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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ
του κανονισμού (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)
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 119 της 4ης Μαΐου 2016)
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 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.»,
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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.».
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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 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.».
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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.»,

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.».
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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.»,

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.».
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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 60, άρθρο 43 παράγραφος 7:
αντί:
«7.

Με την επιφύλαξη του κεφαλαίου VIII, η αρμόδια εποπτική αρχή ή ο εθνικός οργανισμός
διαπίστευσης ανακαλεί διαπίστευση σε φορέα πιστοποίησης σύμφωνα με την παράγραφο 1
του παρόντος άρθρου, εφόσον οι προϋποθέσεις πιστοποίησης δεν πληρούνται ή δεν
πληρούνται πλέον ή εφόσον οι ενέργειες του φορέα πιστοποίησης παραβαίνουν τον
παρόντα κανονισμό.»,

διάβαζε:
«7.

Με την επιφύλαξη του κεφαλαίου VIII, η αρμόδια εποπτική αρχή ή ο εθνικός οργανισμός
διαπίστευσης ανακαλεί διαπίστευση σε φορέα πιστοποίησης σύμφωνα με την παράγραφο 1
του παρόντος άρθρου, εφόσον οι προϋποθέσεις διαπίστευσης δεν πληρούνται ή δεν
πληρούνται πλέον ή εφόσον οι ενέργειες του φορέα πιστοποίησης παραβαίνουν τον
παρόντα κανονισμό.».
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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,»,
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,».
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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
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.».

8088/18
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

84

JUR

EL

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
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.».
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Στη σελίδα 77, άρθρο 70 παράγραφος 1 στοιχεία ια) έως κστ):
αντί:
«ια)

εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές σύμφωνα με το
στοιχείο ε) της παρούσας παραγράφου για τους σκοπούς του περαιτέρω προσδιορισμού των
κριτηρίων και των απαιτήσεων για τις διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
βάσει του άρθρου 49 παράγραφος 1,

ιβ)

εκπονεί κατευθυντήριες γραμμές για τις εποπτικές αρχές όσον αφορά την εφαρμογή των
μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 58 παράγραφοι 1, 2 και 3 και τον καθορισμό
διοικητικών προστίμων δυνάμει του άρθρου 83,

ιγ)

εξετάζει την πρακτική εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών, των συστάσεων και των
βέλτιστων πρακτικών που αναφέρονται στα στοιχεία ε) και στ),

ιδ)

εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές σύμφωνα με το
στοιχείο ε) της παρούσας παραγράφου για την εκπόνηση κοινών διαδικασιών για την
αναφορά από φυσικά πρόσωπα παραβάσεων του παρόντος κανονισμού βάσει του άρθρου
54 παράγραφος 2,

ιε)

ενθαρρύνει την κατάρτιση κωδίκων δεοντολογίας και τη θέσπιση μηχανισμών πιστοποίησης
προστασίας δεδομένων και σφραγίδων και σημάτων προστασίας δεδομένων δυνάμει των
άρθρων 40 και 42,

ιστ)

εκτελεί τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης και την περιοδική επανεξέτασή της
δυνάμει του άρθρου 43 και τηρεί δημόσιο μητρώο των διαπιστευμένων φορέων 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,

ιζ)

προσδιορίζει τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφος 3 προκειμένου για
τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 42,

ιη)

γνωμοδοτεί στην Επιτροπή σχετικά με τις απαιτήσεις πιστοποίησης που αναφέρονται στο
άρθροου 43 παράγραφος 8,
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ιθ)

γνωμοδοτεί στην Επιτροπή σχετικά με τα εικονίδια που αναφέρονται στο άρθρο 12
παράγραφος 7,

κ)

παρέχει στην Επιτροπή γνωμοδότηση για την εκτίμηση της επάρκειας του επιπέδου
προστασίας σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης του
κατά πόσο μια τρίτη χώρα, ένα έδαφος ή ένας ή περισσότεροι συγκεκριμένοι τομείς στην εν
λόγω τρίτη χώρα ή ένας διεθνής οργανισμός δεν διασφαλίζει πλέον επαρκές επίπεδο
προστασίας. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή παρέχει στο Συμβούλιο Προστασίας
Δεδομένων όλη την απαραίτητη τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένης της αλληλογραφίας με
την κυβέρνηση της τρίτης χώρας, όσον αφορά την εν λόγω τρίτη χώρα, το έδαφος ή τον
συγκεκριμένο τομέα ή τον διεθνή οργανισμό,

κα)

εκδίδει γνώμες για σχέδια αποφάσεων των εποπτικών αρχών δυνάμει του μηχανισμού
συνεκτικότητας που αναφέρεται στο άρθρο 64 παράγραφος 1 και για ζητήματα που
υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 2 και εκδίδει δεσμευτικές αποφάσεις
δυνάμει του άρθρου 65, μεταξύ άλλων στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 66,

κβ)

προωθεί τη συνεργασία και την αποτελεσματική διμερή και πολυμερή ανταλλαγή
πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των εποπτικών αρχών,

κγ)

προωθεί κοινά προγράμματα κατάρτισης και διευκολύνει τις ανταλλαγές υπαλλήλων μεταξύ
εποπτικών αρχών και, κατά περίπτωση, με τις εποπτικές αρχές τρίτων χωρών ή με διεθνείς
οργανισμούς,

κδ)

προωθεί την ανταλλαγή γνώσεων και τεκμηρίωσης σχετικά με τη νομοθεσία και την
πρακτική στον τομέα της προστασίας δεδομένων με τις εποπτικές αρχές προστασίας
δεδομένων ανά τον κόσμο,

κε)

γνωμοδοτεί επί των κωδίκων δεοντολογίας που εκπονούνται σε επίπεδο Ένωσης σύμφωνα
με το άρθρο 40 παράγραφος 9 και

κστ)

διατηρεί δημόσια προσβάσιμο ηλεκτρονικό μητρώο των αποφάσεων που λαμβάνονται από
τις εποπτικές αρχές και τα δικαστήρια για ζητήματα που εξετάζονται στο πλαίσιο του
μηχανισμού συνεκτικότητας.»,
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διάβαζε:
«ι)

εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές σύμφωνα με το
στοιχείο ε) της παρούσας παραγράφου για τους σκοπούς του περαιτέρω προσδιορισμού των
κριτηρίων και των απαιτήσεων για τις διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
βάσει του άρθρου 49 παράγραφος 1,

ια)

εκπονεί κατευθυντήριες γραμμές για τις εποπτικές αρχές όσον αφορά την εφαρμογή των
μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 58 παράγραφοι 1, 2 και 3 και τον καθορισμό
διοικητικών προστίμων δυνάμει του άρθρου 83,

ιβ)

εξετάζει την πρακτική εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών, των συστάσεων και των
βέλτιστων πρακτικών,

ιγ)

εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές σύμφωνα με το
στοιχείο ε) της παρούσας παραγράφου για την εκπόνηση κοινών διαδικασιών για την
αναφορά από φυσικά πρόσωπα παραβάσεων του παρόντος κανονισμού βάσει του άρθρου
54 παράγραφος 2,

ιδ)

ενθαρρύνει την κατάρτιση κωδίκων δεοντολογίας και τη θέσπιση μηχανισμών πιστοποίησης
προστασίας δεδομένων και σφραγίδων και σημάτων προστασίας δεδομένων δυνάμει των
άρθρων 40 και 42,

ιε)

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,

ιστ)

εγκρίνει τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφος 3 προκειμένου για τη
διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 43,

ιζ)

γνωμοδοτεί στην Επιτροπή σχετικά με τις απαιτήσεις πιστοποίησης που αναφέρονται στο
άρθρο 43 παράγραφος 8,

ιη)

γνωμοδοτεί στην Επιτροπή σχετικά με τα εικονίδια που αναφέρονται στο άρθρο 12
παράγραφος 7,

8088/18
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

88

JUR

EL

ιθ)

παρέχει στην Επιτροπή γνωμοδότηση για την εκτίμηση της επάρκειας του επιπέδου
προστασίας σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης του
κατά πόσο μια τρίτη χώρα, ένα έδαφος ή ένας ή περισσότεροι συγκεκριμένοι τομείς στην εν
λόγω τρίτη χώρα ή ένας διεθνής οργανισμός δεν διασφαλίζει πλέον επαρκές επίπεδο
προστασίας. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή παρέχει στο Συμβούλιο Προστασίας
Δεδομένων όλη την απαραίτητη τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένης της αλληλογραφίας με
την κυβέρνηση της τρίτης χώρας, όσον αφορά την εν λόγω τρίτη χώρα, το έδαφος ή τον
συγκεκριμένο τομέα ή τον διεθνή οργανισμό,

κ)

εκδίδει γνώμες για σχέδια αποφάσεων των εποπτικών αρχών δυνάμει του μηχανισμού
συνεκτικότητας που αναφέρεται στο άρθρο 64 παράγραφος 1 και για ζητήματα που
υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 2 και εκδίδει δεσμευτικές αποφάσεις
δυνάμει του άρθρου 65, μεταξύ άλλων στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 66,

κα)

προωθεί τη συνεργασία και την αποτελεσματική διμερή και πολυμερή ανταλλαγή
πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των εποπτικών αρχών,

κβ)

προωθεί κοινά προγράμματα κατάρτισης και διευκολύνει τις ανταλλαγές υπαλλήλων μεταξύ
εποπτικών αρχών και, κατά περίπτωση, με τις εποπτικές αρχές τρίτων χωρών ή με διεθνείς
οργανισμούς,

κγ)

προωθεί την ανταλλαγή γνώσεων και τεκμηρίωσης σχετικά με τη νομοθεσία και την
πρακτική στον τομέα της προστασίας δεδομένων με τις εποπτικές αρχές προστασίας
δεδομένων ανά τον κόσμο,

κδ)

γνωμοδοτεί επί των κωδίκων δεοντολογίας που εκπονούνται σε επίπεδο Ένωσης σύμφωνα
με το άρθρο 40 παράγραφος 9 και

κε)

διατηρεί δημόσια προσβάσιμο ηλεκτρονικό μητρώο των αποφάσεων που λαμβάνονται από
τις εποπτικές αρχές και τα δικαστήρια για ζητήματα που εξετάζονται στο πλαίσιο του
μηχανισμού συνεκτικότητας.».
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ANNEX
CORRIGENDUM
to Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016
on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the
free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC
(General Data Protection Regulation)
(Official Journal of the European Union L 119 of 4 May 2016)
On page 14, recital (71), fifth and sixth sentences:
for:
"(71) …
Such measure should not concern a child.
In order to ensure fair and transparent processing in respect of the data subject, taking into
account the specific circumstances and context in which the personal data are processed, the
controller should use appropriate mathematical or statistical procedures for the profiling,
implement technical and organisational measures appropriate to ensure, in particular, that
factors which result in inaccuracies in personal data are corrected and the risk of errors is
minimised, secure personal data in a manner that takes account of the potential risks
involved for the interests and rights of the data subject and that prevents, inter alia,
discriminatory effects on natural persons on the basis of racial or ethnic origin, political
opinion, religion or beliefs, trade union membership, genetic or health status or sexual
orientation, or that result in measures having such an effect.",
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read:
"(71) …
Such measure should not concern a child. In order to ensure fair and transparent processing
in respect of the data subject, taking into account the specific circumstances and context in
which the personal data are processed, the controller should use appropriate mathematical or
statistical procedures for the profiling, implement technical and organisational measures
appropriate to ensure, in particular, that factors which result in inaccuracies in personal data
are corrected and the risk of errors is minimised, secure personal data in a manner that takes
account of the potential risks involved for the interests and rights of the data subject, and
prevent, inter alia, discriminatory effects on natural persons on the basis of racial or ethnic
origin, political opinion, religion or beliefs, trade union membership, genetic or health status
or sexual orientation, or processing that results in measures having such an effect.".
On page 55, point (c) of Article 37(1):
for:
"(c)

the core activities of the controller or the processor consist of processing on a large scale of
special categories of data pursuant to Article 9 and personal data relating to criminal
convictions and offences referred to in Article 10.",

read:
"(c)

the core activities of the controller or the processor consist of processing on a large scale of
special categories of data pursuant to Article 9 or personal data relating to criminal
convictions and offences referred to in Article 10.".
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On page 58, Article 41(3):
for:
"3.

The competent supervisory authority shall submit the draft criteria for accreditation of a

body as referred to in paragraph 1 of this Article to the Board pursuant to the consistency
mechanism referred to in Article 63.",
read:
"3.

The competent supervisory authority shall submit the draft requirements for accreditation of
a body as referred to in paragraph 1 of this Article to the Board pursuant to the consistency
mechanism referred to in Article 63.".

On page 58, Article 41(5):
for:
"5.

The competent supervisory authority shall revoke the accreditation of a body as referred to
in paragraph 1 if the conditions for accreditation are not, or are no longer, met or where
actions taken by the body infringe this Regulation.",

read:
"5.

The competent supervisory authority shall revoke the accreditation of a body as referred to
in paragraph 1 if the requirements for accreditation are not, or are no longer, met or where
actions taken by the body infringe this Regulation.".

8088/18
ANNEX

92

JUR

EN

On page 59, Article 42(7):
for:
"7.

Certification shall be issued to a controller or processor for a maximum period of three years
and may be renewed, under the same conditions, provided that the relevant requirements
continue to be met. Certification shall be withdrawn, as applicable, by the certification
bodies referred to in Article 43 or by the competent supervisory authority where the
requirements for the certification are not or are no longer met.",

read:
"7.

Certification shall be issued to a controller or processor for a maximum period of three years
and may be renewed, under the same conditions, provided that the relevant criteria continue
to be met. Certification shall be withdrawn, as applicable, by the certification bodies referred
to in Article 43 or by the competent supervisory authority where the criteria for the
certification are not or are no longer met.".

On page 60, Article 43(3), first sentence:
for:
"3.

The accreditation of certification bodies as referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article
shall take place on the basis of criteria approved by the supervisory authority which is
competent pursuant to Article 55 or 56 or by the Board pursuant to Article 63. ",

read:
"3.

The accreditation of certification bodies as referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article
shall take place on the basis of requirements approved by the supervisory authority which is
competent pursuant to Article 55 or 56 or by the Board pursuant to Article 63. ".
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On page 60, Article 43(6):
for:
"6.

The requirements referred to in paragraph 3 of this Article and the criteria referred to in
Article 42(5) shall be made public by the supervisory authority in an easily accessible form.
The supervisory authorities shall also transmit those requirements and criteria to the Board.
The Board shall collate all certification mechanisms and data protection seals in a register
and shall make them publicly available by any appropriate means.",

read:
"6.

The requirements referred to in paragraph 3 of this Article and the criteria referred to in
Article 42(5) shall be made public by the supervisory authority in an easily accessible form.
The supervisory authorities shall also transmit those requirements and criteria to the
Board.".

On page 69, point (p) of Article 57(1):
for:
"(p)

draft and publish the criteria for accreditation of a body for monitoring codes of conduct
pursuant to Article 41 and of a certification body pursuant to Article 43;",

read:
"(p)

draft and publish the requirements for accreditation of a body for monitoring codes of
conduct pursuant to Article 41 and of a certification body pursuant to Article 43;".
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On page 74, point (c) of Article 64(1):
for:
"(c)

aims to approve the criteria for accreditation of a body pursuant to Article 41(3) or a
certification body pursuant to Article 43(3);",

read:
"(c)

aims to approve the requirements for accreditation of a body pursuant to Article 41(3), of a
certification body pursuant to Article 43(3) or the criteria for certification referred to in
Article 42(5);".

On page 74, Article 64(6), (7) and (8):
for:
"6.

The competent supervisory authority shall not adopt its draft decision referred to in
paragraph 1 within the period referred to in paragraph 3.

7.

The supervisory authority referred to in paragraph 1 shall take utmost account of the opinion
of the Board and shall, within two weeks after receiving the opinion, communicate to the
Chair of the Board by electronic means whether it will maintain or amend its draft decision
and, if any, the amended draft decision, using a standardised format.

8.

Where the supervisory authority concerned informs the Chair of the Board within the period
referred to in paragraph 7 of this Article that it does not intend to follow the opinion of the
Board, in whole or in part, providing the relevant grounds, Article 65(1) shall apply.",
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read:
"6.

The competent supervisory authority referred to in paragraph 1 shall not adopt its draft
decision referred to in paragraph 1 within the period referred to in paragraph 3.

7.

The competent supervisory authority referred to in paragraph 1 shall take utmost account of
the opinion of the Board and shall, within two weeks after receiving the opinion,
communicate to the Chair of the Board by electronic means whether it will maintain or
amend its draft decision and, if any, the amended draft decision, using a standardised format.

8.

Where the competent supervisory authority referred to in paragraph 1 informs the Chair of
the Board within the period referred to in paragraph 7 of this Article that it does not intend
to follow the opinion of the Board, in whole or in part, providing the relevant grounds,
Article 65(1) shall apply.".

On page 74, point (a) of Article 65(1):
for:
"(a)

where, in a case referred to in Article 60(4), a supervisory authority concerned has raised a
relevant and reasoned objection to a draft decision of the lead authority or the lead authority
has rejected such an objection as being not relevant or reasoned. …;",

read:
"(a)

where, in a case referred to in Article 60(4), a supervisory authority concerned has raised a
relevant and reasoned objection to a draft decision of the lead supervisory authority and the
lead supervisory authority has not followed the objection or has rejected such an objection
as being not relevant or reasoned. …;".
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On page 76, Article 69(2):
for:
"2.

Without prejudice to requests by the Commission referred to in point (b) of Article 70(1)
and in Article 70(2), the Board shall, in the performance of its tasks or the exercise of its
powers, neither seek nor take instructions from anybody.",

read:
"2.

Without prejudice to requests by the Commission referred to in Article 70(1) and (2), the
Board shall, in the performance of its tasks or the exercise of its powers, neither seek nor
take instructions from anybody.".

On page 77, point (l) of Article 70(1):
for:
"(l)

review the practical application of the guidelines, recommendations and best practices
referred to in points (e) and (f);",

read:
"(l)

review the practical application of the guidelines, recommendations and best practices;".
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On page 77, point (o) of Article 70(1):
for:
"(o)

carry out the accreditation of certification bodies and its periodic review pursuant to
Article 43 and maintain a public register of accredited bodies pursuant to Article 43(6) and
of the accredited controllers or processors established in third countries pursuant to
Article 42(7);",

read:
"(o)

approve the criteria of certification pursuant to Article 42(5) and maintain a public register
of certification mechanisms and data protection seals and marks pursuant to Article 42(8)
and of the certified controllers or processors established in third countries pursuant to
Article 42(7);".

On page 77, point (p) of Article 70(1):
for:
"(p)

specify the requirements referred to in Article 43(3) with a view to the accreditation of
certification bodies under Article 42;",

read:
"(p)

approve the requirements referred to in Article 43(3) with a view to the accreditation of
certification bodies referred to in Article 43;".
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