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Τροπολογία 886
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για 
τη διασφάλιση της ικανότητας ενός 
δικτύου ή ενός συστήματος πληροφοριών 
να αντέχει σε τυχαία γεγονότα ή 
παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες που 
διακυβεύουν τη διαθεσιμότητα, τη 
γνησιότητα, την ακεραιότητα ή την 
εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων ή 
διαβιβαζόμενων δεδομένων, καθώς και 
την ασφάλεια των σχετικών υπηρεσιών 
που προσφέρουν τα εν λόγω δίκτυα και 
συστήματα ή που είναι προσπελάσιμες 
μέσω των εν λόγω δικτύων και 
συστημάτων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ασφάλεια των δεδομένων πρέπει να θεωρείται ουσιαστικό στοιχείο της προστασίας των 
δεδομένων. Συνεπώς, η επεξεργασία των δεδομένων θεωρείται σύννομη όταν είναι απαραίτητη 
για την ασφάλεια των δεδομένων.

Τροπολογία 887
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) η επεξεργασία περιορίζεται σε 
ψευδώνυμα δεδομένα και ο αποδέκτης 
της υπηρεσίας έχει δικαίωμα αντίταξης 
δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 3·
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Or. en

Τροπολογία 888
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για 
τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας, της 
αξιοπιστίας, της εμπιστευτικότητας και 
της ασφάλειας των συστημάτων 
πληροφοριών και επικοινωνιών, 
ειδικότερα όταν αυτό είναι αναγκαίο για 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 
υπευθύνου επεξεργασίας που 
επιβάλλονται από τον νόμο, τη σύμβαση ή 
από εσωτερικές πολιτικές που έχουν ως 
στόχο την εκπλήρωση τέτοιων 
υποχρεώσεων·

Or. en

Τροπολογία 889
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) η επεξεργασία είναι απαραίτητη 
λόγω εθνικών πρακτικών για τους 
κοινωνικούς εταίρους που αφορούν 
συλλογικές συμβάσεις·

Or. en
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Τροπολογία 890
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Hubert Pirker, Lara Comi, Renate Sommer, Salvatore Iacolino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) τα δεδομένα συλλέγονται από 
δημόσια μητρώα, καταλόγους ή έγγραφα 
που είναι προσβάσιμα σε όλους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προέρχεται από τη γνωμοδότηση της IMCO.

Τροπολογία 891
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
+Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για 
χάρη της δημόσιας ασφάλειας, της 
ευημερίας, της ασφάλειας ή της υγείας 
ενός ατόμου σύμφωνα με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και ελευθερίες· 

Or. en

Τροπολογία 892
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) η επεξεργασία δεδομένων γίνεται 
στο βαθμό που είναι αυστηρά 
απαραίτητη για τη διασφάλιση της 
ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών, 
δηλαδή της ικανότητας ενός δικτύου ή 
ενός συστήματος πληροφοριών να 
αντέχει, έως ένα δεδομένο επίπεδο 
εμπιστοσύνης, σε τυχαία γεγονότα ή 
παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες οι 
οποίες διακυβεύουν τη διαθεσιμότητα, τη 
γνησιότητα, την ακεραιότητα και την 
εμπιστευτικότητα αποθηκευμένων ή 
διαβιβαζόμενων δεδομένων, καθώς και 
της ασφάλειας των σχετικών υπηρεσιών 
που προσφέρουν τα εν λόγω δίκτυα και 
συστήματα ή που είναι προσπελάσιμες 
μέσω των εν λόγω δικτύων και 
συστημάτων·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ασφάλεια των πληροφοριών καθιστά αναγκαία την επεξεργασία ορισμένων πληροφοριών 
προκειμένου να είναι δυνατή η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σύμφωνα 
με τον ορισμό, όλα τα δεδομένα θα πρέπει να θεωρούνται προσωπικού χαρακτήρα και είναι 
αναγκαίο να χαρακτηρισθεί η ασφάλεια των πληροφοριών έννομο συμφέρον που δικαιολογεί 
την επεξεργασία ορισμένων δεδομένων και εφαρμόζεται με οριζόντιο τρόπο στον παρόντα 
κανονισμό. Η ασφάλεια των πληροφοριών αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους των 
υποχρεώσεων του υπευθύνου επεξεργασίας (άρθρα 30, 31) και αναγνωρίζεται επίσης ως 
έννομο συμφέρον στην αιτιολογική σκέψη 39.

Τροπολογία 893
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) η επεξεργασία είναι απαραίτητη στο 
πλαίσιο της απασχόλησης, ιδίως για 
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σκοπούς πρόσληψης, εκτέλεσης της 
σύμβασης απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης των 
υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον 
νόμο ή από συλλογικές συμβάσεις, 
διαχείρισης, προγραμματισμού και 
οργάνωσης της εργασίας, υγείας και 
ασφάλειας στην εργασία, και για σκοπούς 
άσκησης και απόλαυσης, σε ατομική ή 
συλλογική βάση, δικαιωμάτων και 
παροχών που σχετίζονται με την 
απασχόληση, και για σκοπούς 
καταγγελίας της σχέσης απασχόλησης, 
καθώς και για την καταχώρηση, 
ενημέρωση, βελτίωση και τροποποίηση 
των συστημάτων επεξεργασίας 
προσωπικών δεδομένων των 
εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των 
τεχνικών συστημάτων ασφάλειας που 
έχουν ως στόχο την προστασία των 
δεδομένων των εργαζομένων από την 
χωρίς άδεια πρόσβαση τρίτων, 
συμπεριλαμβανομένων της 
τροποποίησης, των ιών και του 
κακόβουλου λογισμικού·

Or. en

Τροπολογία 894
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για 
λόγους εντοπισμού και πρόληψης της 
απάτης σύμφωνα με τους ισχύοντες 
χρηματοοικονομικούς κανονισμούς ή 
τους καθιερωμένους κλαδικούς ή 
επαγγελματικούς κώδικες πρακτικής·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προέρχεται από τη γνωμοδότηση της IMCO.

Τροπολογία 895
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ β) τα δεδομένα συλλέγονται από 
δημόσια μητρώα, καταλόγους ή έγγραφα 
που είναι προσβάσιμα σε όλους·

Or. en

Τροπολογία 896
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για 
την απόδειξη, την άσκηση ή την 
υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων·

Or. en

Τροπολογία 897
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για 
την ψευδωνυμοποίηση ή την 
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ανωνυμοποίηση προσωπικών δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 898
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ γ) η επεξεργασία περιορίζεται σε 
ψευδώνυμα δεδομένα, όπου 
εξασφαλίζεται η επαρκής προστασία των 
δεδομένων και ο αποδέκτης της 
υπηρεσίας έχει δικαίωμα αντίταξης 
δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 3·

Or. en

Τροπολογία 899
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ δ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για 
τη διασφάλιση της ικανότητας ενός 
δικτύου ή ενός συστήματος πληροφοριών 
να αντέχει σε τυχαία γεγονότα ή 
παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες που 
διακυβεύουν τη διαθεσιμότητα, τη 
γνησιότητα, την ακεραιότητα ή την 
εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων ή 
διαβιβαζόμενων δεδομένων, καθώς και 
την ασφάλεια των σχετικών υπηρεσιών 
που προσφέρουν τα εν λόγω δίκτυα και 
συστήματα ή που είναι προσπελάσιμες 
μέσω των εν λόγω δικτύων και 
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συστημάτων·

Or. en

Τροπολογία 900
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ δ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για 
την ψευδωνυμοποίηση ή την 
ανωνυμοποίηση προσωπικών δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 901
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ ε) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για 
νόμιμους εσωτερικούς σκοπούς ομίλων 
επιχειρήσεων και εφόσον τα συμφέροντα 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται 
τα δεδομένα καλύπτονται επαρκώς με 
εσωτερικές διατάξεις για την προστασία 
των δεδομένων ή με ισοδύναμους 
κώδικες δεοντολογίας όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 38γ·

Or. en

Τροπολογία 902
Sophia in 't Veld
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Προστασίας Δεδομένων ανατίθεται το 
καθήκον να προσδιορίσει περαιτέρω πότε 
η επεξεργασία είναι δικαιολογημένη για 
την επίτευξη του έννομου συμφέροντος 
που επιδιώκει ο υπεύθυνος της 
επεξεργασίας, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, και πότε το συμφέρον ή τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα προέχουν του έννομου 
συμφέροντος του υπευθύνου της 
επεξεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 903
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Εάν δεν ισχύει καμία από τις νόμιμες 
προϋποθέσεις της παραγράφου 1 για την 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, η εν λόγω επεξεργασία είναι 
νόμιμη εάν και καθ’ όσον απαιτείται για 
τους σκοπούς του έννομου συμφέροντος 
που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας, 
εκτός εάν υπερισχύουν του συμφέροντος 
αυτού τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και ελευθερίες του προσώπου 
το οποίο ζητά την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
το αφορούν. Στην περίπτωση αυτή, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων 
ενημερώνει ρητά και ξεχωριστά το εν 
λόγω πρόσωπο σχετικά με την 
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επεξεργασία των δεδομένων σύμφωνα με 
το άρθρο 14 παράγραφος 1. Ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας δημοσιεύει επίσης τους 
λόγους για τους οποίους πιστεύει ότι τα 
συμφέροντά του υπερισχύουν των 
συμφερόντων ή των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα. Τα παραπάνω δεν 
εφαρμόζονται στην επεξεργασία που 
διενεργείται από δημόσιες αρχές κατά 
την άσκηση των καθηκόντων τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικαθιστά την τροπολογία 100 του εισηγητή διευκρινίζοντας ότι η ενημέρωση για 
επεξεργασία δεδομένων που βασίζεται σε έννομο συμφέρον γίνεται μαζί με τη γενική 
ενημέρωση του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, προκειμένου να αποφευχθεί η 
επιβάρυνση τόσο του υπευθύνου επεξεργασίας όσο και του προσώπου στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα με πολλαπλά χωριστά μηνύματα.

Τροπολογία 904
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η επεξεργασία ψευδώνυμων 
δεδομένων είναι νόμιμη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Περαιτέρω προσδιορισμός των απαιτήσεων νομιμότητας για την προώθηση της επεξεργασίας 
ψευδώνυμων δεδομένων.
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Τροπολογία 905
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων για συγκεκριμένους σκοπούς 
μπορεί να βασιστεί στο έννομο συμφέρον 
του υπεύθυνου επεξεργασίας μόνον 
εφόσον δεν συντρέχει κανένας από τους 
νόμιμους λόγους για την επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1. Στην περίπτωση 
αυτή, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
δεδομένων ενημερώνει ρητά και 
ξεχωριστά το εν λόγω πρόσωπο σχετικά 
με την επεξεργασία των δεδομένων. Ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας δημοσιεύει τους 
λόγους για τους οποίους πιστεύει ότι τα 
συμφέροντά του υπερισχύουν των 
συμφερόντων ή των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα. Τα παραπάνω δεν 
εφαρμόζονται στην επεξεργασία που 
διενεργείται από δημόσιες αρχές κατά 
την άσκηση των καθηκόντων τους.

Or. en

Τροπολογία 906
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το κυρίαρχο έννομο συμφέρον που 
υπερισχύει των συμφερόντων των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα όπως αναφέρεται στο στοιχείο 
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στ) της παραγράφου 1 είναι γενικά:
α) η προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων του υπευθύνου 
επεξεργασίας·
β) η προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων τρίτων, εφόσον ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας έχει νόμιμη 
υποχρέωση να προστατεύει τα 
δικαιώματά τους·
γ) η απόδειξη, η άσκηση ή η υπεράσπιση 
νομικών απαιτήσεων·
δ) η άσκηση του δικαιώματος ελευθερίας 
της έκφρασης σύμφωνα με το άρθρο 80·
ε) η ιστορική, στατιστική ή επιστημονική 
έρευνα στο πλαίσιο του άρθρου 83.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατάλογος των πράξεων επεξεργασίας που υπερισχύουν των συμφερόντων των προσώπων στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 907
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα έννομα συμφέροντα του υπευθύνου 
της επεξεργασίας όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 1στ μπορεί να υπερισχύουν 
των συμφερόντων ή των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα μόνον εφόσον:
α) η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα πραγματοποιείται στο πλαίσιο 
της άσκησης του δικαιώματος στην 
ελευθερία της έκφρασης, των μέσων 
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μαζικής ενημέρωσης και της τέχνης, 
εντός των ορίων της Ένωσης ή του 
εθνικού δικαίου·
β) η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα είναι ανάλογη και απαραίτητη 
για την εκτέλεση των νομίμων 
απαιτήσεων του υπευθύνου επεξεργασίας 
ή τρίτων, εξ ονόματος των οποίων ενεργεί 
ο υπεύθυνος επεξεργασίας, σε σχέση με 
ένα συγκεκριμένο αναγνωρισμένο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, ή για την πρόληψη ή τον 
περιορισμό ζημιών εις βάρος του 
υπευθύνου επεξεργασίας από το πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, με 
την προϋπόθεση ότι αυτές οι νόμιμες 
απαιτήσεις δεν είναι έκδηλα 
αδικαιολόγητες·
γ) η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα πραγματοποιείται στο πλαίσιο 
επαγγελματικών διεπιχειρησιακών 
σχέσεων και τα δεδομένα έχουν συλλεγεί 
για τον σκοπό αυτόν, από το πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται, και η 
επεξεργασία περιορίζεται στη 
διεπιχειρησιακή σχέση στην οποία 
συλλέχθηκαν αρχικά τα δεδομένα·
δ) η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα είναι απαραίτητη για 
καταχωρισμένες μη κερδοσκοπικές 
ενώσεις, ιδρύματα και φιλανθρωπικές 
οργανώσεις, που αναγνωρισμένα ενεργούν 
προς το δημόσιο συμφέρον στο πλαίσιο 
του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου, με 
αποκλειστικό σκοπό τη συγκέντρωση 
δωρεών.

Or. en

Τροπολογία 908
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικαθιστά την εισαγωγή της τροπολογίας 101 του εισηγητή διευκρινίζοντας ότι ο κατάλογος 
δεν είναι εξαντλητικός, με την προσθήκη του «για παράδειγμα».

Τροπολογία 909
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Τα ακόλουθα συμφέροντα του 
υπεύθυνου επεξεργασίας θεωρούνται 
έννομα:
α) η επεξεργασία των προσωπικών 
δεδομένων είναι απαραίτητη για την 
πρόληψη ή τον περιορισμό ζημιών για τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή, σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, για τρίτον·
β) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα παρέσχε τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας βάσει της νόμιμης 
αιτιολογίας που αναφέρεται στο 
στοιχείο β) της παραγράφου 1, τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
χρησιμοποιούνται για ενεργητική 
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εμπορική προώθηση οικείων και 
παρόμοιων προϊόντων και υπηρεσιών και 
δεν διαβιβάζονται, ενώ παράλληλα ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας έχει εξακριβωθεί 
σαφώς από το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα·

Or. en

Τροπολογία 910
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Κυρίαρχο έννομο συμφέρον που 
υπερισχύει των συμφερόντων των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα όπως αναφέρεται στο στοιχείο 
στ) της παραγράφου 1 γενικά δεν είναι:
α) η αξιολόγηση της φερεγγυότητας·
β) η ενεργητική εμπορική προώθηση·
γ) η επεξεργασία με μόνο σκοπό το 
επιπλέον οικονομικό κέρδος στο πλαίσιο 
μιας συμβατικής σχέσης·
δ) η επεξεργασία που δεν είναι εύλογα 
αναμενόμενη από το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ή είναι 
επιζήμια σε σημαντικό βαθμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενδεικτικός κατάλογος πράξεων επεξεργασίας που δεν συνιστούν «κυρίαρχο έννομο 
συμφέρον», αλλά μπορεί να επιτρέπονται για άλλους λόγους (π.χ. συγκατάθεση ή συμβάσεις).

Τροπολογία 911
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Τα συμφέροντα ή θεμελιώδη 
δικαιώματα και ελευθερίες του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, 
κατά την παράγραφο 1 στοιχείο στ), 
υπερισχύουν των έννομων συμφερόντων 
του υπευθύνου επεξεργασίας, κατά 
κανόνα, εφόσον:
α) η επεξεργασία ενδέχεται να προκαλεί 
σοβαρό κίνδυνο βλάβης του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα·
β) η επεξεργασία αφορά ειδικές 
κατηγορίες δεδομένων όπως αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 9, 
δεδομένα θέσης ή βιομετρικά δεδομένα·
γ) η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα πραγματοποιείται στο πλαίσιο 
της κατάρτισης προφίλ·
δ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
καθίστανται προσπελάσιμα για 
πολυάριθμα άτομα, ή μεγάλες ποσότητες 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
αφορούν ένα πρόσωπο τυγχάνουν 
επεξεργασίας, ευθυγραμμίζονται ή 
συνδυάζονται με άλλα δεδομένα·
ε) η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα μπορεί να επηρεάσει 
αρνητικά το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, ιδίως επειδή 
ενδέχεται να οδηγήσει σε ή διακρίσεις· ή
στ) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα είναι παιδί.

Or. en

Τροπολογία 912
Cornelia Ernst
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκπρόσωπός του σκοπεύει να 
επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα βάσει 
του στοιχείου στ) της πρώτης 
παραγράφου του άρθρου 6, ενημερώνει 
την αρχή ελέγχου που αναφέρεται στο 
κεφάλαιο VI πριν διεξαγάγει οποιαδήποτε 
τέτοια πράξη επεξεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 913
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικαθιστά την εισαγωγή της τροπολογίας 102 του εισηγητή διευκρινίζοντας ότι ο κατάλογος 
δεν είναι εξαντλητικός, με την προσθήκη του «για παράδειγμα».

Τροπολογία 914
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Κάθε έννομο συμφέρον που επιδιώκει 
ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να 
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βρίσκεται σε ισορροπία σε σχέση με τα 
συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα 
και ελευθερίες του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα.  Τα εν λόγω 
θεμελιώδη δικαιώματα και τα 
συμφέροντα θεωρείται ότι υπερισχύουν 
του έννομου συμφέροντος του υπευθύνου 
επεξεργασίας εφόσον:
α) η επεξεργασία εγκυμονεί σοβαρό 
κίνδυνο βλάβης του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα·
β) Η επεξεργασία συνεπάγεται σοβαρό 
κίνδυνο παραβίασης οποιουδήποτε από 
τα θεμελιώδη δικαιώματα του 
εμπλεκόμενου προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, όπως 
ορίζονται στον Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
γ) η επεξεργασία περιλαμβάνει δεδομένα 
θέσης ή βιομετρικά δεδομένα·
δ) η επεξεργασία συμπεριλαμβάνει 
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που 
απορρέουν από την κατάρτιση προφίλ του 
προσώπου που αφορούν τα δεδομένα·
ε) υπάρχει σημαντικός κίνδυνος 
επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων 
χωρίς νομικό λόγο, ιδίως εάν τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα καθίστανται 
προσπελάσιμα για πολυάριθμα άτομα, ή 
εάν μεγάλες ποσότητες δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ένα 
πρόσωπο τυγχάνουν επεξεργασίας ή 
συνδυάζονται με άλλα δεδομένα ή εάν
στ) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα είναι παιδί.

Or. en

Τροπολογία 915
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 δ (νέα)



AM\928600EL.doc 23/185 PE506.146v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1δ. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη λόγω 
εθνικών πρακτικών για τους κοινωνικούς 
εταίρους που αφορούν συλλογικές 
συμβάσεις.

Or. en

Τροπολογία 916
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα η οποία είναι απαραίτητη για 
ιστορικούς ή στατιστικούς σκοπούς ή 
σκοπούς επιστημονικής έρευνας είναι 
σύννομη με την επιφύλαξη των 
προϋποθέσεων και των εγγυήσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 83.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Μεταφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ). Το άρθρο τροποποιείται προκειμένου να 
συνάδει με την τήρηση των αρχών πλαισίου και εκτίμησης κινδύνων δυνάμει των άρθρων 5α 
(νέο) και 5β (νέο).

Τροπολογία 917
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα η οποία είναι απαραίτητη για 
ιστορικούς ή στατιστικούς σκοπούς ή 
σκοπούς επιστημονικής έρευνας είναι 
σύννομη με την επιφύλαξη των 
προϋποθέσεων και των εγγυήσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 83.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Μεταφέρεται στο άρθρο 6 – παράγραφος 1α – στοιχείο ε) (νέο)

Τροπολογία 918
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα η οποία είναι απαραίτητη για 
ιστορικούς ή στατιστικούς σκοπούς ή 
σκοπούς επιστημονικής έρευνας είναι 
σύννομη με την επιφύλαξη των 
προϋποθέσεων και των εγγυήσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 83.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 919
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα η οποία είναι απαραίτητη για 
ιστορικούς ή στατιστικούς σκοπούς ή 
σκοπούς επιστημονικής έρευνας είναι 
σύννομη με την επιφύλαξη των 
προϋποθέσεων και των εγγυήσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 83.

2. Η επακόλουθη επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα η οποία είναι 
απαραίτητη για ιστορικούς ή στατιστικούς 
σκοπούς ή σκοπούς επιστημονικής έρευνας 
είναι σύννομη με την επιφύλαξη των 
προϋποθέσεων και των εγγυήσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 83.

Or. en

Τροπολογία 920
Anna Hedh, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα η οποία 
είναι απαραίτητη για ιστορικούς ή 
στατιστικούς σκοπούς ή σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας είναι 
σύννομη με την επιφύλαξη των 
προϋποθέσεων και των εγγυήσεων 
που αναφέρονται στο άρθρο 83.

2. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα η οποία είναι απαραίτητη για 
ιστορικούς, στατιστικούς ή 
επιστημονικούς σκοπούς είναι σύννομη με 
την επιφύλαξη των προϋποθέσεων και των 
εγγυήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 83.

Or. en

Τροπολογία 921
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η επεξεργασία δεδομένων που 
παρουσιάζονται υπό ψευδώνυμο για την 
επίτευξη του έννομου συμφέροντος που 
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επιδιώκει ο υπεύθυνος της επεξεργασίας 
είναι σύννομη, υπό τον όρο ότι δεν 
προέχουν το συμφέρον ή τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και οι ελευθερίες του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα που χρήζουν προστασίας, ιδίως 
εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα είναι παιδί. Αυτό δεν 
εφαρμόζεται στην επεξεργασία που 
διενεργείται από δημόσιες αρχές κατά 
την άσκηση των καθηκόντων τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προέρχεται από τη γνωμοδότηση της ITRE.

Τροπολογία 922
Sabine Verheyen, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η επεξεργασία δεδομένων που 
παρουσιάζονται υπό ψευδώνυμο για την 
επίτευξη του έννομου συμφέροντος που 
επιδιώκει ο υπεύθυνος της επεξεργασίας 
είναι σύννομη, υπό τον όρο ότι δεν 
προέχουν το συμφέρον ή τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και οι ελευθερίες του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα που χρήζουν προστασίας, ιδίως 
εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα είναι παιδί. Αυτό δεν 
εφαρμόζεται στην επεξεργασία που 
διενεργείται από δημόσιες αρχές κατά 
την άσκηση των καθηκόντων τους.

Or. en
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Τροπολογία 923
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η βάση της επεξεργασίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχεία γ) 
και ε) πρέπει να προβλέπεται:

3. Η νομική βάση της επεξεργασίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο ε) 
πρέπει να προβλέπεται:

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή εξαιτίας της οριζόντιας τροποποίησης του στοιχείου γ σύμφωνα με την 
τήρηση της αρχής του πλαισίου που αναφέρεται στο άρθρου 5 α (νέο).

Τροπολογία 924
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η βάση της επεξεργασίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχεία γ) 
και ε) πρέπει να προβλέπεται:

3. Η βάση της επεξεργασίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχεία γ) 
και ε) και στην παράγραφο 2 στοιχείο ζ) 
του άρθρου 9 πρέπει να προβλέπεται:

Or. en

Τροπολογία 925
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στη νομοθεσία του κράτους μέλους στο β) στη νομοθεσία του κράτους μέλους στο 
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οποίο υπάγεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας. οποίο υπάγεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών 
συμφωνιών στο πλαίσιο της 
απασχόλησης.

Or. de

Τροπολογία 926
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α)  στην περίπτωση που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 στοιχείο στ), ο 
υπεύθυνος της επεξεργασίας σαφώς και 
χωριστά ενημερώνει το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα σχετικά 
με την επεξεργασία. Κατόπιν ρητού 
αιτήματος από το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας δεδομένων πρέπει επίσης 
να παραθέσει τους λόγους για τους 
οποίους αποφάσισε ότι το επιδιωκόμενο 
έννομο συμφέρον προέχει του 
προεξάρχοντος συμφέροντος της 
προστασίας των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

Or. pl

Τροπολογία 927
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) σε διεθνείς συμβάσεις στις οποίες 
έχει προσχωρήσει η Ένωση ή ένα κράτος 
μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προέρχεται από τη Γνωμοδότηση της ITRE. Το δημόσιο συμφέρον μπορεί επίσης να εκφράζεται 
σε διεθνείς συμβάσεις, ακόμη και απουσία ειδικής εθνικής ή ενωσιακής νομοθεσίας. Οι 
συμβάσεις αυτές θα πρέπει ωστόσο να σέβονται την ουσία του δικαιώματος στην προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να είναι ανάλογες προς τον επιδιωκόμενο θεμιτό 
στόχο. Επιπλέον, οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
πραγματοποιείται σε αυτήν τη βάση θα πρέπει προφανώς να συμμορφώνεται και με τις 
υπόλοιπες πτυχές του κανονισμού.

Τροπολογία 928
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) σε διεθνείς συμβάσεις στις οποίες 
έχει προσχωρήσει η ΕΕ ή ένα κράτος 
μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το δημόσιο συμφέρον μπορεί επίσης να εκφράζεται σε διεθνείς συμβάσεις, ακόμη και απουσία 
ειδικής εθνικής ή ενωσιακής νομοθεσίας. Οι συμβάσεις αυτές θα πρέπει ωστόσο να σέβονται 
την ουσία του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να 
είναι ανάλογες προς τον επιδιωκόμενο θεμιτό στόχο. Επιπλέον, οποιαδήποτε επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται σε αυτήν τη βάση θα πρέπει 
προφανώς να συμμορφώνεται και με τις υπόλοιπες πτυχές του κανονισμού.
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Τροπολογία 929
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) συλλογικές συμβάσεις στο πλαίσιο 
της απασχόλησης.

Or. en

Τροπολογία 930
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) στους διεθνώς ανεγνωρισμένους 
κανονισμούς, κανόνες, καθοδήγηση, 
προδιαγραφές ή/και κώδικες πρακτικής 
της βιομηχανίας που σχετίζονται με την 
επιχειρηματική δραστηριότητα του 
υπευθύνου επεξεργασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ρυθμιζόμενοι τομείς πρέπει να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα σε συμφωνία με 
διάφορους νόμους, κανονισμούς και καθοδήγηση που αφορούν συγκεκριμένα τον εκάστοτε 
τέτοιο τομέα.

Τροπολογία 931
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις παρούσες διατάξεις προσδιορίζεται 
περαιτέρω η νομιμότητα της 
επεξεργασίας, ιδίως σε σχέση με τους 
υπεύθυνους επεξεργασίας, τον σκοπό και 
τον προορισμό της επεξεργασίας, τη φύση 
των δεδομένων και τα πρόσωπα στα 
οποία αυτά αναφέρονται, τις πράξεις και 
τις διαδικασίες επεξεργασίας, τους 
παραλήπτες, καθώς και τη διάρκεια της 
αποθήκευσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Με το παρόν καλύπτονται κανόνες που αφορούν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, οι οποίοι ορίζουν ρητά ποιος θα είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας, για ποιον σκοπό 
θα πραγματοποιηθεί αυτή, ποια δεδομένα θα αφορά, ποια θα είναι τα πρόσωπα στα οποία θα 
αναφέρονται τα δεδομένα, ποια μορφή θα έχει η επεξεργασία, σε ποιον τυχόν θα διαβιβασθούν 
δεδομένα και πόσο χρόνο θα διαρκέσει η αποθήκευση.

Τροπολογία 932
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η νομοθεσία του κράτους μέλους πρέπει 
να ανταποκρίνεται σε σκοπό δημόσιου 
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.

Οι διεθνείς συμβάσεις, το κοινοτικό 
δίκαιο και η νομοθεσία του κράτους 
μέλους πρέπει να ανταποκρίνονται σε 
σκοπό δημόσιου συμφέροντος ή να είναι 
αναγκαία για την προστασία των 
δικαιωμάτων και των ελευθεριών τρίτων, 
να σέβονται την ουσία του δικαιώματος 
στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και να είναι 
ανάλογα προς τον επιδιωκόμενο θεμιτό 
στόχο.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το δημόσιο συμφέρον μπορεί επίσης να εκφράζεται σε διεθνείς συμβάσεις, ακόμη και απουσία 
ειδικής εθνικής ή ενωσιακής νομοθεσίας. Οι συμβάσεις αυτές θα πρέπει ωστόσο να σέβονται 
την ουσία του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να 
είναι ανάλογες προς τον επιδιωκόμενο θεμιτό στόχο. Επιπλέον, οποιαδήποτε επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται σε αυτήν τη βάση θα πρέπει 
προφανώς να συμμορφώνεται και με τις υπόλοιπες πτυχές του κανονισμού.

Τροπολογία 933
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η νομοθεσία του κράτους μέλους πρέπει 
να ανταποκρίνεται σε σκοπό δημόσιου 
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.

Η νομοθεσία του κράτους μέλους πρέπει 
να ανταποκρίνεται σε σκοπό δημόσιου 
συμφέροντος ή να είναι αναγκαία για την 
προστασία των δικαιωμάτων και των 
ελευθεριών τρίτων. Η νομοθεσία του 
κράτους μέλους πρέπει επίσης να σέβεται 
την ουσία του δικαιώματος στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα του παρόντος κανονισμού και 
τις διεθνείς συνθήκες τις οποίες το 
κράτος μέλος έχει αποφασίσει να 
ακολουθήσει. Τέλος, το κράτος μέλος 
υποχρεούται να αξιολογεί και να 
αποφασίζει εάν η εθνική νομοθεσία είναι 
και θα είναι ανάλογη προς τον 
επιδιωκόμενο θεμιτό στόχο ή εάν μπορεί 
να επιτευχθεί κάποιος θεμιτός στόχος με 
λύσεις που παραβιάζουν λιγότερο την 
ιδιωτική ζωή.

Or. en

Τροπολογία 934
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2



AM\928600EL.doc 33/185 PE506.146v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η νομοθεσία του κράτους μέλους πρέπει 
να ανταποκρίνεται σε σκοπό δημόσιου 
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.

Το δίκαιο της Ένωσης και η νομοθεσία 
του κράτους μέλους πρέπει να 
ανταποκρίνονται σε σκοπό δημόσιου 
συμφέροντος ή να είναι αναγκαία για την 
προστασία των δικαιωμάτων και των 
ελευθεριών τρίτων, να σέβονται την ουσία 
του δικαιώματος στην προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να 
είναι ανάλογα προς τον επιδιωκόμενο 
θεμιτό στόχο.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 περιλαμβάνει ορισμένες απαιτήσεις που πρέπει να 
πληρούνται από τη νομοθεσία των κρατών μελών κατά την ανάπτυξη των νομικών βάσεων για 
την επεξεργασία, σύμφωνα με τα στοιχεία γ) και ε) της πρώτης παραγράφου. Αντιλαμβανόμαστε 
ότι οι εν λόγω απαιτήσεις, που είναι εξάλλου αρκετά σαφείς, δεν πρέπει να πληρούνται μόνον 
από τη νομοθεσία των κρατών μελών, αλλά και από τη νομοθεσία της Ένωσης.

Τροπολογία 935
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η νομοθεσία του κράτους μέλους πρέπει 
να ανταποκρίνεται σε σκοπό δημόσιου 
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.

Το δίκαιο της Ένωσης και η νομοθεσία 
του κράτους μέλους πρέπει να 
ανταποκρίνονται σε σκοπό δημόσιου 
συμφέροντος ή να είναι αναγκαία για την 
προστασία των δικαιωμάτων και των 
ελευθεριών τρίτων, να σέβονται την ουσία 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων και 
ελευθεριών, ιδίως του δικαιώματος στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και να είναι ανάλογα προς τον 
επιδιωκόμενο θεμιτό στόχο.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις πρέπει να πληρούνται και από το δίκαιο της Ένωσης. Σύμφωνα με το άρθρο 1 
παράγραφος 2, η νομοθεσία θα πρέπει να σέβεται την ουσία όλων των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών, ιδίως του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 936
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η νομοθεσία του κράτους μέλους πρέπει 
να ανταποκρίνεται σε σκοπό δημόσιου 
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.

Σε αυτές τις διατάξεις μπορεί να 
προσδιοριστεί περαιτέρω η νομιμότητα 
της επεξεργασίας, ιδίως όσον αφορά τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας, τον σκοπό της 
επεξεργασίας και τον περιορισμό του 
σκοπού αυτού, τη φύση των δεδομένων 
και τα πρόσωπα που αφορούν τα 
δεδομένα, τις πράξεις και τις διαδικασίες 
επεξεργασίας, καθώς και τους αποδέκτες 
προσωπικών δεδομένων και τη διάρκεια 
της αποθήκευσης. Οι διατάξεις του 
δικαίου της Ένωσης και της νομοθεσίας 
του κράτους μέλους πρέπει να είναι 
αναγκαίες για την προστασία των 
δικαιωμάτων και των ελευθεριών τρίτων, 
πρέπει να σέβονται την ουσία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών, ιδίως του 
δικαιώματος στην προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να 
είναι κατάλληλες για τον επιδιωκόμενο με 
την επεξεργασία θεμιτό στόχο.

Or. en

Τροπολογία 937
Josef Weidenholzer
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η νομοθεσία του κράτους μέλους πρέπει 
να ανταποκρίνεται σε σκοπό δημόσιου 
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.

Τέτοιοι νόμοι προβλέπουν κατάλληλα 
μέτρα για την διασφάλιση των εννόμων 
συμφερόντων του προσώπου που 
αφορούν τα δεδομένα, πρέπει να 
ανταποκρίνονται σε σκοπό δημόσιου 
συμφέροντος ή να είναι αναγκαίοι για την 
προστασία των δικαιωμάτων και των 
ελευθεριών τρίτων, να είναι ανάλογοι προς 
τον επιδιωκόμενο θεμιτό στόχο και 
απαραίτητοι σε μια δημοκρατική 
κοινωνία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει επίσης να πληρούν τέτοιες ελάχιστες προδιαγραφές. 
Η πρόσθετη αναφορά σε αυτό που είναι αναγκαίο σε μια δημοκρατική κοινωνία καθιερώνει μια 
θεσμοθετημένη ελάχιστη προδιαγραφή. Θα πρέπει να εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα όσον 
αφορά και τα μη ευαίσθητα δεδομένα, εκτός από τα ευαίσθητα δεδομένα, συνεπώς η προσθήκη 
αυτή μεταφέρεται από το σημείο ζ) της παραγράφου 2 του άρθρου 9.

Τροπολογία 938
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Σε περίπτωση επεξεργασίας βάσει του 
στοιχείου στ) της παραγράφου 1, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει ρητά 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα γι’ αυτό, καθώς και για το 
δικαίωμά του να αντιταχθεί δυνάμει της 
παραγράφου 2 του άρθρου 19.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις ως προς τη διαφάνεια και την ενημέρωση πρέπει να ενισχυθούν.

Τροπολογία 939
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 940
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 941
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη παράγραφος μπορεί εύλογα να ερμηνευτεί ως υπονόμευση της αρχής της 
επεξεργασίας βάσει σκοπού. Η οδηγία 95/46/ΕΚ δεν επιτρέπει τέτοια αλλαγή του σκοπού.

Τροπολογία 942
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 943
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Δεν μπορεί να γίνει περαιτέρω 
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, εάν 
ο επιδιωκόμενος μέσω της επεξεργασίας 
σκοπός είναι ασύμβατος με εκείνον για 
τον οποίο συλλέχθηκαν τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να 
αξιολογεί τη συμβατότητα των σκοπών 
λαμβάνοντας υπόψη:
α) τη σχέση μεταξύ του επιδιωκόμενου 
και του αρχικού σκοπού της 
επεξεργασίας·
β) τη φύση των εν λόγω δεδομένων·
γ) τις συνέπειες της επιδιωκόμενης 
επεξεργασίας για τα πρόσωπα που 
αφορούν τα δεδομένα ή για τρίτους·
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δ) τους τρόπους και τα μέσα που 
χρησιμοποιήθηκαν για την αρχική 
συγκέντρωση των δεδομένων·
ε) κάθε επαρκή εγγύηση που 
προβλέφθηκε από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έννοια της συμβατότητας της περαιτέρω επεξεργασίας πρέπει να προσαρμοστεί ώστε να 
προσφέρει στους υπευθύνους επεξεργασίας ένα ελάχιστο επίπεδο στήριξης και καθοδήγησης 
κατά την αξιολόγηση της συμβατότητας του αρχικού και του επιδιωκόμενου σκοπού της 
επεξεργασίας δεδομένων.

Τροπολογία 944
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή λόγω της προσθήκης του στοιχείου στ α) (νέο).
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Τροπολογία 945
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Προέρχεται από τη γνωμοδότηση της ITRE και της IMCO.

Τροπολογία 946
Carmen Romero López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 947
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 948
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 949
Jan Mulder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Δεν μπορεί να γίνει περαιτέρω 
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, εάν 
ο επιδιωκόμενος μέσω της επεξεργασίας 
σκοπός είναι ασύμβατος με εκείνον για 
τον οποίο συλλέχθηκαν τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα. Ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας πρέπει να αξιολογεί τη 
συμβατότητα των σκοπών λαμβάνοντας 
υπόψη:

α) τη σχέση μεταξύ του επιδιωκόμενου 
και του αρχικού σκοπού της 
επεξεργασίας·
β) τη φύση των εν λόγω δεδομένων·
γ) τις συνέπειες της επιδιωκόμενης 
επεξεργασίας για τα πρόσωπα που 
αφορούν τα δεδομένα ή για τρίτους·
δ) τους τρόπους και τα μέσα που 
χρησιμοποιήθηκαν για την αρχική 
συγκέντρωση των δεδομένων·
ε) κάθε επαρκή εγγύηση που 
προβλέφθηκε από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 950
Jan Mulder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η περαιτέρω επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων για ιστορικούς, 
στατιστικούς και επιστημονικούς 
σκοπούς δεν θεωρείται ασύμβατη, εάν ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας προέβλεψε κάθε 
αναγκαία προφύλαξη για να διασφαλίσει 
ότι η περαιτέρω επεξεργασία των 
προσωπικών δεδομένων μπορεί να γίνει 
μόνο για τους συγκεκριμένους σκοπούς.

Or. en

Τροπολογία 951
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η περαιτέρω επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων για ιστορικούς, 
στατιστικούς και επιστημονικούς 
σκοπούς δεν θεωρείται ασύμβατη, εάν ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας προέβλεψε κάθε 
αναγκαία προφύλαξη για να διασφαλίσει 
ότι η περαιτέρω επεξεργασία των 
προσωπικών δεδομένων μπορεί να γίνει 
μόνο για τους συγκεκριμένους σκοπούς.

Or. en

Τροπολογία 952
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Η περαιτέρω επεξεργασία 
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προσωπικών δεδομένων απαγορεύεται, 
εάν η επεξεργασία δεν είναι συμβατή με 
οποιαδήποτε νομική, επαγγελματική ή 
άλλη δεσμευτική υποχρέωση τήρησης 
απορρήτου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έννοια της συμβατότητας της περαιτέρω επεξεργασίας πρέπει να προσαρμοστεί ώστε να 
προσφέρει στους υπευθύνους επεξεργασίας ένα ελάχιστο επίπεδο στήριξης και καθοδήγησης 
κατά την αξιολόγηση της συμβατότητας του αρχικού και του επιδιωκόμενου σκοπού της 
επεξεργασίας δεδομένων.

Τροπολογία 953
Jan Mulder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Η περαιτέρω επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων απαγορεύεται, 
εάν η επεξεργασία δεν είναι συμβατή με 
οποιαδήποτε νομική, επαγγελματική ή 
άλλη δεσμευτική υποχρέωση τήρησης 
απορρήτου.

Or. en

Τροπολογία 954
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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προσδιορισμό των προϋποθέσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
στ) σε διάφορους τομείς και καταστάσεις 
επεξεργασίας, μεταξύ άλλων σε σχέση με 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που αφορούν παιδιά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έννοια της συμβατότητας της περαιτέρω επεξεργασίας πρέπει να προσαρμοστεί ώστε να 
προσφέρει στους υπευθύνους επεξεργασίας ένα ελάχιστο επίπεδο στήριξης και καθοδήγησης 
κατά την αξιολόγηση της συμβατότητας του αρχικού και του επιδιωκόμενου σκοπού της 
επεξεργασίας δεδομένων.

Τροπολογία 955
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 956
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις για τη νομιμότητα της επεξεργασίας διαμορφώνουν τον πυρήνα των κανόνων 
προστασίας δεδομένων. Καθώς οι διατάξεις για κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις πρέπει να 
περιορίζονται σε μη ουσιώδη στοιχεία του κανονισμού, η παράγραφος 5 πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία 957
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Το περιεχόμενος της παραγράφου 5 είναι υπερβολικό καθώς επηρεάζει ουσιώδη στοιχεία του 
κανονισμού. Τα εν λόγω στοιχεία πρέπει να διατυπώνονται εντός της παρούσας πράξης.
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Τροπολογία 958
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 6 είναι συγκεκριμένο και δεν χρειάζονται περαιτέρω προσδιορισμοί μέσω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 959
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 960
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 961
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες παρέχουν σαφέστερη καθοδήγηση και προσφέρουν ασφάλεια δικαίου για την 
επεξεργασία των δεδομένων με βάση το έννομο συμφέρον του υπευθύνου επεξεργασίας 
δεδομένων. Η παράγραφος 4 θα πρέπει να διαγραφεί, διότι για να αλλάξει ο σκοπός, πρέπει να 
ισχύει ούτως ή άλλως μία από τις νομικές προϋποθέσεις της παραγράφου 1. Επίσης, η οδηγία 
95/46/ΕΚ δεν επιτρέπει αλλαγή του σκοπού, κατά συνέπεια πρέπει να διατηρηθεί το επίπεδο 
προστασίας στο σημείο αυτό.

Τροπολογία 962
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Έωλη λόγω της παραγράφου 1 στοιχείο στ), της παραγράφου 1α και της παραγράφου 1β του 
άρθρου 6.

Τροπολογία 963
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των προϋποθέσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
στ) σε διάφορους τομείς και καταστάσεις 
επεξεργασίας, μεταξύ άλλων σε σχέση με 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που αφορούν παιδιά.

Or. en

Τροπολογία 964
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 965
Jan Mulder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των προϋποθέσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 

διαγράφεται
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στ) σε διάφορους τομείς και καταστάσεις 
επεξεργασίας, μεταξύ άλλων σε σχέση με 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που αφορούν παιδιά.

Or. en

Τροπολογία 966
Sabine Verheyen, Axel Voss, Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 967
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει το 
βάρος της απόδειξης όσον αφορά την 
παροχή της συγκατάθεσης του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα στην 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν για 
συγκεκριμένους σκοπούς.

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει το 
βάρος της απόδειξης όσον αφορά τη 
λεπτομερή ενημέρωση του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα πριν από 
ή κατά την παροχή της συγκατάθεσής του 
στην επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν 
για συγκεκριμένους σκοπούς.
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Or. es

Τροπολογία 968
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει το 
βάρος της απόδειξης όσον αφορά την 
παροχή της συγκατάθεσης του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα στην 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν για 
συγκεκριμένους σκοπούς.

1. Στην περίπτωση επεξεργασίας 
δεδομένων βάσει της παραγράφου 1α του 
άρθρου 6, ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει 
το βάρος της απόδειξης όσον αφορά την 
παροχή της συγκατάθεσης του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα στην 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Περαιτέρω συγκεκριμενοποίηση για την ευθυγράμμιση του παρόντος άρθρου με το άρθρο 6.

Τροπολογία 969
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν η συγκατάθεση του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα 
παρέχεται στο πλαίσιο έγγραφης δήλωσης 
η οποία αφορά και άλλο θέμα, η 
απαίτηση παροχής συγκατάθεσης πρέπει 
να είναι διακριτή σε σχέση με το εν λόγω 
άλλο θέμα.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 970
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν η συγκατάθεση του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα παρέχεται 
στο πλαίσιο έγγραφης δήλωσης η οποία 
αφορά και άλλο θέμα, η απαίτηση παροχής 
συγκατάθεσης πρέπει να είναι διακριτή σε 
σχέση με το εν λόγω άλλο θέμα.

2. Εάν η συγκατάθεση του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα παρέχεται 
στο πλαίσιο έγγραφης ή ηλεκτρονικής 
δήλωσης η οποία αφορά και άλλο θέμα, η 
απαίτηση παροχής συγκατάθεσης πρέπει 
να είναι διακριτή σε σχέση με το εν λόγω 
άλλο θέμα.

Or. en

Τροπολογία 971
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν η συγκατάθεση του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα παρέχεται 
στο πλαίσιο έγγραφης δήλωσης η οποία 
αφορά και άλλο θέμα, η απαίτηση παροχής 
συγκατάθεσης πρέπει να είναι διακριτή σε 
σχέση με το εν λόγω άλλο θέμα.

2. Εάν η συγκατάθεση του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα παρέχεται 
στο πλαίσιο έγγραφης δήλωσης η οποία 
αφορά εντελώς νέο, χωριστό ή άσχετο 
θέμα, η απαίτηση παροχής συγκατάθεσης 
πρέπει να είναι διακριτή σε σχέση με το εν 
λόγω άλλο θέμα.

Or. en

Τροπολογία 972
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν η συγκατάθεση του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα παρέχεται 
στο πλαίσιο έγγραφης δήλωσης η οποία 
αφορά και άλλο θέμα, η απαίτηση 
παροχής συγκατάθεσης πρέπει να είναι 
διακριτή σε σχέση με το εν λόγω άλλο 
θέμα.

2. Εάν η συγκατάθεση του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα παρέχεται 
με συγκατάθεση σε έγγραφη δήλωση του 
υπευθύνου επεξεργασίας, η δήλωση αυτή 
πρέπει:

α) να χρησιμοποιεί κατά το δυνατό απλή, 
σύντομη και διαφανή γλώσσα και να είναι 
καλά δομημένη·
β) να μην περιλαμβάνει ρήτρες που δεν 
είναι ευλόγως αναμενόμενες ή που 
συνιστούν σαφή μειονεκτήματα και
γ) σε περίπτωση ασάφειας ή 
αντιφατικότητας, να ερμηνεύεται υπέρ 
του προσώπου που αφορούν τα δεδομένα.
Οι ρήτρες που παραβιάζουν μερικώς τον 
παρόντα κανονισμό είναι εντελώς άκυρες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος δεν υπάρχει καθοδήγηση για τον τρόπο σύνταξης τέτοιων πολιτικών 
προκειμένου να αποτελούν σωστή βάση για μια «εν πλήρει επιγνώσει» συγκατάθεση. Τα 
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα αντιμετωπίζουν συχνά εξαιρετικά ασαφείς, 
μακροσκελείς ή πολύπλοκες πολιτικές, πράγμα που δεν τους επιτρέπει να τις διαβάσουν και να 
τις κατανοήσουν. Για την αντιμετώπιση του ζητήματος, η τροπολογία εισάγει τις 
θεσμοθετημένες αρχές που αφορούν αθέμιτους όρους σε συμβάσεις καταναλωτών. Αυτό 
επιτρέπει επίσης την αναφορά σε παγιωμένη νομολογία κατά την ερμηνεία του κανονισμού.

Τροπολογία 973
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν η συγκατάθεση του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα παρέχεται 

2. Εάν η συγκατάθεση του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα παρέχεται 



AM\928600EL.doc 55/185 PE506.146v01-00

EL

στο πλαίσιο έγγραφης δήλωσης η οποία 
αφορά και άλλο θέμα, η απαίτηση παροχής 
συγκατάθεσης πρέπει να είναι διακριτή σε 
σχέση με το εν λόγω άλλο θέμα.

στο πλαίσιο έγγραφης δήλωσης η οποία 
αφορά και άλλο θέμα, η απαίτηση παροχής 
συγκατάθεσης πρέπει να είναι διακριτή σε 
σχέση με το εν λόγω άλλο θέμα. Η 
συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα μπορεί να 
ζητηθεί ηλεκτρονικά, ιδίως στο πλαίσιο 
υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας.

Or. pl

Τροπολογία 974
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Εάν συλλεχθούν δεδομένα για 
επεξεργασία αφού δοθεί συγκατάθεση 
αποκλειστικά με αυτοματοποιημένα μέσα 
σύμφωνα με την παράγραφο 2α και 
αργότερα τα ψευδώνυμα συνδεθούν 
παράνομα με άλλα αναγνωριστικά 
στοιχεία που επιτρέπουν την άμεση 
εξακρίβωση της ταυτότητας του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα σύμφωνα με την παράγραφο 1 
του άρθρου 4, αυτό συνιστά παραβίαση 
προσωπικών δεδομένων που μπορεί να 
επηρεάσει αρνητικά την προστασία της 
ιδιωτικότητας του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα. Οι 
κοινοποιήσεις παραβιάσεων πρέπει να 
ανακοινώνονται σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που αναφέροντα στα άρθρα 
31 και 32.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επανεξακρίβωση ψευδωνύμων είναι δυνατή κατά την επαφή του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα με μια υπηρεσία με την εισαγωγή άλλων προσωπικών δεδομένων ή 
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για παράδειγμα με το άνοιγμα μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιλαμβάνει 
ενσωματωμένη εικόνα (web bug), οπότε η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνδέεται με 
ψευδώνυμα δεδομένα που έχουν ήδη συλλεχθεί. Εάν η συγκατάθεση δόθηκε μόνο με 
αυτοματοποιημένα μέσα στο πλαίσιο της διευκόλυνσης ψευδώνυμων δεδομένων της 
παραγράφου 2α του άρθρου 7, η πρακτική αυτή είναι παράνομη και πρέπει να συνιστά 
παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Τροπολογία 975
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η συγκατάθεση επαναβεβαιώνεται 
έπειτα από δύο έτη, διαφορετικά εκπνέει.

Or. en

Τροπολογία 976
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να αποσύρει τη 
συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή. Η 
απόσυρση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη 
νομιμότητα της επεξεργασίας που 
βασίσθηκε στη συγκατάθεση προ της 
απόσυρσής της.

3. Με την επιφύλαξη των ισχυουσών 
συμβατικών υποχρεώσεών του, το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να αποσύρει τη 
συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή. Η 
απόσυρση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη 
νομιμότητα της επεξεργασίας που 
βασίσθηκε στη συγκατάθεση προ της 
απόσυρσής της. Είναι νόμιμη η 
δυνατότητα να καταλήγει η απόσυρση 
της συγκατάθεσης στον τερματισμό της 
σχέσης με τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η απόσυρση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει άλλες συμβατικές 
υποχρεώσεις του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα. Επιπλέον, μπορεί να οδηγήσει 
στον τερματισμό της σύμβασης, εφόσον διαφορετικά η τήρησή της θα θεωρείτο αδύνατη.

Τροπολογία 977
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να αποσύρει τη 
συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή. Η 
απόσυρση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη 
νομιμότητα της επεξεργασίας που 
βασίσθηκε στη συγκατάθεση προ της 
απόσυρσής της.

3. Με την επιφύλαξη των ισχυουσών 
συμβατικών υποχρεώσεών του, το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να αποσύρει τη 
συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή. Η 
απόσυρση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη 
νομιμότητα της επεξεργασίας που 
βασίσθηκε στη συγκατάθεση προ της 
απόσυρσής της. Είναι νόμιμη η 
δυνατότητα να καταλήγει η απόσυρση 
της συγκατάθεσης στον τερματισμό της 
σχέσης με τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 978
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να αποσύρει τη 
συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή. Η 
απόσυρση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη 
νομιμότητα της επεξεργασίας που 
βασίσθηκε στη συγκατάθεση προ της 
απόσυρσής της.

3. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να αποσύρει τη 
συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή. Η 
απόσυρση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη 
νομιμότητα της επεξεργασίας που 
βασίσθηκε στη συγκατάθεση προ της 
απόσυρσής της ούτε επηρεάζει τη 
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νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων 
που βασίζεται σε άλλους λόγους οι οποίοι 
αναφέρονται στο άρθρο 6, παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 979
Carmen Romero López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να αποσύρει τη 
συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή. Η 
απόσυρση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη 
νομιμότητα της επεξεργασίας που 
βασίσθηκε στη συγκατάθεση προ της 
απόσυρσής της.

3. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να αποσύρει τη 
συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή. Η 
απόσυρση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη 
νομιμότητα της επεξεργασίας που 
βασίσθηκε στη συγκατάθεση προ της 
απόσυρσής της. Όσον αφορά την εν λόγω 
δυνατότητα απόσυρσης της 
συγκατάθεσης θα πρέπει να ισχύει ο ίδιος 
βαθμός προσβασιμότητας και δυσκολίας 
που ισχύει και για την παροχή της 
συγκατάθεσης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προβαίνει 
στην απόσυρση της συγκατάθεσής του υπό τις ίδιες συνθήκες με την παροχή της συγκατάθεσης, 
χωρίς να χρειάζεται να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες ή να αφιερώσει περισσότερο 
χρόνο.

Τροπολογία 980
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να αποσύρει τη 
συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή. Η 
απόσυρση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη 
νομιμότητα της επεξεργασίας που 
βασίσθηκε στη συγκατάθεση προ της 
απόσυρσής της.

3. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να αποσύρει τη 
συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή. Η 
απόσυρση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη 
νομιμότητα της επεξεργασίας που 
βασίσθηκε στη συγκατάθεση προ της 
απόσυρσής της. Απόσυρση αποκλείεται, 
σύμφωνα με τις αρχές της θεμιτής και 
διαφανούς επεξεργασίας, όταν η 
συγκατάθεση είναι απαραίτητη για την 
εκτέλεση μιας σύμβασης.

Or. de

Τροπολογία 981
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να αποσύρει τη 
συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή. Η 
απόσυρση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη 
νομιμότητα της επεξεργασίας που 
βασίσθηκε στη συγκατάθεση προ της 
απόσυρσής της.

3. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δικαιούται να αποσύρει τη 
συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή. Η 
απόσυρση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη 
νομιμότητα της επεξεργασίας που 
βασίσθηκε στη συγκατάθεση προ της 
απόσυρσής της ή τη νόμιμη επεξεργασία 
έπειτα από συγκατάθεση, όπως η τήρηση 
αρχείου ή η ιατρική, ιστορική, στατιστική 
ή επιστημονική έρευνα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός είναι να καλυφθούν καταστάσεις όπου υπάρχει έννομος λόγος για διατήρηση.
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Τροπολογία 982
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Σε περίπτωση που το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα αποσύρει 
τη συγκατάθεσή του, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας μπορεί να αρνηθεί την 
παροχή περαιτέρω υπηρεσιών, εάν η 
επεξεργασία των δεδομένων είναι 
ζωτικής σημασίας για την παροχή της 
υπηρεσίας η για την εξασφάλιση του 
κατάλληλου επιπέδου υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 983
Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η συγκατάθεση δεν παρέχει νομική 
βάση για την επεξεργασία, εάν υπάρχει 
σημαντική ανισορροπία μεταξύ της θέσης 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και του υπευθύνου 
επεξεργασίας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 984
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η συγκατάθεση δεν παρέχει νομική 
βάση για την επεξεργασία, εάν υπάρχει 
σημαντική ανισορροπία μεταξύ της θέσης 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και του υπευθύνου 
επεξεργασίας.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 985
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η συγκατάθεση δεν παρέχει νομική 
βάση για την επεξεργασία, εάν υπάρχει 
σημαντική ανισορροπία μεταξύ της θέσης 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και του υπευθύνου 
επεξεργασίας.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 επιτρέπει μια πολύ ευρεία ερμηνεία και θέτει υπό αμφισβήτηση 
την πρακτική δυνατότητα λήψης μιας έγκυρης συγκατάθεσης. Η παράγραφος 8 του άρθρου 4 
ορίζει ήδη ότι η συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει να 
δίδεται ελεύθερα. Συνεπώς, η απαίτηση της ισορροπίας δεν είναι αναγκαία.

Τροπολογία 986
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η συγκατάθεση δεν παρέχει νομική 
βάση για την επεξεργασία, εάν υπάρχει 
σημαντική ανισορροπία μεταξύ της θέσης 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και του υπευθύνου 
επεξεργασίας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 987
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η συγκατάθεση δεν παρέχει νομική 
βάση για την επεξεργασία, εάν υπάρχει 
σημαντική ανισορροπία μεταξύ της θέσης 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και του υπευθύνου 
επεξεργασίας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 988
Axel Voss, Wim van de Camp, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore 
Iacolino, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η συγκατάθεση δεν παρέχει νομική 
βάση για την επεξεργασία, εάν υπάρχει 
σημαντική ανισορροπία μεταξύ της θέσης 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και του υπευθύνου 

διαγράφεται
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επεξεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 989
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η συγκατάθεση δεν παρέχει νομική 
βάση για την επεξεργασία, εάν υπάρχει 
σημαντική ανισορροπία μεταξύ της θέσης 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και του υπευθύνου επεξεργασίας.

4. Η συγκατάθεση δεν παρέχει νομική 
βάση για την επεξεργασία, εάν υπάρχει 
σημαντική ανισορροπία μεταξύ της θέσης 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και του υπευθύνου επεξεργασίας. 
Αυτό δεν ισχύει για τις δυνατότητες των 
δημοσίων αρχών ή των εργοδοτών να 
επεξεργαστούν προσωπικά δεδομένα 
βάσει της συγκατάθεσης του πολίτη ή του 
εργαζομένου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει εγγενής ανισορροπία δυνάμεων στη σχέση μεταξύ δημοσίων αρχών και πολιτών βάσει 
τόσο της έκτασης όσο και της φύσης των καθηκόντων που επιτελούν οι δημόσιες αρχές. Είναι 
προς το συμφέρον του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα να μπορεί η επεξεργασία 
βάσει συγκατάθεσης να εφαρμοστεί και για τις δημόσιες αρχές, καθώς η συγκατάθεση απαιτεί 
ενεργό συμμετοχή του πολίτη και προσφέρει στον υπεύθυνο επεξεργασίας μια δυνατότητα 
ενημέρωσης του εν λόγω προσώπου.

Τροπολογία 990
Jan Mulder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η συγκατάθεση δεν παρέχει νομική 4. Η συγκατάθεση δεν παρέχει κατά 
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βάση για την επεξεργασία, εάν υπάρχει 
σημαντική ανισορροπία μεταξύ της θέσης 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και του υπευθύνου επεξεργασίας.

κανόνα νομική βάση για την επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων εφόσον υπάρχει 
σημαντική ανισορροπία μεταξύ της θέσης 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και του υπευθύνου επεξεργασίας 
όσον αφορά την εξάρτηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σαφής ανισορροπία είναι πολύ αόριστη και η εξάρτηση εκφράζει καλύτερα τον επιδιωκόμενο 
σκοπό αυτής της παραγράφου.

Τροπολογία 991
Louis Michel, Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η συγκατάθεση δεν παρέχει νομική 
βάση για την επεξεργασία, εάν υπάρχει 
σημαντική ανισορροπία μεταξύ της θέσης 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και του υπευθύνου επεξεργασίας.

4. Η συγκατάθεση δεν παρέχει νομική 
βάση για την επεξεργασία, εάν υπάρχει 
σημαντική ανισορροπία μεταξύ της θέσης 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και του υπευθύνου επεξεργασίας. 
Δεν υπάρχει σημαντική ανισορροπία όταν 
η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται στο 
πλαίσιο της απασχόλησης ή συμβάσεων 
που προστατεύουν από κινδύνους.

Or. en

Τροπολογία 992
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η συγκατάθεση δεν παρέχει νομική 4. Κατά κανόνα, η συγκατάθεση δεν 
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βάση για την επεξεργασία, εάν υπάρχει 
σημαντική ανισορροπία μεταξύ της θέσης 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και του υπευθύνου επεξεργασίας.

παρέχει νομική βάση για την επεξεργασία, 
εάν υπάρχει σημαντική ανισορροπία 
μεταξύ της θέσης του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα και του 
υπευθύνου επεξεργασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ακόμη και στις περιπτώσεις που απαριθμούνται στην αιτιολογική σκέψη 34, όπως οι 
εργασιακές σχέσεις, μπορεί να υπάρξουν καταστάσεις όπου το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα θα πρέπει να είναι σε θέση να ασκήσει το δικαίωμά του για επεξεργασία των 
προσωπικών δεδομένων του βάσει της ρητής και ελεύθερης συγκατάθεσής του.

Τροπολογία 993
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η συγκατάθεση δεν παρέχει νομική 
βάση για την επεξεργασία, εάν υπάρχει 
σημαντική ανισορροπία μεταξύ της θέσης 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και του υπευθύνου 
επεξεργασίας.

4. Η συγκατάθεση δεν παρέχει νομική 
βάση για την επεξεργασία, εάν, επειδή 
υπάρχει σημαντική ανισορροπία μεταξύ 
της θέσης του υπευθύνου επεξεργασίας 
και του προσώπου στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα, δεν δόθηκε ελεύθερα 
σύμφωνα με την παράγραφο 8 του 
άρθρου 4. 

Or. en

Τροπολογία 994
Sarah Ludford, Charles Tannock

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η συγκατάθεση δεν παρέχει νομική 4. Η συγκατάθεση δεν παρέχει νομική 
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βάση για την επεξεργασία, εάν υπάρχει 
σημαντική ανισορροπία μεταξύ της θέσης 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και του υπευθύνου επεξεργασίας.

βάση για την επεξεργασία, εάν υπάρχει 
σημαντική ανισορροπία ή σχέση 
καταναγκασμού μεταξύ της θέσης του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και του υπευθύνου επεξεργασίας. 
Η σχέση ασθενούς και παρόχου 
υπηρεσιών υγείας δεν θεωρείται σχέση με 
σημαντική ανισορροπία ή σχέση 
καταναγκασμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτονόητη.

Τροπολογία 995
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η συγκατάθεση δεν παρέχει νομική 
βάση για την επεξεργασία, εάν υπάρχει 
σημαντική ανισορροπία μεταξύ της θέσης 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και του υπευθύνου επεξεργασίας.

4. Η συγκατάθεση δεν παρέχει νομική 
βάση για την επεξεργασία, εάν υπάρχει 
σημαντική ανισορροπία μεταξύ της θέσης 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και του υπευθύνου επεξεργασίας 
ή εάν η επεξεργασία δεδομένων για έναν 
σκοπό είναι δυσανάλογη προς τη 
συγκατάθεση που δόθηκε.

Or. en

Τροπολογία 996
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η συγκατάθεση δεν παρέχει νομική 
βάση για την επεξεργασία, εάν υπάρχει 
σημαντική ανισορροπία μεταξύ της θέσης 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και του υπευθύνου επεξεργασίας.

4. Η συγκατάθεση δεν παρέχει νομική 
βάση για την επεξεργασία, εάν υπάρχει 
σημαντική ανισορροπία μεταξύ της θέσης 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και του υπευθύνου επεξεργασίας. 
Εν προκειμένω, πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη τα συμφέροντα του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. de

Τροπολογία 997
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η συγκατάθεση δεν έχει πλέον έννομη 
συνέπεια ως βάση για την επεξεργασία 
αμέσως μόλις η επεξεργασία δεδομένων 
σταματήσει να είναι απαραίτητη για την 
εκτέλεση του σκοπού, για τον οποίο 
συλλέχθηκαν αρχικά τα δεδομένα. Εάν η 
ολοκλήρωση του επιδιωκόμενου σκοπού 
δεν μπορεί να προσδιοριστεί σαφώς, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να 
παρέχει τουλάχιστον μία φορά ετησίως 
ενημέρωση στο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα σύμφωνα με το 
άρθρο 14 και να ζητεί επιβεβαίωση της 
αρχικής συγκατάθεσής του. Εάν το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα δεν δώσει θετική απάντηση, η 
αρχική συγκατάθεση πρέπει να θεωρηθεί 
ότι δεν έχει πλέον έννομη συνέπεια στο 
τέλος του δεύτερου ημερολογιακού έτους 
μετά την πρώτη επεξεργασία.

Or. en
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Τροπολογία 998
Claude Moraes, Glenis Willmott

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Για σκοπούς δραστηριοτήτων 
επιστημονικής έρευνας 
(συμπεριλαμβανομένων των τομέων της 
δημόσιας υγείας, της ιατρικής επιστήμης 
και των κοινωνικών επιστημών), η 
συγκατάθεση πρέπει να είναι σύμφωνη με 
τις σχετικές διατάξεις της οδηγίας 
2001/20/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την εξασφάλιση νομικής σαφήνειας σχετικά με το πλαίσιο που ισχύει κατά προτεραιότητα 
για τη συγκατάθεση που αφορά κλινικές δοκιμές. Όταν τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός για τις 
κλινικές δοκιμές, θα πρέπει να τηρούνται οι σχετικές διατάξεις (που σήμερα περιλαμβάνονται 
στο κεφάλαιο 5) αναφορικά με την εν πλήρει επιγνώσει συγκατάθεση.

Τροπολογία 999
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η απαιτούμενη μορφή συγκατάθεσης 
αντικατοπτρίζει τις αρχές που ορίζονται 
στα άρθρα 5α, 5β και 5γ, καθώς και το 
αποτέλεσμα της εκτίμησης επιπτώσεων 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων 
που αναφέρεται στο άρθρο 33.

Or. en



AM\928600EL.doc 69/185 PE506.146v01-00

EL

Τροπολογία 1000
Manfred Weber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η συγκατάθεση εξυπηρετεί 
συγκεκριμένο σκοπό και παύει να ισχύει 
όταν ο σκοπός δεν υφίσταται πλέον· 
επίσης, η συγκατάθεση θεωρείται άκυρη, 
όταν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα παρέχει την εν λόγω 
συγκατάθεση με γενικό και αφηρημένο 
τρόπο για αόριστες και μη προβλεπόμενες 
μορφές επεξεργασίας των δεδομένων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να διασφαλισθεί ότι τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα δεν υποχρεούνται να παρέχουν «λευκή επιταγή», δηλαδή να συγκατατίθενται άπαξ για 
απεριόριστο χρονικό διάστημα και άγνωστο αριθμό μορφών επεξεργασίας των δεδομένων, 
επιτρέποντας ενδεχομένως και την κοινοποίηση ή την επεξεργασία αυτών από τρίτους.

Τροπολογία 1001
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 1002
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α
Δεν θίγονται οι διατάξεις των κρατών 
μελών που αφορούν την ισχύ των 
δηλώσεων βούλησης και των συμβάσεων.

Or. de

Τροπολογία 1003
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α
Οι πάροχοι υπηρεσιών δεν εξαρτούν την 
προσφορά τους από τη συγκατάθεση σε 
επεξεργασία δεδομένων που δεν είναι 
απαραίτητη για την παρεχόμενη 
υπηρεσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση μιας υπηρεσίας δεν μπορεί να εξαρτάται από τη συγκατάθεση σε επεξεργασία 
δεδομένων χωρίς περιορισμούς.



AM\928600EL.doc 71/185 PE506.146v01-00

EL

Τροπολογία 1004
Françoise Castex, Sylvie Guillaume

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α
Η συγκατάθεση εξασφαλίζεται μόνο για 
επεξεργασία η οποία είναι σύννομη και, 
ως εκ τούτου, όχι υπερβολική ως προς 
τον σκοπό της επεξεργασίας. Η 
συγκατάθεση δεν συνιστά έγκυρο νομικό 
λόγο που επιτρέπει στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας να προβαίνει στη σάρωση 
του κατάλογου επαφών του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα με 
σκοπό τη συλλογή δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα τρίτων 
προσώπων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι κατάλογοι των καταναλωτών χρησιμοποιούνται από πολλές επιγραμμικές υπηρεσίες. 
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, εάν ο καταναλωτής έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για τη σάρωση 
του καταλόγου του, η διαδικασία είναι νόμιμη. Ωστόσο, ο καταναλωτής διαθέτει πληροφορίες 
και για άλλους καταναλωτές (μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διευθύνσεις, αριθμούς 
τηλεφώνου), με αποτέλεσμα οι εν λόγω πληροφορίες να εισάγονται στις βάσεις δεδομένων 
χωρίς τη συγκατάθεση των τελευταίων.

Τροπολογία 1005
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 1006
Csaba Sógor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, σε σχέση με την προσφορά 
αγαθών και υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας απευθείας σε παιδί, η 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα παιδιού ηλικίας κάτω των 14 
ετών είναι σύννομη μόνον εάν και εφόσον 
η συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από 
τον γονέα ή τον νόμιμο αντιπρόσωπο του 
παιδιού. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να 
εξασφαλίσει επαληθεύσιμη συγκατάθεση, 
λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη 
τεχνολογία. Οι μέθοδοι εξασφάλισης 
επαληθεύσιμης συγκατάθεσης δεν 
συνεπάγονται την περαιτέρω επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η 
οποία ειδάλλως δεν θα ήταν αναγκαία.

Or. hu
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Τροπολογία 1007
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1008
Manfred Weber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, σε σχέση με την προσφορά 
υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας 
απευθείας σε παιδί, η επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
παιδιού ηλικίας κάτω των 15 ετών είναι 
σύννομη μόνον εάν και εφόσον η 
συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από 
τον γονέα ή τον κηδεμόνα του παιδιού. Ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας καταβάλλει 
εύλογες προσπάθειες για να εξασφαλίσει 
επαληθεύσιμη συγκατάθεση, λαμβάνοντας 
υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία.
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Or. de

Τροπολογία 1009
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, σε σχέση με την προσφορά 
υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας 
απευθείας σε παιδί, η επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
παιδιού ηλικίας κάτω των 16 ετών είναι 
σύννομη μόνον εάν και εφόσον η 
συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από 
τον γονέα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του 
παιδιού. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να 
εξασφαλίσει επαληθεύσιμη συγκατάθεση, 
λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη 
τεχνολογία. Οι μέθοδοι εξασφάλισης 
επαληθεύσιμης συγκατάθεσης δεν 
συνεπάγονται την περαιτέρω επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η 
οποία ειδάλλως δεν θα ήταν αναγκαία.

Or. en

Τροπολογία 1010
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, σε σχέση με την προσφορά 
υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας απευθείας σε παιδί, η 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

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

ετών είναι σύννομη μόνον εάν και εφόσον 
η συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από 
τον γονέα του παιδιού ή τον νόμιμο 
κηδεμόνα του. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να 
εξασφαλίσει επαληθεύσιμη συγκατάθεση, 
λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη 
τεχνολογία. Οι μέθοδοι εξασφάλισης 
επαληθεύσιμης συγκατάθεσης δεν 
συνεπάγονται την περαιτέρω επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η 
οποία ειδάλλως δεν θα ήταν αναγκαία.

Or. en

Τροπολογία 1011
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1012
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, σε σχέση με την προσφορά 
υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας 
απευθείας σε παιδί, η επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
παιδιού ηλικίας κάτω των 15 ετών είναι 
σύννομη μόνον εάν και εφόσον η 
συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από 
τον γονέα ή τον κηδεμόνα του παιδιού. Ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας καταβάλλει 
εύλογες προσπάθειες για να εξασφαλίσει 
επαληθεύσιμη συγκατάθεση, λαμβάνοντας 
υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία.

Or. fr

Τροπολογία 1013
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, σε σχέση με την προσφορά 
υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας 
απευθείας σε παιδί, η επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
παιδιού ηλικίας κάτω των 13 ετών είναι 
σύννομη μόνον εάν και εφόσον η 
συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από 
τον γονέα ή τον κηδεμόνα του παιδιού, με 
την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του 
άρθρου 6. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να 
κοινοποιήσει και να εξασφαλίσει 
ουσιαστική, επαληθεύσιμη συγκατάθεση 
(για παράδειγμα λαμβάνοντας τη 
συγκατάθεση από τη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του γονέα ή 
του κηδεμόνα), λαμβάνοντας υπόψη τη 
διαθέσιμη τεχνολογία.
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Or. en

Τροπολογία 1014
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, σε σχέση με την προσφορά 
υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας απευθείας σε παιδί, η 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα παιδιού ηλικίας κάτω των 18 
ετών είναι σύννομη μόνον εάν και εφόσον 
η συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται 
από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του 
παιδιού με τη χρήση της διεύθυνσης 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του γονέα ή 
του κηδεμόνα. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να 
εξασφαλίσει επαληθεύσιμη συγκατάθεση, 
λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη 
τεχνολογία.

Or. en

Τροπολογία 1015
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, 
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι πληροφορίες που παρέχονται για 
την παροχή της συγκατάθεσης πρέπει να 
διατυπώνονται σε σαφή και κατάλληλη 
για τη συγκεκριμένη ηλικία γλώσσα, η 
οποία θα είναι κατανοητή για ένα παιδί 
ηλικίας άνω των 13 ετών.
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Or. en

Τροπολογία 1016
Marian Harkin, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Όταν μια υπηρεσία της κοινωνίας της 
πληροφορίας διαθέτει δυνατότητες 
κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά, 
λαμβάνει ρητά μέτρα για την προστασία 
της ευημερίας τους διασφαλίζοντας, 
μεταξύ άλλων, στον βαθμό που είναι 
δυνατόν, ότι έχουν επίγνωση των 
ταυτοτήτων αυτών με τους οποίους 
επικοινωνούν.

Or. en

Τροπολογία 1017
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Οι μέθοδοι εξασφάλισης ουσιαστικής 
συγκατάθεσης δεν συνεπάγονται την 
επιπλέον επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα του 
συγκεκριμένου παιδιού.

Or. en

Τροπολογία 1018
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Οι μέθοδοι εξασφάλισης ουσιαστικής 
συγκατάθεσης δεν συνεπάγονται την 
επιπλέον επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα του 
συγκεκριμένου παιδιού.

Or. en

Τροπολογία 1019
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Εάν οι υπηρεσίες που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 είναι ιδιαίτερα 
κατάλληλες και ταιριάζουν σε ένα παιδί, 
και έχουν κοινοποιηθεί στις αρμόδιες 
εθνικές αρχές και ελέγχονται από αυτές, 
δεν ισχύουν οι απαιτήσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 1020
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 δεν επηρεάζει το 
γενικό ενοχικό δίκαιο των κρατών μελών, 
όπως τους κανόνες περί κύρους, 
κατάρτισης ή συνεπειών μιας σύμβασης 

διαγράφεται
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σε σχέση με παιδί.

Or. en

Τροπολογία 1021
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει όταν οι 
υπηρεσίες της κοινωνίας της 
πληροφορίας που παρέχονται άμεσα σε 
ένα παιδί είναι αποκλειστικά υπηρεσίες 
πρόληψης ή παροχής συμβουλών σε 
νέους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν 
δύσκολες καταστάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένες υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας που παρέχονται σε παιδιά στηρίζονται 
στο γεγονός ότι τα παιδιά μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων 
τους. Αυτό ισχύει για παράδειγμα για διαδικτυακές συζητήσεις για τα θύματα σεξουαλικής 
κακοποίησης. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα παρέκκλισης για αυτές τις περιπτώσεις, δεν θα είναι 
πλέον διαθέσιμες ορισμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής που απευθύνονται σε παιδιά, τα οποία 
ζητούν βοήθεια σε καταστάσεις όπου οι γονείς ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους ενδέχεται να 
συνδέονται στενά με το πρόβλημα του παιδιού. Βλέπε επίσης τη διατύπωση της τροπολογίας επί 
της αιτιολογικής σκέψης 29α (νέα).

Τροπολογία 1022
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων για τις μεθόδους 
εξασφάλισης της επαληθεύσιμης 
συγκατάθεσης η οποία αναφέρεται στην 
παράγραφο 1. Στο πλαίσιο αυτό, η 
Επιτροπή εξετάζει ειδικά μέτρα για τις 
πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες 
επιχειρήσεις.

Or. en

Τροπολογία 1023
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 1024
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται



PE506.146v01-00 82/185 AM\928600EL.doc

EL

προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων για τις μεθόδους 
εξασφάλισης της επαληθεύσιμης 
συγκατάθεσης η οποία αναφέρεται στην 
παράγραφο 1. Στο πλαίσιο αυτό, η 
Επιτροπή εξετάζει ειδικά μέτρα για τις 
πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες 
επιχειρήσεις.

Or. en

Τροπολογία 1025
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1026
Sabine Verheyen, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων για τις μεθόδους 
εξασφάλισης της επαληθεύσιμης 
συγκατάθεσης η οποία αναφέρεται στην 
παράγραφο 1. Στο πλαίσιο αυτό, η 
Επιτροπή εξετάζει ειδικά μέτρα για τις 
πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες 
επιχειρήσεις.

Or. en

Τροπολογία 1027
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τη θέσπιση 
τυποποιημένων μορφών για 
συγκεκριμένες μεθόδους εξασφάλισης της 
επαληθεύσιμης συγκατάθεσης η οποία 
αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οριζόντια τροπολογία που αντικαθιστά όλες τις εκτελεστικές πράξεις με πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση προκειμένου να διασφαλίζεται η πλήρης συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Τροπολογία 1028
Josef Weidenholzer
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων για τις μεθόδους εξασφάλισης 
της επαληθεύσιμης συγκατάθεσης η οποία 
αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 1029
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η Επιτροπή, αφού ζητήσει τη γνώμη 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Προστασίας Δεδομένων, εξουσιοδοτείται 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 86 για τον 
περαιτέρω προσδιορισμό των κριτηρίων 
και των προϋποθέσεων για τα τέλη που 
αναφέρονται στην παράγραφο. Στο πλαίσιο 
αυτό, η Επιτροπή εξετάζει ειδικά μέτρα για 
τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες 
επιχειρήσεις.

Or. en

Τροπολογία 1030
Claude Moraes, Glenis Willmott
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 δεν ισχύουν 
σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα ενός παιδιού αφορά δεδομένα 
υγείας και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες 
το δίκαιο του κράτους μέλους στον τομέα 
της υγείας και της κοινωνικής μέριμνας 
θέτει σε προτεραιότητα την ωριμότητα 
και την ικανότητα ενός φυσικού 
προσώπου έναντι της φυσικής ηλικίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της υγείας και της κοινωνικής μέριμνας, η εξουσιοδότηση από τον γονέα ή τον 
κηδεμόνα του παιδιού δεν θα πρέπει να είναι απαραίτητη σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το 
παιδί διαθέτει την απαραίτητη ωριμότητα και είναι ικανό να λάβει αποφάσεις για τον εαυτό του. 
Στο ΗΒ ένα πρόσωπο 12 ετών ή μεγαλύτερο θεωρείται αρκετά μεγάλο και ώριμο ώστε να ασκεί 
το δικαίωμά του να αποφασίζει σχετικά με τα άλλα πρόσωπα που μπορούν να έχουν πρόσβαση 
στο ιστορικό της υγείας του.  Σε περιπτώσεις προστασίας ανηλίκων, δεν είναι πάντοτε προς το 
συμφέρον του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα να έχει πρόσβαση ο γονέας ή ο 
κηδεμόνας τους στα δεδομένα τους, και αυτό πρέπει να αντικατοπτρίζεται στη νομοθεσία.

Τροπολογία 1031
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Or. es

Τροπολογία 1032
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οριζόντια τροπολογία που αντικαθιστά όλες τις εκτελεστικές πράξεις με πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση προκειμένου να διασφαλίζεται η πλήρης συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Τροπολογία 1033
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 1034
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1035
Manfred Weber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Η Επιτροπή θεσπίζει πρότυπα έντυπα 
για ειδικές μεθόδους για την εξασφάλιση 
της επαληθεύσιμης συγκατάθεσης η οποία 
αναφέρεται στην παράγραφο 1. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Σε γενικές γραμμές, η δικαιοπρακτική ικανότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατοχυρώνεται στα 
18 έτη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις γίνεται δεκτή υπό όρους δικαιοπρακτική ικανότητα/ποινική 
ευθύνη από την ηλικία των 14 ή των 15 ετών. Η θέσπιση των 13 ετών μοιάζει συνεπώς 
αυθαίρετη και ακατάλληλη για την προστασία των συμφερόντων των παιδιών. Η αύξηση του 
ορίου ηλικίας στα 15 έτη μοιάζει καταλληλότερη. Η τροπολογία της παραγράφου 4 είναι 
αναγκαία, προκειμένου να διασφαλισθεί ασφάλεια δικαίου στους παρέχοντες την αιτούμενη 
συγκατάθεση.

Τροπολογία 1036
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Κάθε παιδί πρέπει να είναι ελεύθερο 
να εκφράζει τις σκέψεις του και να 
λαμβάνει κάθε είδους πληροφορίες 
εφόσον αυτό είναι σύννομο.

Or. en

Αιτιολόγηση

UNCRC (Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού).

Τροπολογία 1037
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην 
ιδιωτικότητα. Ο νόμος θα πρέπει να 
προστατεύει την ιδιωτική ζωή του 
παιδιού και τη ζωή του στο πλαίσιο του 
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σπιτιού και της οικογένειάς του. 

Or. en

Αιτιολόγηση

UNCRC (Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού).

Τροπολογία 1038
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4γ. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα σε 
αξιόπιστη ενημέρωση. Η εν λόγω 
ενημέρωση θα πρέπει να είναι κατανοητή 
από παιδιά. Οι κυβερνήσεις των κρατών 
μελών πρέπει να βοηθήσουν στην 
προστασία των παιδιών από περιεχόμενα 
που θα μπορούσαν να τα βλάψουν. 

Or. en

Αιτιολόγηση

UNCRC (Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού).

Τροπολογία 1039
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Απαγορεύεται η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική 
καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκεία 

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

ή πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε 
συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η 
επεξεργασία γενετικών δεδομένων ή 
δεδομένων που αφορούν την υγεία ή τη 
σεξουαλική ζωή ή ποινικές καταδίκες, 
ποινικά αδικήματα, 
συμπεριλαμβανομένων αδικημάτων και 
υποθέσεων που δεν έχουν οδηγήσει σε 
καταδίκη, σημαντικά κοινωνικά 
προβλήματα ή σχετικά μέτρα ασφάλειας.

Or. en

Τροπολογία 1040
Claude Moraes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο φάσμα της πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα εργαζομένων πρέπει να περιλαμβάνονται 
όλες οι συνδικαλιστικές δραστηριότητες.

Τροπολογία 1041
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1042
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 1043
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Απαγορεύεται η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική 
καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκεία 
ή πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε 
συνδικαλιστική οργάνωση, η επεξεργασία 
γενετικών δεδομένων ή δεδομένων που 
αφορούν τη σεξουαλική ζωή και η 
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με 
σκοπό την αποκάλυψη πληροφοριών για 
την υγεία.

Or. en

Τροπολογία 1044
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de



AM\928600EL.doc 93/185 PE506.146v01-00

EL

Τροπολογία 1045
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τροπολογία η οποία συνδέεται με την τροπολογία του άρθρου 4.

Τροπολογία 1046
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1047
Claude Moraes, Glenis Willmott

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα παρέσχε τη συγκατάθεσή του 
στην επεξεργασία των συγκεκριμένων 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στα άρθρα 7 και 8, εκτός εάν 
το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους 
μέλους προβλέπει ότι η απαγόρευση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν μπορεί 
να αρθεί από το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα· ή

α) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα παρέσχε τη συγκατάθεσή του 
στην επεξεργασία των συγκεκριμένων 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στα άρθρα 7 και 8, εκτός εάν 
το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους 
μέλους προβλέπει ότι η απαγόρευση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν μπορεί 
να αρθεί από το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα· 
Συμπεριλαμβάνονται εγγυήσεις για την 
πρόληψη κατάρτισης μαύρης λίστας για 
ορισμένους εργαζομένους, για 
παράδειγμα σε σχέση με τις 
συνδικαλιστικές τους δραστηριότητες. ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσθήκη που απαιτείται για την εξασφάλιση ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν θα 
χρησιμοποιούνται σε βάρος του προσώπου στο οποίο αναφέρονται στο πλαίσιο της 
απασχόλησης.

Τροπολογία 1048
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Lara Comi, Véronique Mathieu Houillon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για 
την εφαρμογή ή εκτέλεση σύμβασης της 
οποίας το ενδιαφερόμενο πρόσωπο είναι 
συμβαλλόμενο μέρος ή για την εκτέλεση 
προσυμβατικών μέτρων έπειτα από 
αίτημα του εν λόγω προσώπου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να είναι δυνατή η επεξεργασία και ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων για 
την εκτέλεση ή τη σύναψη σύμβασης, εφόσον το επιθυμεί το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα.

Τροπολογία 1049
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Προέρχεται από τη γνωμοδότηση της ITRE.
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Τροπολογία 1050
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1051
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1052
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την 
εκτέλεση των υποχρεώσεων και την 
άσκηση ειδικών δικαιωμάτων του 
υπευθύνου επεξεργασίας στον τομέα του 
εργατικού δικαίου, εφόσον επιτρέπεται 
από το δίκαιο της Ένωσης ή από το δίκαιο 
κράτους μέλους προβλέποντας κατάλληλες 
εγγυήσεις για τη διασφάλιση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, 
όπως του δικαιώματος στη χωρίς 
διακρίσεις αντιμετώπιση· ή

Or. en

Τροπολογία 1053
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την 
εκτέλεση των υποχρεώσεων και την 
άσκηση ειδικών δικαιωμάτων του 
υπευθύνου επεξεργασίας στον τομέα του 
εργατικού δικαίου, εφόσον επιτρέπεται 
από το δίκαιο της Ένωσης ή από το δίκαιο 
κράτους μέλους υπό την προϋπόθεση ότι 
εξυπηρετεί ένα σαφώς προσδιορισμένο 
σκοπό δημόσιου συμφέροντος, σέβεται 
την ουσία του δικαιώματος στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, είναι ανάλογη προς τον 
επιδιωκόμενο θεμιτό στόχο και σέβεται 
τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα 
συμφέροντα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα· ή

Or. en
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Τροπολογία 1054
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 1055
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την 
προστασία των ζωτικών συμφερόντων του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ή άλλου προσώπου, εάν το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα αδυνατεί, για φυσικούς ή 
νομικούς λόγους, να παράσχει τη 
συγκατάθεσή του· ή

γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την 
προστασία των συμφερόντων του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ή άλλου προσώπου, εάν το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα αδυνατεί, για φυσικούς ή 
νομικούς λόγους, να παράσχει τη 
συγκατάθεσή του· ή

Or. en

Τροπολογία 1056
Claude Moraes
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η επεξεργασία διεξάγεται στο πλαίσιο 
των νόμιμων δραστηριοτήτων, με 
κατάλληλες εγγυήσεις, ιδρύματος, 
οργάνωσης ή άλλου μη κερδοσκοπικού 
φορέα με πολιτικό, φιλοσοφικό, 
θρησκευτικό ή συνδικαλιστικό στόχο, και 
υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία 
αφορά αποκλειστικά τα μέλη ή τα πρώην 
μέλη του φορέα ή πρόσωπα τα οποία έχουν 
τακτική επικοινωνία μαζί του σε σχέση με 
τους σκοπούς του και ότι τα δεδομένα δεν 
κοινοποιούνται εκτός του συγκεκριμένου 
φορέα χωρίς τη συγκατάθεση των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται· ή

δ) η επεξεργασία διεξάγεται στο πλαίσιο 
των νόμιμων δραστηριοτήτων, με 
κατάλληλες εγγυήσεις, ιδρύματος, 
οργάνωσης ή άλλου μη κερδοσκοπικού 
φορέα με πολιτικό, φιλοσοφικό, 
θρησκευτικό ή συνδικαλιστικό στόχο ή 
που μάχεται για τα θεμελιώδη ανθρώπινα 
δικαιώματα, και υπό την προϋπόθεση ότι 
η επεξεργασία αφορά αποκλειστικά τα 
μέλη ή τα πρώην μέλη του φορέα ή 
πρόσωπα τα οποία έχουν τακτική 
επικοινωνία μαζί του σε σχέση με τους 
σκοπούς του και ότι τα δεδομένα δεν 
κοινοποιούνται εκτός του συγκεκριμένου 
φορέα χωρίς τη συγκατάθεση των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται· ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, όπως οι οργανώσεις ασθενών που μάχονται για τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των ασθενών, συμμετέχουν συχνά σε έρευνες και μπορούν επίσης να 
δημιουργούν μητρώα ασθενών, παρόλο που οι χρηματοδοτικοί τους πόροι είναι συνήθως 
περιορισμένοι. Οι πρωτοβουλίες των οργανώσεων ασθενών ή άλλων οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών για την προώθηση της υγείας και των δικαιωμάτων των ασθενών 
θεωρούνται νόμιμες δραστηριότητες.

Τροπολογία 1057
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η επεξεργασία διεξάγεται στο πλαίσιο 
των νόμιμων δραστηριοτήτων, με 
κατάλληλες εγγυήσεις, ιδρύματος, 

δ) η επεξεργασία διεξάγεται στο πλαίσιο 
των νόμιμων δραστηριοτήτων, με 
κατάλληλες εγγυήσεις, ιδρύματος, 
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οργάνωσης ή άλλου μη κερδοσκοπικού 
φορέα με πολιτικό, φιλοσοφικό, 
θρησκευτικό ή συνδικαλιστικό στόχο, και 
υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία 
αφορά αποκλειστικά τα μέλη ή τα πρώην 
μέλη του φορέα ή πρόσωπα τα οποία έχουν 
τακτική επικοινωνία μαζί του σε σχέση με 
τους σκοπούς του και ότι τα δεδομένα δεν 
κοινοποιούνται εκτός του συγκεκριμένου 
φορέα χωρίς τη συγκατάθεση των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται· ή

οργάνωσης, οργανώσεων στον τομέα της 
αγοράς εργασίας ή άλλου μη 
κερδοσκοπικού φορέα με πολιτικό, 
φιλοσοφικό, θρησκευτικό ή 
συνδικαλιστικό στόχο, και υπό την 
προϋπόθεση ότι η επεξεργασία αφορά 
αποκλειστικά τα μέλη ή τα πρώην μέλη 
του φορέα ή πρόσωπα τα οποία έχουν 
τακτική επικοινωνία μαζί του σε σχέση με 
τους σκοπούς του και ότι τα δεδομένα δεν 
κοινοποιούνται εκτός του συγκεκριμένου 
φορέα χωρίς τη συγκατάθεση των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται· ή

Or. en

Τροπολογία 1058
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η επεξεργασία διεξάγεται στο πλαίσιο 
των νόμιμων δραστηριοτήτων, με 
κατάλληλες εγγυήσεις, ιδρύματος, 
οργάνωσης ή άλλου μη κερδοσκοπικού 
φορέα με πολιτικό, φιλοσοφικό, 
θρησκευτικό ή συνδικαλιστικό στόχο, και 
υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία 
αφορά αποκλειστικά τα μέλη ή τα πρώην 
μέλη του φορέα ή πρόσωπα τα οποία έχουν 
τακτική επικοινωνία μαζί του σε σχέση με 
τους σκοπούς του και ότι τα δεδομένα δεν 
κοινοποιούνται εκτός του συγκεκριμένου 
φορέα χωρίς τη συγκατάθεση των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται· ή

δ) η επεξεργασία διεξάγεται στο πλαίσιο 
των νόμιμων δραστηριοτήτων, με 
κατάλληλες εγγυήσεις, ιδρύματος ή 
οργάνωσης με πολιτικό, φιλοσοφικό, 
θρησκευτικό ή συνδικαλιστικό στόχο, και 
υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία 
αφορά αποκλειστικά τα μέλη ή τα πρώην 
μέλη του φορέα ή πρόσωπα τα οποία έχουν 
τακτική επικοινωνία μαζί του σε σχέση με 
τους σκοπούς του και ότι τα δεδομένα δεν 
κοινοποιούνται εκτός του συγκεκριμένου 
φορέα χωρίς τη συγκατάθεση των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται· ή

Or. en

Τροπολογία 1059
Louis Michel
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η επεξεργασία διεξάγεται στο πλαίσιο 
των νόμιμων δραστηριοτήτων, με 
κατάλληλες εγγυήσεις, ιδρύματος, 
οργάνωσης ή άλλου μη κερδοσκοπικού 
φορέα με πολιτικό, φιλοσοφικό, 
θρησκευτικό ή συνδικαλιστικό στόχο, και 
υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία 
αφορά αποκλειστικά τα μέλη ή τα πρώην 
μέλη του φορέα ή πρόσωπα τα οποία έχουν 
τακτική επικοινωνία μαζί του σε σχέση με 
τους σκοπούς του και ότι τα δεδομένα δεν 
κοινοποιούνται εκτός του συγκεκριμένου 
φορέα χωρίς τη συγκατάθεση των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται· ή

δ) η επεξεργασία διεξάγεται στο πλαίσιο 
των νόμιμων δραστηριοτήτων, με 
κατάλληλες εγγυήσεις, ιδρύματος, 
οργάνωσης, οργανώσεων που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
αγοράς εργασίας ή άλλου μη 
κερδοσκοπικού φορέα με πολιτικό, 
φιλοσοφικό, θρησκευτικό, αθλητικό ή 
συνδικαλιστικό στόχο, και υπό την 
προϋπόθεση ότι η επεξεργασία αφορά 
αποκλειστικά τα μέλη ή τα πρώην μέλη 
του φορέα ή πρόσωπα τα οποία έχουν 
τακτική επικοινωνία μαζί του σε σχέση με 
τους σκοπούς του και ότι τα δεδομένα δεν 
κοινοποιούνται εκτός του συγκεκριμένου 
φορέα χωρίς τη συγκατάθεση των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται· ή

Or. en

Τροπολογία 1060
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η επεξεργασία διεξάγεται στο πλαίσιο 
των νόμιμων δραστηριοτήτων, με 
κατάλληλες εγγυήσεις, ιδρύματος, 
οργάνωσης ή άλλου μη κερδοσκοπικού 
φορέα με πολιτικό, φιλοσοφικό, 
θρησκευτικό ή συνδικαλιστικό στόχο, και 
υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία 
αφορά αποκλειστικά τα μέλη ή τα πρώην 
μέλη του φορέα ή πρόσωπα τα οποία έχουν 
τακτική επικοινωνία μαζί του σε σχέση με 
τους σκοπούς του και ότι τα δεδομένα δεν 
κοινοποιούνται εκτός του συγκεκριμένου 

δ) η επεξεργασία διεξάγεται στο πλαίσιο 
των νόμιμων δραστηριοτήτων, με 
κατάλληλες εγγυήσεις, ιδρύματος, 
οργάνωσης ή άλλου μη κερδοσκοπικού 
φορέα με πολιτικό, φιλοσοφικό, 
θρησκευτικό ή συνδικαλιστικό στόχο, και 
υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία 
αφορά αποκλειστικά τα μέλη ή τα πρώην 
μέλη του φορέα ή πρόσωπα τα οποία έχουν 
τακτική επικοινωνία μαζί του σε σχέση με 
τους σκοπούς του και ότι τα δεδομένα δεν 
κοινοποιούνται σε τρίτους χωρίς τη 
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φορέα χωρίς τη συγκατάθεση των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται· ή

συγκατάθεση των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται· ή

Or. de

Τροπολογία 1061
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) η επεξεργασία αφορά προσωπικά 
δεδομένα τα οποία έχουν προδήλως 
δημοσιοποιηθεί από το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται· ή

ε) η επεξεργασία αφορά προσωπικά 
δεδομένα τα οποία έχουν προδήλως και 
αποδεδειγμένα δημοσιοποιηθεί από το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται· ή

Or. en

Τροπολογία 1062
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Véronique 
Mathieu Houillon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για 
την απόδειξη, την άσκηση ή την 
υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων· ή

στ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για 
την απόδειξη, την άσκηση ή την 
υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων ή την 
νομικά δικαιολογημένη εκπλήρωση 
απαιτήσεων εμπλεκόμενων τρίτων· ή

Or. en

Τροπολογία 1063
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για 
την απόδειξη, την άσκηση ή την 
υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων· ή

στ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για 
την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών 
απαιτήσεων υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
είναι προδήλως αδικαιολόγητες· ή

Or. en

Τροπολογία 1064
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για 
την απόδειξη, την άσκηση ή την 
υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων· ή

στ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για 
την απόδειξη, την άσκηση ή την 
υπεράσπιση νομικών ή διοικητικών 
απαιτήσεων, κάθε είδους· ή

Or. es

Justification

Es conveniente introducir una referencia ampliatoria de manera que quede claro que este 
tipo de datos pueden procesarse cuando se trata de reconocer, ejercitar o defender un 
derecho en un procedimiento judicial o administrativo de cualquier clase. El motivo de ello es 
que no deberían ponerse obstáculos para el ejercicio o reconocimiento de los derechos por 
cauces legalmente establecidos y dotados de las garantías necesarias. Por otra parte, en 
algunas ocasiones nos podemos encontrar con límites difusos entre los procedimientos 
judiciales y administrativos, no tanto desde la perspectiva de la autoridad ante la cual se 
sustancian, sino desde la perspectiva de su verdadera naturaleza jurídica, debiendo por ello 
quedar ambos incluidos.

Τροπολογία 1065
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ζ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την 
άσκηση καθήκοντος δημόσιου 
συμφέροντος, βάσει των διεθνών 
συμβάσεων στις οποίες έχει προσχωρήσει 
η Ένωση ή ένα κράτος μέλος, του δικαίου 
της Ένωσης ή του δικαίου κράτους μέλους, 
το οποίο προβλέπει κατάλληλα μέτρα για 
τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα· ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Το δημόσιο συμφέρον μπορεί επίσης να εκφράζεται σε διεθνείς συμβάσεις, ακόμη και απουσία 
ειδικής εθνικής ή ενωσιακής νομοθεσίας. Οι συμβάσεις αυτές θα πρέπει ωστόσο να σέβονται 
την ουσία του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να 
είναι ανάλογες προς τον επιδιωκόμενο θεμιτό στόχο. Επιπλέον, οποιαδήποτε επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται σε αυτήν τη βάση θα πρέπει 
προφανώς να συμμορφώνεται και με τις υπόλοιπες πτυχές του κανονισμού.

Τροπολογία 1066
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 1067
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ζ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την 
άσκηση καθήκοντος δημόσιου 
συμφέροντος, βάσει του δικαίου της 
Ένωσης ή του κράτους μέλους· ή

Or. en

Τροπολογία 1068
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ζ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την 
άσκηση καθήκοντος σαφώς 
προσδιορισμένου και σημαντικού 
δημόσιου συμφέροντος, βάσει του δικαίου 
της Ένωσης ή του δικαίου κράτους μέλους, 
το οποίο είναι ανάλογο προς τον 
επιδιωκόμενο στόχο, σέβεται την ουσία 
του δικαιώματος στην προστασία των 
δεδομένων και προβλέπει κατάλληλα 
μέτρα για τη διασφάλιση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και των συμφερόντων του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα· ή

Or. en
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Τροπολογία 1069
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) η επεξεργασία δεδομένων που αφορούν 
την υγεία είναι απαραίτητη για σκοπούς 
υγείας και με την επιφύλαξη των 
προϋποθέσεων και των εγγυήσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 81· ή

η) η επεξεργασία δεδομένων που αφορούν 
την υγεία είναι απαραίτητη για σκοπούς 
υγείας, συμπεριλαμβανομένης της 
ιστορικής, στατιστικής ή επιστημονικής 
έρευνας, και με την επιφύλαξη των 
προϋποθέσεων και των εγγυήσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 81· ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αποσαφήνιση αυτή είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της επεξεργασίας ιατρικών 
δεδομένων που χρησιμοποιούνται για σκοπούς ιστορικής, στατιστικής ή επιστημονικής έρευνας. 
Οι επιστήμονες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε μητρώα ασθενών και βιοτράπεζες για την 
εκπόνηση επιδημιολογικών, κλινικών και μεταγραφικών ερευνών γεγονός που καθιστά 
απαραίτητη την εξασφάλιση της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς 
υγείας.

Τροπολογία 1070
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) η επεξεργασία δεδομένων που αφορούν 
την υγεία είναι απαραίτητη για σκοπούς 
υγείας και με την επιφύλαξη των 
προϋποθέσεων και των εγγυήσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 81· ή

η) η επεξεργασία δεδομένων που αφορούν 
την υγεία και την ασφάλιση είναι 
απαραίτητη για σκοπούς υγείας και με την 
επιφύλαξη των προϋποθέσεων και των 
εγγυήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 
81· ή

Or. en



AM\928600EL.doc 107/185 PE506.146v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Η επεξεργασία δεδομένων υγείας έχει θεμελιώδη σημασία, όχι μόνο για την υγειονομική 
ασφάλιση (όπως προβλέπεται στο άρθρο 81), αλλά και για άλλες μορφές ασφάλισης (π.χ. 
ασφάλιση ζωής), και πρέπει να επιτρέπεται για την εκτίμηση των ασφαλιζόμενων κινδύνων, τον 
υπολογισμό των ασφαλίστρων, τον διακανονισμό των ζημιών και την καταβολή των παροχών, 
χωρίς να απαιτείται η ειδική, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει συναίνεση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα πριν από κάθε επεξεργασία. Βλέπε επίσης την τροπολογία επί του 
άρθρου 81 του κανονισμού.

Τροπολογία 1071
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) η επεξεργασία δεδομένων που αφορούν 
την υγεία είναι απαραίτητη για σκοπούς 
υγείας και με την επιφύλαξη των 
προϋποθέσεων και των εγγυήσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 81· ή

η) η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία προορίζεται για τη 
γνωστοποίηση πληροφοριών που αφορούν 
την υγεία είναι απαραίτητη για σκοπούς 
προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, 
ιατρικής διάγνωσης, παροχής 
περίθαλψης ή θεραπείας ή διαχείρισης 
υγειονομικών υπηρεσιών, εφόσον τα εν 
λόγω δεδομένα υποβάλλονται σε 
επεξεργασία από επαγγελματία του τομέα 
της υγείας, με την επιφύλαξη της 
υποχρέωσης τήρησης επαγγελματικού 
απορρήτου, ή άλλο πρόσωπο το οποίο 
υπέχει επίσης αντίστοιχη υποχρέωση 
εμπιστευτικότητας βάσει του δικαίου 
κράτους μέλους ή των κανόνων που 
θεσπίζονται από αρμόδιους εθνικούς 
φορείς· ή

Or. en

Τροπολογία 1072
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο η
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) η επεξεργασία δεδομένων που αφορούν 
την υγεία είναι απαραίτητη για σκοπούς 
υγείας και με την επιφύλαξη των 
προϋποθέσεων και των εγγυήσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 81· ή

η) η επεξεργασία δεδομένων που αφορούν 
την υγεία είναι απαραίτητη για τους 
σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 81 ή 
για την εκτέλεση συμβάσεων σχετικών με 
αυτούς και με την επιφύλαξη των 
προϋποθέσεων και των εγγυήσεων που 
αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο· ή

Or. de

Τροπολογία 1073
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) η επεξεργασία περιορίζεται σε 
ψευδώνυμα δεδομένα, εφόσον το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα προστατεύεται επαρκώς και ο 
αποδέκτης της υπηρεσίας έχει δικαίωμα 
αντίταξης δυνάμει του άρθρου 19 
παράγραφος 3 και η επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την επίτευξη του έννομου 
συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή τρίτος.

Or. en

Τροπολογία 1074
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για 
ιστορικούς ή στατιστικούς σκοπούς ή για 

θ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για 
ιστορικούς ή στατιστικούς σκοπούς ή για 
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σκοπούς επιστημονικής έρευνας, με την 
επιφύλαξη των προϋποθέσεων και των 
εγγυήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 
83· ή

σκοπούς επιστημονικής έρευνας, καθώς 
και επίσημης ή προδικαστικής 
διοικητικής έρευνας για την αναγνώριση 
της ύπαρξης βιολογικής σχέσης γονέα και 
τέκνου, με την επιφύλαξη των 
προϋποθέσεων και των εγγυήσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 83· ή

Or. es

Αιτιολόγηση

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για ιστορικούς ή στατιστικούς σκοπούς ή για σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας, καθώς και επίσημης ή προδικαστικής διοικητικής έρευνας για την 
αναγνώριση της ύπαρξης βιολογικής σχέσης γονέα και τέκνου, με την επιφύλαξη των 
προϋποθέσεων και των εγγυήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 83.

Τροπολογία 1075
Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 1076
Frank Engel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1077
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) η επεξεργασία δεδομένων που αφορούν 
ποινικές καταδίκες ή σχετικά μέτρα 
ασφάλειας διενεργείται υπό τον έλεγχο 
επίσημης αρχής ή εάν η επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για τη συμμόρφωση προς 
νομική ή κανονιστική υποχρέωση την 
οποία υπέχει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή 
για την εκτέλεση καθήκοντος που ασκείται 

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

περιπτώσεων απάτης ή για την εκτέλεση 
καθήκοντος που ασκείται για σημαντικούς 
λόγους δημόσιου συμφέροντος, και στον 
βαθμό που επιτρέπεται από το δίκαιο της 
Ένωσης ή δίκαιο κράτους μέλους το οποίο 
προβλέπει επαρκείς εγγυήσεις. Πλήρες 
μητρώο ποινικών καταδικών τηρείται 
μόνον υπό τον έλεγχο επίσημης αρχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την πρόληψη και τον εντοπισμό περιπτώσεων ασφαλιστικής απάτης, απάτης σε σχέση με 
πληρωμές και άλλων μορφών απάτης, π.χ. μία εταιρεία παροχής χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών υποβάλλει σε επεξεργασία προσωπικά δεδομένα και τα ανταλλάσει και 
διασταυρώνει με άλλες εταιρείες παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Οι ενέργειες αυτές 
δεν αποσκοπούν μόνο στην πρόληψη ζημιών εις βάρος του ίδιου του υπευθύνου επεξεργασίας, 
αλλά και στην προστασία άλλων εταιρειών παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και του 
τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στο σύνολό του. Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία μπορεί να περιλαμβάνουν δεδομένα που αφορούν ποινικές καταδίκες και δεδομένα 
που μπορεί να οδηγήσουν σε ποινική καταδίκη, τα οποία θα καλύπτονται από το άρθρο 9. Η 
αίτηση συγκατάθεσης για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων δεν είναι υποχρεωτική.

Τροπολογία 1078
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ι) η επεξεργασία δεδομένων που αφορούν 
ποινικές καταδίκες ή σχετικά μέτρα 
ασφάλειας διενεργείται με την επιφύλαξη 
των προϋποθέσεων και των εγγυήσεων 
που αναφέρονται στο άρθρο 83α ή υπό 
την επίβλεψη αρχής ελέγχου ή εάν η 
επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη 
συμμόρφωση προς νομική ή κανονιστική 
υποχρέωση ή προς συλλογικές συμβάσεις 
στον τομέα της αγοράς εργασίας ή την 
πρόληψη παραβίασης αυτών στις οποίες 
υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή για 
την εκτέλεση καθήκοντος που ασκείται για 
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ποινικών καταδικών τηρείται μόνον υπό 
τον έλεγχο επίσημης αρχής.

σημαντικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος, και στον βαθμό που 
επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή 
δίκαιο κράτους μέλους το οποίο προβλέπει 
επαρκείς εγγυήσεις. Πλήρες μητρώο 
ποινικών καταδικών τηρείται μόνον υπό 
τον έλεγχο επίσημης αρχής.

Or. en

Justification

The amendment clarifies the wording by providing a supervised control for organisations that 
process criminal conviction data. Also the amendment clarifies that not every instance of 
processing carried out for legal or regulatory compliance reasons will be specifically 
required by law. In certain cases such processing will be undertaken as part of a risk 
management process designed to prevent a breach of the law. It must also be ensured that 
employers following collective agreements can receive information on (potential) employees 
criminal convictions. This is especially important for employees dealing with children.

Τροπολογία 1079
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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



AM\928600EL.doc 113/185 PE506.146v01-00

EL

Or. en

Τροπολογία 1080
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1081
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) η επεξεργασία δεδομένων που αφορούν 
ποινικές καταδίκες ή σχετικά μέτρα 
ασφάλειας διενεργείται υπό τον έλεγχο 
επίσημης αρχής ή εάν η επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για τη συμμόρφωση προς 
νομική ή κανονιστική υποχρέωση την 
οποία υπέχει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή 

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

οποία υπέχει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή 
για την εκτέλεση καθήκοντος που ασκείται 
για σημαντικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος, και στον βαθμό που 
επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή 
δίκαιο κράτους μέλους το οποίο προβλέπει 
επαρκείς εγγυήσεις. Πλήρες μητρώο 
ποινικών καταδικών τηρείται μόνον υπό 
τον έλεγχο επίσημης αρχής.

Or. en

Τροπολογία 1082
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Αιτιολόγηση

Φαίνεται να υποδηλώνεται ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν αποσπασματικά μητρώα ποινικών 
καταδικών ή μέτρα ασφάλειας που δεν τίθενται υπό τον έλεγχο της επίσημης αρχής. 
Οποιοδήποτε μητρώο αυτού του είδους, είτε πλήρες είτε αποσπασματικό, πρέπει να τηρείται υπό 
τον έλεγχο επίσημη αρχής.
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Τροπολογία 1083
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) η επεξεργασία είναι απαραίτητη 
αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό 
της συμμόρφωσης προς ή την εφαρμογή 
των δικαιωμάτων ισότητας ευκαιριών 
των ατόμων ή για την προαγωγή της 
ένταξης και της πολυμορφίας στο 
εργατικό δυναμικό του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του ομίλου επιχειρήσεων 
του οποίου ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
είναι μέλος.

Or. en

Τροπολογία 1084
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Véronique 
Mathieu Houillon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) η επεξεργασία δεδομένων που 
αφορούν την υγεία είναι απαραίτητη για 
ιδιωτική κοινωνική προστασία, ιδίως με 
την παροχή εισοδηματικής ασφάλειας ή 
εργαλείων για τη διαχείριση των 
κινδύνων που είναι προς το συμφέρον του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα και των συντηρούμενων από 
αυτό προσώπων και των περιουσιακών 
του στοιχείων, ή με την ενίσχυση της 
ισοτιμίας μεταξύ των γενεών μέσω 
διανομής.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προέρχεται από τη γνωμοδότηση της ITRE.

Τροπολογία 1085
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις 
διατάξεις που αφορούν τη συμμόρφωση, 
οι υποκείμενοι σε αυτά τα πρότυπα 
δικαιούνται να προβαίνουν στην 
επεξεργασία δεδομένων στον βαθμό που 
αυτό είναι αναγκαίο για την εφαρμογή 
των παραπάνω διατάξεων.

Or. de

Τροπολογία 1086
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για 
νόμιμους εσωτερικούς σκοπούς ομίλων 
επιχειρήσεων και εφόσον τα συμφέροντα 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται 
τα δεδομένα καλύπτονται επαρκώς με 
εσωτερικές διατάξεις για την προστασία 
των δεδομένων ή με ισοδύναμους 
κώδικες δεοντολογίας όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 38γ.

Or. en
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Τροπολογία 1087
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1088
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1089
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Το περιεχόμενο είναι υπερβολικό, επειδή παρέχει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να αναπτύξει 
πτυχές που είναι ουσιώδεις για την παρούσα πράξη, και αυτό γίνεται σε έναν τομέα ιδιαιτέρως 
ευαίσθητο για το είδος των δεδομένων στο οποίο αναφέρεται αυτός ο κανόνας Συνεπώς, 
φαίνεται πιο σκόπιμο οι εν λόγω πτυχές να αναπτυχθούν εντός του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 1090
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 1091
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1092
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 1093
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1094
Judith Sargentini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι 
δυνατόν να υποστεί επεξεργασία εθνικός 
αριθμός ταυτότητας ή άλλο 
αναγνωριστικό στοιχείο γενικής 
εφαρμογής.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το κείμενο αυτό προέρχεται από την ισχύουσα οδηγία περί προστασίας των δεδομένων. Δίνει τη 
δυνατότητα στα κράτη μέλη να θέτουν συγκεκριμένα και πιο αυστηρά όρια στον τρόπο χρήσης 
του εθνικού αριθμού ταυτότητας, ιδίως πέραν της δημόσιας διοίκησης.

Τροπολογία 1095
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10 διαγράφεται
Επεξεργασία η οποία δεν επιτρέπει την 

εξακρίβωση της ταυτότητας
Εάν τα δεδομένα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία από υπεύθυνο επεξεργασίας 
δεν επιτρέπουν στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας να εξακριβώσει την 
ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υποχρεούται 
να λαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες 
προκειμένου να προσδιορίζει την 
ταυτότητα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα για τον 
αποκλειστικό σκοπό της συμμόρφωσης 
προς οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μεταφέρεται στο άρθρο 5γ (νέο)

Τροπολογία 1096
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – τίτλος



PE506.146v01-00 122/185 AM\928600EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Επεξεργασία η οποία δεν επιτρέπει την 
εξακρίβωση της ταυτότητας

Διαδικασία σε περίπτωση 
αυτοματοποιημένης επεξεργασίας

Or. de

Τροπολογία 1097
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Εάν τα δεδομένα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία από υπεύθυνο επεξεργασίας 
δεν επιτρέπουν στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας να εξακριβώσει την 
ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υποχρεούται 
να λαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες 
προκειμένου να προσδιορίζει την 
ταυτότητα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα για τον 
αποκλειστικό σκοπό της συμμόρφωσης 
προς οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος 
κανονισμού.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1098
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Εάν τα δεδομένα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία από υπεύθυνο επεξεργασίας 
δεν επιτρέπουν στον υπεύθυνο 

διαγράφεται
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επεξεργασίας να εξακριβώσει την 
ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υποχρεούται 
να λαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες 
προκειμένου να προσδιορίζει την 
ταυτότητα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα για τον 
αποκλειστικό σκοπό της συμμόρφωσης 
προς οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος 
κανονισμού.

Or. de

Τροπολογία 1099
Ewald Stadler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν τα δεδομένα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία από υπεύθυνο επεξεργασίας 
δεν επιτρέπουν στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας να εξακριβώσει την 
ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υποχρεούται 
να λαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες 
προκειμένου να προσδιορίζει την 
ταυτότητα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα για τον 
αποκλειστικό σκοπό της συμμόρφωσης 
προς οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος 
κανονισμού.

1. Η θέσπιση κοινής διαδικασίας για την 
περίπτωση αυτοματοποιημένης 
επεξεργασίας από περισσότερους του 
ενός υπεύθυνους επεξεργασίας 
επιτρέπεται, εάν η εν λόγω διαδικασία 
λαμβάνει δεόντως υπόψη τα συμφέροντα 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται 
τα δεδομένα που χρήζουν προστασίας και 
τα καθήκοντα ή την επιχειρηματική 
δραστηριότητα των συμμετεχόντων 
υπευθύνων επεξεργασίας και καθένας 
από τους εν λόγω υπεύθυνους 
επεξεργασίας διατηρεί τουλάχιστον 
πλήρη έλεγχο επί της επεξεργασίας των 
δεδομένων που έχουν συλλεχθεί από τον 
ίδιο. Οι περισσότεροι του ενός υπεύθυνοι 
επεξεργασίας μπορούν επίσης να 
διατηρούν τον πλήρη έλεγχο επί του 
συνόλου των δεδομένων που υπόκεινται 
σε από κοινού αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία.
2. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι είναι δυνατός ο έλεγχος 
του παραδεκτού της κοινής διαδικασίας. 
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Για τον σκοπό αυτό πρέπει να ορίζουν 
γραπτώς:
α) τα αίτια και τον σκοπό της κοινής 
διαδικασίας αυτοματοποιημένης 
επεξεργασίας·

β) όλους τους συμμετέχοντες υπεύθυνους 
επεξεργασίας και τους σκοπούς αυτών·
γ) τους τρίτους στους οποίους 
πραγματοποιούνται διαβιβάσεις 
δεδομένων·
δ) τη φύση των δεδομένων·
ε) τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά 
μέτρα.
3. Τα δικαιώματα του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα μιας 
επεξεργασίας ισχύουν έναντι κάθε 
υπευθύνου επεξεργασίας. Αν ο εν λόγω 
υπεύθυνος δεν διαθέτει πλήρη έλεγχο επί 
των δεδομένων, είναι υποχρεωμένος να 
προωθήσει τον ισχυρισμό του προσώπου 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα στον 
υπεύθυνο, ο οποίος τα συνέλεξε. Το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα πρέπει να ενημερώνεται για την 
εν λόγω προώθηση στον υπεύθυνο. Το 
δικαίωμα πρόσβασης του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα καλύπτει 
το σύνολο των υπευθύνων επεξεργασίας 
και των σκοπών της από κοινού 
επεξεργασίας των δεδομένων.
4. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας είναι κάθε 
φορά και από κοινού υπεύθυνοι για την 
τήρηση των απαιτήσεων προστασίας των 
δεδομένων που αναφέρονται στον 
παρόντα κανονισμό καθ' όλη τη διάρκεια 
της διαδικασίας αυτοματοποιημένης 
επεξεργασίας.

Or. de

Τροπολογία 1100
Louis Michel
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Εάν τα δεδομένα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία από υπεύθυνο επεξεργασίας 
δεν επιτρέπουν στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας να εξακριβώσει την 
ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υποχρεούται 
να λαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες 
προκειμένου να προσδιορίζει την 
ταυτότητα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα για τον 
αποκλειστικό σκοπό της συμμόρφωσης 
προς οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος 
κανονισμού.

Εάν τα δεδομένα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία από υπεύθυνο επεξεργασίας, 
με τα μέσα που χρησιμοποιούνται από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας, δεν επιτρέπουν 
στον υπεύθυνο επεξεργασίας να 
εξακριβώσει την ταυτότητα ενός φυσικού 
προσώπου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν 
υποχρεούται να λαμβάνει πρόσθετες 
πληροφορίες προκειμένου να προσδιορίζει 
την ταυτότητα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα για τον 
αποκλειστικό σκοπό της συμμόρφωσης 
προς οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 1101
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν τα δεδομένα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία από υπεύθυνο επεξεργασίας 
δεν επιτρέπουν στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας να εξακριβώσει την 
ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υποχρεούται 
να λαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες 
προκειμένου να προσδιορίζει την 
ταυτότητα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα για τον 
αποκλειστικό σκοπό της συμμόρφωσης 
προς οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος 
κανονισμού.

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

Τροπολογία 1102
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν τα δεδομένα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία από υπεύθυνο επεξεργασίας 
δεν επιτρέπουν στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας να εξακριβώσει την 
ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υποχρεούται 
να λαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες 
προκειμένου να προσδιορίζει την 
ταυτότητα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα για τον 
αποκλειστικό σκοπό της συμμόρφωσης 
προς οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος 
κανονισμού.

Εάν τα δεδομένα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία από υπεύθυνο επεξεργασίας 
δεν επιτρέπουν στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας να εξακριβώσει την 
ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου, ιδίως 
όταν καθίστανται ανώνυμα ή 
ψευδώνυμα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
δεν υποχρεούται να λαμβάνει πρόσθετες 
πληροφορίες προκειμένου να προσδιορίζει 
την ταυτότητα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα για τον 
αποκλειστικό σκοπό της συμμόρφωσης 
προς οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 1103
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Εάν τα δεδομένα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία από υπεύθυνο επεξεργασίας 
δεν επιτρέπουν στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή στον εκτελούντα την 
επεξεργασία να εξακριβώσει την 
ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου, ιδίως 
όταν καθίστανται ανώνυμα ή 
ψευδώνυμα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
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ταυτότητα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα για τον 
αποκλειστικό σκοπό της συμμόρφωσης 
προς οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος 
κανονισμού.

δεν υποχρεούται να υποβάλλει σε 
επεξεργασία ή να λαμβάνει πρόσθετες 
πληροφορίες προκειμένου να προσδιορίζει 
την ταυτότητα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα για τον 
αποκλειστικό σκοπό της συμμόρφωσης 
προς οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 1104
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν τα δεδομένα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία από υπεύθυνο επεξεργασίας 
δεν επιτρέπουν στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας να εξακριβώσει την 
ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υποχρεούται 
να λαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες 
προκειμένου να προσδιορίζει την 
ταυτότητα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα για τον 
αποκλειστικό σκοπό της συμμόρφωσης 
προς οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος 
κανονισμού.

Εάν τα δεδομένα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία από υπεύθυνο επεξεργασίας 
δεν επιτρέπουν στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας να εξακριβώσει την 
ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου ή να 
το διαχωρίσει, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
δεν λαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες 
προκειμένου να προσδιορίζει την 
ταυτότητα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα για τον 
αποκλειστικό σκοπό της συμμόρφωσης 
προς οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 1105
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10α
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Εκπαίδευση
Οι πολίτες και οι κατοικούντες στην 
Ένωση εκπαιδεύονται με τους 
κατάλληλους τρόπους σχετικά με την 
προστασία των δεδομένων, ως 
αναπόσπαστο μέρος της γενικής 
εκπαίδευσης στα μέσα. Τα αρμόδια 
θεσμικά όργανα των κρατών μελών και 
της Ένωσης επιφορτίζονται με την 
υποστήριξη της εν λόγω εκπαίδευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε συνδεόμενη τροπολογία επί του άρθρου 52 παράγραφος 2.

Τροπολογία 1106
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διαθέτει 
διαφανείς και εύκολα προσπελάσιμες 
πολιτικές όσον αφορά την επεξεργασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και την άσκηση των δικαιωμάτων των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα.

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενεργεί 
βάσει κριτηρίων διαφάνειας και 
προσβασιμότητας όσον αφορά την 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και την άσκηση των 
δικαιωμάτων των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα. Για τον σκοπό 
αυτόν, δύναται να αναλαμβάνει τη 
διάδοση αυτών των κριτηρίων μέσω της 
χάραξης πολιτικών τις οποίες 
γνωστοποιεί σε όλα τα πρόσωπα στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. es

Αιτιολόγηση

Κατ’ αυτό τον τρόπο, επιβεβαιώνονται οι αρχές της διαφάνειας και της προσβασιμότητας ενώ 
παράλληλα παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο χάραξης συγκεκριμένων πολιτικών στο πλαίσιο 
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του κανονισμού. Επί του παρόντος, η χάραξη πολιτικών δεν αποτελεί γενική απαίτηση αλλά 
ευθύνη του κάθε υπεύθυνου επεξεργασίας, παρέχοντας στις αρχές εποπτείας τη δυνατότητα 
διαμόρφωσης σχετικών προτάσεων και κινήτρων.

Τροπολογία 1107
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διαθέτει 
διαφανείς και εύκολα προσπελάσιμες 
πολιτικές όσον αφορά την επεξεργασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και την άσκηση των δικαιωμάτων των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα.

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διαθέτει 
διαφανείς και εύκολα προσπελάσιμες 
πολιτικές, όπως ορίζονται στον κώδικα 
πρακτικής, όσον αφορά την επεξεργασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και την άσκηση των δικαιωμάτων των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 1108
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διαθέτει 
διαφανείς και εύκολα προσπελάσιμες 
πολιτικές όσον αφορά την επεξεργασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και την άσκηση των δικαιωμάτων των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα.

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διαθέτει 
απλές, σύντομες, διαφανείς, καλά 
δομημένες και εύκολα προσπελάσιμες 
πολιτικές όσον αφορά την επεξεργασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και την άσκηση των δικαιωμάτων των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση εναρμονίζει το άρθρο 11 με το άρθρο 7 παράγραφος 2β (νέα) ώστε να 
επιτρέπεται στους υπεύθυνους επεξεργασίας η χρήση μόνο μίας πολιτικής προστασίας 
προσωπικών δεδομένων, ενώ εισάγει θεσμοθετημένες αρχές σχετικά με καταχρηστικές ρήτρες 
σε συμβάσεις που συνάπτονται με καταναλωτές στα εν λόγω έγγραφα.

Τροπολογία 1109
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θέτει στη 
διάθεση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα κάθε 
πληροφορία και γνωστοποίηση σχετική με 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε κατανοητή μορφή, 
χρησιμοποιώντας σαφή και απλή 
διατύπωση, προσαρμοσμένη στο 
συγκεκριμένο πρόσωπο, ιδίως όταν 
πρόκειται για πληροφορία απευθυνόμενη 
ειδικά σε παιδιά.

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θέτει στη 
διάθεση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα κάθε 
πληροφορία και γνωστοποίηση σχετική με 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε κατανοητή μορφή, 
χρησιμοποιώντας σαφή και απλή 
διατύπωση, ιδίως όταν πρόκειται για 
πληροφορία απευθυνόμενη ειδικά σε 
παιδιά.

Or. en

Τροπολογία 1110
Stanimir Ilchev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θέτει στη 
διάθεση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα κάθε 
πληροφορία και γνωστοποίηση σχετική με 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε κατανοητή μορφή, 
χρησιμοποιώντας σαφή και απλή 

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θέτει στη 
διάθεση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα κάθε 
πληροφορία και γνωστοποίηση σχετική με 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε κατανοητή μορφή, 
χρησιμοποιώντας σαφή και απλή 
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διατύπωση, προσαρμοσμένη στο 
συγκεκριμένο πρόσωπο, ιδίως όταν 
πρόκειται για πληροφορία απευθυνόμενη 
ειδικά σε παιδιά.

διατύπωση, ικανή να παραμείνει επίκαιρη 
για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
προσαρμοσμένη στο συγκεκριμένο 
πρόσωπο, ιδίως όταν πρόκειται για 
πληροφορία απευθυνόμενη ειδικά σε 
παιδιά.

Or. de

Τροπολογία 1111
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θέτει στη 
διάθεση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα κάθε 
πληροφορία και γνωστοποίηση σχετική με 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε κατανοητή μορφή, 
χρησιμοποιώντας σαφή και απλή 
διατύπωση, προσαρμοσμένη στο 
συγκεκριμένο πρόσωπο, ιδίως όταν 
πρόκειται για πληροφορία απευθυνόμενη 
ειδικά σε παιδιά.

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θέτει στη 
διάθεση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα κάθε 
πληροφορία και γνωστοποίηση σχετική με 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε κατανοητή μορφή, 
χρησιμοποιώντας, στο μέτρο του δυνατού, 
σαφή και απλή διατύπωση. Αυτό το 
τελευταίο πρέπει να λαμβάνεται κυρίως 
υπόψη όταν πρόκειται για πληροφορία 
απευθυνόμενη ειδικά σε παιδιά.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η ανάγκη προσαρμογής της γλώσσας στις ανάγκες του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα μπορεί να αποδειχθεί υπερβολική και δύσχρηστη. Ως εκ τούτου, για να αποφευχθεί 
κάθε δυσανάλογη επιβάρυνση, προτείνεται μια εναλλακτική διατύπωση.

Τροπολογία 1112
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θέτει στη 
διάθεση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα κάθε 
πληροφορία και γνωστοποίηση σχετική με 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε κατανοητή μορφή, 
χρησιμοποιώντας σαφή και απλή 
διατύπωση, προσαρμοσμένη στο 
συγκεκριμένο πρόσωπο, ιδίως όταν 
πρόκειται για πληροφορία απευθυνόμενη 
ειδικά σε παιδιά.

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θέτει στη 
διάθεση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα κάθε 
πληροφορία και γνωστοποίηση σχετική με 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε κατανοητή μορφή, 
χρησιμοποιώντας σαφή και απλή 
διατύπωση, ιδίως όταν πρόκειται για 
πληροφορία απευθυνόμενη ειδικά σε 
παιδιά.

Or. en

Τροπολογία 1113
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θέτει στη 
διάθεση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα κάθε 
πληροφορία και γνωστοποίηση σχετική με 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε κατανοητή μορφή, 
χρησιμοποιώντας σαφή και απλή 
διατύπωση, προσαρμοσμένη στο 
συγκεκριμένο πρόσωπο, ιδίως όταν 
πρόκειται για πληροφορία απευθυνόμενη 
ειδικά σε παιδιά.

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θέτει στη 
διάθεση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα κάθε 
πληροφορία σχετική με την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
κατανοητή μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή 
και απλή διατύπωση, προσαρμοσμένη στο 
συγκεκριμένο πρόσωπο, ιδίως όταν 
πρόκειται για πληροφορία απευθυνόμενη 
ειδικά σε παιδιά.

Or. en

Τροπολογία 1114
Silvia-Adriana Ţicău, Bernd Lange



AM\928600EL.doc 133/185 PE506.146v01-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θέτει στη 
διάθεση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα κάθε 
πληροφορία και γνωστοποίηση σχετική με 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε κατανοητή μορφή, 
χρησιμοποιώντας σαφή και απλή 
διατύπωση, προσαρμοσμένη στο 
συγκεκριμένο πρόσωπο, ιδίως όταν 
πρόκειται για πληροφορία απευθυνόμενη 
ειδικά σε παιδιά.

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θέτει στη 
διάθεση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα κάθε 
πληροφορία και γνωστοποίηση σχετική με 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, για την οποία, σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό, είναι 
υποχρεωμένος να παρέχει πρόσβαση στο 
συγκεκριμένο πρόσωπο, σε μορφή που να 
μπορεί να γίνει κατανοητή από έναν μέσο 
ενημερωμένο, προσεκτικό και με 
αντίληψη καταναλωτή.

Or. en

Τροπολογία 1115
Csaba Sógor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Αιτιολόγηση

Τα εικονίδια δεν είναι τα μόνα γραφικά στοιχεία που διευκολύνουν την κατανόηση.

Τροπολογία 1116
Rui Tavares

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει 
και γνωστοποιεί τις πολιτικές που 
εφαρμόζει για την προστασία των 
δεδομένων μέσω ευνόητου τρόπου 
περιγραφής βασισμένου σε εικονίδια, για 
τους διάφορους τύπους της επεξεργασίας 
δεδομένων, τις προϋποθέσεις και τις 
συνέπειές τους. Η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 86 για τον προσδιορισμό ενός 
τέτοιου τρόπου περιγραφής βασισμένου 
σε εικονίδια. Ο τρόπος περιγραφής 
βασισμένος σε εικονίδια ενημερώνει για 
τον σκοπό της επεξεργασίας, εάν τα 
δεδομένα θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους 
και τους σκοπούς της εν λόγω 
γνωστοποίησης και παρέχει πληροφορίες 
σχετικά με τα συστήματα 
παρακολούθησης, τη δυνατότητα 
προσφυγών, τα διαθέσιμα σημεία 
επικοινωνίας του υπευθύνου 
επεξεργασίας, τις πολιτικές ασφαλείας 
των δεδομένων και τα μέτρα που 
εφαρμόζονται από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας, καθώς και πληροφορίες 
σχετικά με τη διάρκεια της αποθήκευσης.

Or. en
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Τροπολογία 1117
Csaba Sógor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. hu

Αιτιολόγηση

Τα εικονίδια δεν είναι τα μόνα γραφικά στοιχεία που διευκολύνουν την κατανόηση.

Τροπολογία 1118
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11α
Το άρθρο 12 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ και 
τα άρθρα 20 και 21 παράγραφος 3 
στοιχείο ε) της οδηγίας 2002/22/ΕΚ 
αποτελούν εφαρμογή του δικαιώματος 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα για διαφανή ενημέρωση και 
επικοινωνία, γεγονός που απαιτεί από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας να ενημερώνει τα 
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πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα για τα δικαιώματά τους όσον 
αφορά τη χρήση των προσωπικών τους 
πληροφοριών, εφιστούν δε την προσοχή 
στην παρουσία συστημάτων που έχουν 
αναπτυχθεί σύμφωνα με τις αρχές 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής ήδη από 
τον σχεδιασμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 12 της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
και τα άρθρα 20 και 21 της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία καλύπτουν τις υπηρεσίες 
καταλόγου ως μέρος του πεδίου εφαρμογής των καθολικών υπηρεσιών. Οι βάσεις δεδομένων 
των παρόχων υπηρεσιών καταλόγου πρέπει να είναι «πλήρεις» και, ως εκ τούτου, η καταγραφή 
δεδομένων συνδρομητή είναι τόσο σημαντική όσο και η ανάγκη να είναι ο συνδρομητής σαφώς 
ενημερωμένος για όλες τις επιλογές του, ανεξάρτητα από το μοντέλο που εγκρίνει ένα κράτος 
μέλος (οικειοθελής συμμετοχή, δικαίωμα εξαίρεσης από τα δεδομένα ή υβριδικό μοντέλο).

Τροπολογία 1119
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θεσπίζει 
διαδικασίες για την παροχή των 
πληροφοριών που αναφέρονται στο 
άρθρο 14 και για την άσκηση των 
δικαιωμάτων των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα που 
προβλέπονται στο άρθρο 13 και στα 
άρθρα 15 έως 19. Ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας προβλέπει ειδικότερα 
μηχανισμούς για τη διευκόλυνση 
υποβολής του αιτήματος για τις ενέργειες 
που αναφέρονται στο άρθρο 13 και στα 
άρθρα 15 έως 19. Εάν τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε 
επεξεργασία με αυτοματοποιημένα μέσα, 

διαγράφεται
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ο υπεύθυνος επεξεργασίας προβλέπει 
επίσης μέσα για την υποβολή των 
αιτημάτων με ηλεκτρονικό τρόπο.

Or. en

Τροπολογία 1120
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θεσπίζει 
διαδικασίες για την παροχή των 
πληροφοριών που αναφέρονται στο 
άρθρο 14 και για την άσκηση των 
δικαιωμάτων των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα που 
προβλέπονται στο άρθρο 13 και στα 
άρθρα 15 έως 19. Ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας προβλέπει ειδικότερα 
μηχανισμούς για τη διευκόλυνση 
υποβολής του αιτήματος για τις ενέργειες 
που αναφέρονται στο άρθρο 13 και στα 
άρθρα 15 έως 19. Εάν τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε 
επεξεργασία με αυτοματοποιημένα μέσα, 
ο υπεύθυνος επεξεργασίας προβλέπει 
επίσης μέσα για την υποβολή των 
αιτημάτων με ηλεκτρονικό τρόπο.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση να υποχρεούται ο υπεύθυνος επεξεργασίας να «θεσπίζει διαδικασίες » και να 
«προβλέπει μηχανισμούς» είναι υπερβολική. Η απαίτηση να υποχρεούται ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας να προβλέπει μέσα για την υποβολή των αιτημάτων με ηλεκτρονικό τρόπο ενέχει 
τον κίνδυνο να μην είναι τεχνολογικά ουδέτερη.
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Τροπολογία 1121
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θεσπίζει 
διαδικασίες για την παροχή των 
πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 
14 και για την άσκηση των δικαιωμάτων 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα που προβλέπονται στο άρθρο 13 
και στα άρθρα 15 έως 19. Ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας προβλέπει ειδικότερα 
μηχανισμούς για τη διευκόλυνση υποβολής 
του αιτήματος για τις ενέργειες που 
αναφέρονται στο άρθρο 13 και στα άρθρα 
15 έως 19. Εάν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία 
με αυτοματοποιημένα μέσα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας προβλέπει επίσης μέσα για 
την υποβολή των αιτημάτων με 
ηλεκτρονικό τρόπο.

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θεσπίζει 
διαδικασίες για την παροχή των 
πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 
14 και για την άσκηση των δικαιωμάτων 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα που προβλέπονται στο άρθρο 13 
και στα άρθρα 15 έως 19. Ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας προβλέπει ειδικότερα 
μηχανισμούς για τη διευκόλυνση υποβολής 
του αιτήματος για τις ενέργειες που 
αναφέρονται στο άρθρο 13 και στα άρθρα 
15 έως 19. Εάν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία 
με αυτοματοποιημένα μέσα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας δύναται να προβλέπει επίσης 
μέσα για την υποβολή των αιτημάτων με 
ηλεκτρονικό τρόπο.

Or. en

Τροπολογία 1122
Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θεσπίζει 
διαδικασίες για την παροχή των 
πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 
14 και για την άσκηση των δικαιωμάτων 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα που προβλέπονται στο άρθρο 13 
και στα άρθρα 15 έως 19. Ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας προβλέπει ειδικότερα 
μηχανισμούς για τη διευκόλυνση υποβολής 
του αιτήματος για τις ενέργειες που 

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θεσπίζει 
διαδικασίες για την παροχή των 
πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 
14 και για την άσκηση των δικαιωμάτων 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα που προβλέπονται στο άρθρο 13 
και στα άρθρα 15 έως 19. Ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας προβλέπει ειδικότερα 
μηχανισμούς για τη διευκόλυνση υποβολής 
του αιτήματος για τις ενέργειες που 
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αναφέρονται στο άρθρο 13 και στα άρθρα 
15 έως 19. Εάν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία 
με αυτοματοποιημένα μέσα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας προβλέπει επίσης μέσα για 
την υποβολή των αιτημάτων με 
ηλεκτρονικό τρόπο.

αναφέρονται στο άρθρο 13 και στα άρθρα 
15 έως 19. Εάν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία 
με αυτοματοποιημένα μέσα, και εφόσον οι 
προσπάθειες ή οι δαπάνες που 
προκύπτουν δεν είναι δυσανάλογες, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας προβλέπει επίσης 
μέσα για την υποβολή των αιτημάτων με 
ηλεκτρονικό τρόπο.

Or. en

Τροπολογία 1123
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θεσπίζει 
διαδικασίες για την παροχή των 
πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 
14 και για την άσκηση των δικαιωμάτων 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα που προβλέπονται στο άρθρο 13 
και στα άρθρα 15 έως 19. Ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας προβλέπει ειδικότερα 
μηχανισμούς για τη διευκόλυνση υποβολής 
του αιτήματος για τις ενέργειες που 
αναφέρονται στο άρθρο 13 και στα άρθρα 
15 έως 19. Εάν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία 
με αυτοματοποιημένα μέσα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας προβλέπει επίσης μέσα για 
την υποβολή των αιτημάτων με 
ηλεκτρονικό τρόπο.

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 
14 και για την άσκηση των δικαιωμάτων 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα που προβλέπονται στο άρθρο 13 
και στα άρθρα 15 έως 19. Ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας προβλέπει ειδικότερα 
μηχανισμούς για τη διευκόλυνση υποβολής 
του αιτήματος για τις ενέργειες που 
αναφέρονται στο άρθρο 13 και στα άρθρα 
15 έως 19. Εάν κρίνεται αναγκαίο, όλες 
αυτές οι πληροφορίες μπορούν να 
τεκμηριώνονται υπό τη μορφή πολιτικών 
και εγχειριδίων διεργασιών, ώστε να 
διευκολύνεται η γνώση και ο χειρισμός 
τους.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το σημαντικό σε αυτή την περίπτωση είναι να είναι δυνατή η λήψη πληροφοριών και η άσκηση 
των δικαιωμάτων. Για αυτόν τον λόγο, ορισμένοι οργανισμοί, λόγω της σημασίας τους ή της 
περιπλοκότητάς τους, μπορεί να έχουν ανάγκη, προς όφελος των προσώπων στα οποία 
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αναφέρονται τα δεδομένα, τη θέσπιση σαφώς καθορισμένων διαδικασιών για την άσκηση των 
δικαιωμάτων αναφοράς, ενώ άλλοι οργανισμοί, ήσσονος σημασίας ή με πολύ απλή δομή, να 
μην έχουν ανάγκη διαδικασίες με τη στενή έννοια ή, το πολύ, να αρκούνται στην παροχή πολύ 
συνοπτικών πληροφοριών προς τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα σχετικά με 
τον τρόπο που αυτοί ενεργούν.

Τροπολογία 1124
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θεσπίζει 
διαδικασίες για την παροχή των 
πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 
14 και για την άσκηση των δικαιωμάτων 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα που προβλέπονται στο άρθρο 13 
και στα άρθρα 15 έως 19. Ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας προβλέπει ειδικότερα 
μηχανισμούς για τη διευκόλυνση υποβολής 
του αιτήματος για τις ενέργειες που 
αναφέρονται στο άρθρο 13 και στα άρθρα 
15 έως 19. Εάν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία 
με αυτοματοποιημένα μέσα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας προβλέπει επίσης μέσα για 
την υποβολή των αιτημάτων με 
ηλεκτρονικό τρόπο.

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θεσπίζει 
διαδικασίες για την παροχή των 
πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 
14 και για την άσκηση των δικαιωμάτων 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα που προβλέπονται στο άρθρο 13 
και στα άρθρα 15 έως 19. Ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας προβλέπει ειδικότερα 
μηχανισμούς για τη διευκόλυνση υποβολής 
του αιτήματος για τις ενέργειες που 
αναφέρονται στο άρθρο 13 και στα άρθρα 
15 έως 19. Εάν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία 
με αυτοματοποιημένα μέσα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας δύναται να προβλέπει επίσης 
μέσα για την υποβολή των αιτημάτων με 
ηλεκτρονικό τρόπο.

Or. en

Τροπολογία 1125
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θεσπίζει 
διαδικασίες για την παροχή των 

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θεσπίζει 
διαδικασίες για την παροχή των 
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πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 
14 και για την άσκηση των δικαιωμάτων 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα που προβλέπονται στο άρθρο 13 
και στα άρθρα 15 έως 19. Ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας προβλέπει ειδικότερα 
μηχανισμούς για τη διευκόλυνση 
υποβολής του αιτήματος για τις ενέργειες 
που αναφέρονται στο άρθρο 13 και στα 
άρθρα 15 έως 19. Εάν τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε 
επεξεργασία με αυτοματοποιημένα μέσα, 
ο υπεύθυνος επεξεργασίας προβλέπει 
επίσης μέσα για την υποβολή των 
αιτημάτων με ηλεκτρονικό τρόπο.

πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 
14 και για την άσκηση των δικαιωμάτων 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα που προβλέπονται στο άρθρο 13 
και στα άρθρα 15 έως 19. Εάν το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα επιθυμεί να ασκήσει τα 
δικαιώματα που αναφέρονται στο άρθρο 
13 και στα άρθρα 15 έως 19, υποβάλλει 
σχετικό αίτημα στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας με ιδιοχείρως 
υπογεγραμμένο ή αντίστοιχο επικυρωμένο 
έγγραφο.

Or. en

Τροπολογία 1126
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα χωρίς καθυστέρηση, και το 
αργότερο εντός ενός μηνός από την 
παραλαβή του αιτήματος, για το κατά 
πόσον έχει αναληφθεί οποιαδήποτε 
ενέργεια σύμφωνα με το άρθρο 13 και τα 
άρθρα 15 έως 19 και παρέχει τις 
πληροφορίες που ζητήθηκαν. Η προθεσμία 
αυτή μπορεί να παραταθεί για έναν ακόμη 
μήνα, εάν περισσότερα πρόσωπα στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα ασκήσουν 
τα δικαιώματά τους και η συνεργασία τους 
είναι απαραίτητη σε εύλογο βαθμό για την 
αποφυγή αδικαιολόγητων και 
δυσανάλογων προσπαθειών εκ μέρους του 
υπευθύνου επεξεργασίας. Η ενημέρωση 
παρέχεται εγγράφως. Εάν το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα υποβάλλει 
το αίτημα σε ηλεκτρονική μορφή, οι 

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα χωρίς καθυστέρηση, και το 
αργότερο εντός ενός μηνός από την 
παραλαβή του αιτήματος, για το κατά 
πόσον έχει αναληφθεί οποιαδήποτε 
ενέργεια σύμφωνα με το άρθρο 13 και τα 
άρθρα 15 έως 19 και παρέχει τις 
πληροφορίες που ζητήθηκαν. Η προθεσμία 
αυτή μπορεί να παραταθεί για έναν ακόμη 
μήνα, εάν περισσότερα πρόσωπα στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα ασκήσουν 
τα δικαιώματά τους και η συνεργασία τους 
είναι απαραίτητη σε εύλογο βαθμό για την 
αποφυγή αδικαιολόγητων και 
δυσανάλογων προσπαθειών εκ μέρους του 
υπευθύνου επεξεργασίας. Η ενημέρωση 
παρέχεται εγγράφως. Εάν το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα υποβάλλει 
το αίτημα σε ηλεκτρονική μορφή, οι 
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πληροφορίες παρέχονται σε ηλεκτρονική 
μορφή, εκτός εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ζητήσει κάτι 
διαφορετικό.

πληροφορίες δύναται να παρέχονται σε 
ηλεκτρονική μορφή, εκτός εάν το πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα 
ζητήσει κάτι διαφορετικό.

Or. en

Τροπολογία 1127
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα χωρίς καθυστέρηση, και το 
αργότερο εντός ενός μηνός από την 
παραλαβή του αιτήματος, για το κατά 
πόσον έχει αναληφθεί οποιαδήποτε 
ενέργεια σύμφωνα με το άρθρο 13 και τα 
άρθρα 15 έως 19 και παρέχει τις 
πληροφορίες που ζητήθηκαν. Η προθεσμία 
αυτή μπορεί να παραταθεί για έναν ακόμη 
μήνα, εάν περισσότερα πρόσωπα στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα ασκήσουν 
τα δικαιώματά τους και η συνεργασία τους 
είναι απαραίτητη σε εύλογο βαθμό για την 
αποφυγή αδικαιολόγητων και 
δυσανάλογων προσπαθειών εκ μέρους του 
υπευθύνου επεξεργασίας. Η ενημέρωση 
παρέχεται εγγράφως. 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.

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα χωρίς καθυστέρηση, και το 
αργότερο εντός ενός μηνός από την 
παραλαβή του αιτήματος, για το κατά 
πόσον έχει αναληφθεί οποιαδήποτε 
ενέργεια σύμφωνα με το άρθρο 13 και τα 
άρθρα 15 έως 19 και παρέχει τις 
πληροφορίες που ζητήθηκαν. Η προθεσμία 
αυτή μπορεί να παραταθεί για έναν ακόμη 
μήνα, εάν περισσότερα πρόσωπα στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα ασκήσουν 
τα δικαιώματά τους και η συνεργασία τους 
είναι απαραίτητη σε εύλογο βαθμό για την 
αποφυγή αδικαιολόγητων και 
δυσανάλογων προσπαθειών εκ μέρους του 
υπευθύνου επεξεργασίας. Η ενημέρωση 
παρέχεται εγγράφως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τη διαγραφή αποφεύγεται η γραφειοκρατία για τις ΜΜΕ.
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Τροπολογία 1128
Claude Moraes, Glenis Willmott

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα χωρίς καθυστέρηση, και το 
αργότερο εντός ενός μηνός από την 
παραλαβή του αιτήματος, για το κατά 
πόσον έχει αναληφθεί οποιαδήποτε 
ενέργεια σύμφωνα με το άρθρο 13 και τα 
άρθρα 15 έως 19 και παρέχει τις 
πληροφορίες που ζητήθηκαν. Η προθεσμία 
αυτή μπορεί να παραταθεί για έναν ακόμη 
μήνα, εάν περισσότερα πρόσωπα στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα ασκήσουν 
τα δικαιώματά τους και η συνεργασία τους 
είναι απαραίτητη σε εύλογο βαθμό για την 
αποφυγή αδικαιολόγητων και 
δυσανάλογων προσπαθειών εκ μέρους του 
υπευθύνου επεξεργασίας. Η ενημέρωση 
παρέχεται εγγράφως. 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.

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα χωρίς καθυστέρηση, και το 
αργότερο εντός ενός μηνός από την 
παραλαβή του αιτήματος, για το κατά 
πόσον έχει αναληφθεί οποιαδήποτε 
ενέργεια σύμφωνα με το άρθρο 13 και τα 
άρθρα 15 έως 19 και παρέχει τις 
πληροφορίες που ζητήθηκαν. Η προθεσμία 
αυτή μπορεί να παραταθεί για έναν ακόμη 
μήνα, εάν περισσότερα πρόσωπα στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα ασκήσουν 
τα δικαιώματά τους και η συνεργασία τους 
είναι απαραίτητη σε εύλογο βαθμό για την 
αποφυγή αδικαιολόγητων και 
δυσανάλογων προσπαθειών εκ μέρους του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή εάν η φύση 
των δεδομένων που ζητήθηκαν επιβάλλει 
την επανεξέτασή τους πριν καταστούν 
διαθέσιμα προκειμένου να προστατευτούν 
δεδομένα που αφορούν τρίτους και 
περιέχονται στο αρχείο. Η ενημέρωση 
παρέχεται εγγράφως. 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να περιέχουν πραγματικές ή/και κερδοσκοπικές 
πληροφορίες που αφορούν τρίτους. Πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα παράτασης της 
προθεσμίας προκειμένου να προστατευτούν προσωπικά δεδομένα που αφορούν τρίτους. Αυτό 
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είναι ιδιαίτερα σημαντικό στις περιπτώσεις της υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνικής 
πρόνοιας.

Τροπολογία 1129
Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα χωρίς καθυστέρηση, και το 
αργότερο εντός ενός μηνός από την 
παραλαβή του αιτήματος, για το κατά 
πόσον έχει αναληφθεί οποιαδήποτε 
ενέργεια σύμφωνα με το άρθρο 13 και τα 
άρθρα 15 έως 19 και παρέχει τις 
πληροφορίες που ζητήθηκαν. Η προθεσμία 
αυτή μπορεί να παραταθεί για έναν ακόμη 
μήνα, εάν περισσότερα πρόσωπα στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα ασκήσουν 
τα δικαιώματά τους και η συνεργασία τους 
είναι απαραίτητη σε εύλογο βαθμό για την 
αποφυγή αδικαιολόγητων και 
δυσανάλογων προσπαθειών εκ μέρους του 
υπευθύνου επεξεργασίας. Η ενημέρωση 
παρέχεται εγγράφως. 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.

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα χωρίς καθυστέρηση, και το 
αργότερο εντός ενός μηνός από την 
παραλαβή του αιτήματος, για το κατά 
πόσον έχει αναληφθεί οποιαδήποτε 
ενέργεια σύμφωνα με το άρθρο 13 και τα 
άρθρα 15 έως 19 και παρέχει τις 
πληροφορίες που ζητήθηκαν. Η προθεσμία 
αυτή μπορεί να παραταθεί, εάν 
περισσότερα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα ασκήσουν τα 
δικαιώματά τους και η συνεργασία τους 
είναι απαραίτητη σε εύλογο βαθμό για την 
αποφυγή αδικαιολόγητων και 
δυσανάλογων προσπαθειών εκ μέρους του 
υπευθύνου επεξεργασίας. Η ενημέρωση 
παρέχεται εγγράφως. Εάν το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα υποβάλλει 
το αίτημα σε ηλεκτρονική μορφή, οι 
πληροφορίες παρέχονται σε ηλεκτρονική 
μορφή, εάν αυτό είναι εφικτό, εκτός εάν 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα ζητήσει κάτι διαφορετικό.

Or. en

Τροπολογία 1130
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα χωρίς καθυστέρηση, και το 
αργότερο εντός ενός μηνός από την 
παραλαβή του αιτήματος, για το κατά 
πόσον έχει αναληφθεί οποιαδήποτε 
ενέργεια σύμφωνα με το άρθρο 13 και τα 
άρθρα 15 έως 19 και παρέχει τις 
πληροφορίες που ζητήθηκαν. Η προθεσμία 
αυτή μπορεί να παραταθεί για έναν ακόμη 
μήνα, εάν περισσότερα πρόσωπα στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα ασκήσουν 
τα δικαιώματά τους και η συνεργασία τους 
είναι απαραίτητη σε εύλογο βαθμό για την 
αποφυγή αδικαιολόγητων και 
δυσανάλογων προσπαθειών εκ μέρους του 
υπευθύνου επεξεργασίας. Η ενημέρωση 
παρέχεται εγγράφως. 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.

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα χωρίς καθυστέρηση, και το 
αργότερο εντός ενός μηνός από την 
παραλαβή του αιτήματος, για το κατά 
πόσον έχει αναληφθεί οποιαδήποτε 
ενέργεια σύμφωνα με το άρθρο 13 και τα 
άρθρα 15 έως 19 και παρέχει τις 
πληροφορίες που ζητήθηκαν. Η προθεσμία 
αυτή μπορεί να παραταθεί για έναν ακόμη 
μήνα, εάν περισσότερα πρόσωπα στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα ασκήσουν 
τα δικαιώματά τους και η συνεργασία τους 
είναι απαραίτητη σε εύλογο βαθμό για την 
αποφυγή αδικαιολόγητων και 
δυσανάλογων προσπαθειών εκ μέρους του 
υπευθύνου επεξεργασίας. Η ενημέρωση 
παρέχεται εγγράφως. Εάν το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα υποβάλλει 
το αίτημα σε ηλεκτρονική μορφή, οι 
πληροφορίες δύναται να παρέχονται σε 
ηλεκτρονική μορφή, εκτός εάν το πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα 
ζητήσει κάτι διαφορετικό ή εκτός εάν ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας έχει λόγο να 
πιστεύει ότι η παροχή των πληροφοριών 
σε ηλεκτρονική μορφή μπορεί να επιφέρει 
σημαντικό κίνδυνο απάτης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κοινοποίηση ορισμένων δεδομένων σε καταναλωτές σε ηλεκτρονική μορφή, όπως τα 
πιστωτικά αρχεία, θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα τροποποίηση ή υποκλοπή ταυτότητας. Η 
κοινοποίηση δεδομένων θα πρέπει να εξαρτάται από ελέγχους εξακρίβωσης των στοιχείων που 
πληρούν τα κριτήρια που ορίζει η υπηρεσία που τηρεί τα δεδομένα, για λόγους πρόληψης της 
υποκλοπής, της κατάχρησης, της δόλιας χρήσης ή της τροποποίησής τους.

Τροπολογία 1131
Louis Michel
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα χωρίς καθυστέρηση, και το 
αργότερο εντός ενός μηνός από την 
παραλαβή του αιτήματος, για το κατά 
πόσον έχει αναληφθεί οποιαδήποτε 
ενέργεια σύμφωνα με το άρθρο 13 και τα 
άρθρα 15 έως 19 και παρέχει τις 
πληροφορίες που ζητήθηκαν. Η προθεσμία 
αυτή μπορεί να παραταθεί για έναν 
ακόμη μήνα, εάν περισσότερα πρόσωπα 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα 
ασκήσουν τα δικαιώματά τους και η 
συνεργασία τους είναι απαραίτητη σε 
εύλογο βαθμό για την αποφυγή 
αδικαιολόγητων και δυσανάλογων 
προσπαθειών εκ μέρους του υπευθύνου 
επεξεργασίας. Η ενημέρωση παρέχεται 
εγγράφως. 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.

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα χωρίς υπερβολική καθυστέρηση, 
για το κατά πόσον έχει αναληφθεί 
οποιαδήποτε ενέργεια σύμφωνα με το 
άρθρο 13 και τα άρθρα 15 έως 19 και 
παρέχει τις πληροφορίες που ζητήθηκαν. Η 
ενημέρωση παρέχεται εγγράφως, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών 
μέσων.

Or. en

Τροπολογία 1132
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα χωρίς καθυστέρηση, και το 
αργότερο εντός ενός μηνός από την 
παραλαβή του αιτήματος, για το κατά 

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα χωρίς καθυστέρηση, και το 
αργότερο εντός ενός μηνός από την 
παραλαβή του αιτήματος, για το κατά 
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πόσον έχει αναληφθεί οποιαδήποτε 
ενέργεια σύμφωνα με το άρθρο 13 και τα 
άρθρα 15 έως 19 και παρέχει τις 
πληροφορίες που ζητήθηκαν. Η προθεσμία 
αυτή μπορεί να παραταθεί για έναν ακόμη 
μήνα, εάν περισσότερα πρόσωπα στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα ασκήσουν 
τα δικαιώματά τους και η συνεργασία τους 
είναι απαραίτητη σε εύλογο βαθμό για την 
αποφυγή αδικαιολόγητων και 
δυσανάλογων προσπαθειών εκ μέρους του 
υπευθύνου επεξεργασίας. Η ενημέρωση 
παρέχεται εγγράφως. 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.

πόσον έχει αναληφθεί οποιαδήποτε 
ενέργεια σύμφωνα με το άρθρο 13 και τα 
άρθρα 15 έως 19 και παρέχει τις 
πληροφορίες που ζητήθηκαν. Η προθεσμία 
αυτή μπορεί να παραταθεί για έναν ακόμη 
μήνα, εάν περισσότερα πρόσωπα στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα ασκήσουν 
τα δικαιώματά τους και η συνεργασία τους 
είναι απαραίτητη σε εύλογο βαθμό για την 
αποφυγή αδικαιολόγητων και 
δυσανάλογων προσπαθειών εκ μέρους του 
υπευθύνου επεξεργασίας. Η ενημέρωση 
παρέχεται εγγράφως ή σε ηλεκτρονική 
μορφή, ανάλογα με το αίτημα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απλούστερη διαδικασία, καθώς αφήνει πάντα την επιλογή του μορφοτύπου στο πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και όχι μόνο όταν υποβάλλει το αίτημα σε ηλεκτρονική μορφή.

Τροπολογία 1133
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα χωρίς καθυστέρηση, και το 
αργότερο εντός ενός μηνός από την 
παραλαβή του αιτήματος, για το κατά 
πόσον έχει αναληφθεί οποιαδήποτε 
ενέργεια σύμφωνα με το άρθρο 13 και τα 
άρθρα 15 έως 19 και παρέχει τις 
πληροφορίες που ζητήθηκαν. Η προθεσμία 
αυτή μπορεί να παραταθεί για έναν 

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα χωρίς υπερβολική καθυστέρηση, 
για το κατά πόσον έχει αναληφθεί 
οποιαδήποτε ενέργεια σύμφωνα με το 
άρθρο 13 και τα άρθρα 15 έως 19 και 
παρέχει τις πληροφορίες που ζητήθηκαν. Η 
ενημέρωση παρέχεται εγγράφως.
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ακόμη μήνα, εάν περισσότερα πρόσωπα 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα 
ασκήσουν τα δικαιώματά τους και η 
συνεργασία τους είναι απαραίτητη σε 
εύλογο βαθμό για την αποφυγή 
αδικαιολόγητων και δυσανάλογων 
προσπαθειών εκ μέρους του υπευθύνου 
επεξεργασίας. Η ενημέρωση παρέχεται 
εγγράφως. 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχική διατύπωση είναι υπερβολικά περιοριστική. Το θέμα αντιμετωπίζεται κατά τον 
καλύτερο τρόπο με καθοδήγηση.

Τροπολογία 1134
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα χωρίς καθυστέρηση, και το 
αργότερο εντός ενός μηνός από την 
παραλαβή του αιτήματος, για το κατά 
πόσον έχει αναληφθεί οποιαδήποτε 
ενέργεια σύμφωνα με το άρθρο 13 και τα 
άρθρα 15 έως 19 και παρέχει τις 
πληροφορίες που ζητήθηκαν. Η προθεσμία 
αυτή μπορεί να παραταθεί για έναν ακόμη 
μήνα, εάν περισσότερα πρόσωπα στα 
οποία αναφέρονται τα δεδομένα ασκήσουν 
τα δικαιώματά τους και η συνεργασία τους 

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει 
το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα αμελλητί, και το αργότερο εντός 
30 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή 
του αιτήματος, για το κατά πόσον έχει 
αναληφθεί οποιαδήποτε ενέργεια σύμφωνα 
με το άρθρο 13 και τα άρθρα 15 έως 19 και 
παρέχει τις πληροφορίες που ζητήθηκαν. Η 
προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για 
30 ακόμη εργάσιμες ημέρες, εάν 
περισσότερα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα ασκήσουν τα 
δικαιώματά τους και η συνεργασία τους 
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είναι απαραίτητη σε εύλογο βαθμό για την 
αποφυγή αδικαιολόγητων και 
δυσανάλογων προσπαθειών εκ μέρους του 
υπευθύνου επεξεργασίας. Η ενημέρωση 
παρέχεται εγγράφως. 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.

είναι απαραίτητη σε εύλογο βαθμό για την 
αποφυγή αδικαιολόγητων και 
δυσανάλογων προσπαθειών εκ μέρους του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή σε περίπτωση 
που η ενημέρωση θα ήταν ελλιπής ή 
ανακριβής. Η ενημέρωση παρέχεται με 
τον τρόπο που υποβλήθηκε το αίτημα, 
εκτός εάν το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ζητήσει κάτι 
διαφορετικό.

Or. en

Τροπολογία 1135
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας αρνείται 
να ενεργήσει επί του αιτήματος του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
ενημερώνει το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα για την άρνηση 
και για τις δυνατότητες υποβολής 
καταγγελίας στην αρχή ελέγχου και 
άσκησης δικαστικής προσφυγής.

3. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν 
ενεργήσει επί του αιτήματος του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα έχει το 
δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας να ενημερωθεί για τους 
λόγους που δεν ενήργησε επί του 
αιτήματος και για τις δυνατότητες 
υποβολής καταγγελίας στην αρχή ελέγχου 
και άσκησης δικαστικής προσφυγής.

Or. en

Τροπολογία 1136
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3



PE506.146v01-00 150/185 AM\928600EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας αρνείται 
να ενεργήσει επί του αιτήματος του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
ενημερώνει το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα για την άρνηση 
και για τις δυνατότητες υποβολής 
καταγγελίας στην αρχή ελέγχου και 
άσκησης δικαστικής προσφυγής.

3. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας αρνείται 
να ενεργήσει επί του αιτήματος του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
ενημερώνει το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα για την άρνηση, 
για όλα τα γεγονότα που οδήγησαν στην 
άρνηση και για τις δυνατότητες υποβολής 
καταγγελίας στην αρχή ελέγχου και 
άσκησης δικαστικής προσφυγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλές φορές οι υπεύθυνοι επεξεργασίας αρνούνται τα δικαιώματα των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα χωρίς επαρκή επιχειρήματα. Είναι αδύνατο για το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα να αποκαλύψει την παράνομη άρνηση των δικαιωμάτων του.

Τροπολογία 1137
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας αρνείται 
να ενεργήσει επί του αιτήματος του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
ενημερώνει το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα για την άρνηση 
και για τις δυνατότητες υποβολής 
καταγγελίας στην αρχή ελέγχου και 
άσκησης δικαστικής προσφυγής.

3. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν 
ενεργήσει επί του αιτήματος του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα έχει το 
δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην 
αρχή ελέγχου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας στην αρχή ελέγχου είναι αρκετή για να 
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διασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα θα γίνονται 
σεβαστά.

Τροπολογία 1138
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Η ενημέρωση και οι ενέργειες που 
εκτελούνται επί των αιτημάτων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
παρέχονται και εκτελούνται ατελώς. Εάν 
τα αιτήματα είναι προδήλως υπερβολικά, 
ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου 
χαρακτήρα τους ή της περιπλοκότητάς 
τους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να 
επιβάλει την καταβολή κάποιου τέλους 
που θα αντιστοιχεί στις 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη η περιπλοκότητα του αιτήματος (π.χ. ο όγκος ή η δομή των 
ζητούμενων δεδομένων).

Τροπολογία 1139
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η ενημέρωση και οι ενέργειες που 4. Η ενημέρωση και οι ενέργειες που 
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εκτελούνται επί των αιτημάτων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
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 τέλους για την παροχή 
της ενημέρωσης ή για την εκτέλεση της 
ζητούμενης ενέργειας, ή ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας μπορεί να μην εκτελέσει τη 
ζητούμενη ενέργεια. Στην περίπτωση 
αυτή, ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει το 
βάρος της απόδειξης του προδήλως 
υπερβολικού χαρακτήρα του αιτήματος.

εκτελούνται επί των αιτημάτων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
παρέχονται και εκτελούνται ατελώς. Εάν 
τα αιτήματα είναι προδήλως υπερβολικά, 
ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου 
χαρακτήρα τους ή της περιπλοκότητάς 
τους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να 
επιβάλει την καταβολή κάποιου τέλους 
που θα αντιστοιχεί στις 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.

Or. en

Τροπολογία 1140
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 1141
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Η ενημέρωση και οι ενέργειες που 
εκτελούνται επί των αιτημάτων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
παρέχονται και εκτελούνται ατελώς. Εάν 
τα αιτήματα είναι προδήλως υπερβολικά, 
εάν δηλαδή υποβληθεί το ίδιο αίτημα 
περισσότερες από μία φορές σε διάστημα 
6 μηνών, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
μπορεί να επιβάλει την καταβολή τέλους 
για τις διοικητικές δαπάνες για την 
παροχή της ενημέρωσης ή για την 
εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, ή ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να μην 
εκτελέσει τη ζητούμενη ενέργεια. Στην 
περίπτωση αυτή, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας φέρει το βάρος της 
απόδειξης του επαναλαμβανόμενου 
χαρακτήρα του αιτήματος.

Or. en

Τροπολογία 1142
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η ενημέρωση και οι ενέργειες που 
εκτελούνται επί των αιτημάτων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
παρέχονται και εκτελούνται ατελώς. Εάν 
τα αιτήματα είναι προδήλως υπερβολικά, 
ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου 
χαρακτήρα τους, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας μπορεί να επιβάλει την 
καταβολή κάποιου τέλους για την παροχή 

4. Η ενημέρωση και οι ενέργειες που 
εκτελούνται επί των αιτημάτων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
παρέχονται και εκτελούνται ατελώς, εκτός 
από τις δαπάνες που προκύπτουν στον 
υπεύθυνο επεξεργασίας κατά τη 
διαχείριση των αιτημάτων. Εάν τα 
αιτήματα είναι κακόβουλα ή προδήλως 
υπερβολικά, ιδίως λόγω του 
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της ενημέρωσης ή για την εκτέλεση της 
ζητούμενης ενέργειας, ή ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας μπορεί να μην εκτελέσει τη 
ζητούμενη ενέργεια. Στην περίπτωση 
αυτή, ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει το 
βάρος της απόδειξης του προδήλως 
υπερβολικού χαρακτήρα του αιτήματος.

επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να 
αρνηθεί την εκτέλεση της ζητούμενης 
ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 1143
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Μεταφέρθηκε σε μεμονωμένα άρθρα

Τροπολογία 1144
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Η ενημέρωση και οι ενέργειες που 
εκτελούνται επί των αιτημάτων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
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 για την 
παροχή της ενημέρωσης ή για την 
εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας. Το 
ύψος του εν λόγω τέλους δεν υπερβαίνει 
τις δαπάνες για την παροχή της 
ζητούμενης ενημέρωσης. Στην περίπτωση 
αυτή, ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει το 
βάρος της απόδειξης του προδήλως 
υπερβολικού χαρακτήρα του αιτήματος.

Or. en

Τροπολογία 1145
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η ενημέρωση και οι ενέργειες που 
εκτελούνται επί των αιτημάτων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
παρέχονται και εκτελούνται ατελώς. Εάν 
τα αιτήματα είναι προδήλως υπερβολικά, 
ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου 
χαρακτήρα τους, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας μπορεί να επιβάλει την 
καταβολή κάποιου τέλους για την παροχή 
της ενημέρωσης ή για την εκτέλεση της 
ζητούμενης ενέργειας, ή ο υπεύθυνος 

4. Η ενημέρωση και οι ενέργειες που 
εκτελούνται επί των αιτημάτων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
παρέχονται και εκτελούνται ατελώς ή με 
την καταβολή ενός τέλους, επαρκούς για 
την κάλυψη των διοικητικών δαπανών 
για τη διαχείριση, ιδίως όταν πρόκειται 
για επαναλαμβανόμενα ή μεγάλου όγκου 
αιτήματα. Εάν τα αιτήματα είναι 
προδήλως υπερβολικά, ιδίως εάν 
προκαλούν στοχευόμενη αναστάτωση, 
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επεξεργασίας μπορεί να μην εκτελέσει τη 
ζητούμενη ενέργεια. Στην περίπτωση αυτή, 
ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει το βάρος 
της απόδειξης του προδήλως υπερβολικού 
χαρακτήρα του αιτήματος.

προβλήματα ή οικονομική επιβάρυνση 
λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα 
τους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να 
επιβάλει την καταβολή κάποιου τέλους για 
την παροχή της ενημέρωσης ή για την 
εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, ή ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να μην 
εκτελέσει τη ζητούμενη ενέργεια. Στην 
περίπτωση αυτή, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας φέρει το βάρος της 
απόδειξης του προδήλως υπερβολικού 
χαρακτήρα του αιτήματος.

Or. en

Τροπολογία 1146
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Για τα αιτήματα ισχύουν τα ακόλουθα 
σύμφωνα με το άρθρο 15: 
α) ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να 
επιβάλει την καταβολή κάποιου τέλους 
για την παροχή της σχετικής 
ενημέρωσης. Το ύψος του εν λόγω τέλους 
δεν είναι υψηλό·
β) ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν 
υποχρεούται να παράσχει τη σχετική 
ενημέρωση έως ότου λάβει τα ακόλουθα·
i) το απαιτούμενο τέλος σύμφωνα με το 
στοιχείο α) ανωτέρω· και
ii) πληροφορίες, που εύλογα μπορεί να 
ζητήσει ο υπεύθυνος επεξεργασίας, 
σχετικά με την ταυτότητα του προσώπου 
που υποβάλλει το αίτημα. 
γ) εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ήδη 
ενεργήσει επί του αιτήματος ενός 
προσώπου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
δεδομένων δεν υποχρεούται να ενεργήσει 
επί μεταγενέστερου πανομοιότυπου ή 
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παρόμοιου αιτήματος του ίδιου 
προσώπου, εκτός εάν έχει μεσολαβήσει 
ένα εύλογο χρονικό διάστημα μεταξύ της 
συμμόρφωσης με το προηγούμενο αίτημα 
και της υποβολής του τρέχοντος 
αιτήματος·
δ) ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη κάθε συναφή οδηγία 
βάσει του άρθρου 38 όταν λαμβάνει 
αποφάσεις που αφορούν τα ακόλουθα: 
θ) εάν ένα μεταγενέστερο αίτημα είναι 
πανομοιότυπο ή παρόμοιο με ένα 
προηγούμενο αίτημα·
ii) εάν έχει μεσολαβήσει εύλογο χρονικό 
διάστημα μεταξύ της συμμόρφωσης με 
το προηγούμενο αίτημα και της υποβολής 
του τρέχοντος αιτήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η καταβολή ενός εύλογου τέλους είναι συμβατή με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η αποτροπή 
κερδοσκοπικών, επαναλαμβανόμενων και κακόβουλων αιτημάτων είναι έννομη προκειμένου 
να αποφευχθεί δυσανάλογη επιβάρυνση για τους υπευθύνους επεξεργασίας.

Τροπολογία 1147
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 1148
Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1149
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Με την παραπάνω διάταξη, η Επιτροπή θα έθιγε σε μεγάλο βαθμό τα δικαιώματα του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα σε περίπτωση που ένα δικαίωμά του ασκούνταν 
με προδήλως υπερβολικό τρόπο. Επιπλέον, πρόκειται για αυστηρά οριοθετημένο θέμα, το οποίο 
θα πρέπει να αφεθεί στην αρμοδιότητα των αρχών ελέγχου και των δικαστικών αρχών.
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Τροπολογία 1150
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1151
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1152
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1153
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος αυτή δεν είναι απαραίτητη.

Τροπολογία 1154
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1155
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εξουσιοδότηση προϋποθέτει την ολοκλήρωση των υπό εξέλιξη διαβουλεύσεων αναφορικά με 
το σχέδιο κανονισμού σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης 
για ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά. Ο ορισμός προτύπων και διαδικασιών για 
την ενημέρωση με ηλεκτρονικό μορφότυπο υπεισέρχεται σε υπερβολικό βαθμό στον τομέα των 
τεχνικών προτύπων, μεταξύ άλλων και στον δημόσιο τομέα.

Τροπολογία 1156
Axel Voss
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1157
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 1158
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1159
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παράγραφος αυτή δεν είναι απαραίτητη.

Τροπολογία 1160
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για να καταρτίζει 
τυποποιημένα έντυπα και να προσδιορίζει 
τυποποιημένες διαδικασίες για την 
ενημέρωση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2, συμπεριλαμβανομένου του 
ηλεκτρονικού μορφοτύπου. Για τον σκοπό 
αυτό, η Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα 
μέτρα για τις πολύ μικρές, τις μικρές και 
τις μεσαίες επιχειρήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οριζόντια τροποποίηση που αντικαθιστά όλες τις εκτελεστικές πράξεις με πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση προκειμένου να διασφαλίζεται η πλήρης συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Τροπολογία 1161
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή μπορεί να καταρτίσει 
τυποποιημένα έντυπα και να προσδιορίσει 
τυποποιημένες διαδικασίες για την 

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

παράγραφο 2. Για τον σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα 
για τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις 
μεσαίες επιχειρήσεις. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 1162
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1163
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

6. Η Επιτροπή μπορεί να καταρτίσει 
τυποποιημένα έντυπα για την ενημέρωση 
που προβλέπεται στην παράγραφο 2, 
συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού 
μορφοτύπου. Για τον σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα 
για τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις 
μεσαίες επιχειρήσεις. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις, κατόπιν έγκρισης 
της γνωμοδότησης του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 
παράγραφος 2. Εάν η Επιτροπή 
επικαλεστεί τα προνόμιά της κατά το 
άρθρο 10 του κανονισμού 2012/1025, 
διασφαλίζει επαρκή εκπροσώπηση των 
πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων καθώς και των 
ομάδων καταναλωτών και τη συμφωνία 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Προστασίας Δεδομένων με τη χρήση των 
εν λόγω προτύπων του κλάδου για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως εναλλακτική λύση στη λήψη μέτρων, η Επιτροπή μπορεί να αιτηθεί ένα πρότυπο του κλάδου. 
Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να ζητηθεί η γνώμη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας 
Δεδομένων και να διασφαλιστεί η επαρκής εκπροσώπηση των ΜΜΕ και των καταναλωτών.

Τροπολογία 1164
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Δικαιώματα σε σχέση με αποδέκτες Υποχρέωση γνωστοποίησης σε 
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περίπτωση διόρθωσης και διαγραφής

Or. de

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 13 δεν περιέχει δικαιώματα σε σχέση με αποδέκτες.

Τροπολογία 1165
Stanimir Ilchev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 13 διαιρείται σε δύο νέες παραγράφους.

Τροπολογία 1166
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Ο υπεύθυνος επεξεργασίας κοινοποιεί 
κάθε διόρθωση ή διαγραφή η οποία 
διενεργείται σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 
17 σε κάθε αποδέκτη στον οποίο 
γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα, εκτός εάν 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας κοινοποιεί κάθε 
διόρθωση ή διαγραφή η οποία διενεργείται 
σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 σε κάθε 
αποδέκτη με τον οποίο διατηρεί 
συμβατική σχέση και στον οποίο 
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αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν 
συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια.

γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα, εκτός εάν 
αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν 
συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια.

Or. en

Τροπολογία 1167
Hélène Flautre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας κοινοποιεί κάθε 
διόρθωση ή διαγραφή η οποία διενεργείται 
σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 σε κάθε 
αποδέκτη στον οποίο διαβιβάστηκαν τα 
δεδομένα. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
ενημερώνει το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα σχετικά με τα 
εν λόγω τρίτα πρόσωπα.

Or. fr

Τροπολογία 1168
Stanimir Ilchev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο άμεσα υπεύθυνος επεξεργασίας 
ενημερώνει όλους τους αποδέκτες, στους 
οποίους έχει κοινοποιήσει δεδομένα, για 
κάθε διόρθωση, διαγραφή ή αντίταξη, 
που πραγματοποιείται δυνάμει των 
άρθρων 16, 17 ή 19. Εάν οι αποδέκτες 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
δεν είναι γνωστοί στον άμεσα υπεύθυνο 
επεξεργασίας, χωρίς αυτό να βασίζεται σε 
δική του πρόθεση ή αμέλεια, 
απαλλάσσεται από την εν λόγω 
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υποχρέωση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο σχετικός κανόνας έχει ως αποτέλεσμα τεράστια μείωση της επιβάρυνσης του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, ιδίως σε περίπτωση διαγραφής αυτών. Η παραπάνω 
υποχρέωση αντιστοιχεί στην υποχρέωση που επιβάλλεται στον άμεσα υπεύθυνο επεξεργασίας 
στο άρθρο 14 παράγραφος 1 για πλήρη τεκμηρίωση έναντι των αποδεκτών.

Τροπολογία 1169
Stanimir Ilchev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο έμμεσα υπεύθυνος επεξεργασίας 
ενημερώνει όλους τους αποδέκτες στους 
οποίους έχει κοινοποιήσει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα για κάθε 
διόρθωση, διαγραφή ή αντίταξη που έχει 
πραγματοποιηθεί δυνάμει των άρθρων 
16, 17 ή 19, εκτός εάν έχουν ήδη 
ενημερωθεί δυνάμει της παραγράφου 1.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η παραπάνω υποχρέωση αντιστοιχεί στην περιορισμένη υποχρέωση τεκμηρίωσης έναντι των 
αποδεκτών που ορίζεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα μπορεί να επιλέξει αν θα ζητήσει πλήρη διαγραφή από τον άμεσα ή μερική διαγραφή 
από τον έμμεσα υπεύθυνο προστασίας.

Τροπολογία 1170
Stanimir Ilchev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – εδάφιο 1 β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το βάρος της απόδειξης για την 
εκπλήρωση των παραπάνω υποχρεώσεων 
επωμίζονται οι υπεύθυνοι επεξεργασίας.

Or. de

Τροπολογία 1171
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13α
Τυποποιημένες πολιτικές πληροφόρησης

1. Εάν υφίσταται τουλάχιστον ένας από 
τους παράγοντες κινδύνου που 
αναφέρονται στο άρθρο 5β παράγραφοι 1 
έως 10 και εάν συλλέγονται δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ένα 
πρόσωπο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
παρέχει στο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα τα ακόλουθα 
στοιχεία πριν από την παροχή της 
ενημέρωσης σύμφωνα με το άρθρο 14.
α) εάν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα συλλέγονται πέραν του 
ελάχιστου απαραίτητου ορίου για κάθε 
συγκεκριμένο σκοπό της επεξεργασίας·
β) εάν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα διατηρούνται πέραν του 
ελάχιστου απαραίτητου ορίου για κάθε 
συγκεκριμένο σκοπό της επεξεργασίας·
γ) εάν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία 
για σκοπούς άλλους από αυτούς για τους 
οποίους συλλέχθηκαν·
δ) εάν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα γνωστοποιούνται σε τρίτους 



AM\928600EL.doc 171/185 PE506.146v01-00

EL

ιδιωτικούς φορείς για σκοπούς άλλους 
από αυτούς για τους οποίους 
συλλέχθηκαν·
ε) εάν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα πωλούνται·
στ) εάν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα διατηρούνται σε 
κρυπτογραφημένη μορφή.
2. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 παρουσιάζονται σύμφωνα 
με το παράρτημα X σε μια 
ευθυγραμμισμένη μορφή πίνακα, με τη 
χρήση κειμένου και συμβόλων, στις 
ακόλουθες τρεις στήλες:
α) στην πρώτη στήλη απεικονίζονται 
γραφικά που συμβολίζουν τα στοιχεία·
β) στη δεύτερη στήλη παρέχονται 
σημαντικές πληροφορίες που 
περιγράφουν τα στοιχεία·
γ) στην τρίτη στήλη απεικονίζονται 
γραφικά που υποδεικνύουν εάν το 
συγκεκριμένο στοιχείο πληρούται.
3. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 παρουσιάζονται με 
ευδιάκριτο και ευανάγνωστο τρόπο και 
διατυπώνονται σε γλώσσα εύκολα 
κατανοητή από τους καταναλωτές των 
κρατών μελών στους οποίους παρέχονται 
οι πληροφορίες. Εάν τα στοιχεία 
διατίθενται ηλεκτρονικά, πρέπει να είναι 
μηχαναγνώσιμα.
4. Πρόσθετα στοιχεία δεν παρέχονται. 
Λεπτομερείς επεξηγήσεις ή περαιτέρω 
παρατηρήσεις σχετικά με τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν 
να διατεθούν μαζί με άλλες απαιτήσεις 
πληροφόρησης σύμφωνα με το άρθρο 14. 
5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των στοιχείων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και των 
τρόπο παρουσίασής τους όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 και στο 
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παράρτημα X.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τις 
διαδικασίες επεξεργασίας των δεδομένων που εφαρμόζονται από τον φορέα χωρίς να 
κατακλύζονται από τεράστιο όγκο πληροφοριών. Για ταχύτερη κατανόηση και καλύτερη 
συγκρισιμότητα των πολιτικών που εφαρμόζονται για την προστασία των δεδομένων, κατά την 
παροχή της ενημέρωσης στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, οι υπεύθυνοι 
επεξεργασίας γνωστοποιούν τις πολιτικές πληροφόρησης βασισμένες σε μικρά εικονίδια πριν 
αναλύσουν λεπτομερώς τις πολιτικές πληροφόρησης.

Τροπολογία 1172
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13α
Τυποποιημένες πολιτικές πληροφόρησης

1. Εάν συλλέγονται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που αφορούν ένα πρόσωπο, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα τα ακόλουθα στοιχεία πριν από 
την παροχή της ενημέρωσης σύμφωνα με 
το άρθρο 14:
α) εάν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα συλλέγονται πέραν του 
ελάχιστου απαραίτητου ορίου για κάθε 
συγκεκριμένο σκοπό της επεξεργασίας·
β) εάν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα διατηρούνται πέραν του 
ελάχιστου απαραίτητου ορίου για κάθε 
συγκεκριμένο σκοπό της επεξεργασίας·
γ) εάν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία 
για σκοπούς άλλους από αυτούς για τους 
οποίους συλλέχθηκαν·
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δ) εάν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα γνωστοποιούνται σε τρίτους 
ιδιωτικούς φορείς για σκοπούς άλλους 
από αυτούς για τους οποίους 
συλλέχθηκαν·
ε) εάν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα πωλούνται·
στ) εάν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα διατηρούνται σε 
κρυπτογραφημένη μορφή.
2. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 παρουσιάζονται σύμφωνα 
με το παράρτημα X σε μια 
ευθυγραμμισμένη μορφή πίνακα, με τη 
χρήση κειμένου και συμβόλων, στις 
ακόλουθες τρεις στήλες:
α) στην πρώτη στήλη απεικονίζονται 
γραφικά που συμβολίζουν τα στοιχεία·
β) στη δεύτερη στήλη παρέχονται 
σημαντικές πληροφορίες που 
περιγράφουν τα στοιχεία·
γ) στην τρίτη στήλη απεικονίζονται 
γραφικά που υποδεικνύουν εάν το 
συγκεκριμένο στοιχείο πληρούται.
3. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 παρουσιάζονται με 
ευδιάκριτο και ευανάγνωστο τρόπο και 
διατυπώνονται σε γλώσσα εύκολα 
κατανοητή από τους καταναλωτές των 
κρατών μελών στους οποίους παρέχονται 
οι πληροφορίες. Εάν τα στοιχεία 
διατίθενται ηλεκτρονικά, πρέπει να είναι 
μηχαναγνώσιμα.
4. Πρόσθετα στοιχεία δεν παρέχονται. 
Λεπτομερείς επεξηγήσεις ή περαιτέρω 
παρατηρήσεις σχετικά με τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν 
να διατεθούν μαζί με άλλες απαιτήσεις 
πληροφόρησης σύμφωνα με το άρθρο 14.
5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 86 για τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των στοιχείων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και των 
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τρόπο παρουσίασή τους όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 και στο παράρτημα X.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τις 
διαδικασίες επεξεργασίας των δεδομένων που εφαρμόζονται από τον φορέα χωρίς να 
κατακλύζονται από τεράστιο όγκο πληροφοριών. Για ταχύτερη κατανόηση και καλύτερη 
συγκρισιμότητα των πολιτικών που εφαρμόζονται για την προστασία των δεδομένων, κατά την 
παροχή της ενημέρωσης στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, οι υπεύθυνοι 
επεξεργασίας γνωστοποιούν τις πολιτικές πληροφόρησης βασισμένες σε μικρά εικονίδια πριν 
αναλύσουν λεπτομερώς τις πολιτικές πληροφόρησης.

Τροπολογία 1173
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν συλλέγονται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που αφορούν ένα πρόσωπο, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα τουλάχιστον τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

διαγράφεται

α) την ταυτότητα και τα στοιχεία 
επικοινωνίας του υπευθύνου 
επεξεργασίας και, ενδεχομένως, του 
εκπροσώπου του υπευθύνου επεξεργασίας 
και του υπευθύνου προστασίας 
δεδομένων·
β) τους σκοπούς της επεξεργασίας για την 
οποία προορίζονται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, 
συμπεριλαμβανομένων των συμβατικών 
όρων και των γενικών προϋποθέσεων, εάν 
η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο β), και των 
έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο 
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υπεύθυνος επεξεργασίας, εάν η 
επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο στ)·
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 ή διαγραφή 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
που αφορούν το εν λόγω πρόσωπο ή 
αντίταξης στην επεξεργασία των εν λόγω 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·
ε) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας 
στην αρχή ελέγχου και τα στοιχεία 
επικοινωνίας με την αρχή ελέγχου·
στ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες 
αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα·
ζ) όπου συντρέχει περίπτωση, ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας προτίθεται να 
διαβιβάσει τα δεδομένα σε τρίτη χώρα ή 
διεθνή οργανισμό και το επίπεδο 
προστασίας που παρέχει η εν λόγω τρίτη 
χώρα ή ο διεθνής οργανισμός διά 
παραπομπής σε απόφαση περί επάρκειας 
της Επιτροπής·
η) κάθε περαιτέρω απαραίτητη 
πληροφορία προκειμένου να 
διασφαλίζεται θεμιτή επεξεργασία έναντι 
του προσώπου που αφορούν τα δεδομένα, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες 
υπό τις οποίες συλλέγονται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 1174
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν συλλέγονται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που αφορούν ένα πρόσωπο, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα τουλάχιστον τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

1. Εάν δεν υφίσταται κανένας από τους 
παράγοντες κινδύνου που αναφέρονται 
στο άρθρο 5β παράγραφοι 1 έως 10 και 
εάν συλλέγονται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που αφορούν ένα πρόσωπο, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει, κατόπιν 
αιτήματος, στο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα τις ακόλουθες 
πληροφορίες.
Εάν υφίστανται τουλάχιστον δύο από 
τους παράγοντες κινδύνου που 
αναφέρονται στο άρθρο 5β παράγραφοι 1 
έως 10 και εάν συλλέγονται δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ένα 
πρόσωπο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
παρέχει στο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα τουλάχιστον τις 
ακόλουθες πληροφορίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο τροποποιείται προκειμένου να συνάδει με την τήρηση των αρχών πλαισίου και 
εκτίμησης κινδύνων δυνάμει των άρθρων 5α (νέο) και 5β (νέο).

Τροπολογία 1175
Stanimir Ilchev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν συλλέγονται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που αφορούν ένα πρόσωπο, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα τουλάχιστον τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

1. Ο άμεσα υπεύθυνος επεξεργασίας και, 
ενδεχομένως, ο εκπρόσωπός του 
τεκμηριώνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

Or. de



AM\928600EL.doc 177/185 PE506.146v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Τα άρθρα 14 και 28 συγχωνεύονται, παρότι επιβάλλουν διαφορετικές υποχρεώσεις σε 
διαφορετικούς υπευθύνους. Οι υποχρεώσεις ενημέρωσης και τεκμηρίωσης θα πρέπει να είναι 
σε μεγάλο βαθμό ταυτόσημες, ούτως ώστε να διευκολύνεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

Τροπολογία 1176
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Hubert Pirker, Salvatore Iacolino, 
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν συλλέγονται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που αφορούν ένα πρόσωπο, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα τουλάχιστον τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

1. Εάν συλλέγονται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που αφορούν ένα πρόσωπο, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα τουλάχιστον τις ακόλουθες 
πληροφορίες. Οι παράγραφοι που 
ακολουθούν δεν ισχύουν για τις μικρές 
επιχειρήσεις στο πλαίσιο της 
δραστηριότητάς τους και για δεδομένα τα 
οποία αυστηρά και αποκλειστικά 
προορίζονται για δική τους εσωτερική 
χρήση.

Or. en

Τροπολογία 1177
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν συλλέγονται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που αφορούν ένα πρόσωπο, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει στο 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα τουλάχιστον τις ακόλουθες 

1. Εάν συλλέγονται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που αφορούν ένα πρόσωπο, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει ή θέτει 
στη διάθεση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα τουλάχιστον τις 
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πληροφορίες: ακόλουθες πληροφορίες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάγκη για «παροχή πληροφοριών» εμποδίζει την υιοθέτηση πρακτικών προσεγγίσεων για τη 
διαφάνεια.

Τροπολογία 1178
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Εάν συλλέγονται δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ένα 
πρόσωπο από το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας κατά τη λήψη των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
παρέχει στο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα τις ακόλουθες 
πληροφορίες:
α) την ταυτότητα και τα στοιχεία 
επικοινωνίας του υπευθύνου 
επεξεργασίας και, ενδεχομένως, του 
εκπροσώπου του υπευθύνου επεξεργασίας 
και του υπευθύνου προστασίας 
δεδομένων· 
β) τον σκοπό της επεξεργασίας για την 
οποία προορίζονται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, 
συμπεριλαμβανομένων των συμβατικών 
όρων και των γενικών προϋποθέσεων.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται 
κατόπιν αιτήματος του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, στις 
οποίες περιλαμβάνονται οι ακόλουθες 
πληροφορίες: 
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α) το χρονικό διάστημα αποθήκευσης 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· 
β) η ύπαρξη δικαιώματος υποβολής 
αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας 
για πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα και διόρθωση ή διαγραφή 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
που αφορούν το εν λόγω πρόσωπο ή 
αντίταξης στην επεξεργασία των εν λόγω 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· 
γ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας 
στην αρχή ελέγχου και τα στοιχεία 
επικοινωνίας με την αρχή ελέγχου· 
δ) οι αποδέκτες ή οι κατηγορίες 
αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα· 
ε) όπου συντρέχει περίπτωση, ότι ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας προτίθεται να 
διαβιβάσει τα δεδομένα σε τρίτη χώρα ή 
διεθνή οργανισμό και το επίπεδο 
προστασίας που παρέχει η εν λόγω τρίτη 
χώρα ή ο διεθνής οργανισμός διά 
παραπομπής σε απόφαση περί επάρκειας 
της Επιτροπής· 
στ) κάθε περαιτέρω απαραίτητη 
πληροφορία προκειμένου να 
διασφαλίζεται θεμιτή επεξεργασία έναντι 
του προσώπου που αφορούν τα δεδομένα, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες 
υπό τις οποίες συλλέγονται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω διαδικασία πρέπει να ολοκληρώνεται σε δύο στάδια.

Τροπολογία 1179
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) την ταυτότητα και τα στοιχεία 
επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας 
και, ενδεχομένως, του εκπροσώπου του 
υπευθύνου επεξεργασίας και του 
υπευθύνου προστασίας δεδομένων ή, εάν 
είναι σημαντικό, την ταυτότητα και τα 
στοιχεία επικοινωνίας του ομίλου 
επιχειρήσεων και του υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων του·

Or. en

Τροπολογία 1180
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, Renate Sommer, Lara 
Comi, Monika Hohlmeier, Wim van de Camp, Salvatore Iacolino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1181
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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



AM\928600EL.doc 181/185 PE506.146v01-00

EL

υπευθύνου προστασίας δεδομένων·

Or. es

Τροπολογία 1182
Michèle Striffler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αντί για τα στοιχεία ταυτότητας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων, θα πρέπει να 
παρέχονται τα στοιχεία επικοινωνίας του, ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του και να 
αποφεύγεται η υποχρέωση επικαιροποίησης των στοιχείων σε περίπτωση αλλαγής του εν λόγω 
υπευθύνου.

Τροπολογία 1183
Alexander Alvaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) τους συγκεκριμένους σκοπούς της 
επεξεργασίας για την οποία προορίζονται 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, 
καθώς και πληροφορίες σχετικά με την 
ασφάλεια της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
συμπεριλαμβανομένων των συμβατικών 
όρων και των γενικών προϋποθέσεων, εάν 
η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 
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επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο στ)·

παράγραφος 1 στοιχείο β), και των 
έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας, εάν η 
επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο στ)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ασφάλεια των δεδομένων είναι σημαντική στο πλαίσιο της προστασίας των δεδομένων 
καθώς οι πληροφορίες αυτές είναι σημαντικές για το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα.

Τροπολογία 1184
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1185
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) τους σκοπούς της επεξεργασίας για την 
οποία προορίζονται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα·

Or. en

Τροπολογία 1186
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) τους σκοπούς της επεξεργασίας για την 
οποία προορίζεται κάθε κατηγορία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
συμπεριλαμβανομένων των συμβατικών 
όρων και των γενικών προϋποθέσεων, εάν 
η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο β), και του 
κυρίαρχου έννομου συμφέροντος που 
επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας, εάν η 
επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο στ)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην πράξη, τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα έρχονται συχνά αντιμέτωπα με 
γενικόλογες απαντήσεις και δεν λαμβάνουν την κατάλληλη ενημέρωση. Η εν λόγω τροποποίηση 
διευκρινίζει περαιτέρω το περιεχόμενο της σωστής απάντησης.
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Τροπολογία 1187
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) τον συγκεκριμένο σκοπό ή σκοπούς της 
επεξεργασίας για την οποία προορίζονται 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, 
συμπεριλαμβανομένων όσων αναφέρονται 
στις διατάξεις του άρθρου 6 και 
ειδικότερα των συμβατικών όρων και των 
γενικών προϋποθέσεων, εάν η επεξεργασία 
βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχείο β), και των έννομων 
συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας, εάν η επεξεργασία βασίζεται 
στο άρθρο 6 παράγραφοι 1α και 1β·

Or. en

Τροπολογία 1188
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) τον σκοπό ή τους σκοπούς για τους 
οποίους τα δεδομένα πρόκειται να 
υποβληθούν σε επεξεργασία· και

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα δεν πρέπει να κατακλύζεται με πληροφορίες.


