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22.3.2021 B9-0211/11

Τροπολογία 11
Axel Voss, Jeroen Lenaers
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση ψηφίσματος B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής για την εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την 
προστασία δεδομένων δύο έτη μετά την εφαρμογή του

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. καλεί τις ΑΠΔ και την Επιτροπή να 
αξιολογούν συστηματικά κατά πόσον οι 
κανόνες προστασίας δεδομένων 
εφαρμόζονται στην πράξη σε τρίτες χώρες, 
σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΕ·

34. καλεί τις ΑΠΔ και την Επιτροπή να 
αξιολογούν συστηματικά κατά πόσον οι 
κανόνες προστασίας δεδομένων 
εφαρμόζονται στην πράξη σε τρίτες χώρες, 
σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΕ· 
επισημαίνει ότι ορισμένες εταιρείες 
εκμεταλλεύονται το χαμηλότερο επίπεδο 
προστασίας δεδομένων σε μερικές τρίτες 
χώρες για να εκπαιδεύσουν τα συστήματα 
ΤΝ τους ή για να δοκιμάσουν τα νέα, 
καθοδηγούμενα από δεδομένα 
επιχειρηματικά μοντέλα τους χωρίς 
περιορισμούς, προκειμένου να 
σημειώσουν τεχνική πρόοδο και να 
εξασφαλίσουν, τελικά, μερίδια αγοράς 
στην Ευρώπη·
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22.3.2021 B9-0211/12

Τροπολογία 12
Axel Voss, Jeroen Lenaers
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση ψηφίσματος B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής για την εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την 
προστασία δεδομένων δύο έτη μετά την εφαρμογή του

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. παροτρύνει την Επιτροπή να 
δημοσιεύσει αμελλητί την επανεξέταση 
των αποφάσεων περί επάρκειας που 
εξέδωσε δυνάμει της οδηγίας του 1995· 
επισημαίνει ότι, ελλείψει απόφασης περί 
επάρκειας, οι τυποποιημένες συμβατικές 
ρήτρες (ΤΣΡ) είναι το ευρύτερα 
χρησιμοποιούμενο εργαλείο για τις 
διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων· σημειώνει 
ότι το ΔΕΕ διατήρησε την εγκυρότητα της 
απόφασης 2010/87 σχετικά με τις 
τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες, 
απαιτώντας παράλληλα αξιολόγηση του 
επιπέδου προστασίας που παρέχεται για τα 
δεδομένα που διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα 
και των σχετικών πτυχών του νομικού 
συστήματος της εν λόγω τρίτης χώρας 
όσον αφορά την πρόσβαση των δημόσιων 
αρχών στα διαβιβαζόμενα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα· παροτρύνει την 
Επιτροπή να επισπεύσει τις εργασίες της 
σχετικά με τις εκσυγχρονισμένες 
τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες για τις 
διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων, 
προκειμένου να διασφαλίσει ίσους όρους 
ανταγωνισμού για τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) σε διεθνές επίπεδο· 
χαιρετίζει τη δημοσίευση του σχεδίου ΤΣΕ 
από την Επιτροπή και τον στόχο να 
καταστούν οι ΤΣΡ φιλικότερες προς τον 

35. παροτρύνει την Επιτροπή να 
δημοσιεύσει αμελλητί την επανεξέταση 
των αποφάσεων περί επάρκειας που 
εξέδωσε δυνάμει της οδηγίας του 1995· 
επισημαίνει ότι, ελλείψει απόφασης περί 
επάρκειας, οι τυποποιημένες συμβατικές 
ρήτρες (ΤΣΡ) είναι το ευρύτερα 
χρησιμοποιούμενο εργαλείο για τις 
διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων· σημειώνει 
ότι το ΔΕΕ διατήρησε την εγκυρότητα της 
απόφασης 2010/87 σχετικά με τις 
τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες, 
απαιτώντας παράλληλα αξιολόγηση του 
επιπέδου προστασίας που παρέχεται για τα 
δεδομένα που διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα 
και των σχετικών πτυχών του νομικού 
συστήματος της εν λόγω τρίτης χώρας 
όσον αφορά την πρόσβαση των δημόσιων 
αρχών στα διαβιβαζόμενα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα· παροτρύνει την 
Επιτροπή να επισπεύσει τις εργασίες της 
σχετικά με τις εκσυγχρονισμένες 
τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες για τις 
διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων, 
προκειμένου να διασφαλίσει ίσους όρους 
ανταγωνισμού για τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) σε διεθνές επίπεδο·  
χαιρετίζει τη δημοσίευση του σχεδίου ΤΣΕ 
από την Επιτροπή και τον στόχο να 
καταστούν οι ΤΣΡ φιλικότερες προς τον 
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χρήστη και να αντιμετωπιστούν οι 
ελλείψεις που εντοπίστηκαν στα ισχύοντα 
πρότυπα·

______________

Απόφαση της Επιτροπής, της 5ης 
Φεβρουαρίου 2010, σχετικά με τις 
τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες για τη 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε εκτελούντες επεξεργασία 
εγκατεστημένους σε τρίτες χώρες δυνάμει 
της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως 
τροποποιήθηκε με την εκτελεστική 
απόφαση (ΕΕ) 2016/2297 της Επιτροπής 
της 16ης Δεκεμβρίου 2016 (ΕΕ 2016, L 
344, σ. 100).

χρήστη και να αντιμετωπιστούν οι 
ελλείψεις που εντοπίστηκαν στα ισχύοντα 
πρότυπα· προειδοποιεί ότι οι 
κατευθυντήριες γραμμές ΕΣΠΔ δεν είναι 
σύμφωνες ούτε με την προσέγγιση βάσει 
κινδύνου του ΓΚΠΔ ούτε με την απόφαση 
του ΔΕΕ, και τονίζει ότι η απαίτηση 
κρυπτογράφησης όλων των δεδομένων 
πριν από τη διαβίβασή τους εκτός ΕΕ δεν 
είναι  εφικτή στην πράξη·
______________

Απόφαση της Επιτροπής, της 5ης 
Φεβρουαρίου 2010, σχετικά με τις 
τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες για τη 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε εκτελούντες επεξεργασία 
εγκατεστημένους σε τρίτες χώρες δυνάμει 
της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως 
τροποποιήθηκε με την εκτελεστική 
απόφαση (ΕΕ) 2016/2297 της Επιτροπής 
της 16ης Δεκεμβρίου 2016 (ΕΕ 2016, L 
344, σ. 100).
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22.3.2021 B9-0211/13

Τροπολογία 13
Axel Voss, Jeroen Lenaers
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση ψηφίσματος B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής για την εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την 
προστασία δεδομένων δύο έτη μετά την εφαρμογή του

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. υπενθυμίζει τις κατευθυντήριες 
γραμμές 1/2019 του ΕΣΠΔ σχετικά με τους 
κώδικες δεοντολογίας και τους φορείς 
παρακολούθησης δυνάμει του κανονισμού 
2016/679· αναγνωρίζει ότι το μέσο αυτό 
δεν χρησιμοποιείται επαρκώς επί του 
παρόντος παρά τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ όταν 
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με 
δεσμευτικές και εκτελεστές υποχρεώσεις 
του υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία στην τρίτη 
χώρα όσον αφορά την εφαρμογή των 
κατάλληλων εγγυήσεων· επισημαίνει τις 
δυνατότητες που προσφέρει το μέσο αυτό 
για την καλύτερη στήριξη των ΜΜΕ και 
την παροχή μεγαλύτερης ασφάλειας 
δικαίου στο πλαίσιο των διεθνών 
διαβιβάσεων δεδομένων σε διάφορους 
τομείς·

36. υπενθυμίζει ότι οι δεσμευτικοί 
εταιρικοί κανόνες (ΔΕΚ) και οι 
μηχανισμοί πιστοποίησης, σε συνδυασμό 
με δεσμευτικές και εκτελεστές δεσμεύσεις 
του υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία στην τρίτη 
χώρα να εφαρμόζουν τις κατάλληλες 
εγγυήσεις και τους κώδικες δεοντολογίας, 
επιτρέπουν επίσης τις διεθνείς 
διαβιβάσεις δεδομένων, διασφαλίζοντας 
παράλληλα τη συμμόρφωση με τα 
πρότυπα του ΓΚΠΔ· υπενθυμίζει τις 
κατευθυντήριες γραμμές 1/2019 του ΕΣΠΔ 
σχετικά με τους κώδικες δεοντολογίας και 
τους φορείς παρακολούθησης δυνάμει του 
κανονισμού 2016/679· αναγνωρίζει ότι το 
μέσο αυτό δεν χρησιμοποιείται επαρκώς 
επί του παρόντος παρά τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ όταν 
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με 
δεσμευτικές και εκτελεστές υποχρεώσεις 
του υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία στην τρίτη 
χώρα όσον αφορά την εφαρμογή των 
κατάλληλων εγγυήσεων· επισημαίνει τις 
δυνατότητες που προσφέρει το μέσο αυτό 
για την καλύτερη στήριξη των ΜΜΕ και 
την παροχή μεγαλύτερης ασφάλειας 
δικαίου στο πλαίσιο των διεθνών 
διαβιβάσεων δεδομένων σε διάφορους 
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τομείς· υπογραμμίζει ότι το πρότυπο για 
τη δημιουργία και την εφαρμογή 
δεσμευτικών εταιρικών κανόνων, όπως 
καθορίζονται από το έγγραφο εργασίας 
της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 για 
τους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες1α, 
είναι υπερβολικά αυστηρό και 
περιορισμένο για τα ψηφιακά θέματα·
______________________
1α Έγγραφο εργασίας για τη θέσπιση 
διαδικασίας συνεργασίας για την έγκριση 
των «δεσμευτικών εταιρικών κανόνων» 
για τους υπευθύνους επεξεργασίας και 
τους εκτελούντες την επεξεργασία βάσει 
του ΓΚΠΔ, το οποίο εγκρίθηκε από την 
ομάδα εργασίας του άρθρου 29 για την 
προστασία των δεδομένων στις 11 
Απριλίου 2018.
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