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ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ 

στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 

αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 

Δεδομένων) 

(ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1) 

(θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Μαρτίου 

2014 ενόψει της έγκρισης του ως άνω κανονισμού 

P7_TA(2014)0212) 

(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD)) 

 

Κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 231 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο ως άνω 

κανονισμός διορθώνεται ως εξής: 

Στη σελίδα 14, αιτιολογική σκέψη 71, πέμπτη και έκτη περίοδος: 

αντί: 

«(71) … 

Το εν λόγω μέτρο θα πρέπει να μην αφορά παιδί. 

Προκειμένου να διασφαλισθεί δίκαιη και διαφανής επεξεργασία σε σχέση με το 

υποκείμενο των δεδομένων, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών συνθηκών και του 

πλαισίου εντός του οποίου πραγματοποιείται η επεξεργασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να χρησιμοποιεί 

κατάλληλες μαθηματικές ή στατιστικές διαδικασίες για την κατάρτιση του προφίλ, να 

εφαρμόζει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να διορθώνονται οι παράγοντες που 

οδηγούν σε ανακρίβειες σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και να ελαχιστοποιείται 

ο κίνδυνος σφαλμάτων, να καθιστά ασφαλή τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
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κατά τρόπο που να λαμβάνει υπόψη τους πιθανούς κινδύνους που συνδέονται με τα 

συμφέροντα και τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων και κατά τρόπο που 

να προλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα διακρίσεων σε βάρος φυσικών 

προσώπων βάσει της φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, των πολιτικών φρονημάτων, 

της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της συμμετοχής σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, 

της γενετικής κατάστασης ή της κατάστασης της υγείας ή του γενετήσιου 

προσανατολισμού, ή μέτρων ισοδύναμου αποτελέσματος.», 

διάβαζε: 

«(71) …  

Το εν λόγω μέτρο θα πρέπει να μην αφορά παιδί. Προκειμένου να διασφαλισθεί 

δίκαιη και διαφανής επεξεργασία σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων, 

λαμβανομένων υπόψη των ειδικών συνθηκών και του πλαισίου εντός του οποίου 

πραγματοποιείται η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να χρησιμοποιεί κατάλληλες μαθηματικές ή 

στατιστικές διαδικασίες για την κατάρτιση του προφίλ, να εφαρμόζει τεχνικά και 

οργανωτικά μέτρα, ώστε να διορθώνονται οι παράγοντες που οδηγούν σε ανακρίβειες 

σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος σφαλμάτων, 

να καθιστά ασφαλή τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο που να 

λαμβάνει υπόψη τους πιθανούς κινδύνους που συνδέονται με τα συμφέροντα και τα 

δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων και να προλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα 

αποτελέσματα διακρίσεων σε βάρος φυσικών προσώπων βάσει της φυλετικής ή 

εθνοτικής καταγωγής, των πολιτικών φρονημάτων, της θρησκείας ή των 

πεποιθήσεων, της συμμετοχής σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, της γενετικής 

κατάστασης ή της κατάστασης της υγείας ή του γενετήσιου προσανατολισμού, ή την 

επεξεργασία που συνεπάγεται μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος.». 

Στη σελίδα 55, άρθρο 37 παράγραφος 1 στοιχείο γ): 

αντί: 

«γ) οι βασικές δραστηριότητες του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 

επεξεργασία συνιστούν μεγάλης κλίμακας επεξεργασία ειδικών κατηγοριών 
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δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά το άρθρο 9 και δεδομένων που αφορούν 

ποινικές καταδίκες και αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 10.», 

διάβαζε: 

«γ) οι βασικές δραστηριότητες του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 

επεξεργασία συνιστούν μεγάλης κλίμακας επεξεργασία ειδικών κατηγοριών 

δεδομένων κατά το άρθρο 9 ή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν 

ποινικές καταδίκες και αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 10.». 

Στη σελίδα 58, άρθρο 41 παράγραφος 3: 

αντί: 

«3. Η αρμόδια εποπτική αρχή υποβάλλει τα σχέδια κριτηρίων πιστοποίησης του φορέα 

όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου στο Συμβούλιο 

Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με τον μηχανισμό συνεκτικότητας που αναφέρεται 

στο άρθρο 63.», 

διάβαζε: 

«3. Η αρμόδια εποπτική αρχή υποβάλλει τα σχέδια απαιτήσεων διαπίστευσης του φορέα 

όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου στο Συμβούλιο 

Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με τον μηχανισμό συνεκτικότητας που αναφέρεται 

στο άρθρο 63.». 

Στη σελίδα 58, άρθρο 41 παράγραφος 5: 

αντί: 

«5. Η αρμόδια εποπτική αρχή ανακαλεί την πιστοποίηση φορέα όπως αναφέρεται στην 

παράγραφο 1, εάν οι προϋποθέσεις πιστοποίησης δεν πληρούνται ή δεν πληρούνται 

πλέον ή οι ενέργειες που αναλήφθηκαν από τον φορέα παραβαίνουν τον παρόντα 

κανονισμό.», 
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διάβαζε: 

«5. Η αρμόδια εποπτική αρχή ανακαλεί τη διαπίστευση φορέα όπως αναφέρεται στην 

παράγραφο 1, εάν οι απαιτήσεις διαπίστευσης δεν πληρούνται ή δεν πληρούνται 

πλέον ή οι ενέργειες που αναλήφθηκαν από τον φορέα παραβαίνουν τον παρόντα 

κανονισμό.». 

Στη σελίδα 59, άρθρο 42 παράγραφος 7: 

αντί: 

«7. Η πιστοποίηση χορηγείται σε υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα την επεξεργασία 

για μέγιστη περίοδο τριών ετών και μπορεί να ανανεωθεί με τους ίδιους όρους, υπό 

την προϋπόθεση ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις. Η 

πιστοποίηση ανακαλείται, ανάλογα με την περίπτωση, από τους φορείς πιστοποίησης 

που προβλέπονται στο άρθρο 43 ή από την αρμόδια εποπτική αρχή, όταν δεν 

πληρούνται ή δεν πληρούνται πλέον οι απαιτήσεις για την πιστοποίηση.», 

διάβαζε: 

«7. Η πιστοποίηση χορηγείται σε υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα την επεξεργασία 

για μέγιστη περίοδο τριών ετών και μπορεί να ανανεωθεί με τους ίδιους όρους, υπό 

την προϋπόθεση ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα σχετικά κριτήρια. Η 

πιστοποίηση ανακαλείται, ανάλογα με την περίπτωση, από τους φορείς πιστοποίησης 

που προβλέπονται στο άρθρο 43 ή από την αρμόδια εποπτική αρχή, όταν δεν 

πληρούνται ή δεν πληρούνται πλέον τα κριτήρια για την πιστοποίηση.». 

Στη σελίδα 60, άρθρο 43 παράγραφος 3 πρώτη περίοδος: 

αντί: 

«3. Η διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης όπως αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 

του παρόντος άρθρου πραγματοποιείται βάσει των κριτηρίων που έχουν εγκριθεί από 

την εποπτική αρχή που είναι αρμόδια δυνάμει του άρθρου 55 ή 56, ή από το 

Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων δυνάμει του άρθρου 63.», 
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διάβαζε: 

«3. Η διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης όπως αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 

του παρόντος άρθρου πραγματοποιείται βάσει των απαιτήσεων που έχουν εγκριθεί 

από την εποπτική αρχή που είναι αρμόδια δυνάμει του άρθρου 55 ή 56, ή από το 

Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων δυνάμει του άρθρου 63.». 

Στη σελίδα 60, άρθρο 43 παράγραφος 6: 

αντί: 

«6. Οι απαιτήσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και τα κριτήρια που 

αναφέρονται στο άρθρο 42 παράγραφο 5 δημοσιοποιούνται από την εποπτική αρχή σε 

ευχερώς προσβάσιμη μορφή. Οι εποπτικές αρχές διαβιβάζουν επίσης τις εν λόγω 

απαιτήσεις και τα κριτήρια στο Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων. Το Συμβούλιο 

Προστασίας Δεδομένων συγκεντρώνει όλους τους μηχανισμούς πιστοποίησης και τις 

σφραγίδες προστασίας δεδομένων σε μητρώο και τα καθιστά διαθέσιμα στο κοινό με 

κάθε κατάλληλο μέσο.», 

διάβαζε: 

«6. Οι απαιτήσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και τα κριτήρια που 

αναφέρονται στο άρθρο 42 παράγραφο 5 δημοσιοποιούνται από την εποπτική αρχή σε 

ευχερώς προσβάσιμη μορφή. Οι εποπτικές αρχές διαβιβάζουν επίσης τις εν λόγω 

απαιτήσεις και τα κριτήρια στο Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων.». 

Στη σελίδα 69, άρθρο 57 παράγραφος 1 στοιχείο ιστ): 

αντί: 

«ιστ) σχεδιάζει και δημοσιεύει τα κριτήρια διαπίστευσης φορέα για την παρακολούθηση 

κωδίκων δεοντολογίας σύμφωνα με το άρθρο 41 και φορέα πιστοποίησης σύμφωνα με 

το άρθρο 43,», 
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διάβαζε: 

«ιστ) σχεδιάζει και δημοσιεύει τις απαιτήσεις διαπίστευσης φορέα για την παρακολούθηση 

κωδίκων δεοντολογίας σύμφωνα με το άρθρο 41 και φορέα πιστοποίησης σύμφωνα με 

το άρθρο 43,». 

Στη σελίδα 74, άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο γ): 

αντί: 

«γ) αποσκοπεί στην έγκριση των κριτηρίων για τη διαπίστευση φορέα σύμφωνα με το 

άρθρο 41 παράγραφος 3 ή φορέα πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 

3,», 

διάβαζε: 

«γ) αποσκοπεί στην έγκριση των απαιτήσεων για τη διαπίστευση φορέα σύμφωνα με το 

άρθρο 41 παράγραφος 3, φορέα πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 

3 ή των κριτηρίων πιστοποίησης του άρθρου 42 παράγραφος 5,». 

Στη σελίδα 74, άρθρο 64 παράγραφοι 6, 7 και 8: 

αντί: 

«6. Η αρμόδια εποπτική αρχή δεν εγκρίνει το σχέδιο απόφασης που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 3. 

7. Η εποπτική αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τη 

γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων και, εντός δύο εβδομάδων από την 

παραλαβή της γνώμης, ανακοινώνει στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Προστασίας 

Δεδομένων με ηλεκτρονικά μέσα κατά πόσο θα διατηρήσει ή θα τροποποιήσει το 

σχέδιο απόφασης και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, το τροποποιημένο σχέδιο 

απόφασης, χρησιμοποιώντας τυποποιημένο μορφότυπο. 

8. Όταν η ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή ενημερώνει τον Πρόεδρο του Συμβουλίου 

Προστασίας Δεδομένων, εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 7 

του παρόντος άρθρου, ότι δεν προτίθεται να ακολουθήσει τη γνώμη του Συμβουλίου 
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Προστασίας Δεδομένων, στο σύνολό της ή εν μέρει, παρέχοντας τη σχετική 

αιτιολογία, εφαρμόζεται το άρθρο 65 παράγραφος 1.», 

διάβαζε: 

«6. Η αρμόδια εποπτική αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν εγκρίνει το σχέδιο 

απόφασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εντός της προθεσμίας που αναφέρεται 

στην παράγραφο 3. 

7. Η αρμόδια εποπτική αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 λαμβάνει ιδιαιτέρως 

υπόψη τη γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων και, εντός δύο εβδομάδων 

από την παραλαβή της γνώμης, ανακοινώνει στον Πρόεδρο του Συμβουλίου 

Προστασίας Δεδομένων με ηλεκτρονικά μέσα κατά πόσο θα διατηρήσει ή θα 

τροποποιήσει το σχέδιο απόφασης και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, το 

τροποποιημένο σχέδιο απόφασης, χρησιμοποιώντας τυποποιημένο μορφότυπο. 

8. Όταν η αρμόδια εποπτική αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ενημερώνει τον 

Πρόεδρο του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, εντός της προθεσμίας που 

αναφέρεται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου, ότι δεν προτίθεται να 

ακολουθήσει τη γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, στο σύνολό της ή εν 

μέρει, παρέχοντας τη σχετική αιτιολογία, εφαρμόζεται το άρθρο 65 παράγραφος 1.». 

Στη σελίδα 74, άρθρο 65 παράγραφος 1 στοιχείο α): 

αντί: 

«α) όταν, στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 60 παράγραφος 4, η ενδιαφερόμενη 

εποπτική αρχή έχει διατυπώσει σχετική και αιτιολογημένη ένσταση ως προς σχέδιο 

απόφασης της επικεφαλής αρχής ή η επικεφαλής αρχή έχει απορρίψει την εν λόγω 

ένσταση ως μη σχετική ή αιτιολογημένη. …,», 

διάβαζε: 

«α) όταν, στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 60 παράγραφος 4, η ενδιαφερόμενη 

εποπτική αρχή έχει διατυπώσει σχετική και αιτιολογημένη ένσταση ως προς σχέδιο 
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απόφασης της επικεφαλής αρχής και η επικεφαλής αρχή δεν έχει ακολουθήσει την 

ένσταση ή έχει απορρίψει την εν λόγω ένσταση ως μη σχετική ή αιτιολογημένη. …,». 

Στη σελίδα 76, άρθρο 69 παράγραφος 2: 

αντί: 

«2. Με την επιφύλαξη των αιτημάτων της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 70 

παράγραφος 1 στοιχείο β) και το άρθρο 70 παράγραφος 2, το Συμβούλιο Προστασίας 

Δεδομένων δεν ζητεί ούτε λαμβάνει οδηγίες από οποιονδήποτε κατά την εκτέλεση 

των καθηκόντων του ή την άσκηση των εξουσιών του.», 

διάβαζε: 

«2. Με την επιφύλαξη των αιτημάτων της Επιτροπής που αναφέρονται στο άρθρο 70 

παράγραφοι 1 και 2, το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων δεν ζητεί ούτε λαμβάνει 

οδηγίες από οποιονδήποτε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή την άσκηση των 

εξουσιών του.». 

Στη σελίδα 77, άρθρο 70 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ): 

αντί: 

«ιγ) εξετάζει την πρακτική εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών, των συστάσεων και 

των βέλτιστων πρακτικών που αναφέρονται στα στοιχεία ε) και στ),»; 

διάβαζε: 

«ιγ) εξετάζει την πρακτική εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών, των συστάσεων και 

των βέλτιστων πρακτικών,». 

Στη σελίδα 77, άρθρο 70 παράγραφος 1 στοιχείο ιστ): 

αντί:  

«ιστ) εκτελεί τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης και την περιοδική επανεξέτασή της 

δυνάμει του άρθρου 43 και τηρεί δημόσιο μητρώο των διαπιστευμένων φορέων 
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σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 6 και των διαπιστευμένων υπευθύνων 

επεξεργασίας ή των εκτελούντων την επεξεργασία που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες 

χώρες σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 7, 

διάβαζε: 

«ιστ) εγκρίνει τα κριτήρια πιστοποίησης δυνάμει του άρθρου 42 παράγραφος 5 και τηρεί 

δημόσιο μητρώο μηχανισμών πιστοποίησης και σφραγίδων και σημάτων προστασίας 

δεδομένων δυνάμει του άρθρου 42 παράγραφος 8 και των πιστοποιημένων υπευθύνων 

επεξεργασίας ή των εκτελούντων την επεξεργασία που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες 

χώρες σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 7,». 

Στη σελίδα 77, άρθρο 70 παράγραφος 1 στοιχείο ιζ): 

αντί:  

«ιζ) προσδιορίζει τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφος 3 

προκειμένου για τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 

42,» 

διάβαζε: 

«ιζ) εγκρίνει τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφος 3 προκειμένου 

για τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 43,». 

_____________________ 


