απόφασης στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 

µεταγενέστερη ηµεροµηνία που ορίζεται 

σε αυτήν. ∆εν θίγει το κύρος των ήδη εν 
ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. 

4. Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συµβούλιο.  

4. Μόλις εκδώσει µια κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 
ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συµβούλιο. 

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

εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συµβούλιο εντός δύο µηνών από την 
κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο ή εάν, πριν 
λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο 

5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάµει των άρθρων 25α 
παράγραφος 7, 28 παράγραφος 5, 34 
παράγραφος 3 και 34 παράγραφος 5 
τίθεται σε ισχύ µόνον εφόσον δεν έχει 

διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο εντός έξι 
µηνών από την ηµέρα που η πράξη 
κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο ή αν, πριν 



 

 

 PE529.596/ 117 

 EL 

ενηµερώσουν αµφότερα την Επιτροπή ότι 

δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος 
αυτή παρατείνεται κατά δύο µήνες κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου. 

λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο 

ενηµερώσουν αµφότερα την Επιτροπή ότι 

δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η 
περίοδος αυτή παρατείνεται κατά έξι µήνες 
κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου. 

 

Τροπολογία  123 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 56 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 56α 

 Προθεσµίες για την έγκριση των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων 

 1. Η Επιτροπή εγκρίνει τις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις δυνάµει των 
άρθρων 25α παράγραφος 7 και 28 
παράγραφος 5 [έξι µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 
62 παράγραφος 1]. Η Επιτροπή µπορεί να 
παρατείνει το διάστηµα που αναφέρεται 
σε αυτήν την παράγραφο κατά έξι µήνες. 

Αιτιολόγηση 

Προκειµένου να διασφαλισθεί η δέουσα εφαρµογή της οδηγίας και η ασφάλεια δικαίου, είναι 

αναγκαίο να εγκριθεί η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που συνδέεται µε την κοινοποίηση της 

παραβίασης των δεδοµένων πριν από την ηµεροµηνία θέσης σε εφαρµογή της οδηγίας. 

 

Τροπολογία  124 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 57 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

διαγράφεται 
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Τροπολογία  125 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 61 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Αξιολόγηση Αξιολόγηση 

1. Η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρµογή της 

παρούσας οδηγίας.  

1. Η Επιτροπή, αφού ζητήσει τη γνώµη 
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 
Προστασίας ∆εδοµένων, αξιολογεί την 
εφαρµογή και την εκτέλεση της παρούσας 

οδηγίας. Συντονίζει σε στενή συνεργασία 
µε τα κράτη µέλη και περιλαµβάνει 
επισκέψεις κατόπιν προειδοποιήσεως 
αλλά και αιφνιδιαστικές. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο πρέπει να 
ενηµερώνονται καθ’ όλη την διαδικασία 
και να έχουν πρόσβαση σε όλα τα σχετικά 
έγγραφα. 

2. Η Επιτροπή επανεξετάζει εντός τριών 

ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας 

οδηγίας άλλες πράξεις που εκδίδονται από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίες 

ρυθµίζουν την επεξεργασία δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα από αρµόδιες 

αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, της 

διερεύνησης, της ανίχνευσης ή της δίωξης 

ποινικών αδικηµάτων ή της εκτέλεσης 

ποινικών κυρώσεων, και ιδίως τις πράξεις 

που εκδίδονται από την Ένωση και 

αναφέρονται στο άρθρο 59, προκειµένου 
να αξιολογήσει την αναγκαιότητα 
ευθυγράµµισής τους µε την παρούσα 
οδηγία και διατυπώνει, εφόσον 
απαιτείται, τις αναγκαίες προτάσεις για 
την τροποποίηση των εν λόγω πράξεων 
ώστε να διασφαλίζεται συνεκτική 
προσέγγιση της προστασίας των 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα εντός 
του πεδίου εφαρµογής της παρούσας 

οδηγίας. 

2. Η Επιτροπή επανεξετάζει εντός δύο 

ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας 

οδηγίας άλλες πράξεις που εκδίδονται από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίες 

ρυθµίζουν την επεξεργασία δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα από αρµόδιες 

αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, της 

διερεύνησης, της ανίχνευσης ή της δίωξης 

ποινικών αδικηµάτων ή της εκτέλεσης 

ποινικών κυρώσεων, και ιδίως τις πράξεις 

που εκδίδονται από την Ένωση και 

αναφέρονται στο άρθρο 59 και διατυπώνει 
κατάλληλες προτάσεις µε σκοπό να 
διασφαλίσει συνεκτικούς και 
οµοιόµορφους νοµικούς κανόνες σε σχέση 
µε την επεξεργασία των δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα από τις αρµόδιες 
αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, 
της διερεύνησης, της ανίχνευσης ή της 
δίωξης ποινικών αδικηµάτων ή της 
εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων εντός του 
πεδίου εφαρµογής της παρούσας οδηγίας. 

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

3. Η Επιτροπή υποβάλλει εκθέσεις σχετικά 

µε την αξιολόγηση και την επανεξέταση 

της παρούσας οδηγίας δυνάµει της 

παραγράφου 1 στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο σε τακτά 

χρονικά διαστήµατα. Οι πρώτες εκθέσεις 

υποβάλλονται το αργότερο τέσσερα έτη 

µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 

οδηγίας. Οι επακόλουθες εκθέσεις 

υποβάλλονται στη συνέχεια κάθε τέσσερα 

έτη. Η Επιτροπή υποβάλλει, εφόσον 

απαιτείται, κατάλληλες προτάσεις µε 

σκοπό την τροποποίηση της παρούσας 

οδηγίας και την εναρµόνιση άλλων 

νοµικών πράξεων. Οι εκθέσεις 

δηµοσιοποιούνται. 

3. Η Επιτροπή υποβάλλει εκθέσεις σχετικά 

µε την αξιολόγηση και την επανεξέταση 

της παρούσας οδηγίας δυνάµει της 

παραγράφου 1 στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο σε τακτά 

χρονικά διαστήµατα. Οι πρώτες εκθέσεις 

υποβάλλονται το αργότερο τέσσερα έτη 

µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 

οδηγίας. Οι επακόλουθες εκθέσεις 

υποβάλλονται στη συνέχεια κάθε τέσσερα 

έτη. Η Επιτροπή υποβάλλει, εφόσον 

απαιτείται, κατάλληλες προτάσεις µε 

σκοπό την τροποποίηση της παρούσας 

οδηγίας και την εναρµόνιση άλλων 

νοµικών πράξεων. Οι εκθέσεις 

δηµοσιοποιούνται. 

 

 

 

 


