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Τροπολογία 774
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 86 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(86 α) Δεδομένων των ραγδαίων 
τεχνολογικών εξελίξεων και της 
απαιτούμενης τεχνικής 
εμπειρογνωμοσύνης κατά τη διενέργεια 
της αξιολόγησης των συστημάτων ΤΝ 
υψηλού κινδύνου, η Επιτροπή θα πρέπει 
να επανεξετάζει τακτικά το παράρτημα 
III, τουλάχιστον ανά εξάμηνο, με 
παράλληλη διαβούλευση με τα σχετικά 
ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων εμπειρογνωμόνων 
σε θέματα δεοντολογίας και 
ανθρωπολόγων, κοινωνιολόγων, ειδικών 
της ψυχικής υγείας και άλλων σχετικών 
επιστημόνων και ερευνητών.

Or. en

Τροπολογία 775
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Andrzej Halicki, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, 
Radosław Sikorski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 86 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(86 α) Προκειμένου να διασφαλιστούν 
ενιαίες συνθήκες για την εφαρμογή του, ο 
παρών κανονισμός συνοδεύεται από τη 
δημοσίευση κατευθυντήριων γραμμών, 
ώστε να βοηθηθούν όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη στην ερμηνεία των 
σημαντικών εννοιών που καλύπτονται 
από τον κανονισμό, όπως οι περιπτώσεις 
που είναι απαγορευμένες ή υψηλού 
κινδύνου και τα ακριβή μέσα και οι 
κανόνες εφαρμογής του κανονισμού από 
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τις εθνικές αρμόδιες αρχές.

Or. en

Τροπολογία 776
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 86 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(86 β) Κατά την έκδοση 
κατ’ εξουσιοδότηση ή εκτελεστικών 
πράξεων που αφορούν τομείς ανάπτυξης 
ΤΝ υψηλού κινδύνου, ιδίως εκείνους που 
εγείρουν ανησυχίες όσον αφορά τις 
δεοντολογικές αρχές ή ενέχουν κινδύνους 
για την υγεία ή την ασφάλεια των 
ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών ή την 
προστασία του περιβάλλοντος, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει επίσης να αναλαμβάνουν 
μεγαλύτερη ευθύνη στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων. Ειδικότερα, οι αποχές των 
αντιπροσώπων των κρατών μελών θα 
πρέπει να υπολογίζονται με ειδική 
πλειοψηφία, κάθε εκπρόσωπος κράτους 
μέλους θα πρέπει να παρέχει 
ουσιαστικούς λόγους για τις ψήφους και 
τις αποχές, κάθε ψήφος και αποχή θα 
πρέπει να συνοδεύεται από λεπτομερή 
αιτιολόγηση, βάσει του κανονισμού 
XX/XX για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Or. en

Τροπολογία 777
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 87 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(87 α) Δεδομένου ότι οι αξιόπιστες 
πληροφορίες σχετικά με τη χρήση πόρων 
και ενέργειας, την παραγωγή αποβλήτων 
και άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
των συστημάτων ΤΝ και της σχετικής 
τεχνολογίας ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένων 
του λογισμικού, του υλισμικού και ιδίως 
των κέντρων δεδομένων, είναι 
περιορισμένες, η Επιτροπή θα πρέπει να 
αξιολογήσει τον αντίκτυπο και την 
αποτελεσματικότητα του παρόντος 
κανονισμού όσον αφορά τα εν λόγω 
κριτήρια και να αξιολογήσει περαιτέρω 
τη θέσπιση νομοθεσίας για τον τομέα, η 
οποία θα συμβάλει στη στρατηγική και 
τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα.

Or. en

Τροπολογία 778
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 89

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(89) Πραγματοποιήθηκε διαβούλευση, 
σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, με τον 
Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων 
και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων, οι οποίοι γνωμοδότησαν στις 
[...],

(89) Πραγματοποιήθηκε διαβούλευση, 
σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, με τον 
Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων 
και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων, οι οποίοι γνωμοδότησαν στις 
18.6.2021,

Or. en

Τροπολογία 779
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 Αντικείμενο 1 Στόχος και αντικείμενο

Or. en

Τροπολογία 780
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Adriana 
Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1 Σκοπός του παρόντος κανονισμού 
είναι να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο 
προστασίας της υγείας, της ασφάλειας, 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων, του 
περιβάλλοντος και των αξιών της 
Ένωσης που κατοχυρώνονται στο άρθρο 
2 της ΣΕΕ από τις επιβλαβείς επιπτώσεις 
των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης 
στην Ένωση, προωθώντας παράλληλα 
την καινοτομία.

Or. en

Τροπολογία 781
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1 Σκοπός του παρόντος κανονισμού 
είναι να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο 
προστασίας της υγείας, της ασφάλειας, 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του 
περιβάλλοντος από τις επιβλαβείς 
επιπτώσεις των συστημάτων τεχνητής 
νοημοσύνης («συστήματα ΤΝ») στην 
Ένωση, ενισχύοντας παράλληλα την 
καινοτομία.
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Or. en

Τροπολογία 782
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1 Σκοπός του παρόντος κανονισμού 
είναι να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο 
προστασίας της υγείας, της ασφάλειας 
και των θεμελιωδών δικαιωμάτων από 
τις επιβλαβείς επιπτώσεις των 
συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης 
(«συστήματα ΤΝ») στην Ένωση, 
ενισχύοντας παράλληλα την καινοτομία.

Or. en

Τροπολογία 783
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει: 1.Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι 
να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο 
προστασίας των δημόσιων συμφερόντων, 
όπως η υγεία, η ασφάλεια, τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, το περιβάλλον και η 
δημοκρατία από τις επιβλαβείς 
επιπτώσεις των συστημάτων τεχνητής 
νοημοσύνης («συστήματα τεχνητής 
νοημοσύνης») στην Ένωση, ατομικά, 
κοινωνικά ή περιβαλλοντικά, με 
παράλληλη ενίσχυση της καινοτομίας.Οι 
διατάξεις του στηρίζονται στην αρχή της 
προφύλαξης.
Ο παρών κανονισμός θεσπίζει:
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Or. en

Τροπολογία 784
Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει: Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι 
να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο 
προστασίας των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, της υγείας, της ασφάλειας 
και του περιβάλλοντος από τις επιβλαβείς 
επιπτώσεις της χρήσης συστημάτων 
τεχνητής νοημοσύνης στην Ένωση, 
ενισχύοντας παράλληλα την καινοτομία. 
Ο παρών κανονισμός θεσπίζει:

Or. en

Τροπολογία 785
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εναρμονισμένους κανόνες για τη 
διάθεση στην αγορά, τη θέση σε 
λειτουργία και τη χρήση συστημάτων 
τεχνητής νοημοσύνης (στο εξής: 
συστήματα ΤΝ) στην Ένωση·

α) εναρμονισμένους ελάχιστους 
κανόνες για την ανάπτυξη 
ανθρωποκεντρικής ΤΝ στην Ένωση 
μέσω της διάθεσης στην αγορά, της 
θέσης σε λειτουργία και της χρήσης 
συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης 
(«συστήματα ΤΝ»)·

Or. fr

Τροπολογία 786
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εναρμονισμένους κανόνες για τη 
διάθεση στην αγορά, τη θέση σε 
λειτουργία και τη χρήση συστημάτων 
τεχνητής νοημοσύνης (στο εξής: 
συστήματα ΤΝ) στην Ένωση·

α) εναρμονισμένους κανόνες για τη 
διάθεση στην αγορά, την ανάπτυξη, τη 
θέση σε λειτουργία, την εγκατάσταση και 
τη χρήση ανθρωποκεντρικών και 
αξιόπιστων συστημάτων τεχνητής 
νοημοσύνης («συστήματα ΤΝ») στην 
Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 787
Marion Walsmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εναρμονισμένους κανόνες για τη 
διάθεση στην αγορά, τη θέση σε 
λειτουργία και τη χρήση συστημάτων 
τεχνητής νοημοσύνης (στο εξής: 
συστήματα ΤΝ) στην Ένωση·

α) εναρμονισμένους κανόνες για τη 
διάθεση στην αγορά, τη θέση σε 
λειτουργία και τη χρήση ασφαλών και 
αξιόπιστων συστημάτων τεχνητής 
νοημοσύνης (στο εξής: συστήματα ΤΝ) 
στην Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 788
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εναρμονισμένους κανόνες για τη 
διάθεση στην αγορά, τη θέση σε 
λειτουργία και τη χρήση συστημάτων 

α) εναρμονισμένους κανόνες για την 
ανάπτυξη, τη διάθεση στην αγορά, τη θέση 
σε λειτουργία και τη χρήση συστημάτων 



PE732.837v01-00 10/216 AM\1257725EL.docx

EL

τεχνητής νοημοσύνης (στο εξής: 
συστήματα ΤΝ) στην Ένωση·

τεχνητής νοημοσύνης (στο εξής: 
συστήματα ΤΝ) στην Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 789
Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εναρμονισμένους κανόνες για τη 
διάθεση στην αγορά, τη θέση σε 
λειτουργία και τη χρήση συστημάτων 
τεχνητής νοημοσύνης (στο εξής: 
συστήματα ΤΝ) στην Ένωση·

α) εναρμονισμένους κανόνες για την 
ανάπτυξη, τη διάθεση στην αγορά, τη θέση 
σε λειτουργία και τη χρήση συστημάτων 
τεχνητής νοημοσύνης (στο εξής: 
συστήματα ΤΝ) στην Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 790
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, Petar Vitanov, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) αρχές που ισχύουν για όλα τα 
συστήματα ΤΝ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνάδει με το νέο άρθρο 4α.

Τροπολογία 791
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ειδικές απαιτήσεις για συστήματα 
ΤΝ υψηλού κινδύνου και υποχρεώσεις για 
τους φορείς εκμετάλλευσης τέτοιων 
συστημάτων·

γ) ειδικές απαιτήσεις για συστήματα 
ΤΝ υψηλού κινδύνου και υποχρεώσεις για 
τους φορείς εκμετάλλευσης τέτοιων 
συστημάτων, εκτός εάν τα συστήματα 
αυτά καλύπτονται ήδη από ειδική 
τομεακή ρύθμιση·

Or. en

Τροπολογία 792
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Adriana 
Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) εναρμονισμένους κανόνες σχετικά 
με τα συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου 
για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου 
αξιοπιστίας και προστασίας των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, της υγείας και 
της ασφάλειας, των αξιών της Ένωσης 
που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της 
ΣΕΕ και του περιβάλλοντος·

Or. en

Τροπολογία 793
Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) εναρμονισμένοι κανόνες για τα 
συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου για τη 
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διασφάλιση υψηλού επιπέδου αξιοπιστίας 
και προστασίας των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, της υγείας και της 
ασφάλειας

Or. en

Τροπολογία 794
Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) εναρμονισμένους κανόνες 
διαφάνειας για τα συστήματα ΤΝ που 
προορίζονται για αλληλεπίδραση με 
φυσικά πρόσωπα, συστήματα 
αναγνώρισης συναισθημάτων και τα 
συστήματα βιομετρικής 
κατηγοριοποίησης, καθώς και τα 
συστήματα ΤΝ που χρησιμοποιούνται για 
τη δημιουργία ή τον χειρισμό 
περιεχομένου εικόνας, ήχου ή βίντεο·

δ) εναρμονισμένους κανόνες 
διαφάνειας για τα συστήματα ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 795
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) εναρμονισμένους κανόνες 
διαφάνειας για τα συστήματα ΤΝ που 
προορίζονται για αλληλεπίδραση με 
φυσικά πρόσωπα, συστήματα 
αναγνώρισης συναισθημάτων και τα 
συστήματα βιομετρικής 
κατηγοριοποίησης, καθώς και τα 

δ) εναρμονισμένους κανόνες 
διαφάνειας για τα συστήματα ΤΝ·
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συστήματα ΤΝ που χρησιμοποιούνται για 
τη δημιουργία ή τον χειρισμό 
περιεχομένου εικόνας, ήχου ή βίντεο·

Or. en

Τροπολογία 796
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, 
Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) εναρμονισμένους κανόνες 
διαφάνειας για τα συστήματα ΤΝ που 
προορίζονται για αλληλεπίδραση με 
φυσικά πρόσωπα, συστήματα 
αναγνώρισης συναισθημάτων και τα 
συστήματα βιομετρικής 
κατηγοριοποίησης, καθώς και τα 
συστήματα ΤΝ που χρησιμοποιούνται για 
τη δημιουργία ή τον χειρισμό 
περιεχομένου εικόνας, ήχου ή βίντεο·

δ) εναρμονισμένους κανόνες 
διαφάνειας για ορισμένα συστήματα ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 797
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) κανόνες για την παρακολούθηση 
και την εποπτεία της αγοράς.

ε) κανόνες για την παρακολούθηση 
της αγοράς, την εποπτεία της αγοράς και 
τη διακυβέρνηση·
.

Or. en
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Τροπολογία 798
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) κανόνες για την παρακολούθηση 
και την εποπτεία της αγοράς.

ε) κανόνες για την παρακολούθηση 
της αγοράς, την εποπτεία της αγοράς και 
την επιβολή.

Or. en

Τροπολογία 799
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) κανόνες για την παρακολούθηση 
και την εποπτεία της αγοράς.

ε) κανόνες για την παρακολούθηση 
της αγοράς, την εποπτεία της αγοράς και 
τη διακυβέρνηση·

Or. en

Τροπολογία 800
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) μέτρα για τη στήριξη της 
καινοτομίας με ιδιαίτερη έμφαση στις 
ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, 
της δημιουργίας ρυθμιστικών 
δοκιμαστηρίων και στοχευμένων μέτρων 
για τη μείωση του φόρτου συμμόρφωσης 
για τις ΜΜΕ και τις νεοφυείς 
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επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 801
Marion Walsmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) μέτρα για τη στήριξη της 
καινοτομίας και την εξασφάλιση ίσων 
όρων ανταγωνισμού για τους Ευρωπαίους 
παρόχους συστημάτων ΤΝ σε διεθνές 
επίπεδο, ιδίως για παρόχους μικρής 
κλίμακας όπως οι ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 802
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Morten 
Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, Catharina Rinzema, Moritz Körner, 
Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) μέτρα για τη στήριξη της 
καινοτομίας με ιδιαίτερη έμφαση στις 
ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 
προστατευμένων κανονιστικών 
περιβαλλόντων και της μείωσης του 
κανονιστικού φόρτου.

Or. en

Τροπολογία 803
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Ramona 
Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, Alin Mituța
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) κανόνες για τη σύσταση και τη 
λειτουργία της Υπηρεσίας Τεχνητής 
Νοημοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 804
Karlo Ressler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) μέτρα για τη στήριξη της 
καινοτομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις 
ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις.

Or. en

Τροπολογία 805
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Ramona 
Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, Malik Azmani, 
Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Alin Mituța, Michal Šimečka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε β) μέτρα για τη στήριξη της 
καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της 
δημιουργίας ρυθμιστικών 
δοκιμαστηρίων, και μέτρα για τη μείωση 
της κανονιστικής επιβάρυνσης για τις 
ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις.

Or. en
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Τροπολογία 806
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε β) τη σύσταση ανεξάρτητου 
«Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Τεχνητής 
Νοημοσύνης» και τις δραστηριότητές του 
που στηρίζουν την επιβολή του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 807
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στην 
αρχή ότι εναπόκειται στους 
προγραμματιστές, τους εισαγωγείς, τους 
διανομείς και τους χρήστες να 
διασφαλίζουν ότι αναπτύσσουν, 
διαθέτουν στην αγορά ή χρησιμοποιούν 
συστήματα ΤΝ που δεν επηρεάζουν 
αρνητικά την υγεία, την ασφάλεια ή τα 
θεμελιώδη δικαιώματα. Οι διατάξεις του 
στηρίζονται στην αρχή της προφύλαξης.

Or. en

Τροπολογία 808
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

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

Όταν αυτό δικαιολογείται από 
σημαντικούς κινδύνους για τα θεμελιώδη 
δικαιώματα των προσώπων, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας 
των δικαιωμάτων των καταναλωτών, τα 
κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν 
ρυθμιστικές λύσεις που διασφαλίζουν 
επίπεδο προστασίας των 
προσώπων υψηλότερο από αυτό που 
προσφέρει ο παρών κανονισμός.

Or. en

Τροπολογία 809
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι 
να διασφαλίσει την προστασία της υγείας, 
της ασφάλειας, των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος από 
τις επιπτώσεις των συστημάτων τεχνητής 
νοημοσύνης στην Ένωση, στηρίζοντας 
παράλληλα την καινοτομία.

Or. en

Τροπολογία 810
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται στα 
συστήματα ΤΝ ως προϊόν, υπηρεσία ή 
πρακτική, ή ως μέρος προϊόντος, 
υπηρεσίας ή πρακτικής.
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Or. en

Τροπολογία 811
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Adriana 
Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
λαμβανομένης δεόντως υπόψη της αρχής 
της προφύλαξης.

Or. en

Τροπολογία 812
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στην 
αρχή ότι εναπόκειται στους 
προγραμματιστές, τους εισαγωγείς, τους 
διανομείς και τους μεταγενέστερους 
χρήστες να διασφαλίζουν ότι 
αναπτύσσουν, διαθέτουν στην αγορά ή 
χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη που 
δεν επηρεάζει αρνητικά την υγεία, την 
ασφάλεια, τα θεμελιώδη δικαιώματα και 
το περιβάλλον. Οι διατάξεις του 
στηρίζονται στην αρχή της προφύλαξης.

Or. en

Τροπολογία 813
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 1 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στην 
αρχή ότι εναπόκειται στους 
προγραμματιστές, τους εισαγωγείς, τους 
διανομείς και τους μεταγενέστερους 
χρήστες να διασφαλίζουν ότι 
αναπτύσσουν, διαθέτουν στην αγορά ή 
χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη που 
δεν επηρεάζει αρνητικά την υγεία, την 
ασφάλεια, τα θεμελιώδη δικαιώματα ή το 
περιβάλλον. Οι διατάξεις του στηρίζονται 
στην αρχή της προφύλαξης.

Or. en

Τροπολογία 814
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού 
πραγματοποιείται σύμφωνα με την 
ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
ιδίως τον κανονισμό 2016/679, την 
οδηγία 2016/680, τον κανονισμό 
2018/1725 και την οδηγία 2002/58.

Or. en

Τροπολογία 815
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) παρόχους που διαθέτουν στην 
αγορά ή θέτουν σε λειτουργία συστήματα 
ΤΝ στην Ένωση, ανεξάρτητα από το αν οι 
εν λόγω πάροχοι είναι εγκατεστημένοι 
εντός της Ένωσης ή σε τρίτη χώρα·

α) παρόχους που διαθέτουν στην 
αγορά, αναπτύσσουν, θέτουν σε 
λειτουργία ή εγκαθιστούν συστήματα ΤΝ 
στην Ένωση, ανεξάρτητα από το αν οι εν 
λόγω πάροχοι είναι εγκατεστημένοι εντός 
της Ένωσης ή σε τρίτη χώρα·

Or. en

Τροπολογία 816
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) παρόχους που διαθέτουν στην 
αγορά ή θέτουν σε λειτουργία συστήματα 
ΤΝ στην Ένωση, ανεξάρτητα από το αν οι 
εν λόγω πάροχοι είναι εγκατεστημένοι 
εντός της Ένωσης ή σε τρίτη χώρα·

α) φορείς εκμετάλλευσης που 
διαθέτουν στην αγορά ή θέτουν σε 
λειτουργία συστήματα ΤΝ στην Ένωση, 
ανεξάρτητα από το αν οι εν λόγω φορείς 
εκμετάλλευσης είναι εγκατεστημένοι εντός 
της Ένωσης ή σε τρίτη χώρα·

Or. en

Τροπολογία 817
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) πάροχοι συστημάτων ΤΝ που 
έχουν την κύρια εγκατάστασή τους στην 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 818
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Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) χρήστες συστημάτων ΤΝ οι οποίοι 
βρίσκονται εντός της Ένωσης·

β) χρήστες συστημάτων ΤΝ οι οποίοι 
είναι φυσικώς παρόντες ή εγκατεστημένοι 
εντός της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 819
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) χρήστες συστημάτων ΤΝ οι οποίοι 
βρίσκονται εντός της Ένωσης·

β) εγκαταστάτες συστημάτων ΤΝ οι 
οποίοι βρίσκονται ή είναι εγκατεστημένοι 
εντός της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 820
Svenja Hahn, Nicola Beer, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-
Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) χρήστες συστημάτων ΤΝ οι οποίοι 
βρίσκονται εντός της Ένωσης·

β) χρήστες συστημάτων ΤΝ 
εγκατεστημένοι εντός της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 821
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Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) χρήστες συστημάτων ΤΝ οι οποίοι 
βρίσκονται εντός της Ένωσης·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 822
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Andrzej Halicki, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, 
Radosław Sikorski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) χρήστες συστημάτων ΤΝ οι οποίοι 
βρίσκονται εντός της Ένωσης·

β) χρήστες συστημάτων ΤΝ οι οποίοι 
χρησιμοποιούν το σύστημα ΤΝ εντός της 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 823
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) φυσικά πρόσωπα που 
επηρεάζονται από τη χρήση συστήματος 
ΤΝ.

Or. en

Τροπολογία 824
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) παρόχους και χρήστες συστημάτων 
ΤΝ οι οποίοι βρίσκονται σε τρίτη χώρα, 
όταν τα στοιχεία εξόδου που παράγει το 
σύστημα χρησιμοποιούνται στην Ένωση.

γ) παρόχους και χρήστες συστημάτων 
ΤΝ που βρίσκονται σε τρίτη χώρα, όπου 
τα αποτελέσματα, δηλαδή οι προβλέψεις, 
οι συστάσεις ή οι αποφάσεις, που 
παράγονται από το σύστημα ΤΝ και 
επηρεάζουν το περιβάλλον με το οποίο 
αλληλεπιδρά, προορίζονται για χρήση 
στην Ένωση και θέτουν σε κίνδυνο την 
υγεία, την ασφάλεια ή τα θεμελιώδη 
δικαιώματα φυσικών προσώπων που 
βρίσκονται φυσικά στην Ένωση, εφόσον ο 
πάροχος έχει επιτρέψει, γνωρίζει ή μπορεί 
εύλογα να αναμένει την εν λόγω χρήση·

Or. en

Τροπολογία 825
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) παρόχους και χρήστες συστημάτων 
ΤΝ οι οποίοι βρίσκονται σε τρίτη χώρα, 
όταν τα στοιχεία εξόδου που παράγει το 
σύστημα χρησιμοποιούνται στην Ένωση.

γ) παρόχους και χρήστες συστημάτων 
ΤΝ οι οποίοι βρίσκονται σε τρίτη χώρα, 
όταν τα στοιχεία εξόδου που παράγει το 
σύστημα χρησιμοποιούνται στην Ένωση ή 
επηρεάζουν φυσικά πρόσωπα εντός της 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 826
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) παρόχους και χρήστες συστημάτων 
ΤΝ οι οποίοι βρίσκονται σε τρίτη χώρα, 
όταν τα στοιχεία εξόδου που παράγει το 
σύστημα χρησιμοποιούνται στην Ένωση.

γ) παρόχους και χρήστες συστημάτων 
ΤΝ οι οποίοι βρίσκονται σε τρίτη χώρα, 
όταν τα στοιχεία εξόδου που παράγει το 
σύστημα χρησιμοποιούνται στην Ένωση ή 
παράγουν αποτελέσματα εντός της 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 827
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, Moritz 
Körner, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) παρόχους και χρήστες συστημάτων 
ΤΝ οι οποίοι βρίσκονται σε τρίτη χώρα, 
όταν τα στοιχεία εξόδου που παράγει το 
σύστημα χρησιμοποιούνται στην Ένωση.

γ) παρόχους και χρήστες συστημάτων 
ΤΝ οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε 
τρίτη χώρα, όταν τα στοιχεία εξόδου που 
παράγει το σύστημα χρησιμοποιούνται 
στην Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 828
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) δημόσιες αρχές τρίτης χώρας ή 
διεθνείς οργανισμούς, όταν οι εν λόγω 
αρχές ή οργανισμοί χρησιμοποιούν 
συστήματα ΤΝ στο πλαίσιο διεθνών 
συμφωνιών για την επιβολή του νόμου 
και τη δικαστική συνεργασία με την 
Ένωση ή με ένα ή περισσότερα κράτη 
μέλη.
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Or. en

Τροπολογία 829
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) εισαγωγείς, διανομείς και 
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους των 
παρόχων συστημάτων ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 830
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) εισαγωγείς, διανομείς και 
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους 
παρόχων συστημάτων ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 831
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Adriana 
Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) φυσικά πρόσωπα που 
επηρεάζονται από τη χρήση συστήματος 
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ΤΝ και βρίσκονται στην Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 832
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) φυσικά πρόσωπα που 
επηρεάζονται από τη χρήση συστήματος 
ΤΝ και βρίσκονται στην Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 833
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) εισαγωγείς και διανομείς 
συστημάτων ΤΝ.

Or. en

Τροπολογία 834
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) κατασκευαστές προϊόντων που 
διαθέτουν στην αγορά ή θέτουν σε 
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λειτουργία σύστημα ΤΝ μαζί με το προϊόν 
τους και με τη δική τους επωνυμία ή 
εμπορικό σήμα.

Or. en

Τροπολογία 835
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) πάροχοι που διαθέτουν στην 
αγορά ή θέτουν σε λειτουργία συστήματα 
ΤΝ εκτός της Ένωσης, όταν ο πάροχος 
βρίσκεται εντός της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 836
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) Συστήματα ΤΝ ως προϊόν, 
υπηρεσία ή πρακτική, ή ως μέρος 
προϊόντος, υπηρεσίας ή πρακτικής.

Or. en

Τροπολογία 837
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ γ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ γ) εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι 
παρόχων, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι 
στην Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 838
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Adriana 
Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. παρόχους που διαθέτουν στην 
αγορά ή θέτουν σε λειτουργία συστήματα 
ΤΝ σε τρίτη χώρα όπου ο πάροχος ή ο 
διανομέας των εν λόγω συστημάτων ΤΝ 
προέρχεται από την Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 839
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
επίσης στα θεσμικά και λοιπά όργανα και 
τους οργανισμούς της Ένωσης όταν 
αναπτύσσουν, εγκαθιστούν ή 
χρησιμοποιούν με άλλον τρόπο 
συστήματα ΤΝ.

Or. en
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Τροπολογία 840
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
επίσης στα θεσμικά και λοιπά όργανα και 
οργανισμούς της Ένωσης όταν ενεργούν 
ως πάροχοι ή χρήστες συστήματος ΤΝ.

Or. en

Τροπολογία 841
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όσον αφορά τα συστήματα ΤΝ 
υψηλού κινδύνου που αποτελούν 
κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας 
προϊόντων ή συστημάτων ή που είναι τα 
ίδια προϊόντα ή συστήματα και εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής των ακόλουθων 
πράξεων, εφαρμόζεται μόνο το άρθρο 84 
του παρόντος κανονισμού:

διαγράφεται·

α) του κανονισμού (EΚ) αριθ. 300/2008·
β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013·
γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 168/2013·
δ) της οδηγίας 2014/90/ΕΕ·
ε) της οδηγίας (ΕΕ) 2016/797·
στ) του κανονισμού (EΕ) 2018/858·
ζ) του κανονισμού (EΕ) 2018/1139·
η) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2144.

Or. en
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Τροπολογία 842
Marion Walsmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όσον αφορά τα συστήματα ΤΝ 
υψηλού κινδύνου που αποτελούν 
κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας 
προϊόντων ή συστημάτων ή που είναι τα 
ίδια προϊόντα ή συστήματα και εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής των ακόλουθων 
πράξεων, εφαρμόζεται μόνο το άρθρο 84 
του παρόντος κανονισμού:

2. Για λόγους ασφάλειας δικαίου και 
προκειμένου να διατηρηθεί η υφιστάμενη 
νομοθεσία και να αποφευχθούν οι 
αλληλεπικαλύψεις, εφαρμόζεται μόνο το 
άρθρο 84 του παρόντος κανονισμού για 
συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου που 
αποτελούν κατασκευαστικά στοιχεία 
ασφάλειας προϊόντων ή συστημάτων 
ή που είναι τα ίδια προϊόντα ή 
συστήματα και εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής των ακόλουθων πράξεων:

Or. en

Τροπολογία 843
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όσον αφορά τα συστήματα ΤΝ 
υψηλού κινδύνου που αποτελούν 
κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας 
προϊόντων ή συστημάτων ή που είναι τα 
ίδια προϊόντα ή συστήματα και εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής των ακόλουθων 
πράξεων, εφαρμόζεται μόνο το άρθρο 84 
του παρόντος κανονισμού:

2. Για συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου που αποτελούν κατασκευαστικά 
στοιχεία ασφάλειας προϊόντων ή 
συστημάτων, ή που είναι τα ίδια προϊόντα 
ή συστήματα και εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής των πράξεων που 
παρατίθενται στο παράρτημα II τμήμα Β, 
εφαρμόζεται μόνο το άρθρο 84 του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 844
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, Moritz 
Körner, Jan-Christoph Oetjen
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όσον αφορά τα συστήματα ΤΝ 
υψηλού κινδύνου που αποτελούν 
κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας 
προϊόντων ή συστημάτων ή που είναι τα 
ίδια προϊόντα ή συστήματα και εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής των ακόλουθων 
πράξεων, εφαρμόζεται μόνο το άρθρο 84 
του παρόντος κανονισμού:

2. Όσον αφορά τα συστήματα ΤΝ που 
ταξινομούνται ως ΤΝ υψηλού κινδύνου 
σύμφωνα με το άρθρο 6 σχετικά με 
προϊόντα που καλύπτονται από την 
ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης που 
παρατίθεται στο παράρτημα II τμήμα Β, 
εφαρμόζεται μόνο το άρθρο 84 του 
παρόντος κανονισμού:

Or. en

Τροπολογία 845
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, Moritz 
Körner, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
300/2008·

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 846
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
300/2008·

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 847
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Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, Moritz 
Körner, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
167/2013·

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 848
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
167/2013·

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 849
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, Moritz 
Körner, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
168/2013·

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 850
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
168/2013·

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 851
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, Moritz 
Körner, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) της οδηγίας 2014/90/ΕΕ· διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 852
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) της οδηγίας 2014/90/ΕΕ· διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 853
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, Moritz 
Körner, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) της οδηγίας (ΕΕ) 2016/797· διαγράφεται·
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Or. en

Τροπολογία 854
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) της οδηγίας (ΕΕ) 2016/797· διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 855
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) του κανονισμού (EΕ) 2018/858· διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 856
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, Moritz 
Körner, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) του κανονισμού (EΕ) 2018/858· διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 857
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, Moritz 
Körner, Jan-Christoph Oetjen
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) του κανονισμού (EΕ) 2018/1139· διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 858
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) του κανονισμού (EΕ) 2018/1139· διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 859
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2144. διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 860
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, Moritz 
Körner, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2144. διαγράφεται·
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Or. en

Τροπολογία 861
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Ο παρών κανονισμός δεν 
εφαρμόζεται στα συστήματα ΤΝ, 
συμπεριλαμβανομένων των εκροών τους, 
που αναπτύσσονται ειδικά και τίθενται σε 
λειτουργία με αποκλειστικό σκοπό την 
επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη.

Or. en

Τροπολογία 862
Milan Brglez, Hilde Vautmans, Catharina Rinzema

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Τα συστήματα ΤΝ που ενδέχεται 
να αλληλεπιδρούν ή να έχουν αντίκτυπο 
σε παιδιά θεωρούνται υψηλού κινδύνου 
για την εν λόγω ομάδα·

Or. en

Τροπολογία 863
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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2 β. Ο παρών κανονισμός δεν 
επηρεάζει καμία δραστηριότητα έρευνας 
και ανάπτυξης σχετικά με συστήματα 
ΤΝ, στον βαθμό που η εν λόγω 
δραστηριότητα δεν έχει ως αποτέλεσμα 
ούτε συνεπάγεται τη διάθεση συστήματος 
ΤΝ στην αγορά ή τη θέση του σε 
λειτουργία.

Or. en

Τροπολογία 864
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο παρών κανονισμός δεν 
εφαρμόζεται σε συστήματα που 
αναπτύσσονται ή χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά για στρατιωτικούς 
σκοπούς.

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 865
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο παρών κανονισμός δεν 
εφαρμόζεται σε συστήματα που 
αναπτύσσονται ή χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά για στρατιωτικούς 
σκοπούς.

διαγράφεται·

Or. en
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Τροπολογία 866
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο παρών κανονισμός δεν 
εφαρμόζεται σε συστήματα που 
αναπτύσσονται ή χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά για στρατιωτικούς 
σκοπούς.

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 867
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, Petar Vitanov, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο παρών κανονισμός δεν 
εφαρμόζεται σε συστήματα που 
αναπτύσσονται ή χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά για στρατιωτικούς σκοπούς.

3. Ο παρών κανονισμός δεν 
εφαρμόζεται σε συστήματα που 
αναπτύσσονται ή χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά για στρατιωτικούς σκοπούς.

Ωστόσο, ο παρών κανονισμός 
εφαρμόζεται στα συστήματα ΤΝ που 
αναπτύσσονται ή χρησιμοποιούνται ως 
είδη διπλής χρήσης, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 σημείο 1 του κανονισμού (ΕΕ) 
2021/821 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου1a.
_________________
1a Κανονισμός (ΕΕ) 2021/821 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2021, για τη 
θέσπιση ενωσιακού συστήματος ελέγχου 
των εξαγωγών, της μεσιτείας, της 
τεχνικής βοήθειας, της διαμετακόμισης 
και της μεταφοράς ειδών διπλής χρήσης 
(ΕΕ L 206 της 11.6.2021, σ. 1).
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Or. en

Τροπολογία 868
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο παρών κανονισμός δεν 
εφαρμόζεται σε συστήματα που 
αναπτύσσονται ή χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά για στρατιωτικούς σκοπούς.

3. Ο παρών κανονισμός δεν 
εφαρμόζεται σε συστήματα TN που 
αναπτύσσονται ή χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά για στρατιωτικούς σκοπούς, 
εκτός εάν το σύστημα ΤΝ 
χρησιμοποιείται στη συνέχεια για μη 
στρατιωτικούς σκοπούς.

Or. en

Τροπολογία 869
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο παρών κανονισμός δεν 
εφαρμόζεται σε συστήματα που 
αναπτύσσονται ή χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά για στρατιωτικούς σκοπούς.

3. Ο παρών κανονισμός δεν 
εφαρμόζεται σε συστήματα που 
αναπτύσσονται ή χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά για στρατιωτικούς σκοπούς 
ή σκοπούς εθνικής ασφάλειας.

Or. en

Τροπολογία 870
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan, Vincenzo Sofo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο παρών κανονισμός δεν 3. Ο παρών κανονισμός δεν 
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εφαρμόζεται σε συστήματα που 
αναπτύσσονται ή χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά για στρατιωτικούς σκοπούς.

εφαρμόζεται σε συστήματα ΤΝ που 
σχεδιάζονται ειδικά, τροποποιούνται, 
αναπτύσσονται ή χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά για στρατιωτικούς σκοπούς.

Or. en

Τροπολογία 871
Rob Rooken
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο παρών κανονισμός δεν 
εφαρμόζεται σε συστήματα που 
αναπτύσσονται ή χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά για στρατιωτικούς σκοπούς.

3. Ο παρών κανονισμός δεν 
εφαρμόζεται σε συστήματα που 
αναπτύσσονται ή χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά για στρατιωτικούς σκοπούς.

Or. en

Τροπολογία 872
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Το δίκαιο της Ένωσης για την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, της ιδιωτικής ζωής και του 
απορρήτου των επικοινωνιών 
εφαρμόζεται στα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία σε σχέση με τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται 
στον παρόντα κανονισμό. Ο παρών 
κανονισμός δεν θίγει τους κανονισμούς 
(ΕΕ) 2016/679, (ΕΕ) 2018/1725 ή τις 
οδηγίες 2002/58/ΕΚ και (ΕΕ) 2016/680.

Or. en
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Τροπολογία 873
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Τυχόν εξαιρέσεις από την 
εφαρμογή της παρούσας πράξης σε 
συστήματα ΤΝ που χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά από τα κράτη μέλη για 
σκοπούς εθνικής ασφάλειας δεν θίγουν 
την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου σε 
οποιαδήποτε δραστηριότητα διεξάγεται 
από την Ένωση ή από κράτος μέλος και 
υπόκειται στο δίκαιο της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 874
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Ο παρών κανονισμός δεν 
εφαρμόζεται στα συστήματα ΤΝ, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αποτελεσμάτων τους, που αναπτύσσονται 
ειδικά και τίθενται σε λειτουργία με 
αποκλειστικό σκοπό την επιστημονική 
έρευνα και ανάπτυξη.

Or. en

Τροπολογία 875
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 3 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Ο τίτλος III του παρόντος 
κανονισμού δεν εφαρμόζεται σε 
συστήματα ΤΝ που χρησιμοποιούνται σε 
περιβάλλον μεταξύ επιχειρήσεων και δεν 
έχουν άμεσο αντίκτυπο σε φυσικά 
πρόσωπα.

Or. en

Τροπολογία 876
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Adriana 
Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
επίσης στα θεσμικά και λοιπά όργανα και 
οργανισμούς της Ένωσης όταν ενεργούν 
ως πάροχοι ή χρήστες συστήματος ΤΝ.

Or. en

Τροπολογία 877
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο παρών κανονισμός δεν 
εφαρμόζεται σε δημόσιες αρχές τρίτης 
χώρας ούτε σε διεθνείς οργανισμούς που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, όταν οι εν λόγω αρχές ή 
οργανισμοί χρησιμοποιούν συστήματα 
ΤΝ στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών για 
την επιβολή του νόμου και τη δικαστική 
συνεργασία με την Ένωση ή με ένα ή 

διαγράφεται·
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περισσότερα κράτη μέλη.

Or. fr

Τροπολογία 878
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Adriana 
Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο παρών κανονισμός δεν 
εφαρμόζεται σε δημόσιες αρχές τρίτης 
χώρας ούτε σε διεθνείς οργανισμούς που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, όταν οι εν λόγω αρχές ή 
οργανισμοί χρησιμοποιούν συστήματα 
ΤΝ στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών για 
την επιβολή του νόμου και τη δικαστική 
συνεργασία με την Ένωση ή με ένα ή 
περισσότερα κράτη μέλη.

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 879
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο παρών κανονισμός δεν 
εφαρμόζεται σε δημόσιες αρχές τρίτης 
χώρας ούτε σε διεθνείς οργανισμούς που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, όταν οι εν λόγω αρχές ή 
οργανισμοί χρησιμοποιούν συστήματα 
ΤΝ στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών για 

διαγράφεται·
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την επιβολή του νόμου και τη δικαστική 
συνεργασία με την Ένωση ή με ένα ή 
περισσότερα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 880
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο παρών κανονισμός δεν 
εφαρμόζεται σε δημόσιες αρχές τρίτης 
χώρας ούτε σε διεθνείς οργανισμούς που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, όταν οι εν λόγω αρχές ή 
οργανισμοί χρησιμοποιούν συστήματα 
ΤΝ στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών για 
την επιβολή του νόμου και τη δικαστική 
συνεργασία με την Ένωση ή με ένα ή 
περισσότερα κράτη μέλη.

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 881
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο παρών κανονισμός δεν 
εφαρμόζεται σε δημόσιες αρχές τρίτης 
χώρας ούτε σε διεθνείς οργανισμούς που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, όταν οι εν λόγω αρχές ή 
οργανισμοί χρησιμοποιούν συστήματα 
ΤΝ στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών για 
την επιβολή του νόμου και τη δικαστική 
συνεργασία με την Ένωση ή με ένα ή 

διαγράφεται·
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περισσότερα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 882
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο παρών κανονισμός δεν 
εφαρμόζεται σε δημόσιες αρχές τρίτης 
χώρας ούτε σε διεθνείς οργανισμούς που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, όταν οι εν λόγω αρχές ή 
οργανισμοί χρησιμοποιούν συστήματα 
ΤΝ στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών για 
την επιβολή του νόμου και τη δικαστική 
συνεργασία με την Ένωση ή με ένα ή 
περισσότερα κράτη μέλη.

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 883
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Ramona 
Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, Malik Azmani, Alin 
Mituța

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο παρών κανονισμός δεν 
εφαρμόζεται σε δημόσιες αρχές τρίτης 
χώρας ούτε σε διεθνείς οργανισμούς που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, όταν οι εν λόγω αρχές ή 
οργανισμοί χρησιμοποιούν συστήματα ΤΝ 
στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών για την 
επιβολή του νόμου και τη δικαστική 

4. Ο παρών κανονισμός δεν 
εφαρμόζεται σε δημόσιες αρχές τρίτης 
χώρας ούτε σε διεθνείς οργανισμούς που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, όταν οι εν λόγω αρχές ή 
οργανισμοί χρησιμοποιούν συστήματα ΤΝ 
στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών για την 
επιβολή του νόμου και τη δικαστική 
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συνεργασία με την Ένωση ή με ένα ή 
περισσότερα κράτη μέλη.

συνεργασία με την Ένωση ή με ένα ή 
περισσότερα κράτη μέλη και υπόκεινται 
σε απόφαση της Επιτροπής που εκδίδεται 
σύμφωνα με το άρθρο 36 της οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/679 ή το άρθρο 45 του 
κανονισμού 2016/679 («απόφαση περί 
επάρκειας») ή αποτελούν μέρος διεθνούς 
συμφωνίας που έχει συναφθεί μεταξύ της 
Ένωσης και της εν λόγω τρίτης χώρας ή 
διεθνούς οργανισμού σύμφωνα με το 
άρθρο 218 της ΣΛΕΕ, η οποία παρέχει 
επαρκείς διασφαλίσεις όσον αφορά την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών 
των φυσικών προσώπων·

Or. en

Τροπολογία 884
Kosma Złotowski, Patryk Jaki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο παρών κανονισμός δεν 
εφαρμόζεται σε δημόσιες αρχές τρίτης 
χώρας ούτε σε διεθνείς οργανισμούς που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, όταν οι εν λόγω αρχές ή 
οργανισμοί χρησιμοποιούν συστήματα ΤΝ 
στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών για την 
επιβολή του νόμου και τη δικαστική 
συνεργασία με την Ένωση ή με ένα ή 
περισσότερα κράτη μέλη.

4. Ο παρών κανονισμός δεν 
εφαρμόζεται σε δημόσιες αρχές τρίτης 
χώρας ούτε σε διεθνείς οργανισμούς που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, όταν οι εν λόγω αρχές ή 
οργανισμοί χρησιμοποιούν συστήματα ΤΝ 
στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας ή 
συμφωνιών για την επιβολή του νόμου και 
τη δικαστική συνεργασία ή στο πλαίσιο 
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τους 
συνοριακούς ελέγχους, το άσυλο και τη 
μετανάστευση με την Ένωση ή με ένα ή 
περισσότερα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 885
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α. Η χρήση οποιουδήποτε 
συστήματος ΤΝ που συνάδει με τον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει επίσης να 
συνεχίσει να συμμορφώνεται με τον 
Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων, το παράγωγο δίκαιο της 
Ένωσης και το εθνικό δίκαιο. Ο παρών 
κανονισμός δεν παρέχει τη νομική βάση 
για την παράνομη ανάπτυξη, εφαρμογή ή 
χρήση ΤΝ.

Or. en

Τροπολογία 886
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α. Ένα σύστημα ή πρακτική ΤΝ που 
συνάδει με τον παρόντα κανονισμό θα 
πρέπει επίσης να συνεχίσει να 
συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, το 
υφιστάμενο και το νέο παράγωγο δίκαιο 
της Ένωσης και το εθνικό δίκαιο.

Or. en

Τροπολογία 887
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Vincenzo Sofo, Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α. Ο παρών κανονισμός δεν 
εφαρμόζεται σε συστήματα ΤΝ, 
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συμπεριλαμβανομένων των 
αποτελεσμάτων τους, τα οποία 
αναπτύσσονται ειδικά ή 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για 
σκοπούς επιστημονικής έρευνας και 
ανάπτυξης.

Or. en

Τροπολογία 888
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α. Ο παρών κανονισμός δεν 
επηρεάζει καμία δραστηριότητα έρευνας, 
δοκιμής και ανάπτυξης όσον αφορά ένα 
σύστημα ΤΝ πριν από τη διάθεση του εν 
λόγω συστήματος στην αγορά ή τη θέση 
του σε λειτουργία.

Or. en

Τροπολογία 889
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α. Ο παρών κανονισμός δεν παρέχει 
νομική βάση για την ανάπτυξη, την 
εφαρμογή ή τη χρήση ΤΝ που είναι 
παράνομη βάσει του ενωσιακού ή του 
εθνικού δικαίου.

Or. en
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Τροπολογία 890
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Adriana 
Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει το 
κοινοτικό δίκαιο στον τομέα της 
κοινωνικής πολιτικής.

Or. en

Τροπολογία 891
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, Petar Vitanov, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 5 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 β. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει το 
εθνικό εργατικό δίκαιο και την πρακτική 
ή τις συλλογικές συμβάσεις και δεν 
αποκλείει εθνική νομοθεσία που 
διασφαλίζει την προστασία των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων όσον 
αφορά τη χρήση συστημάτων ΤΝ από 
τους εργοδότες, μεταξύ άλλων όταν αυτό 
συνεπάγεται τη θέσπιση αυστηρότερων 
υποχρεώσεων από εκείνες που ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 892
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 5 β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 β. Ο παρών κανονισμός δεν 
εφαρμόζεται στα συστήματα ΤΝ, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αποτελεσμάτων τους, που αναπτύσσονται 
ειδικά και τίθενται σε λειτουργία με 
αποκλειστικό σκοπό την επιστημονική 
έρευνα και ανάπτυξη. Η Επιτροπή μπορεί 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
που αποσαφηνίζουν την εν λόγω 
εξαίρεση.

Or. en

Τροπολογία 893
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 5 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 β. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει 
τους κανόνες οι οποίοι θεσπίζονται από 
άλλες νομικές πράξεις της Ένωσης που 
ρυθμίζουν την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως από τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, την οδηγία 
(ΕΕ) 2016/680, τον κανονισμό (ΕΕ) 
2018/25 και την οδηγία 2002/57/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 894
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 5 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 β. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
θεσπίζουν ή να διατηρούν σε ισχύ 
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αυστηρότερες διατάξεις, συμβατές με τη 
Συνθήκη, στον τομέα που διέπεται από 
την παρούσα οδηγία, για την εξασφάλιση 
υψηλότερου επιπέδου προστασίας της 
υγείας, της ασφάλειας και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Or. en

Τροπολογία 895
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 5 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 β. Ο παρών κανονισμός δεν 
επηρεάζει καμία δραστηριότητα έρευνας 
και ανάπτυξης σχετικά με συστήματα 
ΤΝ, στον βαθμό που η εν λόγω 
δραστηριότητα δεν έχει ως αποτέλεσμα 
ούτε συνεπάγεται τη διάθεση συστήματος 
ΤΝ στην αγορά ή τη θέση του σε 
λειτουργία.

Or. en

Τροπολογία 896
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 5 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 β. Ο παρών κανονισμός ισχύει με την 
επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679.

Or. en

Τροπολογία 897
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
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Vollath, Tsvetelina Penkova, Petar Vitanov, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 5 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 γ. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει 
τους κανόνες που θεσπίζονται από άλλες 
ενωσιακές νομικές πράξεις που ρυθμίζουν 
άλλες πτυχές των συστημάτων ΤΝ, 
καθώς και τους εθνικούς κανόνες που 
αποσκοπούν στην επιβολή ή, κατά 
περίπτωση, στην εφαρμογή των εν λόγω 
πράξεων, ιδίως του ενωσιακού δικαίου 
για την προστασία των καταναλωτών και 
την ασφάλεια των προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού 
(ΕΕ) 2017/2394, του κανονισμού (ΕΕ) 
2019/1020, της οδηγίας 2001/95/ΕΚ για 
τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και 
της οδηγίας 2013/11/ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 898
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 5 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 γ. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει 
τους κανόνες που θεσπίζονται από άλλες 
νομικές πράξεις της Ένωσης σχετικά με 
την προστασία των καταναλωτών και την 
ασφάλεια των προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων του κανονισμού 
(ΕΕ) 2017/2394, του κανονισμού (ΕΕ) 
2019/1020 και της οδηγίας 2001/95/ΕΚ 
για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων 
και της οδηγίας 2013/11/ΕΕ.

Or. en
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Τροπολογία 899
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 5 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 γ. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει το 
κοινοτικό δίκαιο στον τομέα της 
κοινωνικής πολιτικής.

Or. en

Τροπολογία 900
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 5 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 δ. Ο παρών κανονισμός ισχύει με την 
επιφύλαξη της εθνικής εργατικής 
νομοθεσίας και πρακτικής, δηλαδή 
οποιασδήποτε νομοθετικής ή συμβατικής 
διάταξης που αφορά συνθήκες 
απασχόλησης, συνθήκες εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της υγείας και της 
ασφάλειας στην εργασία και της σχέσης 
μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, 
συμπεριλαμβανομένων της ενημέρωσης, 
της διαβούλευσης και της συμμετοχής.

Or. en

Τροπολογία 901
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 5 ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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5 ε. Ο παρών κανονισμός επ’ ουδενί 
δεν θίγει την άσκηση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται στα 
κράτη μέλη και σε επίπεδο Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ή 
της ελευθερίας για απεργία ή για 
ανάληψη άλλων δράσεων που 
καλύπτονται από τα ειδικά συστήματα 
εργασιακών σχέσεων στα κράτη μέλη, 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ή/και την 
πρακτική. Δεν θίγει επίσης το δικαίωμα 
διαπραγμάτευσης, σύναψης και 
εφαρμογής συλλογικών συμβάσεων ή το 
δικαίωμα ανάληψης συλλογικής δράσης 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ή/και την 
πρακτική.

Or. en

Τροπολογία 902
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Ramona 
Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, Malik Azmani, Alin 
Mituța

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2 α
Μετασυμπαντικά περιβάλλοντα

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται, 
τηρουμένων των αναλογιών, στους 
διαχειριστές συστημάτων ΤΝ που 
λειτουργούν σε εικονικά περιβάλλοντα 
στα οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση 
φυσικά πρόσωπα στην Ένωση τα οποία 
πληρούν όλα τα ακόλουθα κριτήρια 
(«μετασυμπαντικά περιβάλλοντα»):
απαιτούν από τα φυσικά πρόσωπα να 
έχουν μοναδική αναγνωρίσιμη και μόνιμη 
εκπροσώπηση στο εικονικό περιβάλλον 
που συνδέεται νομικά και οικονομικά με 
αυτά μέσω επίσημου εγγράφου 
ταυτότητας, ψηφιακής ταυτότητας, 
ψηφιακού πορτοφολιού ή ισοδύναμου·
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έχουν οικοδομηθεί για κοινωνική και 
οικονομική αλληλεπίδραση σε μεγάλη 
κλίμακα·
(iii) επιτρέπουν στα φυσικά πρόσωπα να 
συμπεριφέρονται και να αλληλεπιδρούν 
ουσιαστικά με τρόπους που συνάδουν με 
τις πραγματικές συμπεριφορές και 
αλληλεπιδράσεις τους και που μπορούν 
να αναλυθούν για να συναχθούν 
πραγματικά χαρακτηριστικά, 
συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα·
(iv) επιτρέπουν στα φυσικά πρόσωπα να 
συμμετέχουν σε πραγματικές 
χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, μεταξύ 
άλλων μέσω ψηφιακών νομισμάτων 
υποστηριζόμενων από την τεχνολογία 
blockchain και μη εναλλάξιμων 
κρυπτοπαραστατικών·
v) επιτρέπουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
φυσικών προσώπων ώστε να καθίστανται 
πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία, την 
ασφάλεια ή τα θεμελιώδη δικαιώματα 
των φυσικών προσώπων ή να θίγονται οι 
αξίες της Ένωσης, όπως κατοχυρώνονται 
στο άρθρο 2 ΣΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 903
Rob Rooken
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «σύστημα τεχνητής νοημοσύνης» 
(σύστημα ΤΝ): λογισμικό που 
αναπτύσσεται με μία ή περισσότερες από 
τις τεχνικές και προσεγγίσεις που 
παρατίθενται στο παράρτημα I και 
μπορεί, για ένα δεδομένο σύνολο στόχων 
που έχουν καθοριστεί από τον άνθρωπο, 
να παράγει στοιχεία εξόδου όπως 
περιεχόμενο, προβλέψεις, συστάσεις ή 

1) ο όρος «σύστημα τεχνητής 
νοημοσύνης» (σύστημα ΤΝ) αναφέρεται 
σε συστήματα σχεδιασμένα από 
ανθρώπους τα οποία, όταν τους 
ανατίθεται ένας σύνθετος στόχος, 
ενεργούν στον φυσικό ή ψηφιακό κόσμο 
αντιλαμβανόμενα το περιβάλλον τους, 
ερμηνεύοντας τα συλλεχθέντα δομημένα 
ή μη δομημένα δεδομένα, εξάγοντας 
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αποφάσεις που επηρεάζουν τα 
περιβάλλοντα με τα οποία αλληλεπιδρά·

συμπεράσματα με βάση τις γνώσεις που 
προκύπτουν από τα εν λόγω δεδομένα και 
αποφασίζοντας την/τις βέλτιστη/-ές 
δράση/-εις που πρέπει να αναλάβει/-ουν 
(σύμφωνα με προκαθορισμένες 
παραμέτρους) για την επίτευξη του 
δεδομένου στόχου. Τα συστήματα ΤΝ 
μπορούν επίσης να σχεδιαστούν για να 
μάθουν να προσαρμόζουν τη 
συμπεριφορά τους αναλύοντας τον τρόπο 
με τον οποίο το περιβάλλον επηρεάζεται 
από τις προηγούμενες ενέργειές τους. Ως 
επιστημονικός κλάδος, η ΤΝ 
περιλαμβάνει διάφορες προσεγγίσεις και 
τεχνικές, όπως η μηχανική μάθηση (από 
την οποία η βαθιά μάθηση και η 
ενισχυτική μάθηση αποτελούν 
συγκεκριμένα παραδείγματα), η μηχανική 
λογική (η οποία περιλαμβάνει τον 
σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την 
αναπαράσταση και τη συλλογιστική 
γνώσεων, την αναζήτηση και τη 
βελτιστοποίηση), και η ρομποτική (η 
οποία περιλαμβάνει τον έλεγχο, την 
αντίληψη, τους αισθητήρες και τους 
ενεργοποιητές, καθώς και την 
ενσωμάτωση όλων των άλλων τεχνικών 
στα κυβερνοφυσικά συστήματα)·

Or. en

Τροπολογία 904
Geoffroy Didier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «σύστημα τεχνητής νοημοσύνης» 
(σύστημα ΤΝ): λογισμικό που 
αναπτύσσεται με μία ή περισσότερες από 
τις τεχνικές και προσεγγίσεις που 
παρατίθενται στο παράρτημα I και 
μπορεί, για ένα δεδομένο σύνολο στόχων 
που έχουν καθοριστεί από τον άνθρωπο, 
να παράγει στοιχεία εξόδου όπως 
περιεχόμενο, προβλέψεις, συστάσεις ή 

(1) ως «σύστημα τεχνητής 
νοημοσύνης» (σύστημα ΤΝ) νοείται ένα 
σύστημα που συνδυάζει τα ακόλουθα 
τρία κριτήρια:
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αποφάσεις που επηρεάζουν τα 
περιβάλλοντα με τα οποία αλληλεπιδρά·

i) λαμβάνει δεδομένα και στοιχεία 
εισόδου από μηχανές και/ή ανθρώπους,
ii) συμπεραίνει πώς να επιτύχει ένα 
δεδομένο σύνολο στόχων που έχουν 
καθοριστεί από άνθρωπο, 
χρησιμοποιώντας μάθηση, λογικούς 
συλλογισμούς ή μοντελοποίηση, που 
πραγματοποιούνται με τις τεχνικές και 
προσεγγίσεις οι οποίες παρατίθενται στο 
παράρτημα I, και
παράγει στοιχεία εξόδου με τη μορφή 
περιεχομένου (συνθετικά συστήματα ΤΝ), 
προβλέψεων, συστάσεων ή αποφάσεων 
που επηρεάζουν τα περιβάλλοντα με τα 
οποία αλληλεπιδρά·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο σημείο αυτό, ο ορισμός της ΤΝ (και των τεχνικών και προσεγγίσεων ΤΝ που παρατίθενται 
στο παράρτημα Ι) είναι υπερβολικά ευρύς, δεδομένου ότι μπορεί να περιλαμβάνει όλους τους 
τύπους συστημάτων ή εφαρμογών λογισμικού, συμπεριλαμβανομένου λογισμικού που 
κυκλοφορεί εδώ και δεκαετίες στην αγορά, που δεν ενέχουν τους ίδιους κινδύνους. Η 
συμπερίληψη τέτοιων συστημάτων και εφαρμογών στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού θα 
μπορούσε να εμποδίσει την ανάπτυξη καινοτομίας στις επιχειρήσεις τεχνολογίας, ιδίως τις 
μικρότερες. Δεδομένοπυ, ωστόσο, του ανταγωνιστικού διεθνούς περιβάλλοντος, είναι 
ουσιαστικό να ενθαρρύνεται η τεχνολογική εξέλιξη και να μην εμποδίζεται η πρόσβαση των 
ΜΜΕ στις αγορές αυτές.

Τροπολογία 905
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Vincenzo Sofo, Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «σύστημα τεχνητής νοημοσύνης» 
(σύστημα ΤΝ): λογισμικό που 
αναπτύσσεται με μία ή περισσότερες από 
τις τεχνικές και προσεγγίσεις που 
παρατίθενται στο παράρτημα I και 
μπορεί, για ένα δεδομένο σύνολο στόχων 
που έχουν καθοριστεί από τον άνθρωπο, 

(1) «σύστημα τεχνητής νοημοσύνης» 
(σύστημα ΤΝ): λογισμικό που εμφανίζει 
ευφυή συμπεριφορά αναλύοντας το 
περιβάλλον του και ενεργώντας —με 
κάποιο βαθμό αυτονομίας— για την 
επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, το 
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να παράγει στοιχεία εξόδου όπως 
περιεχόμενο, προβλέψεις, συστάσεις ή 
αποφάσεις που επηρεάζουν τα 
περιβάλλοντα με τα οποία αλληλεπιδρά·

οποίο:

α) λαμβάνει δεδομένα και στοιχεία 
εισόδου από μηχανές και/ή ανθρώπους,
β) συμπεραίνει πώς να επιτύχει ένα 
δεδομένο σύνολο στόχων που έχουν 
καθοριστεί από άνθρωπο με τη χρήση 
μοντέλων βασιζόμενων σε δεδομένα τα 
οποία έχουν δημιουργηθεί μέσω μάθησης 
ή συλλογισμού και εφαρμόζονται με τις 
τεχνικές και τις προσεγγίσεις που 
παρατίθενται στο παράρτημα Ι, και
γ) παράγει στοιχεία εξόδου με τη μορφή 
περιεχομένου (συνθετικά συστήματα ΤΝ), 
προβλέψεων, συστάσεων ή αποφάσεων 
που επηρεάζουν τα περιβάλλοντα με τα 
οποία αλληλεπιδρά·

Or. en

Τροπολογία 906
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «σύστημα τεχνητής νοημοσύνης» 
(σύστημα ΤΝ): λογισμικό που 
αναπτύσσεται με μία ή περισσότερες από 
τις τεχνικές και προσεγγίσεις που 
παρατίθενται στο παράρτημα I και μπορεί, 
για ένα δεδομένο σύνολο στόχων που 
έχουν καθοριστεί από τον άνθρωπο, να 
παράγει στοιχεία εξόδου όπως 
περιεχόμενο, προβλέψεις, συστάσεις ή 
αποφάσεις που επηρεάζουν τα 
περιβάλλοντα με τα οποία αλληλεπιδρά·

(1) «σύστημα τεχνητής νοημοσύνης» 
(σύστημα ΤΝ): σύστημα βασισμένο σε 
μηχανή που αναπτύσσεται με τις τεχνικές 
και προσεγγίσεις που παρατίθενται στο 
παράρτημα I και έχει τη δυνατότητα να 
επηρεάζει το περιβάλλον παράγοντας 
στοιχεία εξόδου (προβλέψεις, συστάσεις ή 
αποφάσεις) για ένα δεδομένο σύνολο 
στόχων. Χρησιμοποιεί δεδομένα και 
στοιχεία εισόδου προερχόμενα από 
μηχανές και/ή από ανθρώπους για i) την 
αντίληψη πραγματικών ή/και εικονικών 
περιβαλλόντων· και iii) να χρησιμοποιεί 
συμπεράσματα μοντέλου για τη 
διατύπωση επιλογών για τα 
αποτελέσματα. Τα συστήματα ΤΝ 
σχεδιάζονται ώστε να λειτουργούν με 
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διαφορετικά επίπεδα αυτονομίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτούσιος ο ορισμός του ΟΟΣΑ

Τροπολογία 907
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «σύστημα τεχνητής νοημοσύνης» 
(σύστημα ΤΝ): λογισμικό που 
αναπτύσσεται με μία ή περισσότερες από 
τις τεχνικές και προσεγγίσεις που 
παρατίθενται στο παράρτημα I και 
μπορεί, για ένα δεδομένο σύνολο στόχων 
που έχουν καθοριστεί από τον άνθρωπο, 
να παράγει στοιχεία εξόδου όπως 
περιεχόμενο, προβλέψεις, συστάσεις ή 
αποφάσεις που επηρεάζουν τα 
περιβάλλοντα με τα οποία αλληλεπιδρά·

(1) Τα συστήματα τεχνητής 
νοημοσύνης (TN) είναι συστήματα 
λογισμικού (ή ενδεχομένως και 
υλισμικού) που σχεδιάζονται από 
ανθρώπους και, βάσει ενός σύνθετου 
στόχου που τους ορίζεται, ενεργούν στην 
υλική ή ψηφιακή διάσταση με το να 
αντιλαμβάνονται το περιβάλλον τους 
μέσω της απόκτησης δεδομένων, να 
ερμηνεύουν τα συλλεχθέντα δομημένα ή 
αδόμητα δεδομένα, να προβαίνουν σε 
συλλογισμούς με βάση τη γνώση ή να 
επεξεργάζονται τις πληροφορίες που 
εξάγονται από αυτά τα δεδομένα, και να 
αποφασίζουν ποια είναι η βέλτιστη 
ενέργεια (ή οι βέλτιστες ενέργειες) που θα 
πρέπει να εκτελέσουν για να επιτύχουν 
τον δεδομένο στόχο. τα συστήματα ΤΝ 
μπορεί είτε να χρησιμοποιούν 
συμβολικούς κανόνες είτε να μαθαίνουν 
ένα αριθμητικό μοντέλο, και μπορεί 
επίσης να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά 
τους με το να αναλύουν πώς επηρεάζεται 
το περιβάλλον από τις προηγούμενες 
ενέργειές τους·

Or. en

Αιτιολόγηση

A more technology neutral definition of AI, as proposed by the independent high-level expert 
group set up by the European Commission, should be supported instead of the current 
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proposal. The current proposal for the definition of AI is very technology centric, essentially 
based on a list of specific technologies in Annex I. The list in Annex I includes a lot of 
technologies which are usually not regarded as AI (such as logics, knowledge, statistics and 
optimization). Furthermore, it mentions terms such as deep learning, which is a very hyped 
term at the moment,but it lacks a clear definition.

Τροπολογία 908
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «σύστημα τεχνητής νοημοσύνης» 
(σύστημα ΤΝ): λογισμικό που 
αναπτύσσεται με μία ή περισσότερες από 
τις τεχνικές και προσεγγίσεις που 
παρατίθενται στο παράρτημα I και 
μπορεί, για ένα δεδομένο σύνολο στόχων 
που έχουν καθοριστεί από τον άνθρωπο, 
να παράγει στοιχεία εξόδου όπως 
περιεχόμενο, προβλέψεις, συστάσεις ή 
αποφάσεις που επηρεάζουν τα 
περιβάλλοντα με τα οποία αλληλεπιδρά·

(1) Με τον όρο «σύστημα τεχνητής 
νοημοσύνης» (σύστημα ΤΝ) εννοούμε ένα 
σύστημα που

i) λαμβάνει δεδομένα και στοιχεία 
εισόδου από μηχανές και/ή ανθρώπους,
συμπεραίνει πώς να επιτύχει ένα 
δεδομένο σύνολο στόχων που έχουν 
καθοριστεί από τον άνθρωπο, 
χρησιμοποιώντας εκμάθηση, λογικούς 
συλλογισμούς ή μοντελοποίηση που 
πραγματοποιούνται με τις τεχνικές και 
προσεγγίσεις που παρατίθενται στο 
παράρτημα I, και
γ) παράγει στοιχεία εξόδου με τη μορφή 
περιεχομένου, προβλέψεων, συστάσεων ή 
αποφάσεων, που επηρεάζουν τα 
περιβάλλοντα με τα οποία αλληλεπιδρά·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα συστήματα ΤΝ χρειάζεται να διακρίνονται από τα κλασικά συστήματα λογισμικού και τα 
προγράμματα που δεν προοριζόταν ποτέ να υπαχθούν στο πεδίο εφαρμογής της πράξης για την 
ΤΝ.



PE732.837v01-00 62/216 AM\1257725EL.docx

EL

Τροπολογία 909
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «σύστημα τεχνητής νοημοσύνης» 
(σύστημα ΤΝ): λογισμικό που 
αναπτύσσεται με μία ή περισσότερες από 
τις τεχνικές και προσεγγίσεις που 
παρατίθενται στο παράρτημα I και 
μπορεί, για ένα δεδομένο σύνολο στόχων 
που έχουν καθοριστεί από τον άνθρωπο, 
να παράγει στοιχεία εξόδου όπως 
περιεχόμενο, προβλέψεις, συστάσεις ή 
αποφάσεις που επηρεάζουν τα 
περιβάλλοντα με τα οποία αλληλεπιδρά·

(1) «τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ)»: 
συστήματα υπολογιστών που λειτουργούν 
στον φυσικό ή τον ψηφιακό κόσμο και τα 
οποία, με αυτοματοποιημένο τρόπο:

(i) αποφασίζουν σχετικά με τις ενέργειες 
που πρέπει να αναληφθούν σύμφωνα με 
προκαθορισμένες παραμέτρους, 
αντιλαμβανόμενα το περιβάλλον τους και 
αναλύοντας τις δομημένες ή μη 
δομημένες πληροφορίες που συλλέγονται 
από το εν λόγω περιβάλλον·και/ή
(ii) μπορούν να προσαρμόζουν τις 
αποφάσεις τους αναλύοντας τον τρόπο με 
τον οποίο επηρεάζεται το περιβάλλον από 
τις προηγούμενες ενέργειές τους.

Or. en

Τροπολογία 910
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «σύστημα τεχνητής νοημοσύνης» 
(σύστημα ΤΝ): λογισμικό που 
αναπτύσσεται με μία ή περισσότερες από 
τις τεχνικές και προσεγγίσεις που 

(1) «σύστημα τεχνητής νοημοσύνης» 
(σύστημα τεχνητής νοημοσύνης): 
σύστημα που λειτουργεί με ποικίλους 
βαθμούς αυτονομίας, χρησιμοποιεί μία ή 
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παρατίθενται στο παράρτημα I και μπορεί, 
για ένα δεδομένο σύνολο στόχων που 
έχουν καθοριστεί από τον άνθρωπο, να 
παράγει στοιχεία εξόδου όπως 
περιεχόμενο, προβλέψεις, συστάσεις ή 
αποφάσεις που επηρεάζουν τα 
περιβάλλοντα με τα οποία αλληλεπιδρά·

περισσότερες από τις τεχνικές και 
προσεγγίσεις που παρατίθενται στο 
παράρτημα I και μπορεί, για ένα δεδομένο 
σύνολο στόχων που έχουν καθοριστεί από 
τον άνθρωπο, να παράγει στοιχεία 
εξόδου όπως περιεχόμενο, προβλέψεις, 
συστάσεις ή αποφάσεις που επηρεάζουν το 
περιβάλλον με το οποίο αλληλεπιδρούν 
και δεν μπορούν να προβλεφθούν πλήρως 
από το φυσικό πρόσωπο που αναπτύσσει 
το σύστημα·

Or. en

Τροπολογία 911
Carlo Fidanza

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «σύστημα τεχνητής νοημοσύνης» 
(σύστημα ΤΝ): λογισμικό που 
αναπτύσσεται με μία ή περισσότερες από 
τις τεχνικές και προσεγγίσεις που 
παρατίθενται στο παράρτημα I και 
μπορεί, για ένα δεδομένο σύνολο στόχων 
που έχουν καθοριστεί από τον άνθρωπο, να 
παράγει στοιχεία εξόδου όπως 
περιεχόμενο, προβλέψεις, συστάσεις ή 
αποφάσεις που επηρεάζουν τα 
περιβάλλοντα με τα οποία αλληλεπιδρά·

(1) «σύστημα τεχνητής νοημοσύνης» 
(σύστημα ΤΝ): μηχανικό σύστημα που 
μπορεί, για ένα δεδομένο σύνολο στόχων 
που έχουν καθοριστεί από τον άνθρωπο, να 
προβαίνει σε προβλέψεις, συστάσεις ή 
αποφάσεις που επηρεάζουν πραγματικά ή 
εικονικά περιβάλλοντα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη και η υιοθέτηση εφαρμογών ΤΝ και η βελτίωση της εμπιστοσύνης των 
καταναλωτών απαιτούν λεπτομερέστερο ορισμό του συστήματος ΤΝ από αυτόν που προτείνει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προκειμένου οι παράγοντες της ΕΕ να ανταγωνιστούν τους ομολόγους 
τους σε άλλα μέρη του κόσμου, ο ορισμός του ΟΟΣΑ θα χρησιμεύσει ως καλή βάση για τη 
μείωση της ανασφάλειας δικαίου και η χρήση του ορισμού του ΟΟΣΑ μπορεί επιπλέον να 
αποτελέσει πηγή έμπνευσης για μια κοινή προσέγγιση της ΤΝ σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τροπολογία 912
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Svenja Hahn, Nicola Beer, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-
Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «σύστημα τεχνητής νοημοσύνης» 
(σύστημα ΤΝ): λογισμικό που 
αναπτύσσεται με μία ή περισσότερες από 
τις τεχνικές και προσεγγίσεις που 
παρατίθενται στο παράρτημα I και 
μπορεί, για ένα δεδομένο σύνολο στόχων 
που έχουν καθοριστεί από τον άνθρωπο, 
να παράγει στοιχεία εξόδου όπως 
περιεχόμενο, προβλέψεις, συστάσεις ή 
αποφάσεις που επηρεάζουν τα 
περιβάλλοντα με τα οποία αλληλεπιδρά·

(1) «σύστημα τεχνητής νοημοσύνης» 
(σύστημα ΤΝ): λογισμικό που μπορεί, για 
ένα δεδομένο σύνολο στόχων που 
καθορίζονται από τον άνθρωπο, να 
παράγει αποτελέσματα, όπως προβλέψεις, 
συστάσεις ή αποφάσεις που επηρεάζουν 
πραγματικά ή εικονικά περιβάλλοντα· Τα 
συστήματα ΤΝ είναι δυνατό να 
σχεδιάζονται έτσι ώστε να λειτουργούν με 
ποικίλα επίπεδα αυτονομίας και να 
αναπτύσσονται με μία ή περισσότερες 
από τις τεχνικές και προσεγγίσεις που 
παρατίθενται στο παράρτημα I·

Or. en

Τροπολογία 913
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Mara Bizzotto, Silvia 
Sardone, Annalisa Tardino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «σύστημα τεχνητής νοημοσύνης» 
(σύστημα ΤΝ): λογισμικό που 
αναπτύσσεται με μία ή περισσότερες από 
τις τεχνικές και προσεγγίσεις που 
παρατίθενται στο παράρτημα I και 
μπορεί, για ένα δεδομένο σύνολο στόχων 
που έχουν καθοριστεί από τον άνθρωπο, να 
παράγει στοιχεία εξόδου όπως 
περιεχόμενο, προβλέψεις, συστάσεις ή 
αποφάσεις που επηρεάζουν τα 
περιβάλλοντα με τα οποία αλληλεπιδρά·

(1) «σύστημα τεχνητής νοημοσύνης» 
(σύστημα TN): σύστημα που βασίζεται σε 
μηχανικά ή ανθρώπινα δεδομένα και 
στοιχεία εισόδου, το οποίο συνάγει πώς 
μπορεί να επιτευχθεί ένα δεδομένο σύνολο 
στόχων που έχουν καθοριστεί από τον 
άνθρωπο με τη χρήση μίας ή 
περισσότερων από τις τεχνικές και τις 
προσεγγίσεις που παρατίθενται στο 
παράρτημα Ι και παράγει στοιχεία εξόδου 
όπως περιεχόμενο, προβλέψεις, συστάσεις 
ή αποφάσεις που επηρεάζουν τα 
περιβάλλοντα με τα οποία αλληλεπιδρά·

Or. en
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Τροπολογία 914
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Andrzej Halicki, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, 
Radosław Sikorski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «σύστημα τεχνητής νοημοσύνης» 
(σύστημα ΤΝ): λογισμικό που 
αναπτύσσεται με μία ή περισσότερες από 
τις τεχνικές και προσεγγίσεις που 
παρατίθενται στο παράρτημα I και μπορεί, 
για ένα δεδομένο σύνολο στόχων που 
έχουν καθοριστεί από τον άνθρωπο, να 
παράγει στοιχεία εξόδου όπως 
περιεχόμενο, προβλέψεις, συστάσεις ή 
αποφάσεις που επηρεάζουν τα 
περιβάλλοντα με τα οποία αλληλεπιδρά·

(1) «σύστημα τεχνητής νοημοσύνης» 
(σύστημα ΤΝ): λογισμικό που 
αναπτύσσεται με μία ή περισσότερες από 
τις τεχνικές και προσεγγίσεις που 
παρατίθενται στο παράρτημα I και μπορεί, 
για ένα δεδομένο σύνολο στόχων που 
έχουν καθοριστεί από τον άνθρωπο, 
απαραίτητα με κάποιο βαθμό 
αυτονομίας, να παράγει στοιχεία εξόδου 
όπως περιεχόμενο, προβλέψεις, συστάσεις 
ή αποφάσεις που επηρεάζουν τα 
περιβάλλοντα με τα οποία αλληλεπιδρά·

Or. en

Τροπολογία 915
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «σύστημα τεχνητής νοημοσύνης» 
(σύστημα ΤΝ): λογισμικό που 
αναπτύσσεται με μία ή περισσότερες από 
τις τεχνικές και προσεγγίσεις που 
παρατίθενται στο παράρτημα I και μπορεί, 
για ένα δεδομένο σύνολο στόχων που 
έχουν καθοριστεί από τον άνθρωπο, να 
παράγει στοιχεία εξόδου όπως 
περιεχόμενο, προβλέψεις, συστάσεις ή 
αποφάσεις που επηρεάζουν τα 
περιβάλλοντα με τα οποία αλληλεπιδρά·

(1) «σύστημα τεχνητής νοημοσύνης» 
(σύστημα ΤΝ): λογισμικό που 
αναπτύσσεται με μία ή περισσότερες από 
τις τεχνικές και προσεγγίσεις που 
παρατίθενται στο παράρτημα I και μπορεί, 
για ένα δεδομένο σύνολο στόχων ή 
παραμέτρων καθοριζόμενων από 
άνθρωπο, να παράγει στοιχεία εξόδου 
όπως περιεχόμενο, προβλέψεις, συστάσεις 
ή αποφάσεις που επηρεάζουν τα 
περιβάλλοντα με τα οποία αλληλεπιδρά·

Or. fr
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Τροπολογία 916
Marion Walsmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «σύστημα τεχνητής νοημοσύνης» 
(σύστημα ΤΝ): λογισμικό που 
αναπτύσσεται με μία ή περισσότερες από 
τις τεχνικές και προσεγγίσεις που 
παρατίθενται στο παράρτημα I και μπορεί, 
για ένα δεδομένο σύνολο στόχων που 
έχουν καθοριστεί από τον άνθρωπο, να 
παράγει στοιχεία εξόδου όπως 
περιεχόμενο, προβλέψεις, συστάσεις ή 
αποφάσεις που επηρεάζουν τα 
περιβάλλοντα με τα οποία αλληλεπιδρά·

(1) «σύστημα τεχνητής νοημοσύνης» 
(σύστημα ΤΝ): λογισμικό που 
αναπτύσσεται με μία ή περισσότερες από 
τις τεχνικές και προσεγγίσεις που 
παρατίθενται στο παράρτημα I και μπορεί, 
για ένα δεδομένο σύνολο στόχων που 
έχουν καθοριστεί από τον άνθρωπο και με 
κυμαινόμενα επίπεδα αυτονομίας, να 
παράγει στοιχεία εξόδου όπως 
περιεχόμενο, προβλέψεις, συστάσεις ή 
αποφάσεις που επηρεάζουν τα 
περιβάλλοντα με τα οποία αλληλεπιδρά·

Or. en

Τροπολογία 917
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «σύστημα τεχνητής νοημοσύνης» 
(σύστημα ΤΝ): λογισμικό που 
αναπτύσσεται με μία ή περισσότερες από 
τις τεχνικές και προσεγγίσεις που 
παρατίθενται στο παράρτημα I και μπορεί, 
για ένα δεδομένο σύνολο στόχων που 
έχουν καθοριστεί από τον άνθρωπο, να 
παράγει στοιχεία εξόδου όπως 
περιεχόμενο, προβλέψεις, συστάσεις ή 
αποφάσεις που επηρεάζουν τα 
περιβάλλοντα με τα οποία αλληλεπιδρά·

(1) «σύστημα τεχνητής νοημοσύνης» 
(σύστημα ΤΝ): λογισμικό που 
αναπτύσσεται με μία ή περισσότερες από 
τις τεχνικές και προσεγγίσεις που 
παρατίθενται στο παράρτημα I και μπορεί, 
για ένα δεδομένο σύνολο εισροών και 
στόχων, να παράγει στοιχεία εξόδου όπως 
περιεχόμενο, προβλέψεις, συστάσεις ή 
αποφάσεις·

Or. en
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Τροπολογία 918
Karlo Ressler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «σύστημα τεχνητής νοημοσύνης» 
(σύστημα ΤΝ): λογισμικό που 
αναπτύσσεται με μία ή περισσότερες από 
τις τεχνικές και προσεγγίσεις που 
παρατίθενται στο παράρτημα I και 
μπορεί, για ένα δεδομένο σύνολο στόχων 
που έχουν καθοριστεί από τον άνθρωπο, να 
παράγει στοιχεία εξόδου όπως 
περιεχόμενο, προβλέψεις, συστάσεις ή 
αποφάσεις που επηρεάζουν τα 
περιβάλλοντα με τα οποία αλληλεπιδρά·

(1) «σύστημα τεχνητής νοημοσύνης» 
(σύστημα ΤΝ): ένα μηχανικό σύστημα το 
οποίο μπορεί, για ένα δεδομένο σύνολο 
στόχων που έχουν καθοριστεί από τον 
άνθρωπο, να προβαίνει σε προβλέψεις, 
συστάσεις ή αποφάσεις που επηρεάζουν 
πραγματικά ή εικονικά περιβάλλοντα και 
έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με 
κυμαινόμενα επίπεδα αυτονομίας·

Or. en

Τροπολογία 919
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «σύστημα τεχνητής νοημοσύνης» 
(σύστημα ΤΝ): λογισμικό που 
αναπτύσσεται με μία ή περισσότερες από 
τις τεχνικές και προσεγγίσεις που 
παρατίθενται στο παράρτημα I και μπορεί, 
για ένα δεδομένο σύνολο στόχων που 
έχουν καθοριστεί από τον άνθρωπο, να 
παράγει στοιχεία εξόδου όπως 
περιεχόμενο, προβλέψεις, συστάσεις ή 
αποφάσεις που επηρεάζουν τα 
περιβάλλοντα με τα οποία αλληλεπιδρά·

(1) «σύστημα τεχνητής νοημοσύνης» 
(σύστημα ΤΝ): λογισμικό που 
αναπτύσσεται με μία ή περισσότερες από 
τις τεχνικές και προσεγγίσεις που 
παρατίθενται στο παράρτημα I και μπορεί 
να παράγει στοιχεία εξόδου όπως 
περιεχόμενο, προβλέψεις, συστάσεις ή 
αποφάσεις που επηρεάζουν τα 
περιβάλλοντα με τα οποία αλληλεπιδρά·

Or. en
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Τροπολογία 920
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Adriana 
Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «σύστημα τεχνητής νοημοσύνης» 
(σύστημα ΤΝ): λογισμικό που 
αναπτύσσεται με μία ή περισσότερες από 
τις τεχνικές και προσεγγίσεις που 
παρατίθενται στο παράρτημα I και 
μπορεί, για ένα δεδομένο σύνολο στόχων 
που έχουν καθοριστεί από τον άνθρωπο, 
να παράγει στοιχεία εξόδου όπως 
περιεχόμενο, προβλέψεις, συστάσεις ή 
αποφάσεις που επηρεάζουν τα 
περιβάλλοντα με τα οποία αλληλεπιδρά·

(1) «σύστημα τεχνητής νοημοσύνης» 
(σύστημα ΤΝ): λογισμικό που μπορεί να 
αντιλαμβάνεται, να μαθαίνει, να 
συμπεραίνει ή να μοντελοποιεί με βάση 
είσοδο από μηχανές και/ή από 
ανθρώπους, για να παράγει στοιχεία 
εξόδου όπως περιεχόμενο, υποθέσεις, 
προβλέψεις, συστάσεις ή αποφάσεις που 
επηρεάζουν τα πραγματικά ή εικονικά 
περιβάλλοντα με τα οποία αλληλεπιδρά·

Or. en

Τροπολογία 921
Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Marina Kaljurand, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «σύστημα τεχνητής νοημοσύνης» 
(σύστημα ΤΝ): λογισμικό που 
αναπτύσσεται με μία ή περισσότερες από 
τις τεχνικές και προσεγγίσεις που 
παρατίθενται στο παράρτημα I και 
μπορεί, για ένα δεδομένο σύνολο στόχων 
που έχουν καθοριστεί από τον άνθρωπο, 
να παράγει στοιχεία εξόδου όπως 
περιεχόμενο, προβλέψεις, συστάσεις ή 
αποφάσεις που επηρεάζουν τα 
περιβάλλοντα με τα οποία αλληλεπιδρά·

(1) «σύστημα τεχνητής νοημοσύνης» 
(σύστημα ΤΝ): λογισμικό που μπορεί, για 
παράδειγμα, να αντιλαμβάνεται, να 
μαθαίνει, να συμπεραίνει ή να 
μοντελοποιεί με βάση είσοδο από μηχανές 
και/ή από ανθρώπους, για να παράγει 
στοιχεία εξόδου όπως περιεχόμενο, 
υποθέσεις, προβλέψεις, συστάσεις ή 
αποφάσεις που επηρεάζουν τα πραγματικά 
ή εικονικά περιβάλλοντα με τα οποία 
αλληλεπιδρά·

Or. en
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Τροπολογία 922
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) «Ανθρωποκεντρική»: προσέγγιση 
σύμφωνα με την οποία ο άνθρωπος και οι 
ανθρώπινες αξίες διαδραματίζουν 
κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη, την 
εφαρμογή, τη χρήση και την 
παρακολούθηση των συστημάτων ΤΝ, 
διασφαλίζοντας τον σεβασμό των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αναγνωρίζονται από τις Συνθήκες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία 
εδράζονται σε ένα κοινό θεμέλιο 
βασιζόμενο στον σεβασμό της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, όπου κάθε 
άνθρωπος απολάβει μιας μοναδικής και 
αναφαίρετης ηθικής κατάστασης, κάτι 
που συνεπάγεται επίσης τη συνεκτίμηση 
του φυσικού περιβάλλοντος και των 
άλλων έμβιων όντων που αποτελούν 
μέρος του ανθρώπινου οικοσυστήματος, 
καθώς και μια βιώσιμη προσέγγιση που 
επιτρέπει την ανάπτυξη των μελλοντικών 
γενεών·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ορισμός που απορρέει από τις κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας του 2019 για αξιόπιστη 
ΤΝ, της ομάδας υψηλού επιπέδου ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων για την τεχνητή νοημοσύνη 
που συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τροπολογία 923
Svenja Hahn, Nicola Beer, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

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

(1 a) «αυτονομία»: σε κάποιο βαθμό, 
ένα σύστημα ΤΝ λειτουργεί ερμηνεύοντας 
ορισμένα στοιχεία εισόδου και 
χρησιμοποιώντας μια δέσμη 
προκαθορισμένων στόχων, χωρίς να 
περιορίζεται στους εν λόγω στόχους, 
παρά το γεγονός ότι η συμπεριφορά του 
συστήματος οριοθετείται από την 
εκπλήρωση του στόχου που του έχει δοθεί 
και επικεντρώνεται σε αυτή και σε άλλες 
συναφείς σχεδιαστικές επιλογές που έχει 
κάνει ο φορέας ανάπτυξής του·

Or. en

Τροπολογία 924
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 a) «μηχανική μάθηση»: σύστημα ΤΝ 
που παρέχει στους υπολογιστές τη 
δυνατότητα να βρίσκουν μοτίβα σε 
δεδομένα χωρίς να έχουν 
προγραμματιστεί συγκεκριμένα για μια 
συγκεκριμένη εργασία·

Or. en

Τροπολογία 925
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 β) «σύστημα ΤΝ γενικού σκοπού»: 
σύστημα ΤΝ το οποίο —ανεξάρτητα από 
τον τρόπο με τον οποίο διατίθεται στην 
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αγορά ή τίθεται σε λειτουργία, μεταξύ 
άλλων ως λογισμικό ανοικτής πηγής— 
είναι σε θέση να εκτελεί λειτουργίες 
γενικής εφαρμογής, όπως αναγνώριση 
εικόνας ή ομιλίας, παραγωγή ήχου ή 
εικόνας, ανίχνευση μοτίβων, απάντηση 
ερωτήσεων, μετάφραση ή άλλες· ένα 
σύστημα ΤΝ γενικού σκοπού μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε ποικίλα πλαίσια 
πλαίσιο και μπορεί να ενσωματωθεί σε 
πληθώρα άλλων συστημάτων ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 926
Svenja Hahn, Nicola Beer, Vlad-Marius Botoş, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Jan-
Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 β) «σύστημα ΤΝ γενικού σκοπού»: 
σύστημα ΤΝ που είναι σε θέση να εκτελεί 
λειτουργίες γενικής εφαρμογής για 
πολλαπλούς δυνητικούς σκοπούς, όπως η 
αναγνώριση εικόνας ή ομιλίας, η 
παραγωγή ήχου ή εικόνας, η ανίχνευση 
προτύπων, η απάντηση ερωτήσεων και η 
μετάφραση, είναι σε μεγάλο βαθμό 
εξατομικευμένο, και είναι συχνά ανοικτό 
λογισμικό·

Or. en

Τροπολογία 927
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ) «αυτόνομο»: ένα σύστημα ΤΝ που 
λειτουργεί ερμηνεύοντας ορισμένες 
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εισροές και χρησιμοποιώντας μια δέσμη 
προκαθορισμένων στόχων, χωρίς να 
περιορίζεται σε συγκεκριμένες οδηγίες, 
παρά το γεγονός ότι η συμπεριφορά του 
περιορίζεται και εστιάζεται στην 
εκπλήρωση του στόχου που του έχει δοθεί 
και σε άλλες συναφείς σχεδιαστικές 
επιλογές που έχει κάνει ο πάροχός του·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αμετάβλητος ορισμός από τον λευκό χάρτη για την τεχνητή νοημοσύνη (Επιτροπή)

Τροπολογία 928
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1δ) «κίνδυνος»· ο συνδυασμός της 
πιθανότητας πρόκλησης βλάβης και της 
σοβαρότητας της εν λόγω βλάβης·

Or. en

Τροπολογία 929
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1 ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 ε) «βλάβη»: οι δυσμενείς επιπτώσεις 
που επηρεάζουν την υγεία, την ασφάλεια 
ή τα θεμελιώδη δικαιώματα φυσικού 
προσώπου·

Or. en
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Τροπολογία 930
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) «πάροχος»: το φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή 
άλλος φορέας που αναπτύσσει σύστημα 
ΤΝ ή έχει στην κατοχή του σύστημα ΤΝ το 
οποίο έχει αναπτυχθεί με σκοπό να το 
διαθέσει στην αγορά ή να το θέσει σε 
λειτουργία με τη δική του επωνυμία ή 
εμπορικό σήμα, είτε έναντι αντιτίμου είτε 
δωρεάν·

(2) «φορέας ανάπτυξης»: το φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η 
υπηρεσία ή άλλος φορέας που αναπτύσσει 
σύστημα ΤΝ ή έχει στην κατοχή του 
σύστημα ΤΝ και το τοποθετεί στην αγορά 
ή το θέτει σε σε λειτουργία με τη δική του 
επωνυμία ή εμπορικό σήμα, είτε έναντι 
αντιτίμου είτε δωρεάν, ή που προσαρμόζει 
ένα σύστημα ΤΝ γενικού σκοπού σε 
συγκεκριμένο σκοπό και χρήση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «φορέας ανάπτυξης» είναι ο ακριβέστερος όρος και, επιπλέον, χρησιμοποιείται εντός 
της τεχνολογικής κοινότητας. Ως εκ τούτου, ο όρος «πάροχος» θα πρέπει να αντικατασταθεί 
από τον όρο «φορέας ανάπτυξης» σε ολόκληρο το κείμενο του κανονισμού, παρόλο που ο 
σκιώδης εισηγητής της επιτροπής IMCO Renew Europe απέχει από την κατάθεση χωριστών 
τροπολογιών για όλα τα σχετικά χωρία για λόγους αναγνωσιμότητας.

Τροπολογία 931
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) «πάροχος»: το φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή 
άλλος φορέας που αναπτύσσει σύστημα 
ΤΝ ή έχει στην κατοχή του σύστημα ΤΝ 
το οποίο έχει αναπτυχθεί με σκοπό να το 
διαθέσει στην αγορά ή να το θέσει σε 
λειτουργία με τη δική του επωνυμία ή 
εμπορικό σήμα, είτε έναντι αντιτίμου είτε 
δωρεάν·

(2) «πάροχος»: το φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή 
άλλος φορέας, που τοποθετεί σύστημα ΤΝ 
στην αγορά ή το θέτει σε λειτουργία με τη 
δική του επωνυμία ή εμπορικό σήμα, είτε 
έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν, ή που 
προσαρμόζει τα συστήματα ΤΝ γενικής 
χρήσης σε συγκεκριμένο επιδιωκόμενο 
σκοπό·
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Or. en

Τροπολογία 932
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) «πάροχος»: το φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή 
άλλος φορέας που αναπτύσσει σύστημα 
ΤΝ ή έχει στην κατοχή του σύστημα ΤΝ το 
οποίο έχει αναπτυχθεί με σκοπό να το 
διαθέσει στην αγορά ή να το θέσει σε 
λειτουργία με τη δική του επωνυμία ή 
εμπορικό σήμα, είτε έναντι αντιτίμου είτε 
δωρεάν·

(2) «πάροχος»: το φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή 
άλλος φορέας που αναπτύσσει σύστημα 
ΤΝ ή έχει στην κατοχή του σύστημα ΤΝ το 
οποίο έχει αναπτυχθεί και διαθέτει το εν 
λόγω σύστημα στην αγορά ή το θέτει σε 
λειτουργία με τη δική του επωνυμία ή 
εμπορικό σήμα, είτε έναντι αντιτίμου είτε 
δωρεάν·

Or. en

Τροπολογία 933
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) «πάροχος»: το φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή 
άλλος φορέας που αναπτύσσει σύστημα 
ΤΝ ή έχει στην κατοχή του σύστημα ΤΝ το 
οποίο έχει αναπτυχθεί με σκοπό να το 
διαθέσει στην αγορά ή να το θέσει σε 
λειτουργία με τη δική του επωνυμία ή 
εμπορικό σήμα, είτε έναντι αντιτίμου είτε 
δωρεάν·

(2) «πάροχος»: το φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή 
άλλος φορέας που αναπτύσσει σύστημα 
ΤΝ ή έχει στην κατοχή του σύστημα ΤΝ το 
οποίο έχει αναπτυχθεί και διαθέτει το εν 
λόγω σύστημα στην αγορά ή το θέτει σε 
λειτουργία με τη δική του επωνυμία ή 
εμπορικό σήμα, είτε έναντι αντιτίμου είτε 
δωρεάν·

Or. en

Τροπολογία 934
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 α) «νέος πάροχος»: φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που κατέστη πάροχος για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού λόγω 
μιας από τις περιστάσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 23α παράγραφος 
1.

Or. en

Τροπολογία 935
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 β) «πρώην πάροχος»: πάροχος που 
αρχικά διέθεσε το σύστημα ΤΝ στην 
αγορά ή το έθεσε σε λειτουργία, αλλά 
σύμφωνα με το άρθρο 23α παράγραφος 2 
δεν θεωρείται πλέον πάροχος για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού·

Or. en

Τροπολογία 936
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2γ) «αρχικός πάροχος»: πάροχος 
συστήματος ΤΝ γενικού σκοπού, ο οποίος 
έχει καταστήσει διαθέσιμο το σύστημα 
ΤΝ σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο 
το ίδιο κατέστη πάροχος με την παροχή 
σκοπούμενης χρήσης στο σύστημα ΤΝ 
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γενικού σκοπού·

Or. en

Τροπολογία 937
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, Moritz 
Körner, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) «πάροχος μικρής κλίμακας»: 
πάροχος που είναι πολύ μικρή ή μικρή 
επιχείρηση κατά την έννοια της σύστασης 
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής61·

διαγράφεται·

_________________
61 Σύσταση της Επιτροπής, της 6ης 
Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των 
πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 
20.5.2003, σ. 36).

Or. en

Τροπολογία 938
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) «πάροχος μικρής κλίμακας»: 
πάροχος που είναι πολύ μικρή ή μικρή 
επιχείρηση κατά την έννοια της σύστασης 
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής61·

διαγράφεται·

_________________
61 Σύσταση της Επιτροπής, της 6ης 
Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των 
πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 
20.5.2003, σ. 36).
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Or. en

Τροπολογία 939
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, Samira Rafaela, 
Monica Semedo, Salima Yenbou, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 α) «κίνδυνος»· ο συνδυασμός της 
πιθανότητας πρόκλησης βλάβης και της 
σοβαρότητας της εν λόγω βλάβης·

Or. en

Τροπολογία 940
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, 
Samira Rafaela, Monica Semedo, Salima Yenbou, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 3 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 β) ως «σημαντική βλάβη» νοείται η 
υλική βλάβη στη ζωή, την υγεία και την 
ασφάλεια ή τα θεμελιώδη δικαιώματα ή 
τις οντότητες ή την κοινωνία εν γένει, 
των οποίων η σοβαρότητα είναι 
εξαιρετική. Η σοβαρότητα είναι 
εξαιρετική ιδίως όταν η βλάβη είναι 
σχεδόν ανεπανόρθωτη, το αποτέλεσμα 
έχει ουσιώδη δυσμενή αντίκτυπο στην 
υγεία ή την ασφάλεια ενός προσώπου ή το 
θύμα εξαρτάται από το αποτέλεσμα·

Or. en

Τροπολογία 941
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud



PE732.837v01-00 78/216 AM\1257725EL.docx

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) «χρήστης»: κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή 
άλλος φορέας που χρησιμοποιεί σύστημα 
ΤΝ υπό την ευθύνη του, εκτός εάν το 
σύστημα ΤΝ χρησιμοποιείται στο πλαίσιο 
προσωπικής μη επαγγελματικής 
δραστηριότητας·

(4) «χρήστης»: κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή 
άλλος φορέας που χρησιμοποιεί σύστημα 
ΤΝ υπό την ευθύνη του·

Or. fr

Τροπολογία 942
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) «χρήστης»: κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή 
άλλος φορέας που χρησιμοποιεί σύστημα 
ΤΝ υπό την ευθύνη του, εκτός εάν το 
σύστημα ΤΝ χρησιμοποιείται στο πλαίσιο 
προσωπικής μη επαγγελματικής 
δραστηριότητας·

(4) «χρήστης»: κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή 
άλλος φορέας που χρησιμοποιεί σύστημα 
ΤΝ υπό την ευθύνη του·

Or. en

Τροπολογία 943
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) «χρήστης»: κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή 
άλλος φορέας που χρησιμοποιεί σύστημα 
ΤΝ υπό την ευθύνη του, εκτός εάν το 
σύστημα ΤΝ χρησιμοποιείται στο πλαίσιο 

(4) «χρήστης»: κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, υποκείμενο των δεδομένων, 
δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας 
που χρησιμοποιεί σύστημα ΤΝ υπό την 
εξουσία του και με δική του ευθύνη, εκτός 
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προσωπικής μη επαγγελματικής 
δραστηριότητας·

εάν το σύστημα ΤΝ χρησιμοποιείται στο 
πλαίσιο προσωπικής μη επαγγελματικής 
δραστηριότητας·

Or. en

Τροπολογία 944
Kosma Złotowski, Patryk Jaki, Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) «χρήστης»: κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή 
άλλος φορέας που χρησιμοποιεί σύστημα 
ΤΝ υπό την ευθύνη του, εκτός εάν το 
σύστημα ΤΝ χρησιμοποιείται στο πλαίσιο 
προσωπικής μη επαγγελματικής 
δραστηριότητας·

(4) «εγκαταστάτης»: κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία 
ή άλλος φορέας που χρησιμοποιεί σύστημα 
ΤΝ υπό την ευθύνη του, εκτός εάν το 
σύστημα ΤΝ χρησιμοποιείται στο πλαίσιο 
προσωπικής μη επαγγελματικής 
δραστηριότητας·

Or. en

Τροπολογία 945
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) «χρήστης»: κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή 
άλλος φορέας που χρησιμοποιεί σύστημα 
ΤΝ υπό την ευθύνη του, εκτός εάν το 
σύστημα ΤΝ χρησιμοποιείται στο πλαίσιο 
προσωπικής μη επαγγελματικής 
δραστηριότητας·

(4) «εγκαταστάτης»: κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία 
ή άλλος φορέας που χρησιμοποιεί σύστημα 
ΤΝ υπό την ευθύνη του, εκτός εάν το 
σύστημα ΤΝ χρησιμοποιείται στο πλαίσιο 
προσωπικής μη επαγγελματικής 
δραστηριότητας·

Or. en

Τροπολογία 946
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) «χρήστης»: κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή 
άλλος φορέας που χρησιμοποιεί σύστημα 
ΤΝ υπό την ευθύνη του, εκτός εάν το 
σύστημα ΤΝ χρησιμοποιείται στο πλαίσιο 
προσωπικής μη επαγγελματικής 
δραστηριότητας·

(4) «εγκαταστάτης»: κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία 
ή άλλος φορέας που χρησιμοποιεί σύστημα 
ΤΝ υπό την ευθύνη του, εκτός εάν το 
σύστημα ΤΝ χρησιμοποιείται στο πλαίσιο 
προσωπικής μη επαγγελματικής 
δραστηριότητας·

Or. en

Τροπολογία 947
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) «χρήστης»: κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή 
άλλος φορέας που χρησιμοποιεί σύστημα 
ΤΝ υπό την ευθύνη του, εκτός εάν το 
σύστημα ΤΝ χρησιμοποιείται στο πλαίσιο 
προσωπικής μη επαγγελματικής 
δραστηριότητας·

(4) «εγκαταστάτης»: κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία 
ή άλλος φορέας που χρησιμοποιεί σύστημα 
ΤΝ υπό την ευθύνη του, εκτός εάν το 
σύστημα ΤΝ χρησιμοποιείται στο πλαίσιο 
προσωπικής μη επαγγελματικής 
δραστηριότητας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «εγκαταστάτης» είναι ακριβέστερος από τον όρο «χρήστης» και χρησιμοποιείται εντός 
της τεχνολογικής κοινότητας. Επιπλέον, ο όρος «χρήστης» θα οδηγούσε σε νομικές 
αλληλεπικαλύψεις και αντιφάσεις με άλλους νόμους, όπως ο ΓΚΠΔ. Ως εκ τούτου, ο όρος 
«χρήστης» θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον όρο «εγκαταστάτης» σε ολόκληρο το κείμενο 
του κανονισμού, παρά το γεγονός ότι ο σκιώδης εισηγητής της επιτροπής IMCO Renew Europe 
αποφεύγει να καταθέσει χωριστές τροπολογίες για όλα τα σχετικά χωρία για λόγους 
αναγνωσιμότητας.
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Τροπολογία 948
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4 α) «Υποκείμενο ΤΝ»: κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο υποκείμενο σε απόφαση 
που βασίζεται σε σύστημα ΤΝ ή 
υποβοηθούμενο από αυτό, ή υποκείμενο 
σε αλληλεπίδραση με σύστημα ΤΝ ή σε 
επεξεργασία δεδομένων που το αφορούν 
από σύστημα ΤΝ, ή υποβαλλόμενο με 
άλλον τρόπο σε ανάλυση από ΤΝ ή 
επηρεαζόμενο ή θιγόμενο με άλλον τρόπο 
από σύστημα ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 949
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4 α) «τελικός χρήστης»: κάθε φυσικό 
πρόσωπο το οποίο, στο πλαίσιο 
εργασιακής ή συμβατικής συμφωνίας με 
τον χρήστη, χρησιμοποιεί ή εφαρμόζει το 
σύστημα ΤΝ υπό την εποπτεία του 
χρήστη·

Or. en

Τροπολογία 950
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4 α) «τελικός χρήστης»: κάθε φυσικό 
πρόσωπο το οποίο, στο πλαίσιο 
απασχόλησης, σύμβασης ή συμφωνίας με 
τον πάροχο, χρησιμοποιεί το σύστημα ΤΝ 
υπό την εποπτεία του παρόχου·

Or. en

Τροπολογία 951
René Repasi, Marc Angel, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4 α) «θιγόμενο πρόσωπο»: το φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο το οποίο εντέλει 
επηρεάζεται άμεσα ή έμμεσα από την 
ανάπτυξη συστήματος ΤΝ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην κάλυψη προσώπων που επηρεάζονται από το σύστημα ΤΝ χωρίς 
να το χρησιμοποιούν ενεργά (χρήστες) ούτε να υπόκεινται στη χρήση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν (υποκείμενο των δεδομένων).

Τροπολογία 952
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) «εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος»: κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση, το 
οποίο έχει λάβει γραπτή εντολή από 
πάροχο συστήματος ΤΝ να εκπληρώνει και 
να διεκπεραιώνει, αντίστοιχα, εξ ονόματός 
του, τις υποχρεώσεις και τις διαδικασίες 
που θεσπίζονται με τον παρόντα 

(5) «εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος»: κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που έχει φυσική παρουσία ή 
είναι εγκατεστημένο στην Ένωση, το 
οποίο έχει λάβει και αποδεχτεί γραπτή 
εντολή από πάροχο συστήματος ΤΝ να 
εκπληρώνει και να διεκπεραιώνει, 
αντίστοιχα, εξ ονόματός του, τις 
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κανονισμό· υποχρεώσεις και τις διαδικασίες που 
θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό·

Or. en

Τροπολογία 953
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) «εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος»: κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση, το 
οποίο έχει λάβει γραπτή εντολή από 
πάροχο συστήματος ΤΝ να εκπληρώνει και 
να διεκπεραιώνει, αντίστοιχα, εξ ονόματός 
του, τις υποχρεώσεις και τις διαδικασίες 
που θεσπίζονται με τον παρόντα 
κανονισμό·

(5) «νόμιμος εκπρόσωπος»: κάθε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο 
στην Ένωση, το οποίο έχει λάβει γραπτή 
εντολή από πάροχο συστήματος ΤΝ να 
εκπληρώνει και να διεκπεραιώνει, 
αντίστοιχα, εξ ονόματός του, οποιαδήποτε 
από τις υποχρεώσεις και τις διαδικασίες 
που θεσπίζονται με τον παρόντα 
κανονισμό·

Or. en

Τροπολογία 954
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5 α) «κατασκευαστής προϊόντος»: 
κατασκευαστής κατά την έννοια 
οποιασδήποτε ενωσιακής νομοθεσίας 
εναρμόνισης που παρατίθεται στο 
παράρτημα II·

Or. en

Τροπολογία 955
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) «εισαγωγέας»: κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην 
Ένωση που διαθέτει στην αγορά ή θέτει σε 
λειτουργία σύστημα ΤΝ το οποίο φέρει την 
επωνυμία ή το εμπορικό σήμα φυσικού ή 
νομικού προσώπου εγκατεστημένου εκτός 
της Ένωσης·

(6) «εισαγωγέας»: κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που έχει φυσική 
παρουσία ή είναι εγκατεστημένο στην 
Ένωση και διαθέτει στην αγορά σύστημα 
ΤΝ το οποίο φέρει την επωνυμία ή το 
εμπορικό σήμα φυσικού ή νομικού 
προσώπου εγκατεστημένου εκτός της 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 956
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7 α) ως «οικονομικοί φορείς» νοούνται 
ο κατασκευαστής, ο εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος, ο εισαγωγέας και ο 
διανομέας·

Or. en

Τροπολογία 957
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) «φορέας εκμετάλλευσης»: ο 
πάροχος, ο χρήστης, ο εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος, ο εισαγωγέας και ο 
διανομέας·

(8) «φορέας εκμετάλλευσης»: ο 
οικονομικός φορέας και ο χρήστης·

Or. en
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Τροπολογία 958
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) «φορέας εκμετάλλευσης»: ο 
πάροχος, ο χρήστης, ο εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος, ο εισαγωγέας και ο 
διανομέας·

(8) «φορέας εκμετάλλευσης»: ο 
πάροχος, ο εγκαταστάτης, ο 
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, ο 
εισαγωγέας και ο διανομέας·

Or. en

Τροπολογία 959
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) «φορέας εκμετάλλευσης»: ο 
πάροχος, ο χρήστης, ο εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος, ο εισαγωγέας και ο 
διανομέας·

(8) «φορέας εκμετάλλευσης»: ο 
πάροχος, ο χρήστης, ο νόμιμος 
εκπρόσωπος, ο εισαγωγέας και ο 
διανομέας·

Or. en

Τροπολογία 960
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8 α) «θιγόμενο πρόσωπο»: κάθε 
φυσικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων που 
υπάγεται σε σύστημα ΤΝ ή επηρεάζεται 
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από αυτό·

Or. en

Τροπολογία 961
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Adriana 
Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8 α) «θιγόμενο πρόσωπο»: κάθε 
φυσικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων που 
υπόκειται σε σύστημα ΤΝ ή επηρεάζεται 
από αυτό·

Or. en

Τροπολογία 962
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) «θέση σε λειτουργία»: η προσφορά 
συστήματος ΤΝ για πρώτη χρήση 
απευθείας στον χρήστη ή για ιδία χρήση 
στην αγορά της Ένωσης για τον 
επιδιωκόμενο σκοπό του·

(11) «θέση σε λειτουργία»: η προσφορά 
συστήματος ΤΝ για πρώτη χρήση 
απευθείας στον χρήστη ή για ιδία χρήση 
στην αγορά της Ένωσης για τον 
επιδιωκόμενο σκοπό ή για ευλόγως 
προβλέψιμη χρήση·

Or. en

Τροπολογία 963
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) «θέση σε λειτουργία»: η προσφορά 
συστήματος ΤΝ για πρώτη χρήση 
απευθείας στον χρήστη ή για ιδία χρήση 
στην αγορά της Ένωσης για τον 
επιδιωκόμενο σκοπό του·

(11) «θέση σε λειτουργία»: η προσφορά 
συστήματος ΤΝ για πρώτη χρήση 
απευθείας στον εγκαταστάτη ή για ιδία 
χρήση στην αγορά της Ένωσης για τον 
επιδιωκόμενο σκοπό του·

Or. en

Τροπολογία 964
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) «θέση σε λειτουργία»: η προσφορά 
συστήματος ΤΝ για πρώτη χρήση 
απευθείας στον χρήστη ή για ιδία χρήση 
στην αγορά της Ένωσης για τον 
επιδιωκόμενο σκοπό του·

(11) «θέση σε λειτουργία»: η προσφορά 
συστήματος ΤΝ για πρώτη χρήση 
απευθείας στον χρήστη ή για ιδία χρήση 
στην αγορά της Ένωσης για τις 
προβλέψιμες χρήσεις του·

Or. en

Τροπολογία 965
Nathalie Colin-Oesterlé

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11-α) «δοκιμή»: όταν το σύστημα ΤΝ 
διατίθεται σε περιορισμένη και κλειστή 
ομάδα χρηστών πριν από τη διάθεση 
στην αγορά ή τη θέση σε λειτουργία·

Or. fr

Τροπολογία 966
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Kosma Złotowski, Patryk Jaki, Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) «επιδιωκόμενος σκοπός»: η χρήση 
για την οποία προορίζει το σύστημα ΤΝ ο 
πάροχος του συστήματος, 
συμπεριλαμβανομένων του ειδικού 
πλαισίου και των όρων χρήσης, όπως 
προσδιορίζονται στις πληροφορίες που 
παρέχει ο πάροχος στις οδηγίες χρήσης, σε 
διαφημιστικό υλικό ή στο υλικό πωλήσεων 
και σε δηλώσεις, καθώς και στον τεχνικό 
φάκελο·

(12) «επιδιωκόμενος σκοπός»: η 
συγκεκριμένη χρήση για την οποία 
προορίζει το σύστημα ΤΝ ο πάροχος του 
συστήματος, συμπεριλαμβανομένων του 
ειδικού πλαισίου και των όρων χρήσης, 
όπως προσδιορίζονται στις πληροφορίες 
που παρέχει ο πάροχος στις οδηγίες 
χρήσης, σε διαφημιστικό υλικό ή στο 
υλικό πωλήσεων και σε δηλώσεις, καθώς 
και στον τεχνικό φάκελο· τα συστήματα 
ΤΝ γενικής χρήσης δεν θεωρείται πως 
έχουν επιδιωκόμενο σκοπό κατά την 
έννοια του παρόντος κανονισμού·

Or. en

Τροπολογία 967
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) «επιδιωκόμενος σκοπός»: η χρήση 
για την οποία προορίζει το σύστημα ΤΝ ο 
πάροχος του συστήματος, 
συμπεριλαμβανομένων του ειδικού 
πλαισίου και των όρων χρήσης, όπως 
προσδιορίζονται στις πληροφορίες που 
παρέχει ο πάροχος στις οδηγίες χρήσης, 
σε διαφημιστικό υλικό ή στο υλικό 
πωλήσεων και σε δηλώσεις, καθώς και 
στον τεχνικό φάκελο·

(12) «προβλεπόμενη χρήση»: η 
ευλόγως αναμενόμενη χρήση ενός 
συστήματος ΤΝ, μεταξύ άλλων η χρήση 
για την οποία το σύστημα ΤΝ 
προορίζεται για τους καταναλωτές ή η 
πιθανή χρήση από τους καταναλωτές υπό 
ευλόγως προβλέψιμες συνθήκες·

Or. en

Αιτιολόγηση

The AI Act as it stands does not address the usesother than the intended use that nevertheless 
can bereasonably expected of users. Most AI systems havemultiple potential uses; some, like 
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GPT3, could havehundreds of use cases. If a user does not follow theprovider’s “intended 
purpose”, it becomes itself aprovider and therefore needs to redo the wholecompliance 
process. This is extremely inefficient, asit remains the same AI system (same underlyingcode). 
Requirements and registration could apply tothe foreseeable use instead, to save time for 
nationalcompetent authorities, notified bodies and economicoperators.

Τροπολογία 968
René Repasi, Marc Angel, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) «επιδιωκόμενος σκοπός»: η χρήση 
για την οποία προορίζει το σύστημα ΤΝ ο 
πάροχος του συστήματος, 
συμπεριλαμβανομένων του ειδικού 
πλαισίου και των όρων χρήσης, όπως 
προσδιορίζονται στις πληροφορίες που 
παρέχει ο πάροχος στις οδηγίες χρήσης, σε 
διαφημιστικό υλικό ή στο υλικό πωλήσεων 
και σε δηλώσεις, καθώς και στον τεχνικό 
φάκελο·

(12) «ευλόγως προβλέψιμος σκοπός»: η 
χρήση για την οποία προορίζει το σύστημα 
ΤΝ ο πάροχος του συστήματος, 
συμπεριλαμβανομένων του ειδικού 
πλαισίου και των όρων χρήσης, όπως 
προσδιορίζονται στις πληροφορίες που 
παρέχει ο πάροχος στις οδηγίες χρήσης, σε 
διαφημιστικό υλικό ή στο υλικό πωλήσεων 
και σε δηλώσεις, καθώς και στον τεχνικό 
φάκελο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να καλύψει ευρύτερο φάσμα δυνητικών χρήσεων της 
τεχνολογίας. Παράδειγμα: ένα σύστημα «οπτικής αναγνώρισης» θα μπορούσε να αποσκοπεί 
στην αναγνώριση του κειμένου και στη συνέχεια να χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των 
κωδικών QR.

Τροπολογία 969
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 12 – σημείο i (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) «Ευλόγως προβλέψιμη χρήση»: η 
χρήση ενός συστήματος ΤΝ κατά τρόπο 
που είναι ή θα πρέπει να είναι ευλόγως 
προβλέψιμος και να αντιμετωπίζει τους 
κινδύνους για την υγεία, την ασφάλεια και 



PE732.837v01-00 90/216 AM\1257725EL.docx

EL

τα θεμελιώδη δικαιώματα που μπορεί να 
προκαλέσει.

Or. en

Τροπολογία 970
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12α) «προβλεπόμενη χρήση»: η 
ευλόγως αναμενόμενη χρήση ενός 
συστήματος ΤΝ, μεταξύ άλλων η χρήση 
για την οποία το σύστημα ΤΝ 
προορίζεται για τους καταναλωτές ή η 
πιθανή χρήση από τους καταναλωτές υπό 
ευλόγως προβλέψιμες συνθήκες·

Or. en

Τροπολογία 971
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12α) «εύλογα προβλέψιμη χρήση»: η 
χρήση ενός συστήματος ΤΝ με τρόπο που 
είναι ή θα πρέπει να είναι ευλόγως 
προβλέψιμος·

Or. en

Τροπολογία 972
Marion Walsmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 13
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) «ευλόγως προβλέψιμη κακή 
χρήση»: η χρήση συστήματος ΤΝ κατά 
τρόπο που δεν συνάδει με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό του, αλλά μπορεί να 
προκύψει από ευλόγως προβλέψιμη 
ανθρώπινη συμπεριφορά ή 
αλληλεπίδραση με άλλα συστήματα·

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 973
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) «ευλόγως προβλέψιμη κακή 
χρήση»: η χρήση συστήματος ΤΝ κατά 
τρόπο που δεν συνάδει με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό του, αλλά μπορεί να 
προκύψει από ευλόγως προβλέψιμη 
ανθρώπινη συμπεριφορά ή αλληλεπίδραση 
με άλλα συστήματα·

(13) «ευλόγως προβλέψιμη κακή 
χρήση»: η χρήση συστήματος ΤΝ κατά 
τρόπο που δεν συνάδει με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό του και με το ειδικό 
πλαίσιο και τις συνθήκες χρήσης που 
καθορίζονται από τον πάροχο, αλλά 
μπορεί να προκύψει από ευλόγως 
προβλέψιμη ανθρώπινη συμπεριφορά ή 
αλληλεπίδραση με άλλα συστήματα·

Or. en

Τροπολογία 974
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) «ευλόγως προβλέψιμη κακή 
χρήση»: η χρήση συστήματος ΤΝ κατά 
τρόπο που δεν συνάδει με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό του, αλλά μπορεί να 
προκύψει από ευλόγως προβλέψιμη 
ανθρώπινη συμπεριφορά ή αλληλεπίδραση 

(13) «ευλόγως προβλέψιμη κακή 
χρήση»: η χρήση συστήματος ΤΝ εντός 
του προβλεπόμενου σκοπού του, αλλά όχι 
σύμφωνα με το ειδικό πλαίσιο και τις 
συνθήκες χρήσης που καθορίζονται από 
τον πάροχο και κατά τρόπο που μπορεί να 
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με άλλα συστήματα· προκύψει από ευλόγως προβλέψιμη 
ανθρώπινη συμπεριφορά ή αλληλεπίδραση 
με άλλα συστήματα·

Or. en

Τροπολογία 975
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) «ευλόγως προβλέψιμη κακή 
χρήση»: η χρήση συστήματος ΤΝ κατά 
τρόπο που δεν συνάδει με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό του, αλλά μπορεί να 
προκύψει από ευλόγως προβλέψιμη 
ανθρώπινη συμπεριφορά ή αλληλεπίδραση 
με άλλα συστήματα·

(13) «ευλόγως προβλέψιμη κακή 
χρήση»: η χρήση συστήματος ΤΝ κατά 
τρόπο που δεν συνάδει με τον σκοπό του, 
όπως αναφέρεται στις οδηγίες χρήσης ή 
στις τεχνικές προδιαγραφές, αλλά μπορεί 
να προκύψει από ευλόγως προβλέψιμη 
ανθρώπινη συμπεριφορά ή αλληλεπίδραση 
με άλλα συστήματα·

Or. en

Τροπολογία 976
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) «ευλόγως προβλέψιμη κακή 
χρήση»: η χρήση συστήματος ΤΝ κατά 
τρόπο που δεν συνάδει με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό του, αλλά μπορεί να 
προκύψει από ευλόγως προβλέψιμη 
ανθρώπινη συμπεριφορά ή αλληλεπίδραση 
με άλλα συστήματα·

(13) «ευλόγως προβλέψιμη κακή 
χρήση»: η χρήση συστήματος ΤΝ κατά 
τρόπο που δεν συνάδει με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό του, αλλά μπορεί να 
προκύψει από ευλόγως προβλέψιμη 
ανθρώπινη συμπεριφορά ή αλληλεπίδραση 
με άλλα συστήματα, 
συμπεριλαμβανομένων άλλων 
συστημάτων ΤΝ·

Or. en
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Τροπολογία 977
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) «ευλόγως προβλέψιμη κακή 
χρήση»: η χρήση συστήματος ΤΝ κατά 
τρόπο που δεν συνάδει με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό του, αλλά μπορεί να 
προκύψει από ευλόγως προβλέψιμη 
ανθρώπινη συμπεριφορά ή αλληλεπίδραση 
με άλλα συστήματα·

(13) «ευλόγως προβλέψιμη κακή 
χρήση»: η χρήση συστήματος ΤΝ κατά 
τρόπο που δεν συνάδει με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό του, αλλά μπορεί να 
προκύψει από ευλόγως προβλέψιμη 
ανθρώπινη συμπεριφορά ή αλληλεπίδραση 
με άλλα συστήματα, 
συμπεριλαμβανομένων άλλων 
συστημάτων ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 978
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) «ευλόγως προβλέψιμη κακή 
χρήση»: η χρήση συστήματος ΤΝ κατά 
τρόπο που δεν συνάδει με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό του, αλλά μπορεί να 
προκύψει από ευλόγως προβλέψιμη 
ανθρώπινη συμπεριφορά ή αλληλεπίδραση 
με άλλα συστήματα·

(13) «ευλόγως προβλέψιμη κακή 
χρήση»: η χρήση συστήματος ΤΝ κατά 
τρόπο που δεν συνάδει με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό του, αλλά μπορεί να 
προκύψει από ευλόγως προβλέψιμη 
ανθρώπινη συμπεριφορά ή αλληλεπίδραση 
με άλλα συστήματα, και με άλλα 
συστήματα ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 979
Nathalie Colin-Oesterlé

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) «ευλόγως προβλέψιμη κακή 
χρήση»: η χρήση συστήματος ΤΝ κατά 
τρόπο που δεν συνάδει με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό του, αλλά μπορεί να 
προκύψει από ευλόγως προβλέψιμη 
ανθρώπινη συμπεριφορά ή 
αλληλεπίδραση με άλλα συστήματα·

(13) «ευλόγως προβλέψιμη κακή 
χρήση»: η χρήση συστήματος ΤΝ κατά 
τρόπο που δεν συνάδει με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό του, αλλά μπορεί να 
προκύψει από ευλόγως προβλέψιμη και 
γνωστή ανθρώπινη συμπεριφορά·

Or. fr

Τροπολογία 980
Karlo Ressler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13 α) ως «επιβλαβής υποσυνείδητη 
τεχνική» νοείται ένα μέτρο του οποίου η 
ύπαρξη και η λειτουργία είναι εντελώς 
αδιανόητες από εκείνους στους οποίους 
χρησιμοποιείται και το οποίο έχει ως 
σκοπό και άμεσο αποτέλεσμα την 
πρόκληση ενεργειών που οδηγούν στη 
σωματική ή ψυχολογική βλάβη του εν 
λόγω προσώπου.

Or. en

Τροπολογία 981
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) «κατασκευαστικό στοιχείο 
ασφάλειας προϊόντος ή συστήματος»: το 
κατασκευαστικό στοιχείο προϊόντος ή 
συστήματος το οποίο επιτελεί λειτουργία 

(14) «κατασκευαστικό στοιχείο 
ασφάλειας προϊόντος ή συστήματος»: 
κατασκευαστικό στοιχείο προϊόντος ή 
συστήματος που επιτελεί λειτουργία 
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ασφάλειας για το εν λόγω προϊόν ή 
σύστημα ή του οποίου η αστοχία ή 
δυσλειτουργία θέτει σε κίνδυνο την υγεία 
και την ασφάλεια προσώπων ή 
περιουσιακών στοιχείων·

ασφάλειας για το εν λόγω προϊόν ή 
σύστημα ή του οποίου η αστοχία ή 
δυσλειτουργία θέτει σε κίνδυνο την υγεία 
και την ασφάλεια προσώπων ή αγαθών, 
αλλά το οποίο δεν είναι απαραίτητο για 
τη λειτουργία του προϊόντος ή του 
συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 982
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) «κατασκευαστικό στοιχείο 
ασφάλειας προϊόντος ή συστήματος»: το 
κατασκευαστικό στοιχείο προϊόντος ή 
συστήματος το οποίο επιτελεί λειτουργία 
ασφάλειας για το εν λόγω προϊόν ή 
σύστημα ή του οποίου η αστοχία ή 
δυσλειτουργία θέτει σε κίνδυνο την υγεία 
και την ασφάλεια προσώπων ή 
περιουσιακών στοιχείων·

(14) «κατασκευαστικό στοιχείο 
ασφάλειας προϊόντος ή συστήματος»: 
σύμφωνα με τη σχετική ενωσιακή 
νομοθεσία εναρμόνισης που παρατίθεται 
στο παράρτημα ΙΙ, κατασκευαστικό 
στοιχείο προϊόντος ή συστήματος που 
επιτελεί άμεση και κρίσιμη λειτουργία 
ασφάλειας για το εν λόγω προϊόν ή 
σύστημα, ώστε η δυσλειτουργία του να 
θέσει σε κίνδυνο την υγεία και την 
ασφάλεια προσώπων·

Or. en

Τροπολογία 983
Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) «κατασκευαστικό στοιχείο 
ασφάλειας προϊόντος ή συστήματος»: το 
κατασκευαστικό στοιχείο προϊόντος ή 
συστήματος το οποίο επιτελεί λειτουργία 
ασφάλειας για το εν λόγω προϊόν ή 

(14) «κατασκευαστικό στοιχείο 
ασφάλειας προϊόντος ή συστήματος»: 
κατασκευαστικό στοιχείο προϊόντος ή 
συστήματος που επιτελεί λειτουργία 
ασφάλειας ή προστασίας για το εν λόγω 
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σύστημα ή του οποίου η αστοχία ή 
δυσλειτουργία θέτει σε κίνδυνο την υγεία 
και την ασφάλεια προσώπων ή 
περιουσιακών στοιχείων·

προϊόν ή σύστημα ή του οποίου η αστοχία 
ή δυσλειτουργία θέτει σε κίνδυνο τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, την υγεία ή την 
ασφάλεια προσώπων ή το οποίο βλάπτει 
περιουσιακά στοιχεία ή το περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 984
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Adriana 
Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) «κατασκευαστικό στοιχείο 
ασφάλειας προϊόντος ή συστήματος»: το 
κατασκευαστικό στοιχείο προϊόντος ή 
συστήματος το οποίο επιτελεί λειτουργία 
ασφάλειας για το εν λόγω προϊόν ή 
σύστημα ή του οποίου η αστοχία ή 
δυσλειτουργία θέτει σε κίνδυνο την υγεία 
και την ασφάλεια προσώπων ή 
περιουσιακών στοιχείων·

(14) «κατασκευαστικό στοιχείο 
ασφάλειας προϊόντος ή συστήματος»: το 
κατασκευαστικό στοιχείο προϊόντος ή 
συστήματος το οποίο επιτελεί λειτουργία 
ασφάλειας ή προστασίας για το εν λόγω 
προϊόν ή σύστημα ή του οποίου η αστοχία 
ή δυσλειτουργία θέτει σε κίνδυνο την υγεία 
και την ασφάλεια ή τα θεμελιώδη 
δικαιώματα φυσικών προσώπων ή που 
προκαλεί ζημία σε περιουσιακά στοιχεία 
ή στο περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 985
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) «κατασκευαστικό στοιχείο 
ασφάλειας προϊόντος ή συστήματος»: το 
κατασκευαστικό στοιχείο προϊόντος ή 
συστήματος το οποίο επιτελεί λειτουργία 
ασφάλειας για το εν λόγω προϊόν ή 
σύστημα ή του οποίου η αστοχία ή 

(14) «κατασκευαστικό στοιχείο 
ασφάλειας προϊόντος ή συστήματος»: το 
κατασκευαστικό στοιχείο προϊόντος ή 
συστήματος το οποίο επιτελεί άμεση ή 
έμμεση λειτουργία ασφάλειας για το εν 
λόγω προϊόν ή σύστημα ή του οποίου η 
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δυσλειτουργία θέτει σε κίνδυνο την υγεία 
και την ασφάλεια προσώπων ή 
περιουσιακών στοιχείων·

αστοχία ή δυσλειτουργία θέτει σε κίνδυνο 
την υγεία και την ασφάλεια προσώπων ή 
περιουσιακών στοιχείων·

Or. en

Τροπολογία 986
Marion Walsmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) «κατασκευαστικό στοιχείο 
ασφάλειας προϊόντος ή συστήματος»: το 
κατασκευαστικό στοιχείο προϊόντος ή 
συστήματος το οποίο επιτελεί λειτουργία 
ασφάλειας για το εν λόγω προϊόν ή 
σύστημα ή του οποίου η αστοχία ή 
δυσλειτουργία θέτει σε κίνδυνο την υγεία 
και την ασφάλεια προσώπων ή 
περιουσιακών στοιχείων·

(14) «κατασκευαστικό στοιχείο 
ασφάλειας προϊόντος ή συστήματος»: το 
κατασκευαστικό στοιχείο προϊόντος ή 
συστήματος το οποίο επιτελεί λειτουργία 
ασφάλειας για το εν λόγω προϊόν ή 
σύστημα και κατά συνέπεια η αστοχία ή 
δυσλειτουργία του θέτει σε κίνδυνο την 
υγεία και την ασφάλεια προσώπων ή 
περιουσιακών στοιχείων·

Or. en

Τροπολογία 987
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) «οδηγίες χρήσης»: οι πληροφορίες 
που παρέχονται από τον πάροχο για την 
ενημέρωση του χρήστη ιδίως σχετικά με 
τον επιδιωκόμενο σκοπό και την ορθή 
χρήση ενός συστήματος ΤΝ, 
συμπεριλαμβανομένου του συγκεκριμένου 
γεωγραφικού, συμπεριφορικού ή 
λειτουργικού περιβάλλοντος εντός του 
οποίου προορίζεται να χρησιμοποιηθεί το 
σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου·

(15) «οδηγίες χρήσης»: οι πληροφορίες 
που παρέχονται από τον πάροχο για την 
ενημέρωση του χρήστη ιδίως σχετικά με 
τον επιδιωκόμενο σκοπό και την ορθή 
χρήση ενός συστήματος ΤΝ·

Or. en
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Τροπολογία 988
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) «οδηγίες χρήσης»: οι πληροφορίες 
που παρέχονται από τον πάροχο για την 
ενημέρωση του χρήστη ιδίως σχετικά με 
τον επιδιωκόμενο σκοπό και την ορθή 
χρήση ενός συστήματος ΤΝ, 
συμπεριλαμβανομένου του συγκεκριμένου 
γεωγραφικού, συμπεριφορικού ή 
λειτουργικού περιβάλλοντος εντός του 
οποίου προορίζεται να χρησιμοποιηθεί το 
σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου·

(15) «οδηγίες χρήσης»: οι πληροφορίες 
που παρέχονται από τον πάροχο για την 
ενημέρωση του χρήστη ιδίως σχετικά με 
τον επιδιωκόμενο σκοπό ή την ευλόγως 
προβλέψιμη χρήση και την ορθή χρήση 
ενός συστήματος ΤΝ, 
συμπεριλαμβανομένου του συγκεκριμένου 
γεωγραφικού, συμπεριφορικού ή 
λειτουργικού περιβάλλοντος εντός του 
οποίου προορίζεται να χρησιμοποιηθεί 
μπορεί να προβλεφθεί ότι θα 
χρησιμοποιηθεί το σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου·

Or. en

Τροπολογία 989
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) «οδηγίες χρήσης»: οι πληροφορίες 
που παρέχονται από τον πάροχο για την 
ενημέρωση του χρήστη ιδίως σχετικά με 
τον επιδιωκόμενο σκοπό και την ορθή 
χρήση ενός συστήματος ΤΝ, 
συμπεριλαμβανομένου του συγκεκριμένου 
γεωγραφικού, συμπεριφορικού ή 
λειτουργικού περιβάλλοντος εντός του 
οποίου προορίζεται να χρησιμοποιηθεί το 
σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου·

(15) «οδηγίες χρήσης»: οι πληροφορίες 
που παρέχονται από τον πάροχο για την 
ενημέρωση του εγκαταστάτη ιδίως 
σχετικά με τον επιδιωκόμενο σκοπό και 
την ορθή χρήση ενός συστήματος ΤΝ, 
συμπεριλαμβανομένου του συγκεκριμένου 
γεωγραφικού, συμπεριφορικού ή 
λειτουργικού περιβάλλοντος εντός του 
οποίου προορίζεται να χρησιμοποιηθεί το 
σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου·

Or. en
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Τροπολογία 990
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) «οδηγίες χρήσης»: οι πληροφορίες 
που παρέχονται από τον πάροχο για την 
ενημέρωση του χρήστη ιδίως σχετικά με 
τον επιδιωκόμενο σκοπό και την ορθή 
χρήση ενός συστήματος ΤΝ, 
συμπεριλαμβανομένου του συγκεκριμένου 
γεωγραφικού, συμπεριφορικού ή 
λειτουργικού περιβάλλοντος εντός του 
οποίου προορίζεται να χρησιμοποιηθεί το 
σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου·

(15) «οδηγίες χρήσης»: οι πληροφορίες 
που παρέχονται από τον πάροχο για την 
ενημέρωση του χρήστη ιδίως σχετικά με 
τις προβλέψιμες χρήσεις και την ορθή 
χρήση ενός συστήματος ΤΝ, 
συμπεριλαμβανομένου του συγκεκριμένου 
γεωγραφικού, συμπεριφορικού ή 
λειτουργικού περιβάλλοντος εντός του 
οποίου προορίζεται να χρησιμοποιηθεί το 
σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου·

Or. en

Τροπολογία 991
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) «ανάκληση συστήματος ΤΝ»: κάθε 
μέτρο που αποσκοπεί στην επιστροφή, 
στον πάροχο, συστήματος ΤΝ που έχει 
τεθεί στη διάθεση των χρηστών·

(16) «ανάκληση συστήματος ΤΝ»: κάθε 
μέτρο που αποσκοπεί στην επιστροφή στον 
πάροχο ή στην απόσυρση από την 
υπηρεσία ή στην απενεργοποίηση της 
χρήσης συστήματος ΤΝ που έχει τεθεί στη 
διάθεση των χρηστών·

Or. en

Τροπολογία 992
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) «ανάκληση συστήματος ΤΝ»: κάθε 
μέτρο που αποσκοπεί στην επιστροφή, 
στον πάροχο, συστήματος ΤΝ που έχει 
τεθεί στη διάθεση των χρηστών·

(16) «ανάκληση συστήματος ΤΝ»: κάθε 
μέτρο που αποσκοπεί στην επιστροφή, 
στον πάροχο, συστήματος ΤΝ που έχει 
τεθεί στη διάθεση των εγκαταστατών·

Or. en

Τροπολογία 993
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) «απόσυρση συστήματος ΤΝ»: κάθε 
μέτρο που αποσκοπεί στην παρεμπόδιση 
της διανομής, της έκθεσης και της 
προσφοράς ενός συστήματος ΤΝ·

(17) «απόσυρση συστήματος ΤΝ»: κάθε 
μέτρο που αποσκοπεί στην παρεμπόδιση 
της διαθεσιμότητας στην αγορά 
συστήματος ΤΝ από την αλυσίδα 
εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 994
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) «επιδόσεις συστήματος ΤΝ»: η 
ικανότητα ενός συστήματος ΤΝ να 
επιτυγχάνει τον επιδιωκόμενο σκοπό του·

(18) «επιδόσεις συστήματος ΤΝ»: η 
ικανότητα ενός συστήματος ΤΝ να 
επιτυγχάνει τον επιδιωκόμενο σκοπό του ή 
την ευλόγως προβλέψιμη χρήση του·

Or. en

Τροπολογία 995
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) «επιδόσεις συστήματος ΤΝ»: η 
ικανότητα ενός συστήματος ΤΝ να 
επιτυγχάνει τον επιδιωκόμενο σκοπό του·

(18) «επιδόσεις συστήματος ΤΝ»: η 
ικανότητα ενός συστήματος ΤΝ να 
επιτυγχάνει τις προβλεπόμενες χρήσεις 
του·

Or. en

Τροπολογία 996
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) «κύκλος ζωής ΤΝ »: η διαδικασία 
ανάπτυξης, εγκατάστασης και χρήσης 
ενός συστήματος ΤΝ, 
συμπεριλαμβανομένων των φάσεων της 
έρευνας, του σχεδιασμού, της παροχής 
δεδομένων, της κατάρτισης, της 
εγκατάστασης περιορισμένης κλίμακας, 
της υλοποίησης και της απόσυρσης·

Or. fr

Τροπολογία 997
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) «αξιολόγηση της συμμόρφωσης»: η 
διαδικασία με την οποία ελέγχεται αν 
πληρούνται οι απαιτήσεις που 

(20) «αξιολόγηση της συμμόρφωσης»: η 
διαδικασία επαλήθευσης από ανεξάρτητο 
τρίτο μέρος κατά πόσον πληρούνται οι 
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καθορίζονται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο 2 
του παρόντος κανονισμού σε σχέση με ένα 
σύστημα ΤΝ·

αρχές και οι απαιτήσεις που ορίζονται 
στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο 2 του παρόντος 
κανονισμού σε σχέση με ένα σύστημα ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 998
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) «αξιολόγηση της συμμόρφωσης»: η 
διαδικασία με την οποία ελέγχεται αν 
πληρούνται οι απαιτήσεις που 
καθορίζονται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο 2 
του παρόντος κανονισμού σε σχέση με ένα 
σύστημα ΤΝ·

(20) «αξιολόγηση της συμμόρφωσης»: η 
διαδικασία για τη διαπίστωση του αν αν 
πληρούνται οι απαιτήσεις που 
καθορίζονται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο 2 
του παρόντος κανονισμού σε σχέση με ένα 
σύστημα ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 999
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Adriana 
Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) «αξιολόγηση της συμμόρφωσης»: η 
διαδικασία με την οποία ελέγχεται αν 
πληρούνται οι απαιτήσεις που 
καθορίζονται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο 2 
του παρόντος κανονισμού σε σχέση με ένα 
σύστημα ΤΝ·

(20) «αξιολόγηση της συμμόρφωσης»: η 
διαδικασία για τη διαπίστωση του αν αν 
πληρούνται οι απαιτήσεις που 
καθορίζονται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο 2 
του παρόντος κανονισμού σε σχέση με ένα 
σύστημα ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 1000
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) «κοινοποιημένος οργανισμός»: 
οργανισμός αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης που ορίζεται σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό και άλλη σχετική 
ενωσιακή νομοθεσία·

(22) «κοινοποιημένος οργανισμός»: 
οργανισμός αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης που κοινοποιείται σύμφωνα 
με το άρθρο 32 του παρόντος κανονισμού 
και με άλλη σχετική ενωσιακή νομοθεσία·

Or. en

Τροπολογία 1001
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) «ουσιαστική τροποποίηση»: 
αλλαγή στο σύστημα ΤΝ μετά τη διάθεσή 
του στην αγορά ή τη θέση του σε 
λειτουργία, η οποία επηρεάζει τη 
συμμόρφωση του συστήματος ΤΝ με τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στον τίτλο III 
κεφάλαιο 2 του παρόντος κανονισμού ή 
επιφέρει τροποποίηση του επιδιωκόμενου 
σκοπού για τον οποίο έχει αξιολογηθεί το 
σύστημα ΤΝ·

(23) «ουσιαστική τροποποίηση»: 
αλλαγή σε σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου 
μετά τη διάθεσή του στην αγορά ή τη θέση 
του σε λειτουργία, η οποία επηρεάζει τη 
συμμόρφωση του συστήματος ΤΝ με τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στον τίτλο III 
κεφάλαιο 2 του παρόντος κανονισμού 
όπως μια νέα κατάρτιση με εντελώς 
διαφορετικό σύνολο δεδομένων σε σχέση 
με εκείνη που χρησιμοποιείται για την 
έναρξη ή την προσθήκη περαιτέρω 
ενότητας ΤΝ στο σύστημα ΤΝ ή επιφέρει 
τροποποίηση του επιδιωκόμενου σκοπού 
για τον οποίο έχει αξιολογηθεί το σύστημα 
ΤΝ· η συμπληρωματική και περιοδική 
κατάρτιση ενός αλγορίθμου ΤΝ από τον 
χρήστη ή τον πάροχο ΤΝ που 
χρησιμοποιεί τα δικά του δεδομένα, ώστε 
να διασφαλίζεται ότι το σύστημα 
παραμένει ακριβές και/ή λειτουργεί όπως 
προβλέπεται, δεν ισοδυναμεί με 
«ουσιαστική τροποποίηση» βάσει του 
παρόντος κανονισμού. Η περιοδική 
επανεκπαίδευση μοντέλων λόγω νέων 
δεδομένων με την ίδια δομή δεν συνιστά 
ουσιαστική τροποποίηση. Για τα 
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συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου που 
συνεχίζουν να μαθαίνουν μετά τη διάθεσή 
τους στην αγορά ή τη θέση τους σε 
λειτουργία, οι αλλαγές στο σύστημα ΤΝ 
υψηλού κινδύνου και στις επιδόσεις του 
που έχουν προκαθοριστεί από τον πάροχο 
κατά τη στιγμή της αρχικής αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης και αποτελούν μέρος 
των πληροφοριών που περιέχονται στον 
τεχνικό φάκελο που αναφέρεται στο 
παράρτημα IV σημείο 2 στοιχείο στ), δεν 
συνιστούν ουσιαστική τροποποίηση.

Or. en

Τροπολογία 1002
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) «ουσιαστική τροποποίηση»: 
αλλαγή στο σύστημα ΤΝ μετά τη διάθεσή 
του στην αγορά ή τη θέση του σε 
λειτουργία, η οποία επηρεάζει τη 
συμμόρφωση του συστήματος ΤΝ με τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στον τίτλο 
III κεφάλαιο 2 του παρόντος κανονισμού ή 
επιφέρει τροποποίηση του επιδιωκόμενου 
σκοπού για τον οποίο έχει αξιολογηθεί το 
σύστημα ΤΝ·

(23) «ουσιαστική τροποποίηση»: 
αλλαγή στο σύστημα ΤΝ μετά τη διάθεσή 
του στην αγορά ή τη θέση του σε 
λειτουργία, η οποία δεν προβλέπεται ούτε 
σχεδιάζεται από τον πάροχο και ως 
αποτέλεσμα της οποίας επηρεάζεται η 
συμμόρφωση του συστήματος ΤΝ με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στον τίτλο III 
κεφάλαιο 2 του παρόντος κανονισμού ή η 
οποία επηρεάζεται ή έχει ως αποτέλεσμα 
τροποποίηση του προβλεπόμενου σκοπού 
για τον οποίο έχει αξιολογηθεί το σύστημα 
ΤΝ. Παρέχεται ουσιαστική τροποποίηση, 
εάν ο υπολειπόμενος κίνδυνος αυξηθεί 
από την τροποποίηση του συστήματος 
ΤΝ με την εφαρμογή όλων των 
απαραίτητων προστατευτικών μέτρων·

Or. en

Τροπολογία 1003
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) «ουσιαστική τροποποίηση»: 
αλλαγή στο σύστημα ΤΝ μετά τη διάθεσή 
του στην αγορά ή τη θέση του σε 
λειτουργία, η οποία επηρεάζει τη 
συμμόρφωση του συστήματος ΤΝ με τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στον τίτλο III 
κεφάλαιο 2 του παρόντος κανονισμού ή 
επιφέρει τροποποίηση του επιδιωκόμενου 
σκοπού για τον οποίο έχει αξιολογηθεί το 
σύστημα ΤΝ·

(23) «ουσιαστική τροποποίηση»: 
αλλαγή στο σύστημα ΤΝ μετά τη διάθεσή 
του στην αγορά ή τη θέση του σε 
λειτουργία, η οποία επηρεάζει τη 
συμμόρφωση του συστήματος ΤΝ με τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στον τίτλο III 
κεφάλαιο 2 του παρόντος κανονισμού ή 
επιφέρει τροποποίηση του επιδιωκόμενου 
σκοπού για τον οποίο έχει αξιολογηθεί το 
σύστημα ΤΝ ή των επιδόσεών του, 
συμπεριλαμβανομένων τροποποιήσεων 
της προβλεπόμενης χρήσης ενός 
συστήματος ΤΝ που δεν ταξινομείται ως 
υψηλού κινδύνου και έχει ήδη διατεθεί 
στην αγορά ή τεθεί σε λειτουργία·

Or. en

Τροπολογία 1004
René Repasi, Marc Angel, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) «ουσιαστική τροποποίηση»: 
αλλαγή στο σύστημα ΤΝ μετά τη διάθεσή 
του στην αγορά ή τη θέση του σε 
λειτουργία, η οποία επηρεάζει τη 
συμμόρφωση του συστήματος ΤΝ με τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στον τίτλο III 
κεφάλαιο 2 του παρόντος κανονισμού ή 
επιφέρει τροποποίηση του επιδιωκόμενου 
σκοπού για τον οποίο έχει αξιολογηθεί το 
σύστημα ΤΝ·

(23) «ουσιαστική τροποποίηση»: 
αλλαγή στο σύστημα ΤΝ μετά τη διάθεσή 
του στην αγορά ή τη θέση του σε 
λειτουργία, η οποία επηρεάζει τη 
συμμόρφωση του συστήματος ΤΝ με τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στον τίτλο III 
κεφάλαιο 2 του παρόντος κανονισμού 
ή επιφέρει τροποποίηση του 
επιδιωκόμενου σκοπού για τον οποίο έχει 
αξιολογηθεί το σύστημα ΤΝ, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 
συστήματος ΤΝ πέραν του ευλόγως 
προβλέψιμου σκοπού του·
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Or. en

Τροπολογία 1005
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) «ουσιαστική τροποποίηση»: 
αλλαγή στο σύστημα ΤΝ μετά τη διάθεσή 
του στην αγορά ή τη θέση του σε 
λειτουργία, η οποία επηρεάζει τη 
συμμόρφωση του συστήματος ΤΝ με τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στον τίτλο III 
κεφάλαιο 2 του παρόντος κανονισμού ή 
επιφέρει τροποποίηση του επιδιωκόμενου 
σκοπού για τον οποίο έχει αξιολογηθεί το 
σύστημα ΤΝ·

(23) «ουσιαστική τροποποίηση»: 
αλλαγή στο σύστημα ΤΝ μετά τη διάθεσή 
του στην αγορά ή τη θέση του σε 
λειτουργία, η οποία επηρεάζει τη 
συμμόρφωση του συστήματος ΤΝ με τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στον τίτλο III 
κεφάλαιο 2 του παρόντος κανονισμού 
ή επιφέρει τροποποίηση των προβλέψιμων 
χρήσεων για τις οποίες έχει αξιολογηθεί 
το σύστημα ΤΝ και πρέπει να 
καλύπτονται οι απαιτήσεις υγείας και 
ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 1006
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) «ουσιαστική τροποποίηση»: 
αλλαγή στο σύστημα ΤΝ μετά τη διάθεσή 
του στην αγορά ή τη θέση του σε 
λειτουργία, η οποία επηρεάζει τη 
συμμόρφωση του συστήματος ΤΝ με τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στον τίτλο III 
κεφάλαιο 2 του παρόντος κανονισμού ή 
επιφέρει τροποποίηση του επιδιωκόμενου 
σκοπού για τον οποίο έχει αξιολογηθεί το 
σύστημα ΤΝ·

(23) «ουσιαστική τροποποίηση»: 
αλλαγή, μεταξύ άλλων μέσω 
«εκμάθησης» στο σύστημα ΤΝ μετά τη 
διάθεσή του στην αγορά ή τη θέση του σε 
λειτουργία, η οποία επηρεάζει τη 
συμμόρφωση του συστήματος ΤΝ με τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στον τίτλο III 
κεφάλαιο 2 του παρόντος κανονισμού ή 
επιφέρει τροποποίηση του επιδιωκόμενου 
σκοπού για τον οποίο έχει αξιολογηθεί το 
σύστημα ΤΝ·
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Τροπολογία 1007
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) «ουσιαστική τροποποίηση»: 
αλλαγή στο σύστημα ΤΝ μετά τη διάθεσή 
του στην αγορά ή τη θέση του σε 
λειτουργία, η οποία επηρεάζει τη 
συμμόρφωση του συστήματος ΤΝ με τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στον τίτλο III 
κεφάλαιο 2 του παρόντος κανονισμού ή 
επιφέρει τροποποίηση του επιδιωκόμενου 
σκοπού για τον οποίο έχει αξιολογηθεί το 
σύστημα ΤΝ·

(23) «ουσιαστική τροποποίηση»: 
αλλαγή στο σύστημα ΤΝ μετά τη διάθεσή 
του στην αγορά ή τη θέση του σε 
λειτουργία, που δεν προβλεπόταν από τον 
πάροχο, η οποία επηρεάζει τη 
συμμόρφωση του συστήματος ΤΝ με τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στον τίτλο III 
κεφάλαιο 2 του παρόντος κανονισμού ή 
επιφέρει τροποποίηση του επιδιωκόμενου 
σκοπού για τον οποίο έχει αξιολογηθεί το 
σύστημα ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 1008
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) «ουσιαστική τροποποίηση»: 
αλλαγή στο σύστημα ΤΝ μετά τη διάθεσή 
του στην αγορά ή τη θέση του σε 
λειτουργία, η οποία επηρεάζει τη 
συμμόρφωση του συστήματος ΤΝ με τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στον τίτλο III 
κεφάλαιο 2 του παρόντος κανονισμού ή 
επιφέρει τροποποίηση του επιδιωκόμενου 
σκοπού για τον οποίο έχει αξιολογηθεί το 
σύστημα ΤΝ·

(23) «ουσιαστική τροποποίηση»: 
αλλαγή στο σύστημα ΤΝ μετά τη διάθεσή 
του στην αγορά ή τη θέση του σε 
λειτουργία, η οποία επηρεάζει τη 
συμμόρφωση του συστήματος ΤΝ με τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στον τίτλο III 
κεφάλαιο 2 του παρόντος κανονισμού ή 
επιφέρει τροποποίηση του επιδιωκόμενου 
σκοπού ή της ευλόγως προβλέψιμης 
χρήσης για τα οποία έχει αξιολογηθεί το 
σύστημα ΤΝ·

Or. en
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Τροπολογία 1009
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) «σήμανση συμμόρφωσης CE» 
(σήμανση CE): η σήμανση με την οποία ο 
πάροχος δηλώνει ότι το σύστημα ΤΝ 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στον τίτλο III κεφάλαιο 2 
του παρόντος κανονισμού και άλλης 
ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας η οποία 
εναρμονίζει τους όρους εμπορίας των 
προϊόντων (στο εξής: ενωσιακή νομοθεσία 
εναρμόνισης) όπου προβλέπεται η 
τοποθέτηση της εν λόγω σήμανσης·

(24) «σήμανση συμμόρφωσης CE» 
(σήμανση CE): η υλική ή ψηφιακή 
σήμανση με την οποία ο πάροχος δηλώνει 
ότι ένα προϊόν με ενσωματωμένο σύστημα 
ΤΝ συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στον τίτλο III κεφάλαιο 2 
του παρόντος κανονισμού και άλλης 
ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας η οποία 
εναρμονίζει τους όρους εμπορίας των 
προϊόντων (στο εξής: ενωσιακή νομοθεσία 
εναρμόνισης) όπου προβλέπεται η 
τοποθέτηση της εν λόγω σήμανσης·

Or. en

Τροπολογία 1010
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) «σήμανση συμμόρφωσης CE» 
(σήμανση CE): η σήμανση με την οποία ο 
πάροχος δηλώνει ότι το σύστημα ΤΝ 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στον τίτλο III κεφάλαιο 2 
του παρόντος κανονισμού και άλλης 
ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας η οποία 
εναρμονίζει τους όρους εμπορίας των 
προϊόντων (στο εξής: ενωσιακή νομοθεσία 
εναρμόνισης) όπου προβλέπεται η 
τοποθέτηση της εν λόγω σήμανσης·

(24) «σήμανση συμμόρφωσης CE» 
(σήμανση CE): η υλική ή ψηφιακή 
σήμανση με την οποία ο πάροχος δηλώνει 
ότι το σύστημα ΤΝ συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στον τίτλο III 
κεφάλαιο 2 του παρόντος κανονισμού και 
άλλης ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας η 
οποία εναρμονίζει τους όρους εμπορίας 
των προϊόντων (στο εξής: ενωσιακή 
νομοθεσία εναρμόνισης) όπου προβλέπεται 
η τοποθέτηση της εν λόγω σήμανσης 
καθώς και του ΓΚΠΔ·

Or. en
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Τροπολογία 1011
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) «εποπτεία μετά τη διάθεση στην 
αγορά»: το σύνολο των ενεργειών που 
πραγματοποιούν οι πάροχοι συστημάτων 
ΤΝ με στόχο την προδραστική συλλογή 
στοιχείων και την αξιολόγηση της πείρας 
από τη χρήση συστημάτων ΤΝ τα οποία 
διαθέτουν οι ίδιοι στην αγορά ή θέτουν σε 
λειτουργία προκειμένου να εντοπίζουν 
ενδεχόμενη ανάγκη άμεσης εφαρμογής 
διορθωτικών ή προληπτικών μέτρων·

(25) «εποπτεία μετά τη διάθεση στην 
αγορά»: το σύνολο των ενεργειών που 
πραγματοποιούν οι πάροχοι συστημάτων 
ΤΝ με στόχο την 
προδραστική συλλογή στοιχείων και την 
αξιολόγηση της πείρας από τη χρήση 
συστημάτων ΤΝ τα οποία διαθέτουν οι 
ίδιοι στην αγορά ή θέτουν σε 
λειτουργία προκειμένου να εντοπίζουν 
ενδεχόμενη ανάγκη άμεσης εφαρμογής 
διορθωτικών ή προληπτικών μέτρων, 
χωρίς οι εν λόγω δραστηριότητες να 
αποτελούν αυτοματοποιημένη αποστολή 
δεδομένων ή αναφορών σφαλμάτων στον 
πάροχο από το σύστημα ΤΝ·

Or. fr

Τροπολογία 1012
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) «κοινές προδιαγραφές»: έγγραφο, 
εκτός των προτύπων, το οποίο περιέχει 
τεχνικές λύσεις που παρέχουν ένα μέσο 
για τη συμμόρφωση με ορισμένες 
απαιτήσεις και υποχρεώσεις που 
θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού·

(28) «κοινές προδιαγραφές»: έγγραφο 
που περιλαμβάνει ένα σύνολο τεχνικών 
προδιαγραφών, πλην των προτύπων, το 
οποίο παρέχει ένα μέσο συμμόρφωσης με 
ορισμένες απαιτήσεις και υποχρεώσεις που 
θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού·

Or. en
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Τροπολογία 1013
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 28 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28 α) «προστατευμένο περιβάλλον»: για 
την ανάπτυξη συστημάτων ΤΝ, ένα 
απομονωμένο λειτουργικό και 
πειραματικό περιβάλλον που επιτρέπει 
την εκτέλεση ορισμένων δράσεων με τη 
χρήση συστήματος ΤΝ, προστατεύοντας 
παράλληλα τον χρήστη από κάθε ζημία 
που προκαλείται από μεροληψία, φθορά ή 
διαρροή στον υπολογιστή·

Or. fr

Τροπολογία 1014
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) «δεδομένα εκπαίδευσης»: δεδομένα 
που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση 
ενός συστήματος ΤΝ μέσω της 
προσαρμογής των διδάξιμων 
παραμέτρων του, συμπεριλαμβανομένων 
των βαρών νευρωνικού δικτύου·

(29) «δεδομένα εκπαίδευσης»: δεδομένα 
που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση 
ενός συστήματος ΤΝ ώστε να 
προσαρμόζεται στις μαθησιακές 
παραμέτρους του·

Or. en

Τροπολογία 1015
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) «δεδομένα εκπαίδευσης»: δεδομένα 
που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση 
ενός συστήματος ΤΝ μέσω της 
προσαρμογής των διδάξιμων παραμέτρων 
του, συμπεριλαμβανομένων των βαρών 
νευρωνικού δικτύου·

(29) «δεδομένα εκπαίδευσης»: δεδομένα 
που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση 
ενός συστήματος ΤΝ μέσω της 
προσαρμογής των διδάξιμων παραμέτρων 
του·

Or. en

Τροπολογία 1016
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) «δεδομένα επικύρωσης»: δεδομένα 
που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση 
του εκπαιδευμένου συστήματος ΤΝ και για 
τον συντονισμό των μη διδάξιμων 
παραμέτρων του και της οικείας 
διαδικασίας μάθησης, μεταξύ άλλων, με 
σκοπό την αποτροπή της 
υπερπροσαρμογής, λαμβανομένου υπόψη 
ότι το σύνολο δεδομένων επικύρωσης 
μπορεί να είναι χωριστό σύνολο 
δεδομένων ή μέρος συνόλου δεδομένων 
εκπαίδευσης, είτε ως σταθερό είτε ως 
μεταβλητό τμήμα·

(30) «δεδομένα επικύρωσης»: δεδομένα 
που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση 
του εκπαιδευμένου συστήματος ΤΝ. Η 
διαδικασία αξιολογεί κατά πόσον το 
μοντέλο είναι ανεπαρκώς προσαρμοσμένο 
ή υπερβολικά προσαρμοσμένο· Το σύνολο 
δεδομένων επικύρωσης θα πρέπει να 
αποτελεί χωριστό σύνολο δεδομένων του 
συνόλου κατάρτισης για την αμερόληπτη 
αξιολόγηση. Εάν υπάρχει μόνο ένα 
διαθέσιμο σύνολο δεδομένων, αυτό 
διαιρείται σε δύο μέρη, ένα σύνολο 
κατάρτισης και ένα σύνολο επικύρωσης. 
Και τα δύο σύνολα θα πρέπει να 
εξακολουθούν να συμμορφώνονται με το 
άρθρο 10 παράγραφος 3, ώστε να 
διασφαλίζονται κατάλληλες πρακτικές 
διακυβέρνησης και διαχείρισης 
δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 1017
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) «δεδομένα επικύρωσης»: δεδομένα 
που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση 
του εκπαιδευμένου συστήματος ΤΝ και για 
τον συντονισμό των μη διδάξιμων 
παραμέτρων του και της οικείας 
διαδικασίας μάθησης, μεταξύ άλλων, με 
σκοπό την αποτροπή της 
υπερπροσαρμογής, λαμβανομένου υπόψη 
ότι το σύνολο δεδομένων επικύρωσης 
μπορεί να είναι χωριστό σύνολο 
δεδομένων ή μέρος συνόλου δεδομένων 
εκπαίδευσης, είτε ως σταθερό είτε ως 
μεταβλητό τμήμα·

(30) «δεδομένα επικύρωσης»: δεδομένα 
που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση 
του εκπαιδευμένου συστήματος ΤΝ και για 
τον συντονισμό των μη διδάξιμων 
παραμέτρων του και της οικείας 
διαδικασίας μάθησης, λαμβανομένου 
υπόψη ότι το σύνολο δεδομένων 
επικύρωσης μπορεί να είναι χωριστό 
σύνολο δεδομένων ή μέρος του συνόλου 
δεδομένων εκπαίδευσης, είτε ως σταθερό 
είτε ως μεταβλητό τμήμα·

Or. en

Τροπολογία 1018
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) «δεδομένα επικύρωσης»: δεδομένα 
που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση 
του εκπαιδευμένου συστήματος ΤΝ και για 
τον συντονισμό των μη διδάξιμων 
παραμέτρων του και της οικείας 
διαδικασίας μάθησης, μεταξύ άλλων, με 
σκοπό την αποτροπή της 
υπερπροσαρμογής, λαμβανομένου υπόψη 
ότι το σύνολο δεδομένων επικύρωσης 
μπορεί να είναι χωριστό σύνολο 
δεδομένων ή μέρος συνόλου δεδομένων 
εκπαίδευσης, είτε ως σταθερό είτε ως 
μεταβλητό τμήμα·

(30) «δεδομένα επικύρωσης μηχανικής 
μάθησης»: δεδομένα που 
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του 
εκπαιδευμένου συστήματος ΤΝ και για 
τον συντονισμό των μη διδάξιμων 
παραμέτρων του και της οικείας 
διαδικασίας μάθησης, μεταξύ άλλων, με 
σκοπό την αποτροπή της 
υπερπροσαρμογής δεδομένα που 
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του 
εκπαιδευμένου συστήματος ΤΝ και για τον 
συντονισμό των μη διδάξιμων παραμέτρων 
του και της οικείας διαδικασίας μάθησης, 
μεταξύ άλλων, με σκοπό την αποτροπή της 
υπερπροσαρμογής, λαμβανομένου υπόψη 
ότι το σύνολο δεδομένων επικύρωσης 
μπορεί να είναι χωριστό σύνολο 
δεδομένων ή μέρος συνόλου δεδομένων 
εκπαίδευσης, είτε ως σταθερό είτε ως 
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μεταβλητό τμήμα·

Or. en

Τροπολογία 1019
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Adriana 
Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) «δεδομένα επικύρωσης»: δεδομένα 
που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση 
του εκπαιδευμένου συστήματος ΤΝ και για 
τον συντονισμό των μη διδάξιμων 
παραμέτρων του και της οικείας 
διαδικασίας μάθησης, μεταξύ άλλων, με 
σκοπό την αποτροπή της 
υπερπροσαρμογής, λαμβανομένου υπόψη 
ότι το σύνολο δεδομένων επικύρωσης 
μπορεί να είναι χωριστό σύνολο 
δεδομένων ή μέρος συνόλου δεδομένων 
εκπαίδευσης, είτε ως σταθερό είτε ως 
μεταβλητό τμήμα·

(30) «δεδομένα επικύρωσης»: δεδομένα 
που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση 
του εκπαιδευμένου συστήματος ΤΝ και για 
τον συντονισμό των μη διδάξιμων 
παραμέτρων του και της οικείας 
διαδικασίας μάθησης, μεταξύ άλλων, με 
σκοπό την αποτροπή της υποπροσαρμογής 
ή της υπερπροσαρμογής, λαμβανομένου 
υπόψη ότι το σύνολο δεδομένων 
επικύρωσης μπορεί να είναι χωριστό 
σύνολο δεδομένων ή μέρος συνόλου 
δεδομένων εκπαίδευσης, είτε ως σταθερό 
είτε ως μεταβλητό τμήμα·

Or. en

Τροπολογία 1020
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) «δεδομένα δοκιμής»: δεδομένα που 
χρησιμοποιούνται για την παροχή 
ανεξάρτητης αξιολόγησης του 
εκπαιδευμένου και επικυρωμένου 
συστήματος ΤΝ, προκειμένου να 
επιβεβαιωθούν οι αναμενόμενες επιδόσεις 
του εν λόγω συστήματος πριν από τη 
διάθεσή του στην αγορά ή τη θέση του σε 

(31) «δεδομένα δοκιμής»: δεδομένα που 
χρησιμοποιούνται για την παροχή 
ανεξάρτητης αξιολόγησης του 
εκπαιδευμένου και επικυρωμένου 
συστήματος ΤΝ, προκειμένου να 
επιβεβαιωθούν οι αναμενόμενες επιδόσεις 
του εν λόγω συστήματος πριν από τη 
διάθεσή του στην αγορά ή τη θέση του σε 
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λειτουργία· λειτουργία· Όπως και στο άρθρο 3 
παράγραφος 30, το σύνολο δεδομένων 
δοκιμών θα πρέπει να αποτελεί χωριστό 
σύνολο δεδομένων από το σύνολο 
κατάρτισης και το σύνολο επικύρωσης. 
Το εν λόγω σύνολο θα πρέπει επίσης να 
συμμορφώνεται με το άρθρο 10 
παράγραφος 3, ώστε να διασφαλίζονται 
κατάλληλες πρακτικές διακυβέρνησης 
και διαχείρισης δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 1021
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) «δεδομένα δοκιμής»: δεδομένα που 
χρησιμοποιούνται για την παροχή 
ανεξάρτητης αξιολόγησης του 
εκπαιδευμένου και επικυρωμένου 
συστήματος ΤΝ, προκειμένου να 
επιβεβαιωθούν οι αναμενόμενες επιδόσεις 
του εν λόγω συστήματος πριν από τη 
διάθεσή του στην αγορά ή τη θέση του σε 
λειτουργία·

(31) «δεδομένα δοκιμής»: δεδομένα που 
χρησιμοποιούνται για την παροχή 
ανεξάρτητης αξιολόγησης του 
εκπαιδευμένου και επικυρωμένου 
συστήματος ΤΝ, προκειμένου να 
επιβεβαιωθούν οι αναμενόμενες επιδόσεις 
του εν λόγω συστήματος πριν από τη 
διάθεσή του στην αγορά ή τη θέση του σε 
λειτουργία· Τα δεδομένα δοκιμής πρέπει 
να αποτελούν χωριστό σύνολο 
δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 1022
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Marina Kaljurand, Paul Tang, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) «βιομετρικά δεδομένα»: τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα 

(33) «βιομετρικά δεδομένα»: τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όπως 
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οποία προκύπτουν από ειδική τεχνική 
επεξεργασία συνδεόμενη με τα φυσικά 
χαρακτηριστικά, τα χαρακτηριστικά της 
φυσιολογίας ή τα συμπεριφορικά 
χαρακτηριστικά φυσικού προσώπου και 
τα οποία επιτρέπουν ή επιβεβαιώνουν τη 
μοναδική ταυτοποίηση του εν λόγω 
φυσικού προσώπου, όπως εικόνες 
προσώπου ή δακτυλοσκοπικά δεδομένα·

ορίζονται στο άρθρο 4 σημείο 14 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/679·

Or. en

Τροπολογία 1023
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) «βιομετρικά δεδομένα»: τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
προκύπτουν από ειδική τεχνική 
επεξεργασία συνδεόμενη με τα φυσικά 
χαρακτηριστικά, τα χαρακτηριστικά της 
φυσιολογίας ή τα συμπεριφορικά 
χαρακτηριστικά φυσικού προσώπου και τα 
οποία επιτρέπουν ή επιβεβαιώνουν τη 
μοναδική ταυτοποίηση του εν λόγω 
φυσικού προσώπου, όπως εικόνες 
προσώπου ή δακτυλοσκοπικά δεδομένα·

(33) «βιομετρικά 
δεδομένα»: τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία προκύπτουν από 
ειδική τεχνική επεξεργασία συνδεόμενη 
με τα φυσικά χαρακτηριστικά, τα 
χαρακτηριστικά της φυσιολογίας ή 
τα συμπεριφορικά 
χαρακτηριστικά φυσικού προσώπου, όπως 
εικόνες προσώπου ή δακτυλοσκοπικά 
δεδομένα·

Or. en

Τροπολογία 1024
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) «βιομετρικά δεδομένα»: τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 

(33) «βιομετρικά δεδομένα»: τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
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προκύπτουν από ειδική τεχνική 
επεξεργασία συνδεόμενη με τα φυσικά 
χαρακτηριστικά, τα χαρακτηριστικά της 
φυσιολογίας ή τα συμπεριφορικά 
χαρακτηριστικά φυσικού προσώπου και 
τα οποία επιτρέπουν ή επιβεβαιώνουν τη 
μοναδική ταυτοποίηση του εν λόγω 
φυσικού προσώπου, όπως εικόνες 
προσώπου ή δακτυλοσκοπικά δεδομένα·

προκύπτουν από ειδική τεχνική 
επεξεργασία συνδεόμενη με τα 
φυσικά χαρακτηριστικά ή 
τα χαρακτηριστικά της φυσιολογίας 
φυσικού προσώπου και τα οποία 
επιτρέπουν ή επιβεβαιώνουν τη 
μοναδική ταυτοποίηση του εν λόγω 
φυσικού προσώπου, όπως εικόνες 
προσώπου ή δακτυλοσκοπικά δεδομένα·

Or. fr

Τροπολογία 1025
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 33 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33α) «βιομετρικά δεδομένα»: δεδομένα 
που προκύπτουν από ειδική τεχνική 
επεξεργασία η οποία σχετίζεται με 
φυσικά, φυσιολογικά ή συμπεριφορικά 
σήματα φυσικού προσώπου και η οποία 
μπορεί να επιτρέπει ή να μην επιτρέπει ή 
να επιβεβαιώνει τη μοναδική 
ταυτοποίηση φυσικού προσώπου·

Or. en

Τροπολογία 1026
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 33 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33α) «βιομετρικά δεδομένα»: δεδομένα 
που προκύπτουν από ειδική τεχνική 
επεξεργασία η οποία σχετίζεται με 
φυσικά, φυσιολογικά ή συμπεριφορικά 
σήματα φυσικού προσώπου και η οποία 
μπορεί να επιτρέπει ή να μην επιτρέπει ή 
να επιβεβαιώνει τη μοναδική 
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ταυτοποίηση φυσικού προσώπου·

Or. en

Τροπολογία 1027
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 33 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33α) «βιομετρικά δεδομένα»: δεδομένα 
που προκύπτουν από ειδική τεχνική 
επεξεργασία σχετική με φυσικά, 
φυσιολογικά ή συμπεριφορικά 
χαρακτηριστικά, σήματα ή 
χαρακτηριστικά φυσικού προσώπου·

Or. en

Τροπολογία 1028
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Ramona 
Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, Malik Azmani, Alin 
Mituța, Michal Šimečka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 33 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33α) «τεχνικές υποσυνείδητων»: 
τεχνικές που χρησιμοποιούν 
αισθητηριακά ερεθίσματα, όπως εικόνες, 
κείμενο ή ήχους, τα οποία βρίσκονται 
κάτω από τα όρια της συνειδητής 
αντίληψης του ανθρώπου·

Or. en

Τροπολογία 1029
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
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Aguilar, Paul Tang, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 33 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33α) «ειδικές κατηγορίες δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα»: οι κατηγορίες 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679·

Or. en

Τροπολογία 1030
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Marina Kaljurand, Paul Tang, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 33 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33 β) «βιομετρική ταυτοποίηση»: η 
χρήση συστημάτων ΤΝ για τον σκοπό της 
αυτοματοποιημένης αναγνώρισης 
ανθρώπινων χαρακτηριστικών 
σωματικών, φυσιολογικών, 
συμπεριφορικών και ψυχολογικών, όπως 
το πρόσωπο, οι κινήσεις των ματιών, οι 
εκφράσεις του προσώπου, το σχήμα του 
σώματος, η φωνή, η ομιλία, το βάδισμα, 
η στάση, ο καρδιακός ρυθμός, η 
αρτηριακή πίεση, η οσμή, ο τρόπος 
πληκτρολόγησης, οι ψυχολογικές 
αντιδράσεις (κίνδυνος, αγωνία, σύνθλιψη 
κ.λπ.) για τον σκοπό της επαλήθευσης της 
ταυτότητας ενός ατόμου μέσω της 
σύγκρισης βιομετρικών δεδομένων του εν 
λόγω ατόμου με αποθηκευμένα 
βιομετρικά δεδομένα φυσικών προσώπων 
σε βάση δεδομένων (ταυτοποίηση ενός 
προς πολλά άτομο)·

Or. en
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Τροπολογία 1031
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) «σύστημα αναγνώρισης 
συναισθημάτων»: σύστημα ΤΝ για τον 
προσδιορισμό ή τη διαπίστωση 
συναισθημάτων ή προθέσεων φυσικών 
προσώπων βάσει των βιομετρικών 
δεδομένων τους·

(34) «σύστημα αναγνώρισης 
συναισθημάτων»: σύστημα ΤΝ για τον 
προσδιορισμό ή τη 
διαπίστωση συναισθημάτων, σκέψεων, 
ψυχικών καταστάσεων (όπως 
«παραπλάνηση», «αξιοπιστία» ή 
«ειλικρίνεια») ή προθέσεων φυσικών 
προσώπων βάσει βιομετρικών ή άλλων 
βασιζόμενων σε βιομετρικά στοιχεία 
δεδομένων τους·

Or. en

Τροπολογία 1032
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) «σύστημα αναγνώρισης 
συναισθημάτων»: σύστημα ΤΝ για τον 
προσδιορισμό ή τη διαπίστωση 
συναισθημάτων ή προθέσεων φυσικών 
προσώπων βάσει των βιομετρικών 
δεδομένων τους·

(34) «σύστημα αναγνώρισης 
συναισθημάτων»: σύστημα ΤΝ για τον 
προσδιορισμό ή τη 
διαπίστωση συναισθημάτων, σκέψεων, 
ψυχικών καταστάσεων (όπως 
«παραπλάνηση», «αξιοπιστία» ή 
«ειλικρίνεια») ή προθέσεων φυσικών 
προσώπων βάσει βιομετρικών ή 
βασιζόμενων σε βιομετρικά στοιχεία 
δεδομένων τους·

Or. en

Τροπολογία 1033
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) «σύστημα αναγνώρισης 
συναισθημάτων»: σύστημα ΤΝ για τον 
προσδιορισμό ή τη διαπίστωση 
συναισθημάτων ή προθέσεων φυσικών 
προσώπων βάσει των βιομετρικών 
δεδομένων τους·

(34) «σύστημα αναγνώρισης 
συναισθημάτων»: σύστημα ΤΝ ικανό να 
εντοπίζει, να κατηγοριοποιεί ή να συνάγει 
συναισθήματα, σκέψεις, ψυχικές 
καταστάσεις (όπως «παραπλάνηση», 
«αξιοπιστία» ή «εμπιστοσύνη») ή 
προθέσεις φυσικών προσώπων βάσει των 
βιομετρικών δεδομένων τους·

Or. en

Τροπολογία 1034
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) «σύστημα αναγνώρισης 
συναισθημάτων»: σύστημα ΤΝ για τον 
προσδιορισμό ή τη διαπίστωση 
συναισθημάτων ή προθέσεων φυσικών 
προσώπων βάσει των βιομετρικών 
δεδομένων τους·

(34) «σύστημα 
αναγνώρισης συναισθημάτων»: σύστημα 
ΤΝ για τον προσδιορισμό ή τη 
διαπίστωση συναισθημάτων ή προθέσεων 
φυσικών προσώπων βάσει των 
βιομετρικών δεδομένων τους, ή μέσω 
βιολογικών ή εγκεφαλικών 
εμφυτευμάτων·

Or. fr

Τροπολογία 1035
Axel Voss, Deirdre Clune

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) «σύστημα αναγνώρισης 
συναισθημάτων»: σύστημα ΤΝ για τον 
προσδιορισμό ή τη διαπίστωση 

(34) «σύστημα αναγνώρισης 
συναισθημάτων»: σύστημα ΤΝ για τον 
προσδιορισμό ή τη διαπίστωση 
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συναισθημάτων ή προθέσεων φυσικών 
προσώπων βάσει των βιομετρικών 
δεδομένων τους·

συναισθημάτων ή προθέσεων φυσικών 
προσώπων βάσει των βιομετρικών ή 
άλλων δεδομένων τους που 
αποκομίζονται, διαβάζονται ή 
ερμηνεύονται από ένα άτομο·

Or. en

Τροπολογία 1036
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, Paul Tang, Petar Vitanov, René Repasi, Birgit Sippel, 
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc 
Angel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) «σύστημα αναγνώρισης 
συναισθημάτων»: σύστημα ΤΝ για τον 
προσδιορισμό ή τη διαπίστωση 
συναισθημάτων ή προθέσεων φυσικών 
προσώπων βάσει των βιομετρικών 
δεδομένων τους·

(34) «σύστημα αναγνώρισης 
συναισθημάτων»: σύστημα ΤΝ για τον 
προσδιορισμό ή τη διαπίστωση 
συναισθημάτων, σκέψεων, διανοητικών 
καταστάσεων ή προθέσεων ατόμων ή 
ομάδων βάσει βιομετρικών και 
βασιζόμενων σε βιομετρικά στοιχεία 
δεδομένων τους·

Or. en

Τροπολογία 1037
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Karen Melchior, Morten Løkkegaard, 
Sandro Gozi, Róża Thun und Hohenstein, Vlad-Marius Botoş, Abir Al-Sahlani, Moritz 
Körner, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) «σύστημα αναγνώρισης 
συναισθημάτων»: σύστημα ΤΝ για τον 
προσδιορισμό ή τη διαπίστωση 
συναισθημάτων ή προθέσεων φυσικών 
προσώπων βάσει των βιομετρικών 
δεδομένων τους·

(34) «σύστημα αναγνώρισης 
συναισθημάτων»: σύστημα ΤΝ για τον 
προσδιορισμό ή τη διαπίστωση 
συναισθημάτων, σκέψεων, ή προθέσεων 
φυσικών προσώπων βάσει βιομετρικών ή 
βασιζόμενων σε σε βιομετρικά στοιχεία 
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δεδομένων τους·

Or. en

Τροπολογία 1038
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) «σύστημα αναγνώρισης 
συναισθημάτων»: σύστημα ΤΝ για τον 
προσδιορισμό ή τη διαπίστωση 
συναισθημάτων ή προθέσεων φυσικών 
προσώπων βάσει των βιομετρικών 
δεδομένων τους·

(34) «σύστημα αναγνώρισης 
συναισθημάτων»: σύστημα ΤΝ για τον 
προσδιορισμό ή τη διαπίστωση 
συναισθημάτων, ιδεών, ψυχικών 
καταστάσεων ή προθέσεων φυσικών 
προσώπων·

Or. en

Τροπολογία 1039
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, Paul Tang, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) «σύστημα βιομετρικής 
κατηγοριοποίησης»: σύστημα ΤΝ για την 
κατάταξη φυσικών προσώπων σε 
συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως φύλο, 
ηλικία, χρώμα μαλλιών, χρώμα οφθαλμών, 
δερματοστιξία, εθνοτική καταγωγή ή 
γενετήσιος ή πολιτικός προσανατολισμός, 
βάσει των βιομετρικών δεδομένων τους·

(35) «σύστημα βιομετρικής 
κατηγοριοποίησης»: σύστημα ΤΝ για την 
κατάταξη φυσικών προσώπων σε 
συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως φύλο, 
γένος, ηλικία, χρώμα μαλλιών, χρώμα 
οφθαλμών, δερματοστιξία, εθνοτική ή 
κοινωνική καταγωγή, υγεία, διανοητική ή 
σωματική ικανότητα, χαρακτηριστικά 
συμπεριφοράς ή προσωπικότητας, 
γλώσσα, θρησκεία ή ιδιότητα μέλους 
εθνικής μειονότητας, ή γενετήσιος ή 
πολιτικός προσανατολισμός, βάσει 
βιομετρικών ή βασιζόμενων σε 



AM\1257725EL.docx 123/216 PE732.837v01-00

EL

βιομετρικά στοιχεία δεδομένων τους, ή 
που μπορούν εύλογα να συναχθούν από τα 
εν λόγω δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 1040
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Paul Tang

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) «σύστημα βιομετρικής 
κατηγοριοποίησης»: σύστημα ΤΝ για την 
κατάταξη φυσικών προσώπων σε 
συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως φύλο, 
ηλικία, χρώμα μαλλιών, χρώμα οφθαλμών, 
δερματοστιξία, εθνοτική καταγωγή ή 
γενετήσιος ή πολιτικός προσανατολισμός, 
βάσει των βιομετρικών δεδομένων τους·

(35) «σύστημα βιομετρικής 
κατηγοριοποίησης»: σύστημα ΤΝ για την 
κατάταξη φυσικών προσώπων σε 
συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως φύλο, 
γένος, ηλικία, χρώμα μαλλιών, χρώμα 
οφθαλμών, δερματοστιξία, εθνοτική ή 
κοινωνική καταγωγή, υγεία, διανοητική ή 
σωματική ικανότητα, χαρακτηριστικά 
συμπεριφοράς ή προσωπικότητας, 
γλώσσα, θρησκεία ή ιδιότητα μέλους 
εθνικής μειονότητας, ή γενετήσιος ή 
πολιτικός προσανατολισμός, βάσει 
βιομετρικών ή βασιζόμενων σε 
βιομετρικά στοιχεία δεδομένων τους, ή 
που μπορούν εύλογα να συναχθούν από τα 
εν λόγω δεδομένα·

Or. en

Τροπολογία 1041
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) «σύστημα βιομετρικής 
κατηγοριοποίησης»: σύστημα ΤΝ για την 

(35) «σύστημα βιομετρικής 
κατηγοριοποίησης»: σύστημα ΤΝ για την 
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κατάταξη φυσικών προσώπων σε 
συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως φύλο, 
ηλικία, χρώμα μαλλιών, χρώμα οφθαλμών, 
δερματοστιξία, εθνοτική καταγωγή ή 
γενετήσιος ή πολιτικός προσανατολισμός, 
βάσει των βιομετρικών δεδομένων τους·

κατάταξη φυσικών προσώπων σε 
συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως φύλο, 
ηλικία, χρώμα μαλλιών, χρώμα οφθαλμών, 
υγεία, διανοητική ικανότητα, 
χαρακτηριστικά προσωπικότητας, 
δερματοστιξία, εθνοτική καταγωγή ή 
γενετήσιος ή πολιτικός προσανατολισμός, 
βάσει βιομετρικών ή βασιζόμενων σε 
βιομετρικά στοιχεία δεδομένων τους·

Or. en

Τροπολογία 1042
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) «σύστημα βιομετρικής 
κατηγοριοποίησης»: σύστημα ΤΝ για την 
κατάταξη φυσικών προσώπων σε 
συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως φύλο, 
ηλικία, χρώμα μαλλιών, χρώμα οφθαλμών, 
δερματοστιξία, εθνοτική καταγωγή ή 
γενετήσιος ή πολιτικός προσανατολισμός, 
βάσει των βιομετρικών δεδομένων τους·

(35) «σύστημα βιομετρικής 
κατηγοριοποίησης»: σύστημα ΤΝ για την 
κατάταξη φυσικών προσώπων σε 
συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως φύλο, 
ηλικία, χρώμα μαλλιών, χρώμα οφθαλμών, 
δερματοστιξία, κατάσταση της υγείας, 
εθνοτική καταγωγή ή γενετήσιος ή 
πολιτικός προσανατολισμός, βάσει των 
βιομετρικών δεδομένων τους·

Or. fr

Τροπολογία 1043
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) «σύστημα βιομετρικής 
κατηγοριοποίησης»: σύστημα ΤΝ για την 
κατάταξη φυσικών προσώπων σε 
συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως φύλο, 
ηλικία, χρώμα μαλλιών, χρώμα 
οφθαλμών, δερματοστιξία, εθνοτική 

(35) «σύστημα βιομετρικής 
κατηγοριοποίησης»: σύστημα ΤΝ που 
χρησιμοποιεί βιομετρικά ή βασιζόμενα σε 
βιομετρικά στοιχεία δεδομένα για την 
κατάταξη φυσικών προσώπων σε 
συγκεκριμένες κατηγορίες ή την εξαγωγή 
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καταγωγή ή γενετήσιος ή πολιτικός 
προσανατολισμός, βάσει των βιομετρικών 
δεδομένων τους·

συμπερασμάτων για τα χαρακτηριστικά 
και τις ιδιότητές τους·

Or. en

Τροπολογία 1044
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Karen Melchior, Morten Løkkegaard, 
Róża Thun und Hohenstein, Vlad-Marius Botoş, Abir Al-Sahlani, Moritz Körner, 
Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) «σύστημα βιομετρικής 
κατηγοριοποίησης»: σύστημα ΤΝ για την 
κατάταξη φυσικών προσώπων σε 
συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως φύλο, 
ηλικία, χρώμα μαλλιών, χρώμα 
οφθαλμών, δερματοστιξία, εθνοτική 
καταγωγή ή γενετήσιος ή πολιτικός 
προσανατολισμός, βάσει των βιομετρικών 
δεδομένων τους·

(35) «σύστημα βιομετρικής 
κατηγοριοποίησης»: σύστημα ΤΝ για την 
κατάταξη φυσικών προσώπων σε 
συγκεκριμένες κατηγορίες ή τη συναγωγή 
συμπερασμάτων για τα χαρακτηριστικά 
και τις ιδιότητές τους με βάση βιομετρικά 
ή βασιζόμενα σε βιομετρικά στοιχεία 
δεδομένα τους·

Or. en

Τροπολογία 1045
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) «σύστημα βιομετρικής 
κατηγοριοποίησης»: σύστημα ΤΝ για την 
κατάταξη φυσικών προσώπων σε 
συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως φύλο, 
ηλικία, χρώμα μαλλιών, χρώμα 
οφθαλμών, δερματοστιξία, εθνοτική 
καταγωγή ή γενετήσιος ή πολιτικός 
προσανατολισμός, βάσει των βιομετρικών 
δεδομένων τους·

(35) «σύστημα βιομετρικής 
κατηγοριοποίησης»: σύστημα ΤΝ για την 
κατάταξη φυσικών προσώπων σε 
συγκεκριμένες κατηγορίες ή τη συναγωγή 
συμπερασμάτων για τα χαρακτηριστικά 
και τις ιδιότητές τους με βάση βιομετρικά 
ή βασιζόμενα σε βιομετρικά στοιχεία 
δεδομένα τους·
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Or. en

Τροπολογία 1046
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Róża Thun und Hohenstein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) «σύστημα βιομετρικής 
κατηγοριοποίησης»: σύστημα ΤΝ για την 
κατάταξη φυσικών προσώπων σε 
συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως φύλο, 
ηλικία, χρώμα μαλλιών, χρώμα 
οφθαλμών, δερματοστιξία, εθνοτική 
καταγωγή ή γενετήσιος ή πολιτικός 
προσανατολισμός, βάσει των βιομετρικών 
δεδομένων τους·

(35) «σύστημα βιομετρικής 
κατηγοριοποίησης»: σύστημα ΤΝ που 
χρησιμοποιεί βιομετρικά δεδομένα ή άλλα 
φυσικά, φυσιολογικά ή συμπεριφορικά 
δεδομένα, ικανό να κατατάσσει φυσικά 
πρόσωπα σε συγκεκριμένες κατηγορίες ή 
να συνάγει τα χαρακτηριστικά και τις 
ιδιότητές τους·

Or. en

Τροπολογία 1047
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Ramona 
Strugariu, Dragoş Pîslaru, Sophia in 't Veld, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Malik Azmani, Alin Mituța

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 35 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35 α) «σύστημα εξ αποστάσεως 
βιομετρικής κατηγοριοποίησης»: 
σύστημα βιομετρικής κατηγοριοποίησης 
ικανό να κατηγοριοποιεί τα φυσικά 
πρόσωπα εξ αποστάσεως·

Or. en

Τροπολογία 1048
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) «σύστημα εξ αποστάσεως 
βιομετρικής ταυτοποίησης»: σύστημα ΤΝ 
για την εξ αποστάσεως ταυτοποίηση 
φυσικών προσώπων μέσω της 
αντιπαραβολής των βιομετρικών 
δεδομένων του προσώπου με τα 
βιομετρικά δεδομένα που περιέχονται σε 
βάση δεδομένων αναφοράς και χωρίς ο 
χρήστης του συστήματος ΤΝ να γνωρίζει 
εκ των προτέρων αν το πρόσωπο θα είναι 
παρόν και μπορεί να ταυτοποιηθεί·

(36) «σύστημα εξ αποστάσεως 
βιομετρικής ταυτοποίησης»: σύστημα ΤΝ 
για την εξ αποστάσεως ταυτοποίηση 
φυσικών προσώπων μέσω της 
αντιπαραβολής των βιομετρικών 
δεδομένων του προσώπου με τα 
βιομετρικά δεδομένα που περιέχονται σε 
βάση δεδομένων αναφοράς και χωρίς ο 
χρήστης του συστήματος ΤΝ να γνωρίζει 
εκ των προτέρων αν το πρόσωπο θα είναι 
παρόν και μπορεί να ταυτοποιηθεί· αυτό 
δεν περιλαμβάνει τα συστήματα 
βιομετρικής ταυτοποίησης που 
χρησιμοποιούνται για την εξ αποστάσεως 
ένταξη πελατών, βάσει του άρθρου 13 
παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, ούτε τη χρήση για 
επαλήθευση ταυτότητας όπως ορίζεται 
στο άρθρο 4 σημείο 29) και στο άρθρο 4 
παράγραφος 30 της οδηγίας (ΕΕ) 
2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 1049
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Andrzej Halicki, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, 
Radosław Sikorski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) «σύστημα εξ αποστάσεως 
βιομετρικής ταυτοποίησης»: σύστημα ΤΝ 
για την εξ αποστάσεως ταυτοποίηση 
φυσικών προσώπων μέσω της 
αντιπαραβολής των βιομετρικών 
δεδομένων του προσώπου με τα 
βιομετρικά δεδομένα που περιέχονται σε 
βάση δεδομένων αναφοράς και χωρίς ο 
χρήστης του συστήματος ΤΝ να γνωρίζει 

(36) «βιομετρικό σύστημα 
ταυτοποίησης»: σύστημα ΤΝ, 
συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως 
βιομετρικής ταυτοποίησης, για την 
ταυτοποίηση φυσικών προσώπων, μεταξύ 
άλλων εξ αποστάσεως, μέσω της 
αντιπαραβολής των βιομετρικών 
δεδομένων ενός προσώπου με τα 
βιομετρικά δεδομένα που περιέχονται σε 
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εκ των προτέρων αν το πρόσωπο θα είναι 
παρόν και μπορεί να ταυτοποιηθεί·

αποθετήριο δεδομένων αναφοράς, 
εξαιρουμένων των συστημάτων 
επαλήθευσης/εξακρίβωσης της 
ταυτότητας των οποίων μοναδικός 
σκοπός είναι να επιβεβαιωθεί ότι ένα 
συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο είναι το 
πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι είναι, και 
των συστημάτων που χρησιμοποιούνται 
για την επιβεβαίωση της ταυτότητας 
φυσικού προσώπου με αποκλειστικό 
σκοπό την πρόσβαση σε υπηρεσία, 
συσκευή ή εγκαταστάσεις, και χωρίς 
προηγούμενη γνώση του χρήστη του 
συστήματος ΤΝ αν το πρόσωπο θα είναι 
παρόν και μπορεί να ταυτοποιηθεί·

Or. en

Τροπολογία 1050
Kosma Złotowski, Patryk Jaki, Eugen Jurzyca

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) «σύστημα εξ αποστάσεως 
βιομετρικής ταυτοποίησης»: σύστημα ΤΝ 
για την εξ αποστάσεως ταυτοποίηση 
φυσικών προσώπων μέσω της 
αντιπαραβολής των βιομετρικών 
δεδομένων του προσώπου με τα 
βιομετρικά δεδομένα που περιέχονται σε 
βάση δεδομένων αναφοράς και χωρίς ο 
χρήστης του συστήματος ΤΝ να γνωρίζει 
εκ των προτέρων αν το πρόσωπο θα είναι 
παρόν και μπορεί να ταυτοποιηθεί·

(36) «σύστημα εξ αποστάσεως 
βιομετρικής ταυτοποίησης»: σύστημα ΤΝ 
για την ταυτοποίηση φυσικών προσώπων, 
σε φυσική απόσταση μέσω της 
αντιπαραβολής των βιομετρικών 
δεδομένων του προσώπου με τα 
βιομετρικά δεδομένα που περιέχονται σε 
αποθετήριο δεδομένων αναφοράς, 
εξαιρουμένων των συστημάτων 
επαλήθευσης/εξακρίβωσης της 
ταυτότητας των οποίων μοναδικός 
σκοπός είναι να επιβεβαιωθεί ότι ένα 
συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο είναι το 
πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι είναι, και 
των συστημάτων που χρησιμοποιούνται 
για την επιβεβαίωση της ταυτότητας 
φυσικού προσώπου με αποκλειστικό 
σκοπό την πρόσβαση σε υπηρεσία, 
συσκευή ή εγκαταστάσεις, και χωρίς ο 
χρήστης του συστήματος ΤΝ να γνωρίζει 
εκ των προτέρων αν το πρόσωπο θα είναι 
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παρόν και μπορεί να ταυτοποιηθεί·

Or. en

Τροπολογία 1051
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Ramona 
Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, Malik Azmani, 
Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Alin Mituța, Michal Šimečka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) «σύστημα εξ αποστάσεως 
βιομετρικής ταυτοποίησης»: σύστημα ΤΝ 
για την εξ αποστάσεως ταυτοποίηση 
φυσικών προσώπων μέσω της 
αντιπαραβολής των βιομετρικών 
δεδομένων του προσώπου με τα 
βιομετρικά δεδομένα που περιέχονται σε 
βάση δεδομένων αναφοράς και χωρίς ο 
χρήστης του συστήματος ΤΝ να γνωρίζει 
εκ των προτέρων αν το πρόσωπο θα είναι 
παρόν και μπορεί να ταυτοποιηθεί·

(36) «σύστημα εξ αποστάσεως 
βιομετρικής ταυτοποίησης»: σύστημα ΤΝ 
για την εξ 
αποστάσεως ταυτοποίηση φυσικών 
προσώπων μέσω της αντιπαραβολής των 
βιομετρικών δεδομένων του προσώπου με 
τα βιομετρικά δεδομένα που περιέχονται 
σε βάση δεδομένων αναφοράς και χωρίς ο 
χρήστης του συστήματος ΤΝ να γνωρίζει 
εκ των προτέρων αν το 
πρόσωπο θα είναι παρόν και μπορεί να 
ταυτοποιηθεί, εξαιρουμένων των 
συστημάτων εξακρίβωσης ταυτότητας 
και επαλήθευσης των οποίων μοναδικός 
σκοπός είναι να επιβεβαιωθεί, βάσει 
προηγούμενης συγκατάθεσης, ότι ένα 
συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο είναι το 
πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι είναι ή να 
επιβεβαιωθεί η ταυτότητα φυσικού 
προσώπου με αποκλειστικό σκοπό την 
πρόσβαση σε υπηρεσία, συσκευή ή 
εγκαταστάσεις·

Or. en

Τροπολογία 1052
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Karen Melchior, Morten Løkkegaard, 
Vlad-Marius Botoş, Abir Al-Sahlani, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph 
Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 36
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) «σύστημα εξ αποστάσεως 
βιομετρικής ταυτοποίησης»: σύστημα ΤΝ 
για την εξ αποστάσεως ταυτοποίηση 
φυσικών προσώπων μέσω της 
αντιπαραβολής των βιομετρικών 
δεδομένων του προσώπου με τα 
βιομετρικά δεδομένα που περιέχονται σε 
βάση δεδομένων αναφοράς και χωρίς ο 
χρήστης του συστήματος ΤΝ να γνωρίζει 
εκ των προτέρων αν το πρόσωπο θα είναι 
παρόν και μπορεί να ταυτοποιηθεί·

(36) «σύστημα εξ αποστάσεως 
βιομετρικής ταυτοποίησης»: σύστημα ΤΝ 
για την εξ 
αποστάσεως ταυτοποίηση φυσικών 
προσώπων μέσω της αντιπαραβολής των 
βιομετρικών δεδομένων του προσώπου με 
τα βιομετρικά δεδομένα που περιέχονται 
σε βάση δεδομένων αναφοράς και χωρίς ο 
χρήστης του συστήματος ΤΝ να γνωρίζει 
εκ των προτέρων αν το 
πρόσωπο θα είναι παρόν και μπορεί να 
ταυτοποιηθεί, εξαιρουμένων των 
συστημάτων επαλήθευσης/εξακρίβωσης 
ταυτότητας των οποίων μοναδικός 
σκοπός είναι να επιβεβαιωθεί ότι ένα 
συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο είναι το 
πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι είναι, και 
των συστημάτων που χρησιμοποιούνται 
για την επιβεβαίωση της ταυτότητας 
φυσικού προσώπου με αποκλειστικό 
σκοπό την πρόσβαση σε υπηρεσία, 
συσκευή ή εγκαταστάσεις·

Or. en

Τροπολογία 1053
Jorge Buxadé Villalba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) «σύστημα εξ αποστάσεως 
βιομετρικής ταυτοποίησης»: σύστημα ΤΝ 
για την εξ αποστάσεως ταυτοποίηση 
φυσικών προσώπων μέσω της 
αντιπαραβολής των βιομετρικών 
δεδομένων του προσώπου με τα 
βιομετρικά δεδομένα που περιέχονται σε 
βάση δεδομένων αναφοράς και χωρίς ο 
χρήστης του συστήματος ΤΝ να γνωρίζει 
εκ των προτέρων αν το πρόσωπο θα είναι 
παρόν και μπορεί να ταυτοποιηθεί·

36) «Σύστημα εξ αποστάσεως 
βιομετρικής ταυτοποίησης»: σύστημα 
ΤΝ για την εξ αποστάσεως ταυτοποίηση 
φυσικών προσώπων μέσω 
της αντιπαραβολής των βιομετρικών 
δεδομένων του προσώπου με 
τα βιομετρικά δεδομένα που περιέχονται 
σε βάση δεδομένων αναφοράς.
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Or. es

Τροπολογία 1054
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) «σύστημα εξ αποστάσεως 
βιομετρικής ταυτοποίησης»: σύστημα ΤΝ 
για την εξ αποστάσεως ταυτοποίηση 
φυσικών προσώπων μέσω της 
αντιπαραβολής των βιομετρικών 
δεδομένων του προσώπου με τα 
βιομετρικά δεδομένα που περιέχονται σε 
βάση δεδομένων αναφοράς και χωρίς ο 
χρήστης του συστήματος ΤΝ να γνωρίζει 
εκ των προτέρων αν το πρόσωπο θα είναι 
παρόν και μπορεί να ταυτοποιηθεί·

(36) «σύστημα εξ αποστάσεως 
βιομετρικής ταυτοποίησης»: σύστημα ΤΝ 
ικανό για την εξ αποστάσεως ταυτοποίηση 
φυσικών προσώπων μέσω της 
αντιπαραβολής των βιομετρικών 
δεδομένων του προσώπου με τα 
βιομετρικά δεδομένα που περιέχονται σε 
βάση δεδομένων αναφοράς·

Or. en

Τροπολογία 1055
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) «σύστημα εξ αποστάσεως 
βιομετρικής ταυτοποίησης»: σύστημα ΤΝ 
για την εξ αποστάσεως ταυτοποίηση 
φυσικών προσώπων μέσω της 
αντιπαραβολής των βιομετρικών 
δεδομένων του προσώπου με τα 
βιομετρικά δεδομένα που περιέχονται σε 
βάση δεδομένων αναφοράς και χωρίς ο 
χρήστης του συστήματος ΤΝ να γνωρίζει 
εκ των προτέρων αν το πρόσωπο θα είναι 
παρόν και μπορεί να ταυτοποιηθεί·

(36) «σύστημα εξ αποστάσεως 
βιομετρικής ταυτοποίησης»: σύστημα ΤΝ 
ικανό για την εξ αποστάσεως ταυτοποίηση 
φυσικών προσώπων μέσω της 
αντιπαραβολής των βιομετρικών 
δεδομένων του προσώπου με τα 
βιομετρικά δεδομένα που περιέχονται σε 
βάση δεδομένων αναφοράς·
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Or. en

Τροπολογία 1056
Rob Rooken
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) «σύστημα εξ αποστάσεως 
βιομετρικής ταυτοποίησης»: σύστημα ΤΝ 
για την εξ αποστάσεως ταυτοποίηση 
φυσικών προσώπων μέσω της 
αντιπαραβολής των βιομετρικών 
δεδομένων του προσώπου με τα 
βιομετρικά δεδομένα που περιέχονται σε 
βάση δεδομένων αναφοράς και χωρίς ο 
χρήστης του συστήματος ΤΝ να γνωρίζει 
εκ των προτέρων αν το πρόσωπο θα είναι 
παρόν και μπορεί να ταυτοποιηθεί·

(36) «σύστημα εξ αποστάσεως 
βιομετρικής ταυτοποίησης»: σύστημα ΤΝ 
για την εξ αποστάσεως ταυτοποίηση 
φυσικών προσώπων μέσω της 
αντιπαραβολής των βιομετρικών 
δεδομένων του προσώπου με τα 
βιομετρικά δεδομένα που περιέχονται σε 
βάση δεδομένων αναφοράς·

Or. en

Τροπολογία 1057
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Paul Tang, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) «σύστημα εξ αποστάσεως 
βιομετρικής ταυτοποίησης»: σύστημα ΤΝ 
για την εξ αποστάσεως ταυτοποίηση 
φυσικών προσώπων μέσω της 
αντιπαραβολής των βιομετρικών 
δεδομένων του προσώπου με τα 
βιομετρικά δεδομένα που περιέχονται σε 
βάση δεδομένων αναφοράς και χωρίς ο 
χρήστης του συστήματος ΤΝ να γνωρίζει 
εκ των προτέρων αν το πρόσωπο θα είναι 
παρόν και μπορεί να ταυτοποιηθεί·

(36) «σύστημα εξ αποστάσεως 
βιομετρικής ταυτοποίησης»: σύστημα ΤΝ 
για την εξ αποστάσεως ταυτοποίηση 
φυσικών προσώπων μέσω της 
αντιπαραβολής των βιομετρικών 
δεδομένων του προσώπου με τα 
βιομετρικά δεδομένα που περιέχονται σε 
βάση δεδομένων αναφοράς·
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Or. en

Τροπολογία 1058
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) «σύστημα εξ αποστάσεως 
βιομετρικής ταυτοποίησης»: σύστημα ΤΝ 
για την εξ αποστάσεως ταυτοποίηση 
φυσικών προσώπων μέσω της 
αντιπαραβολής των βιομετρικών 
δεδομένων του προσώπου με τα 
βιομετρικά δεδομένα που περιέχονται σε 
βάση δεδομένων αναφοράς και χωρίς ο 
χρήστης του συστήματος ΤΝ να γνωρίζει 
εκ των προτέρων αν το πρόσωπο θα είναι 
παρόν και μπορεί να ταυτοποιηθεί·

(36) «σύστημα εξ αποστάσεως 
βιομετρικής ταυτοποίησης»: σύστημα ΤΝ 
ικανό για την εξ αποστάσεως ταυτοποίηση 
φυσικών προσώπων μέσω της 
αντιπαραβολής των βιομετρικών 
δεδομένων του προσώπου με τα 
βιομετρικά δεδομένα που περιέχονται σε 
βάση δεδομένων αναφοράς ή αποθετήριο 
δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 1059
Axel Voss, Deirdre Clune

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) «σύστημα εξ αποστάσεως 
βιομετρικής ταυτοποίησης»: σύστημα ΤΝ 
για την εξ αποστάσεως ταυτοποίηση 
φυσικών προσώπων μέσω της 
αντιπαραβολής των βιομετρικών 
δεδομένων του προσώπου με τα 
βιομετρικά δεδομένα που περιέχονται σε 
βάση δεδομένων αναφοράς και χωρίς ο 
χρήστης του συστήματος ΤΝ να γνωρίζει 
εκ των προτέρων αν το πρόσωπο θα είναι 
παρόν και μπορεί να ταυτοποιηθεί·

(36) «σύστημα εξ αποστάσεως 
βιομετρικής ταυτοποίησης»: σύστημα ΤΝ 
για την ταυτοποίηση φυσικών προσώπων 
από φυσική απόσταση μέσω της 
αντιπαραβολής «ενός προς πολλούς», 
όπου τα ταυτοποιημένα πρόσωπα δεν 
ισχυρίζονται ότι διαθέτουν συγκεκριμένη 
ταυτότητα, αλλά η εν λόγω ταυτότητα 
αποδεικνύεται με άλλο τρόπο —χωρίς τη 
συνειδητή συνεργασία των εν λόγω 
προσώπων— με αντιπαραβολή 
υποδειγμάτων πραγματικού χρόνου με 
υποδείγματα αποθηκευμένα σε βάση 
δεδομένων υποδειγμάτων·
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Or. en

Τροπολογία 1060
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) «σύστημα εξ αποστάσεως 
βιομετρικής ταυτοποίησης»: σύστημα ΤΝ 
για την εξ αποστάσεως ταυτοποίηση 
φυσικών προσώπων μέσω της 
αντιπαραβολής των βιομετρικών 
δεδομένων του προσώπου με τα 
βιομετρικά δεδομένα που περιέχονται σε 
βάση δεδομένων αναφοράς και χωρίς ο 
χρήστης του συστήματος ΤΝ να γνωρίζει 
εκ των προτέρων αν το πρόσωπο θα είναι 
παρόν και μπορεί να ταυτοποιηθεί·

(36) «σύστημα εξ αποστάσεως 
βιομετρικής ταυτοποίησης»: σύστημα ΤΝ 
για την εξ αποστάσεως ταυτοποίηση 
φυσικών προσώπων με μια μοναδική 
διαδικασία μέσω της αντιπαραβολής των 
βιομετρικών δεδομένων του προσώπου με 
τα βιομετρικά δεδομένα που περιέχονται 
σε βάση δεδομένων αναφοράς·

Or. fr

Τροπολογία 1061
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Róża Thun und Hohenstein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) «σύστημα εξ αποστάσεως 
βιομετρικής ταυτοποίησης»: σύστημα ΤΝ 
για την εξ αποστάσεως ταυτοποίηση 
φυσικών προσώπων μέσω της 
αντιπαραβολής των βιομετρικών 
δεδομένων του προσώπου με τα 
βιομετρικά δεδομένα που περιέχονται σε 
βάση δεδομένων αναφοράς και χωρίς ο 
χρήστης του συστήματος ΤΝ να γνωρίζει 
εκ των προτέρων αν το πρόσωπο θα είναι 
παρόν και μπορεί να ταυτοποιηθεί·

(36) «σύστημα εξ αποστάσεως 
βιομετρικής ταυτοποίησης»: σύστημα ΤΝ 
ικανό να κατηγοριοποιεί τα φυσικά 
πρόσωπα εξ αποστάσεως μέσω της 
αντιπαραβολής βιομετρικών δεδομένων ή 
άλλων φυσικών, φυσιολογικών ή 
συμπεριφορικών δεδομένων ενός 
προσώπου, με τα εν λόγω δεδομένα που 
περιέχονται σε βάση δεδομένων αναφοράς·

Or. en
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Τροπολογία 1062
Axel Voss, Deirdre Clune

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 36 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36 α) «εξ αποστάσεως»: η διαδικασία 
ταυτοποίησης, επαλήθευσης ή 
επαλήθευσης ταυτότητας σε φυσική 
απόσταση με έμμεση αλληλεπίδραση με 
το υποκείμενο των δεδομένων ή χωρίς 
αλληλεπίδραση·

Or. en

Τροπολογία 1063
Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) «σύστημα εξ αποστάσεως 
βιομετρικής ταυτοποίησης ‘‘σε 
πραγματικό χρόνο”»: σύστημα εξ 
αποστάσεως βιομετρικής ταυτοποίησης 
στο οποίο η λήψη βιομετρικών 
δεδομένων, η αντιπαραβολή και η 
ταυτοποίηση πραγματοποιούνται χωρίς 
σημαντική καθυστέρηση. Αυτό δεν 
περιλαμβάνει μόνο την άμεση 
ταυτοποίηση, αλλά και περιορισμένες 
σύντομες καθυστερήσεις προς αποφυγή 
καταστρατηγήσεων.

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 1064
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – εδάφιο 1 – σημείο 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) «σύστημα εξ αποστάσεως 
βιομετρικής ταυτοποίησης ‘‘σε 
πραγματικό χρόνο”»: σύστημα εξ 
αποστάσεως βιομετρικής ταυτοποίησης 
στο οποίο η λήψη βιομετρικών δεδομένων, 
η αντιπαραβολή και η ταυτοποίηση 
πραγματοποιούνται χωρίς σημαντική 
καθυστέρηση. Αυτό δεν περιλαμβάνει 
μόνο την άμεση ταυτοποίηση, αλλά και 
περιορισμένες σύντομες καθυστερήσεις 
προς αποφυγή καταστρατηγήσεων.

(37) σύστημα βιομετρικής 
ταυτοποίησης»: σύστημα εξ αποστάσεως 
βιομετρικής ταυτοποίησης στο οποίο η 
λήψη βιομετρικών δεδομένων, η 
αντιπαραβολή και η ταυτοποίηση 
πραγματοποιούνται σε συνεχή ή μεγάλη 
κλίμακα κατά τη διάρκεια χρονικής 
περιόδου και χωρίς περιορισμό σε 
συγκεκριμένο παρελθόν περιστατικό.

Or. en

Τροπολογία 1065
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) «σύστημα εξ αποστάσεως 
βιομετρικής ταυτοποίησης ‘‘σε ύστερο 
χρόνο”»: σύστημα εξ αποστάσεως 
βιομετρικής ταυτοποίησης, διαφορετικό 
από το σύστημα εξ αποστάσεως 
βιομετρικής ταυτοποίησης σε 
«πραγματικό χρόνο»·

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 1066
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 38
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) «σύστημα εξ αποστάσεως 
βιομετρικής ταυτοποίησης ‘‘σε ύστερο 
χρόνο”»: σύστημα εξ αποστάσεως 
βιομετρικής ταυτοποίησης, διαφορετικό 
από το σύστημα εξ αποστάσεως 
βιομετρικής ταυτοποίησης σε «πραγματικό 
χρόνο»·

(38) «σύστημα εξ αποστάσεως 
βιομετρικής ταυτοποίησης σε ύστερο 
χρόνο»: σύστημα εξ αποστάσεως 
βιομετρικής ταυτοποίησης, διαφορετικό 
από το σύστημα εξ αποστάσεως 
βιομετρικής ταυτοποίησης «σε πραγματικό 
χρόνο», ανεξάρτητα από το αν τα 
δεδομένα που αποκτώνται 
αποθηκεύονται σε χωριστό σύστημα πριν 
από την αντιπαραβολή και την 
ταυτοποίηση·

Or. fr

Τροπολογία 1067
Rob Rooken
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 38 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38 α) «βαθιά ψευδή»: παραποιημένα ή 
συνθετικά ακουστικά ή βίντεο που 
φαίνονται γνήσια και στα οποία 
εμφανίζονται άτομα, χωρίς τη 
συγκατάθεση/γνώση τους, ή γεγονότα που 
είναι ψευδή και/ή παραπλανητικά, τα 
οποία παράγονται με τη χρήση τεχνικών 
τεχνητής νοημοσύνης, 
συμπεριλαμβανομένων της μηχανικής 
μάθησης και της βαθιάς μάθησης·

Or. en

Τροπολογία 1068
Axel Voss, Deirdre Clune

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 39
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) «δημόσια προσβάσιμος χώρος»: 
κάθε φυσικός χώρος προσβάσιμος στο 
κοινό, ανεξάρτητα από το αν τυχόν 
ισχύουν ορισμένοι όροι πρόσβασης·

(39) «δημόσια προσβάσιμος χώρος»: 
κάθε φυσικός χώρος δημόσιας ή ιδιωτικής 
ιδιοκτησίας στον οποίο έχει πρόσβαση 
απροσδιόριστος αριθμός φυσικών 
προσώπων, ανεξάρτητα από το αν 
ορισμένοι όροι ή περιστάσεις για την 
πρόσβαση έχουν προκαθοριστεί, και 
ανεξάρτητα από τους πιθανούς 
περιορισμούς χωρητικότητας·

Or. en

Τροπολογία 1069
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) «δημόσια προσβάσιμος χώρος»: 
κάθε φυσικός χώρος προσβάσιμος στο 
κοινό, ανεξάρτητα από το αν τυχόν 
ισχύουν ορισμένοι όροι πρόσβασης·

(39) «δημόσια προσβάσιμος χώρος»: 
κάθε χώρος που είναι προσβάσιμος στο 
κοινό ή εξυπηρετεί δημόσια λειτουργία, 
ανεξάρτητα από το αν τυχόν ισχύουν 
ορισμένοι όροι πρόσβασης·

Or. en

Τροπολογία 1070
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 40 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) «αρχή επιβολής του νόμου»: (40) «αρχή επιβολής του νόμου»: κάθε 
δημόσια αρχή αρμόδια για την πρόληψη, 
τη διερεύνηση, την ανίχνευση ή τη δίωξη 
ποινικών αδικημάτων ή την εκτέλεση 
ποινικών κυρώσεων, 
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συμπεριλαμβανομένων της προστασίας 
από απειλές κατά της δημόσιας 
ασφάλειας και της αποτροπής τους·

Or. fr

Τροπολογία 1071
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 40 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κάθε δημόσια αρχή αρμόδια για 
την πρόληψη, τη διερεύνηση, την 
ανίχνευση ή τη δίωξη ποινικών 
αδικημάτων ή την εκτέλεση ποινικών 
κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων της 
προστασίας από απειλές κατά της 
δημόσιας ασφάλειας και της αποτροπής 
τους· ή

διαγράφεται·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το στοιχείο β) διαγράφεται, η ύπαρξη του στοιχείου α) δεν δικαιολογείται πλέον, 
εφόσον έχει επανέλθει στην παράγραφο 40.

Τροπολογία 1072
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 40 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) κάθε άλλη αρχή αρμόδια για την 
επιβολή του νόμου, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαστηρίων 
και της δικαστικής εξουσίας·

Or. en
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Τροπολογία 1073
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 40 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) κάθε άλλος οργανισμός ή φορέας 
στον οποίο δυνάμει του δικαίου κράτους 
μέλους ανατίθεται ρόλος δημόσιας αρχής 
και η εκτέλεση δημόσιων εξουσιών για 
τους σκοπούς της πρόληψης, της 
διερεύνησης, της ανίχνευσης ή της 
δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της 
εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, 
συμπεριλαμβανομένων της προστασίας 
από απειλές κατά της δημόσιας 
ασφάλειας και της αποτροπής τους·

διαγράφεται·

Or. fr

Τροπολογία 1074
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) «επιβολή του νόμου»: οι 
δραστηριότητες που διεξάγονται από τις 
αρχές επιβολής του νόμου για την 
πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση ή 
τη δίωξη ποινικών αδικημάτων ή την 
εκτέλεση ποινικών κυρώσεων, 
συμπεριλαμβανομένων της προστασίας 
από απειλές κατά της δημόσιας 
ασφάλειας και της αποτροπής τους·

(41) «επιβολή του νόμου»:

i) οι δραστηριότητες που διεξάγονται από 
τις αρχές επιβολής του νόμου για την 
πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση ή 
τη δίωξη ποινικών αδικημάτων ή την 
εκτέλεση ποινικών κυρώσεων, 
συμπεριλαμβανομένων της προστασίας 
από απειλές κατά της δημόσιας 
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ασφάλειας και της αποτροπής τους· 
καθώς και
ii) οι δραστηριότητες που διεξάγονται 
από οποιαδήποτε άλλη αρχή που αποτελεί 
μέρος του συστήματος ποινικής 
δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της 
δικαστικής εξουσίας·

Or. en

Τροπολογία 1075
Axel Voss, Deirdre Clune

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) «επιβολή του νόμου»: οι 
δραστηριότητες που διεξάγονται από τις 
αρχές επιβολής του νόμου για την 
πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση ή 
τη δίωξη ποινικών αδικημάτων ή την 
εκτέλεση ποινικών κυρώσεων, 
συμπεριλαμβανομένων της προστασίας 
από απειλές κατά της δημόσιας ασφάλειας 
και της αποτροπής τους·

(41) «επιβολή του νόμου»: οι 
δραστηριότητες που διεξάγονται από τις 
αρχές επιβολής του νόμου ή εξ ονόματός 
τους για την πρόληψη, τη διερεύνηση, την 
ανίχνευση ή τη δίωξη ποινικών 
αδικημάτων ή την εκτέλεση ποινικών 
κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων της 
προστασίας από απειλές κατά της 
δημόσιας ασφάλειας και της αποτροπής 
τους·

Or. en

Τροπολογία 1076
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) «επιβολή του νόμου»: οι 
δραστηριότητες που διεξάγονται από τις 
αρχές επιβολής του νόμου για την 
πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση ή 
τη δίωξη ποινικών αδικημάτων ή την 
εκτέλεση ποινικών κυρώσεων, 

(41) «επιβολή του νόμου»: οι 
δραστηριότητες που διεξάγονται από τις 
αρχές επιβολής του νόμου αποκλειστικά 
για την πρόληψη, τη διερεύνηση, την 
ανίχνευση ή τη δίωξη ποινικών 
αδικημάτων ή την εκτέλεση ποινικών 
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συμπεριλαμβανομένων της προστασίας 
από απειλές κατά της δημόσιας ασφάλειας 
και της αποτροπής τους·

κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων της 
προστασίας από απειλές κατά της 
δημόσιας ασφάλειας και της αποτροπής 
τους·

Or. en

Τροπολογία 1077
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) «εθνική εποπτική αρχή»: η αρχή 
στην οποία ένα κράτος μέλος αναθέτει την 
ευθύνη για την υλοποίηση και την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, για 
τον συντονισμό των δραστηριοτήτων που 
ανατίθενται στο εν λόγω κράτος μέλος, για 
να λειτουργεί ως ενιαίο σημείο επαφής για 
την Επιτροπή, και για να εκπροσωπεί το 
κράτος μέλος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Τεχνητής Νοημοσύνης·

(42) «εθνική εποπτική αρχή»: 
ανεξάρτητη δημόσια αρχή στην οποία ένα 
κράτος μέλος αναθέτει την ευθύνη για την 
υλοποίηση και την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, για τον συντονισμό των 
δραστηριοτήτων που ανατίθενται στο εν 
λόγω κράτος μέλος, για να λειτουργεί ως 
ενιαίο σημείο επαφής για την Επιτροπή, 
και για να εκπροσωπεί το κράτος μέλος 
στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Τεχνητής 
Νοημοσύνης·

Or. en

Τροπολογία 1078
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Ramona 
Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, Alin Mituța

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) «εθνική εποπτική αρχή»: η αρχή 
στην οποία ένα κράτος μέλος αναθέτει την 
ευθύνη για την υλοποίηση και την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, για 
τον συντονισμό των δραστηριοτήτων που 
ανατίθενται στο εν λόγω κράτος μέλος, για 
να λειτουργεί ως ενιαίο σημείο επαφής για 

(42) «εθνική εποπτική αρχή»: η αρχή 
στην οποία ένα κράτος μέλος αναθέτει την 
ευθύνη για την υλοποίηση και την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, για 
τον συντονισμό των δραστηριοτήτων που 
ανατίθενται στο εν λόγω κράτος μέλος, για 
να λειτουργεί ως ενιαίο σημείο επαφής για 
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την Επιτροπή, και για να εκπροσωπεί το 
κράτος μέλος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Τεχνητής Νοημοσύνης·

την Επιτροπή, και για να εκπροσωπεί το 
κράτος μέλος στη διαχείριση της 
Υπηρεσίας ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 1079
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) «εθνική αρμόδια αρχή»: η εθνική 
εποπτική αρχή, η κοινοποιούσα αρχή και 
η αρχή εποπτείας της αγοράς·

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 1080
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) «εθνική αρμόδια αρχή»: η εθνική 
εποπτική αρχή, η κοινοποιούσα αρχή και 
η αρχή εποπτείας της αγοράς·

(43) «εθνική αρμόδια αρχή»: η 
κοινοποιούσα αρχή και η αρχή εποπτείας 
της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 1081
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 43
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) «εθνική αρμόδια αρχή»: η εθνική 
εποπτική αρχή, η κοινοποιούσα αρχή και η 
αρχή εποπτείας της αγοράς·

(43) «αρμόδια αρχή»: ο ΕΕΠΔ, η 
εθνική εποπτική αρχή, η κοινοποιούσα 
αρχή και η αρχή εποπτείας της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 1082
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 44 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44) «σοβαρό περιστατικό»: κάθε 
περιστατικό που, άμεσα ή έμμεσα, οδηγεί, 
ενδέχεται να έχει οδηγήσει ή ενδέχεται να 
οδηγήσει σε ένα από τα ακόλουθα:

(44) «σοβαρό περιστατικό»: κάθε 
περιστατικό ή δυσλειτουργία που, άμεσα ή 
έμμεσα, οδηγεί, ενδέχεται να έχει οδηγήσει 
ή ενδέχεται να οδηγήσει σε ένα από τα 
ακόλουθα:

Or. fr

Τροπολογία 1083
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 44 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44) «σοβαρό περιστατικό»: κάθε 
περιστατικό που, άμεσα ή έμμεσα, οδηγεί, 
ενδέχεται να έχει οδηγήσει ή ενδέχεται να 
οδηγήσει σε ένα από τα ακόλουθα:

(44) «σοβαρό περιστατικό»: κάθε 
περιστατικό που, άμεσα ή έμμεσα, οδηγεί 
σε ένα από τα ακόλουθα:

Or. en

Τροπολογία 1084
Marion Walsmann

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 44 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44) «σοβαρό περιστατικό»: κάθε 
περιστατικό που, άμεσα ή έμμεσα, οδηγεί, 
ενδέχεται να έχει οδηγήσει ή ενδέχεται να 
οδηγήσει σε ένα από τα ακόλουθα:

(44) «σοβαρό περιστατικό»: κάθε 
περιστατικό που, άμεσα ή έμμεσα, οδηγεί 
σε ένα από τα ακόλουθα:

Or. en

Τροπολογία 1085
Rob Rooken
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 44 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) θάνατος προσώπου ή σοβαρή 
βλάβη της υγείας του, ή σοβαρή ζημία της 
περιουσίας του ή του περιβάλλοντος,

α) θάνατος προσώπου ή σοβαρή 
βλάβη της σωματικής υγείας, της ψυχικής 
υγείας ή της ευεξίας προσώπου, ή σοβαρή 
ζημία περιουσίας ή του περιβάλλοντος

Or. en

Τροπολογία 1086
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 44 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) θάνατος προσώπου ή σοβαρή 
βλάβη της υγείας του, ή σοβαρή ζημία της 
περιουσίας του ή του περιβάλλοντος,

α) θάνατος προσώπου ή σοβαρή 
βλάβη της σωματικής υγείας, της ψυχικής 
υγείας ή της ευεξίας προσώπου, ή σοβαρή 
ζημία περιουσίας ή του περιβάλλοντος

Or. en

Τροπολογία 1087
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
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Garraud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 44 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) θάνατος προσώπου ή σοβαρή 
βλάβη της υγείας του, ή σοβαρή ζημία της 
περιουσίας του ή του περιβάλλοντος,

α) θάνατος προσώπου ή βλάβη της 
υγείας ή της ευμάρειας προσώπου, ή 
ζημία περιουσίας ή του περιβάλλοντος,

Or. fr

Τροπολογία 1088
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 44 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) θάνατος προσώπου ή σοβαρή 
βλάβη της υγείας του, ή σοβαρή ζημία της 
περιουσίας του ή του περιβάλλοντος,

α) θάνατος προσώπου ή σοβαρή 
βλάβη της υγείας του,

Or. en

Τροπολογία 1089
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, Petar Vitanov, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 44 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) θάνατος προσώπου ή σοβαρή 
βλάβη της υγείας του, ή σοβαρή ζημία της 
περιουσίας του ή του περιβάλλοντος,

α) θάνατος προσώπου ή βλάβη της 
υγείας του, ή σοβαρή ζημία περιουσίας ή 
του περιβάλλοντος,

Or. en

Τροπολογία 1090
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Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 44 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) παραβίαση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων που ορίζονται στον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 1091
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 44 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α β) συστηματική, μαζική ή σοβαρή 
παραβίαση άλλων δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 1092
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 44 – στοιχείο α γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α γ) βλάβη της δημοκρατίας, του 
κράτους δικαίου ή του περιβάλλοντος

Or. en

Τροπολογία 1093
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 44 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σοβαρή και μη αναστρέψιμη 
διαταραχή στη διαχείριση και τη 
λειτουργία υποδομών ζωτικής σημασίας.

(β) σοβαρή διαταραχή στη διαχείριση 
και τη λειτουργία υποδομών ζωτικής 
σημασίας,

Or. fr

Τροπολογία 1094
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 44 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) παραβίαση υποχρεώσεων βάσει 
του εθνικού ή του ενωσιακού δικαίου που 
αποσκοπούν στην προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Or. fr

Τροπολογία 1095
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Adriana 
Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 44 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) παραβίαση υποχρεώσεων που 
απορρέουν από το δίκαιο της Ένωσης και 
έχουν στόχο την προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Or. en
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Τροπολογία 1096
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 44 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) παραβίαση υποχρεώσεων που 
απορρέουν από το δίκαιο της Ένωσης και 
έχουν στόχο την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 1097
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 44 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) σοβαρή παραβίαση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων ενός ατόμου·

Or. en

Τροπολογία 1098
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, Petar Vitanov, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 44 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44α) «Συστήματα ΤΝ που 
παρουσιάζουν κίνδυνο»: σύστημα ΤΝ που 
έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει 
δυσμενώς τα θεμελιώδη δικαιώματα, την 
υγεία και την ασφάλεια των προσώπων εν 
γένει, μεταξύ άλλων στον χώρο εργασίας, 
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την προστασία των καταναλωτών, το 
περιβάλλον, τη δημόσια ασφάλεια, τις 
αξίες που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 
ΣΕΕ και άλλα δημόσια συμφέροντα τα 
οποία προστατεύονται από την ισχύουσα 
ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης, σε 
βαθμό που υπερβαίνει τον βαθμό που 
θεωρείται εύλογος και αποδεκτός σε 
σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό του ή 
υπό κανονικές ή εύλογα προβλέψιμες 
συνθήκες χρήσης του οικείου 
συστήματος, συμπεριλαμβανομένων της 
διάρκειας χρήσης και, κατά περίπτωση, 
των απαιτήσεων για τη θέση σε 
λειτουργία, την εγκατάσταση και τη 
συντήρησή του.

Or. en

Τροπολογία 1099
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 44 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44α) «προστατευόμενο κανονιστικό 
περιβάλλον»: πλαίσιο το οποίο, 
παρέχοντας ένα δομημένο περιβάλλον 
πειραματισμού, επιτρέπει, κατά 
περίπτωση, σε πραγματικό ή ψηφιακό 
περιβάλλον, τη δοκιμή καινοτόμων 
τεχνολογιών, προϊόντων, υπηρεσιών ή 
προσεγγίσεων για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα και σε περιορισμένο τμήμα 
ενός τομέα ή πεδίου υπό ρυθμιστική 
εποπτεία που εξασφαλίζει την ύπαρξη 
κατάλληλων διασφαλίσεων.

Or. en

Τροπολογία 1100
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 44 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44α) «σύστημα συστάσεων»: πλήρως ή 
μερικώς αυτοματοποιημένο σύστημα το 
οποίο χρησιμοποιείται από επιγραμμική 
πλατφόρμα και προτείνει στην 
επιγραμμική διεπαφή της συγκεκριμένες 
πληροφορίες σε αποδέκτες της 
υπηρεσίας, μεταξύ άλλων, ως αποτέλεσμα 
αναζήτησης που ξεκίνησε ο αποδέκτης 
της υπηρεσίας ή προσδιορίζοντας με 
άλλον τρόπο τη σχετική σειρά ή την 
προβολή των πληροφοριών που 
εμφανίζονται·

Or. en

Τροπολογία 1101
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 44 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44α) «υποδομή ζωτικής σημασίας»: 
περιουσιακό στοιχείο, σύστημα ή μέρος 
αυτού το οποίο είναι απαραίτητο για την 
παροχή υπηρεσίας που είναι βασική για 
τη διατήρηση ζωτικών κοινωνικών 
λειτουργιών ή οικονομικών 
δραστηριοτήτων κατά την έννοια του 
άρθρου 2 παράγραφοι 4 και 5 της οδηγίας 
(...) για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων 
οντοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 1102
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 44 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44α) «εγγενής απόκλιση»: κάθε τάση 
έναντι ή κατά προσώπου, αντικειμένου ή 
άποψης, ηθελημένη ή μη, που μπορεί να 
προκύψει ως αποτέλεσμα του 
σχεδιασμού, της παροχής δεδομένων, της 
αλληλεπίδρασης, της εξατομίκευσης ή 
της διαμόρφωσης ενός συστήματος ΙΑ·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ορισμός που απορρέει από τις κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας για αξιόπιστη ΤΝ του 
2019, της ομάδας υψηλού επιπέδου ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων για την τεχνητή νοημοσύνη 
που συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τροπολογία 1103
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 44 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44α) «προστατευμένο κανονιστικό 
περιβάλλον»: εγκατάσταση που παρέχει 
ελεγχόμενο περιβάλλον το οποίο 
διευκολύνει την ασφαλή ανάπτυξη, 
δοκιμή και επικύρωση καινοτόμων 
συστημάτων ΤΝ για περιορισμένο 
χρονικό διάστημα πριν από τη διάθεσή 
τους στην αγορά ή τη θέση τους σε 
λειτουργία σύμφωνα με ειδικό σχέδιο·

Or. en

Τροπολογία 1104
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 44 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44α) «αθέμιτη μεροληψία»: η τάση 
προκατάληψης έναντι ή κατά φυσικού 
προσώπου που μπορεί να οδηγήσει σε 
διακριτική και/ή άδικη μεταχείριση 
ορισμένων φυσικών προσώπων σε σχέση 
με άλλα·

Or. en

Τροπολογία 1105
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 44 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44α) «επιστημονική έρευνα και 
ανάπτυξη»: κάθε επιστημονική εξέλιξη, 
πειραματισμός, ανάλυση, δοκιμή ή 
επικύρωση που διεξάγεται υπό 
ελεγχόμενες συνθήκες.

Or. en

Τροπολογία 1106
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 44 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44α) Επιστημονική έρευνα και 
ανάπτυξη: κάθε επιστημονική εξέλιξη, 
πειραματισμός, ανάλυση, δοκιμή ή 
επικύρωση που διεξάγεται υπό 
ελεγχόμενες συνθήκες.

Or. en

Τροπολογία 1107
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Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 44 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44α) «παρ' ολίγον αστοχία»: κάθε 
περιστατικό το οποίο, εάν οι περιστάσεις 
ήταν ελαφρώς διαφορετικές, θα είχε 
οδηγήσει σε «σοβαρό συμβάν»·

Or. en

Τροπολογία 1108
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 44 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

44β) ως «κοινωνική βαθμολόγηση» 
νοείται η αξιολόγηση ή η 
κατηγοριοποίηση των πολιτών της ΕΕ 
βάσει της συμπεριφοράς τους ή των 
χαρακτηριστικών τους 
(προσωπικότητας), όταν ισχύουν μία ή 
περισσότερες από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:
i) οι πληροφορίες δεν είναι ευλόγως 
συναφείς για την αξιολόγηση ή την 
κατηγοριοποίηση·
ii) οι πληροφορίες παράγονται ή 
συλλέγονται σε τομέα διαφορετικό από 
εκείνον της αξιολόγησης ή της 
κατηγοριοποίησης·
iii) οι πληροφορίες δεν είναι αναγκαίες ή 
αναλογικές για την αξιολόγηση ή την 
κατηγοριοποίηση·
iv) οι πληροφορίες περιέχουν ή 
αποκαλύπτουν ειδικές κατηγορίες 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en
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Τροπολογία 1109
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 44 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

44β) ως «κοινωνική βαθμολόγηση» 
νοείται η αξιολόγηση ή η 
κατηγοριοποίηση των προσώπων βάσει 
της συμπεριφοράς τους ή των 
χαρακτηριστικών τους 
(προσωπικότητας), όταν ισχύουν μία ή 
περισσότερες από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:
i) οι πληροφορίες δεν είναι ευλόγως 
συναφείς για την αξιολόγηση ή την 
κατηγοριοποίηση·
ii) οι πληροφορίες παράγονται ή 
συλλέγονται σε τομέα διαφορετικό από 
εκείνον της αξιολόγησης ή της 
κατηγοριοποίησης·
iii) οι πληροφορίες δεν είναι αναγκαίες ή 
αναλογικές για την αξιολόγηση ή την 
κατηγοριοποίηση·
iv) οι πληροφορίες περιέχουν ή 
αποκαλύπτουν ειδικές κατηγορίες 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 1110
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 44 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

44β) «βαθιά ψευδές υλικό»: 
περιεχόμενο ήχου, εικόνας ή βίντεο που 
αποτελεί προϊόν παραποίησης ή 
σύνθεσης, το οποίο δίνει την ψευδή 
εντύπωση ότι είναι αυθεντικό ή αληθινό, 
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περιλαμβάνει απεικονίσεις ατόμων που 
εμφανίζονται να λένε ή να κάνουν 
πράγματα που δεν λένε και δεν κάνουν, 
χωρίς τη συγκατάθεσή τους, και έχει 
παραχθεί με τη χρήση τεχνικών τεχνητής 
νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων της 
μηχανικής μάθησης και της βαθιάς 
μάθησης·

Or. en

Τροπολογία 1111
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 44 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

44β) «βαθειά ψευδές υλικό»: σύστημα 
ΤΝ που παράγει ή παραποιεί περιεχόμενο 
εικόνας, ήχου ή βίντεο το οποίο 
παρουσιάζει ομοιότητες με υπαρκτά 
πρόσωπα, αντικείμενα, τοποθεσίες ή 
άλλες οντότητες ή γεγονότα, και δίνει την 
ψευδή εντύπωση ότι είναι αυθεντικό ή 
αληθινό·

Or. en

Τροπολογία 1112
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Marina Kaljurand, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 44 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

44β) «σύστημα τεχνητής νοημοσύνης 
με απροσδιόριστες χρήσεις»: σύστημα 
τεχνητής νοημοσύνης χωρίς 
συγκεκριμένους και περιορισμένους 
σκοπούς καθορισμένους από τον πάροχο·
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Or. en

Τροπολογία 1113
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 44 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44β) «ελεγξιμότητα»: η ικανότητα ενός 
συστήματος ΤΝ να υπόκειται σε 
αξιολόγηση των αλγορίθμων, των 
δεδομένων και της διαδικασίας 
σχεδιασμού του·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ορισμός που απορρέει από τις κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας για αξιόπιστη ΤΝ του 
2019, της ομάδας υψηλού επιπέδου ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων για την τεχνητή νοημοσύνη 
που συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τροπολογία 1114
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Adriana 
Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 44 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

44β) «Παιδί»: κάθε πρόσωπο ηλικίας 
κάτω των 18 ετών.

Or. en

Τροπολογία 1115
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 44 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44γ) «αναπαραγωγιμότητα»: η 
ικανότητα ενός συστήματος ΤΝ να 
επιδεικνύει πειραματικά την ίδια 
συμπεριφορά όταν εκτελείται υπό τις 
ίδιες συνθήκες

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ορισμός που απορρέει από τις κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας για αξιόπιστη ΤΝ του 
2019, της ομάδας υψηλού επιπέδου ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων για την τεχνητή νοημοσύνη 
που συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τροπολογία 1116
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 44 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

44γ) «επηρεαζόμενος(-οι)»: κάθε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα 
φυσικών ή νομικών προσώπων που 
επηρεάζονται από τη χρήση ή τα 
αποτελέσματα ή από συνδυασμό 
συστημάτων ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 1117
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Marina Kaljurand, Maria Grapini, Brando Benifei

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 44 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

44γ) «κατάρτιση προφίλ»: κάθε μορφή 
αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζεται 
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στο άρθρο 4 παράγραφος 4 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/679·

Or. en

Τροπολογία 1118
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 44 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

44γ) «περιστατικό»: η ελαττωματική 
λειτουργία ενός συστήματος ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 1119
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 44 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

44γ) «παιδί»: κάθε πρόσωπο ηλικίας 
κάτω των 18 ετών.

Or. en

Τροπολογία 1120
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 44 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44 δ) «σύστημα τεχνητής νοημοσύνης 
με προσδιορισμένες χρήσεις»: σύστημα 
τεχνητής νοημοσύνης με συγκεκριμένους 
και περιορισμένους σκοπούς 
καθορισμένους από τον πάροχο·
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Or. en

Τροπολογία 1121
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 44 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44 δ) «δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα»: τα δεδομένα όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/679·

Or. en

Τροπολογία 1122
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 44 ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44 ε) «βαθιά ψευδές υλικό»: 
κατασκευασμένο ή παραποιημένο 
περιεχόμενο εικόνας, ήχου ή βίντεο που 
έχει παραχθεί από σύστημα ΤΝ και 
παρουσιάζει μεγάλες ομοιότητες με 
υπαρκτά πρόσωπα, αντικείμενα, τόπους ή 
άλλες οντότητες ή γεγονότα, και δίνει την 
ψευδή εντύπωση ότι είναι αυθεντικό ή 
αληθινό·

Or. en

Τροπολογία 1123
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 44 ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(44 ε) «δεδομένα μη προσωπικού 
χαρακτήρα»: άλλα δεδομένα εκτός των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 σημείο 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/679·

Or. en

Τροπολογία 1124
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 44 στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44 στ)«υποδομή ζωτικής σημασίας»: 
περιουσιακό στοιχείο, σύστημα ή μέρος 
του το οποίο είναι αναγκαίο για την 
παροχή υπηρεσίας που είναι βασική για 
τη διατήρηση ζωτικών κοινωνικών 
λειτουργιών ή οικονομικών 
δραστηριοτήτων κατά την έννοια του 
άρθρου 2 παράγραφοι 4 και 5 της 
οδηγίας.../... του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων 
(2020/0365(COD))·

Or. en

Τροπολογία 1125
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 44 στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44 στ)«επανόρθωση εκ σχεδιασμού»: 
τεχνικοί μηχανισμοί και/ή λειτουργικές 
διαδικασίες που έχουν καθοριστεί από τη 
φάση του σχεδιασμού, προκειμένου να 
μπορούν με αποτελεσματικότητα να 
εντοπίσουν, να ελέγξουν και να 
διορθώσουν τις συνέπειες και τις 
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επιπτώσεις των λάθος προβλέψεων από 
ένα σύστημα ΤΝ και να το βελτιώσουν.

Or. en

Τροπολογία 1126
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 44 ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44 ζ) «επιβλαβής υποσυνείδητη 
τεχνική»: μέτρο του οποίου η ύπαρξη και 
η λειτουργία είναι τελείως αδιανόητες 
από φυσικό πρόσωπο στο οποίο 
χρησιμοποιείται και το οποίο έχει ως 
σκοπό και άμεσο αποτέλεσμα να 
προκαλέσει ενέργειες που οδηγούν σε 
σωματική ή σωματική βλάβη του εν λόγω 
προσώπου·

Or. en

Τροπολογία 1127
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 44 η (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44 η) «αθέμιτη μεροληψία»: η τάση 
προκατάληψης έναντι ή κατά φυσικού 
προσώπου που μπορεί να οδηγήσει σε 
διακριτική και/ή άδικη μεταχείριση 
ορισμένων φυσικών προσώπων σε σχέση 
με άλλα.

Or. en

Τροπολογία 1128
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«κοινωνική βαθμολόγηση»: η αξιολόγηση 
ή η κατηγοριοποίηση των προσώπων 
βάσει της συμπεριφοράς τους ή των 
χαρακτηριστικών τους 
(προσωπικότητας), όταν ισχύουν μία ή 
περισσότερες από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 1) οι πληροφορίες δεν 
είναι αναγκαίες ή αναλογικές για την 
αξιολόγηση ή την κατηγοριοποίηση· 2) οι 
πληροφορίες παράγονται ή συλλέγονται 
σε τομέα διαφορετικό από εκείνον της 
αξιολόγησης ή της κατηγοριοποίησης· 3) 
οι πληροφορίες περιέχουν ή 
αποκαλύπτουν ειδικές κατηγορίες.

Or. en

Τροπολογία 1129
Svenja Hahn, Nicola Beer, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-
Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
Τεχνητή νοημοσύνη γενικού σκοπού

1. Οι εφαρμογές ΤΝ γενικού σκοπού δεν 
θεωρείται ότι έχουν προβλεπόμενη χρήση 
κατά την έννοια του παρόντος 
κανονισμού, εκτός εάν τα εν λόγω 
συστήματα έχουν προσαρμοστεί σε 
συγκεκριμένο επιδιωκόμενο σκοπό που 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού.
2. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
προσαρμόζει μια εφαρμογή ΤΝ γενικού 
σκοπού σε συγκεκριμένο προβλεπόμενο 
σκοπό και την διαθέτει στην αγορά ή την 
θέτει σε λειτουργία θεωρείται πάροχος 
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και υπόκειται στις υποχρεώσεις που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.
3- Ο αρχικός πάροχος εφαρμογής ΤΝ 
γενικού σκοπού συμμορφώνεται ανά 
πάσα στιγμή με το άρθρο 15 του 
παρόντος κανονισμού. Μετά τη διάθεσή 
του στην αγορά ή τη θέση του σε 
λειτουργία, και χωρίς να τίθενται σε 
κίνδυνο τα δικά του δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας ή εμπορικά 
απόρρητα, παρέχει στον νέο πάροχο που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 όλες τις 
ουσιώδεις, σχετικές και εύλογα 
αναμενόμενες πληροφορίες που είναι 
αναγκαίες για τη συμμόρφωση με τις 
υποχρεώσεις που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό.
4. Ο αρχικός πάροχος εφαρμογής ΤΝ 
γενικού σκοπού είναι υπεύθυνος μόνο για 
την ακρίβεια των παρεχόμενων 
πληροφοριών και τη συμμόρφωση με το 
άρθρο 15 του παρόντος κανονισμού 
έναντι του φυσικού ή νομικού προσώπου 
που προσαρμόζει την εφαρμογή ΤΝ 
γενικού σκοπού σε συγκεκριμένο 
επιδιωκόμενο σκοπό.

Or. en

Τροπολογία 1130
Sergey Lagodinsky
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4 διαγράφεται·
4 Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 73 για την 
τροποποίηση του καταλόγου των 
τεχνικών και των προσεγγίσεων που 
απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, με 
σκοπό την επικαιροποίηση του εν λόγω 
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καταλόγου σε συνάρτηση με τις εξελίξεις 
της αγοράς και τις τεχνολογικές εξελίξεις 
με βάση χαρακτηριστικά παρόμοια με τις 
τεχνικές και τις προσεγγίσεις που 
απαριθμούνται σε αυτό.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 73 για την 
τροποποίηση του καταλόγου των 
τεχνικών και των προσεγγίσεων που 
απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, με 
σκοπό την επικαιροποίηση του εν λόγω 
καταλόγου σε συνάρτηση με τις εξελίξεις 
της αγοράς και τις τεχνολογικές εξελίξεις 
με βάση χαρακτηριστικά παρόμοια με τις 
τεχνικές και τις προσεγγίσεις που 
απαριθμούνται σε αυτό.

Or. en

Τροπολογία 1131
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4 διαγράφεται·
4 Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 73 για την 
τροποποίηση του καταλόγου των 
τεχνικών και των προσεγγίσεων που 
απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, με 
σκοπό την επικαιροποίηση του εν λόγω 
καταλόγου σε συνάρτηση με τις εξελίξεις 
της αγοράς και τις τεχνολογικές εξελίξεις 
με βάση χαρακτηριστικά παρόμοια με τις 
τεχνικές και τις προσεγγίσεις που 
απαριθμούνται σε αυτό.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 73 για την 
τροποποίηση του καταλόγου των 
τεχνικών και των προσεγγίσεων που 
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απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, με 
σκοπό την επικαιροποίηση του εν λόγω 
καταλόγου σε συνάρτηση με τις εξελίξεις 
της αγοράς και τις τεχνολογικές εξελίξεις 
με βάση χαρακτηριστικά παρόμοια με τις 
τεχνικές και τις προσεγγίσεις που 
απαριθμούνται σε αυτό.

Or. en

Τροπολογία 1132
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Adriana 
Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4 διαγράφεται·
4 Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 73 για την 
τροποποίηση του καταλόγου των 
τεχνικών και των προσεγγίσεων που 
απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, με 
σκοπό την επικαιροποίηση του εν λόγω 
καταλόγου σε συνάρτηση με τις εξελίξεις 
της αγοράς και τις τεχνολογικές εξελίξεις 
με βάση χαρακτηριστικά παρόμοια με τις 
τεχνικές και τις προσεγγίσεις που 
απαριθμούνται σε αυτό.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 73 για την 
τροποποίηση του καταλόγου των 
τεχνικών και των προσεγγίσεων που 
απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, με 
σκοπό την επικαιροποίηση του εν λόγω 
καταλόγου σε συνάρτηση με τις εξελίξεις 
της αγοράς και τις τεχνολογικές εξελίξεις 
με βάση χαρακτηριστικά παρόμοια με τις 
τεχνικές και τις προσεγγίσεις που 
απαριθμούνται σε αυτό.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να διαγραφεί το παράρτημα Ι, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαχρονικότητα 
και να καταστεί δυνατή η ασφάλεια δικαίου. Ως εκ τούτου, το άρθρο 4 δεν είναι πλέον 
αναγκαίο.

Τροπολογία 1133
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4 διαγράφεται·
4 Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 73 για την 
τροποποίηση του καταλόγου των 
τεχνικών και των προσεγγίσεων που 
απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, με 
σκοπό την επικαιροποίηση του εν λόγω 
καταλόγου σε συνάρτηση με τις εξελίξεις 
της αγοράς και τις τεχνολογικές εξελίξεις 
με βάση χαρακτηριστικά παρόμοια με τις 
τεχνικές και τις προσεγγίσεις που 
απαριθμούνται σε αυτό.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 73 για την 
τροποποίηση του καταλόγου των 
τεχνικών και των προσεγγίσεων που 
απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, με 
σκοπό την επικαιροποίηση του εν λόγω 
καταλόγου σε συνάρτηση με τις εξελίξεις 
της αγοράς και τις τεχνολογικές εξελίξεις 
με βάση χαρακτηριστικά παρόμοια με τις 
τεχνικές και τις προσεγγίσεις που 
απαριθμούνται σε αυτό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο τροποποιημένος ορισμός της ΤΝ στο άρθρο 3 καθιστά το άρθρο αυτό και το παράρτημα Ι 
παρωχημένα.
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Τροπολογία 1134
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 73 για την 
τροποποίηση του καταλόγου των 
τεχνικών και των προσεγγίσεων που 
απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, με 
σκοπό την επικαιροποίηση του εν λόγω 
καταλόγου σε συνάρτηση με τις εξελίξεις 
της αγοράς και τις τεχνολογικές εξελίξεις 
με βάση χαρακτηριστικά παρόμοια με τις 
τεχνικές και τις προσεγγίσεις που 
απαριθμούνται σε αυτό.

διαγράφεται·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να δημιουργηθεί ασφάλεια δικαίου για τους προγραμματιστές ΤΝ, είναι σημαντικό ο 
ορισμός των συστημάτων ΤΝ να καθορίζεται με σαφήνεια και να μην μπορεί να αλλάξει 
γρήγορα και θεαματικά μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Όλες οι σχετικές αλλαγές θα πρέπει 
να υπόκεινται στην έγκριση του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 1135
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 73 για την 
τροποποίηση του καταλόγου των τεχνικών 
και των προσεγγίσεων που απαριθμούνται 
στο παράρτημα Ι, με σκοπό την 
επικαιροποίηση του εν λόγω καταλόγου 
σε συνάρτηση με τις εξελίξεις της αγοράς 
και τις τεχνολογικές εξελίξεις με βάση 
χαρακτηριστικά παρόμοια με τις τεχνικές 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 73, αφού 
εξασφαλίσει επαρκή διαβούλευση με τα 
σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, για την 
τροποποίηση του καταλόγου των τεχνικών 
και προσεγγίσεων που απαριθμούνται στο 
παράρτημα I εντός του πεδίου εφαρμογής 
του ορισμού του συστήματος ΤΝ, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, 
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και τις προσεγγίσεις που απαριθμούνται 
σε αυτό.

με σκοπό την επικαιροποίηση του εν λόγω 
καταλόγου στις εξελίξεις της αγοράς και 
της τεχνολογίας βάσει διαφανών 
κριτηρίων.

Κάθε φορά που τροποποιείται ο 
κατάλογος των τεχνικών και 
προσεγγίσεων που παρατίθενται στο 
παράρτημα I, οι πάροχοι και οι χρήστες 
συστημάτων ΤΝ που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού διαθέτουν 24 
μήνες για να εφαρμόσουν τις σχετικές 
απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Το άρθρο 
83 εφαρμόζεται στα συστήματα ΤΝ που 
έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά πριν από 
τη δημοσίευση κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων.

Or. en

Τροπολογία 1136
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 73 για την 
τροποποίηση του καταλόγου των τεχνικών 
και των προσεγγίσεων που απαριθμούνται 
στο παράρτημα Ι, με σκοπό την 
επικαιροποίηση του εν λόγω καταλόγου 
σε συνάρτηση με τις εξελίξεις της αγοράς 
και τις τεχνολογικές εξελίξεις με βάση 
χαρακτηριστικά παρόμοια με τις τεχνικές 
και τις προσεγγίσεις που απαριθμούνται 
σε αυτό.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 73, μετά από 
κατάλληλη και διαφανή διαδικασία 
διαβούλευσης με τη συμμετοχή των 
σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, για την 
τροποποίηση του καταλόγου των τεχνικών 
και προσεγγίσεων που απαριθμούνται στο 
παράρτημα I εντός του πεδίου εφαρμογής 
του ορισμού του συστήματος ΤΝ, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, 
προκειμένου να επικαιροποιεί τον εν λόγω 
κατάλογο με βάση τις εξελίξεις της αγοράς 
και τις τεχνολογικές εξελίξεις βάσει 
διαφανών χαρακτηριστικών. Οι πάροχοι 
και οι χρήστες συστημάτων ΤΝ θα πρέπει 
να έχουν στη διάθεσή τους 24 μήνες για 
να συμμορφωθούν με οποιαδήποτε 
τροποποίηση του παραρτήματος I.
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Or. en

Τροπολογία 1137
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Andrzej Halicki, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, 
Radosław Sikorski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 73 για την 
τροποποίηση του καταλόγου των τεχνικών 
και των προσεγγίσεων που απαριθμούνται 
στο παράρτημα Ι, με σκοπό την 
επικαιροποίηση του εν λόγω καταλόγου σε 
συνάρτηση με τις εξελίξεις της αγοράς και 
τις τεχνολογικές εξελίξεις με βάση 
χαρακτηριστικά παρόμοια με τις τεχνικές 
και τις προσεγγίσεις που απαριθμούνται σε 
αυτό.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 73 για την 
τροποποίηση του καταλόγου των τεχνικών 
και προσεγγίσεων που απαριθμούνται στο 
παράρτημα I, εντός του πεδίου εφαρμογής 
του ορισμού του συστήματος ΤΝ, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, 
με σκοπό την επικαιροποίηση του εν λόγω 
καταλόγου στις εξελίξεις της αγοράς και 
της τεχνολογίας με βάση τα 
χαρακτηριστικά και τους κινδύνους που 
είναι παρόμοια με τις τεχνικές και τις 
προσεγγίσεις που απαριθμούνται σε αυτό.

Or. en

Τροπολογία 1138
Barbara Thaler, Lukas Mandl, Axel Voss, Deirdre Clune

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 73 για την 
τροποποίηση του καταλόγου των τεχνικών 
και των προσεγγίσεων που απαριθμούνται 
στο παράρτημα Ι, με σκοπό την 
επικαιροποίηση του εν λόγω καταλόγου σε 
συνάρτηση με τις εξελίξεις της αγοράς και 
τις τεχνολογικές εξελίξεις με βάση 
χαρακτηριστικά παρόμοια με τις τεχνικές 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 73 για την 
τροποποίηση του καταλόγου των τεχνικών 
και των προσεγγίσεων που απαριθμούνται 
στο παράρτημα Ι, με σκοπό την 
επικαιροποίηση του εν λόγω καταλόγου σε 
συνάρτηση με τις εξελίξεις της αγοράς και 
τις τεχνολογικές εξελίξεις με βάση 
χαρακτηριστικά παρόμοια με τις τεχνικές 
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και τις προσεγγίσεις που απαριθμούνται σε 
αυτό.

και τις προσεγγίσεις που απαριθμούνται σε 
αυτό. Ως επαρκής μεταβατική περίοδος, 
εφαρμόζονται δύο έτη σε κάθε 
τροποποίηση.

Or. en

Τροπολογία 1139
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 73 για την 
τροποποίηση του καταλόγου των τεχνικών 
και των προσεγγίσεων που απαριθμούνται 
στο παράρτημα Ι, με σκοπό την 
επικαιροποίηση του εν λόγω καταλόγου σε 
συνάρτηση με τις εξελίξεις της αγοράς και 
τις τεχνολογικές εξελίξεις με βάση 
χαρακτηριστικά παρόμοια με τις τεχνικές 
και τις προσεγγίσεις που απαριθμούνται σε 
αυτό.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 73 για την 
τροποποίηση του καταλόγου των τεχνικών 
και προσεγγίσεων που απαριθμούνται στο 
παράρτημα Ι, με σκοπό την 
επικαιροποίηση του εν λόγω καταλόγου σε 
συνάρτηση με τις εξελίξεις της αγοράς και 
τις τεχνολογικές εξελίξεις μέσω μη 
περιοριστικών προσθηκών ή 
διευκρινίσεων βάσει περιγραφικών 
χαρακτηριστικών παρόμοιων με τις 
τεχνικές και τις προσεγγίσεις που 
απαριθμούνται σε αυτό.

Or. fr

Τροπολογία 1140
Marion Walsmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 73 για την 
τροποποίηση του καταλόγου των τεχνικών 
και των προσεγγίσεων που απαριθμούνται 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 73, κατόπιν 
διαβούλευσης με τα σχετικά 
ενδιαφερόμενα μέρη, για την τροποποίηση 



PE732.837v01-00 172/216 AM\1257725EL.docx

EL

στο παράρτημα Ι, με σκοπό την 
επικαιροποίηση του εν λόγω καταλόγου σε 
συνάρτηση με τις εξελίξεις της αγοράς και 
τις τεχνολογικές εξελίξεις με βάση 
χαρακτηριστικά παρόμοια με τις τεχνικές 
και τις προσεγγίσεις που απαριθμούνται σε 
αυτό.

του καταλόγου των τεχνικών και 
προσεγγίσεων που απαριθμούνται στο 
παράρτημα Ι, με σκοπό την 
επικαιροποίηση του εν λόγω καταλόγου σε 
συνάρτηση με τις εξελίξεις της αγοράς και 
τις τεχνολογικές εξελίξεις με βάση 
χαρακτηριστικά παρόμοια με τις τεχνικές 
και τις προσεγγίσεις που απαριθμούνται σε 
αυτό.

Or. en

Τροπολογία 1141
Bettina Vollath

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4 α
Αρχές που ισχύουν για όλα τα συστήματα 
ΤΝ
Όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης 
συστημάτων ΤΝ τηρούν τις ακόλουθες 
αρχές:
1.Οι φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
ΤΝ σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα 
και τις αξίες της Ένωσης, όπως 
κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ, 
καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής 
του συστήματος ΤΝ.Για να διασφαλιστεί 
αυτό, οι φορείς εκμετάλλευσης 
εφαρμόζουν μηχανισμούς και 
διασφαλίσεις που είναι κατάλληλες για το 
συγκεκριμένο πλαίσιο και συνάδουν με 
την εξέλιξη της τεχνολογίας («δίκαιη 
μεταχείριση»).
2.Οι φορείς εκμετάλλευσης είναι υπόλογοι 
για την ορθή λειτουργία των συστημάτων 
ΤΝ και για την τήρηση της αρχής της 
δίκαιης μεταχείρισης, με βάση τους 
ρόλους τους, το πλαίσιό τους και 
σύμφωνα με την εξέλιξη της τεχνολογίας. 
Οι φορείς εκμετάλλευσης διασφαλίζουν 
την ορθή λειτουργία, καθ’ όλη τη 
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διάρκεια του κύκλου ζωής τους, των 
συστημάτων ΤΝ που σχεδιάζουν, 
αναπτύσσουν, χειρίζονται ή εγκαθιστούν, 
σύμφωνα με τον ρόλο τους και το 
εφαρμοστέο κανονιστικό πλαίσιο, και το 
αποδεικνύουν μέσω των ενεργειών τους 
και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων 
(«λογοδοσία»).
3.Οι φορείς εκμετάλλευσης δεσμεύονται 
για διαφάνεια και υπεύθυνη 
γνωστοποίηση όσον αφορά τα συστήματα 
ΤΝ.Για τον σκοπό αυτό, παρέχουν 
ουσιαστικές πληροφορίες, κατάλληλες για 
το συγκεκριμένο πλαίσιο και σύμφωνες με 
την εξέλιξη της τεχνολογίας:
α) προώθηση της γενικής κατανόησης 
των συστημάτων ΤΝ,
β) ενημέρωση των θιγόμενων προσώπων 
ότι αλληλεπιδρούν με σύστημα ΤΝ και 
σχετική εξήγηση,
παροχή της δυνατότητας σε όσους 
επηρεάζονται από ένα σύστημα ΤΝ να 
κατανοήσουν το αποτέλεσμα, και
παροχή της δυνατότητας σε όσους 
επηρεάζονται αρνητικά από ένα σύστημα 
ΤΝ να αμφισβητήσουν το αποτέλεσμά του 
βάσει σαφών και εύληπτων πληροφοριών 
σχετικά με τους παράγοντες και τη λογική 
που χρησίμευσε ως βάση για την 
πρόβλεψη, τη σύσταση ή την απόφαση 
(«διαφάνεια και εξηγησιμότητα»)
4.Οι φορείς εκμετάλλευσης διασφαλίζουν 
ότι τα συστήματα ΤΝ είναι ανθεκτικά, 
προστατευμένα και ασφαλή καθ’ όλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής τους, έτσι 
ώστε, υπό συνθήκες κανονικής χρήσης, 
προβλέψιμης χρήσης ή κακής χρήσης, ή 
άλλων δυσμενών συνθηκών, να 
λειτουργούν κατάλληλα και να μην 
προκαλούν αδικαιολόγητο κίνδυνο.Οι 
φορείς εκμετάλλευσης διασφαλίζουν, με 
βάση τους ρόλους τους και το πλαίσιο, 
την ιχνηλασιμότητα, μεταξύ άλλων σε 
σχέση με τα σύνολα δεδομένων, τις 
διαδικασίες και τις αποφάσεις που 
λαμβάνονται κατά τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής του συστήματος ΤΝ, ώστε 
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να καθίσταται δυνατή η ανάλυση των 
αποτελεσμάτων του συστήματος ΤΝ και 
των απαντήσεων στην έρευνα, ανάλογα 
με το πλαίσιο και σύμφωνα με την εξέλιξη 
της τεχνολογίας.
Οι φορείς εκμετάλλευσης, με βάση τους 
ρόλους τους, το πλαίσιο και την 
ικανότητά τους να ενεργούν, εφαρμόζουν 
προσέγγιση συστηματικής διαχείρισης 
κινδύνων σε κάθε φάση του κύκλου ζωής 
του συστήματος ΤΝ σε συνεχή βάση για 
την αντιμετώπιση των κινδύνων που 
σχετίζονται με τα συστήματα ΤΝ, 
συμπεριλαμβανομένων της 
ιδιωτικότητας, της προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, της 
ψηφιακής ασφάλειας, της προστασίας και 
της μεροληψίας («ιδιωτικότητα και 
προστασία»).
5.Οι φορείς εκμετάλλευσης συμμετέχουν 
ενεργά στην επιδίωξη επωφελών 
αποτελεσμάτων για τους ανθρώπους, τις 
κοινωνίες και τον πλανήτη, όπως η 
προώθηση της ένταξης, η μείωση των 
οικονομικών, κοινωνικών, έμφυλων και 
άλλων ανισοτήτων και η προστασία του 
φυσικού περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα 
την τόνωση της χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης, της βιώσιμης ανάπτυξης και 
της ευημερίας («κοινωνικό όφελος»).
6. Οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να 
ενθαρρύνονται να ακολουθούν μια 
ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Η ΤΝ που 
διατίθεται στην αγορά της Ένωσης ή 
επηρεάζει με άλλον τρόπο ανθρώπους 
στην Ένωση θα πρέπει να σχεδιαστεί με 
επίκεντρο τον άνθρωπο, έτσι ώστε οι 
πολίτες να μπορούν να εμπιστεύονται ότι 
η τεχνολογία χρησιμοποιείται κατά τρόπο 
ασφαλή και σύμφωνο με τη νομοθεσία, 
συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, πράγμα που 
απαιτεί στροφή προς μια 
ανθρωποκεντρική μηχανική ΤΝ, μεταξύ 
άλλων στην έρευνα και την εκπαίδευση.

Or. en
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Τροπολογία 1142
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι τεχνικές και οι προσεγγίσεις που 
απαριθμούνται στο παράρτημα Ι μπορούν 
να τροποποιηθούν με τροποποιητικό 
κανονισμό μόνον εάν η τροποποίηση 
αφορά ανάκληση, περιοριστική 
διευκρίνιση ή αλλαγή στον ορισμό των εν 
λόγω τεχνικών και προσεγγίσεων.

Or. fr

Τροπολογία 1143
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Adriana 
Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4 α
Αρχές που ισχύουν για όλα τα συστήματα 

ΤΝ
Όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης 
συστημάτων ΤΝ τηρούν τις ακόλουθες 
αρχές:
1. Οι φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
ΤΝ σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα 
και τις αξίες της Ένωσης, όπως 
κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ, 
καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής 
του συστήματος ΤΝ. Για να διασφαλιστεί 
αυτό, οι φορείς εκμετάλλευσης 
εφαρμόζουν μηχανισμούς και 
διασφαλίσεις που είναι κατάλληλες για το 
συγκεκριμένο πλαίσιο και συνάδουν με 
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την εξέλιξη της τεχνολογίας («δίκαιη 
μεταχείριση»).
2. Οι φορείς εκμετάλλευσης είναι 
υπόλογοι για την ορθή λειτουργία των 
συστημάτων ΤΝ και για την τήρηση της 
αρχής της δίκαιης μεταχείρισης, με βάση 
τους ρόλους τους, το πλαίσιο και 
σύμφωνα με την εξέλιξη της τεχνολογίας. 
Οι φορείς εκμετάλλευσης διασφαλίζουν 
την ορθή λειτουργία, καθ’ όλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής τους, των 
συστημάτων ΤΝ που σχεδιάζουν, 
αναπτύσσουν, χειρίζονται ή 
χρησιμοποιούν, σύμφωνα με τον ρόλο 
τους και το εφαρμοστέο κανονιστικό 
πλαίσιο, και επιδεικνύοντας το γεγονός 
αυτό μέσω των ενεργειών τους και των 
διαδικασιών λήψης αποφάσεων 
(«λογοδοσία»).
3. Οι φορείς εκμετάλλευσης δεσμεύονται 
για διαφάνεια και υπεύθυνη 
γνωστοποίηση όσον αφορά τα συστήματα 
ΤΝ. Για τον σκοπό αυτό, παρέχουν 
ουσιαστικές πληροφορίες, κατάλληλες για 
το συγκεκριμένο πλαίσιο και σύμφωνες με 
την εξέλιξη της τεχνολογίας:
α) την προώθηση της γενικής 
κατανόησης των συστημάτων ΤΝ,
β) ενημέρωση των θιγόμενων προσώπων 
ότι αλληλεπιδρούν με σύστημα ΤΝ και 
σχετική εξήγηση,
 ενημερώνουν τα θιγόμενα πρόσωπα 
σχετικά με τα δικαιώματα που τους 
παρέχει ο παρών κανονισμός,
παρέχουν τη δυνατότητα σε όσους 
επηρεάζονται από ένα σύστημα ΤΝ να 
κατανοήσουν το αποτέλεσμα, και
παρέχουν τη δυνατότητα σε όσους 
επηρεάζονται αρνητικά από ένα σύστημα 
ΤΝ να αμφισβητήσουν το αποτέλεσμά του 
βάσει σαφών και εύληπτων πληροφοριών 
σχετικά με τους παράγοντες και τη λογική 
που χρησίμευσε ως βάση για την 
πρόβλεψη, τη σύσταση ή την απόφαση 
(«διαφάνεια και εξηγησιμότητα»).
4. Οι φορείς εκμετάλλευσης διασφαλίζουν 
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ότι τα συστήματα ΤΝ είναι ανθεκτικά, 
προστατευμένα και ασφαλή καθ’ όλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής τους, έτσι 
ώστε, υπό συνθήκες κανονικής χρήσης, 
προβλέψιμης χρήσης ή κακής χρήσης, ή 
άλλων δυσμενών συνθηκών, να 
λειτουργούν κατάλληλα και να μην 
προκαλούν αδικαιολόγητο κίνδυνο. Οι 
φορείς εκμετάλλευσης διασφαλίζουν, με 
βάση τους ρόλους τους και το πλαίσιο, 
την ιχνηλασιμότητα, μεταξύ άλλων σε 
σχέση με τα σύνολα δεδομένων, τις 
διαδικασίες και τις αποφάσεις που 
λαμβάνονται κατά τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής του συστήματος ΤΝ, ώστε 
να καθίσταται δυνατή η ανάλυση των 
αποτελεσμάτων του συστήματος ΤΝ και 
των απαντήσεων στην έρευνα, κατάλληλα 
για το πλαίσιο και σύμφωνα με την 
εξέλιξη της τεχνολογίας. Οι φορείς 
εκμετάλλευσης, με βάση τους ρόλους 
τους, το πλαίσιο και την ικανότητά τους 
να ενεργούν, εφαρμόζουν συστηματική 
προσέγγιση διαχείρισης κινδύνων σε κάθε 
φάση του κύκλου ζωής του συστήματος 
ΤΝ σε συνεχή βάση για την αντιμετώπιση 
των κινδύνων που σχετίζονται με τα 
συστήματα ΤΝ, συμπεριλαμβανομένων 
της ιδιωτικότητας, της προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, της 
ψηφιακής ασφάλειας, της προστασίας και 
της μεροληψίας («ιδιωτικότητα και 
προστασία»).
5. Οι φορείς εκμετάλλευσης συμμετέχουν 
ενεργά στην επιδίωξη επωφελών 
αποτελεσμάτων για τους ανθρώπους, τις 
κοινωνίες και τον πλανήτη, όπως η 
προώθηση της ένταξης, η μείωση των 
οικονομικών, κοινωνικών, έμφυλων και 
άλλων ανισοτήτων και η προστασία του 
φυσικού περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα 
την τόνωση της χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης, της βιώσιμης ανάπτυξης και 
της ευημερίας («κοινωνικό όφελος»).

Or. en
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Τροπολογία 1144
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4 α
Αξιόπιστα συστήματα ΤΝ

1. Οι αρχές που ορίζονται στο παρόν 
άρθρο θεσπίζουν ένα πλαίσιο υψηλού 
επιπέδου για μια συνεκτική και 
συντονισμένη ανθρωποκεντρική 
ευρωπαϊκή προσέγγιση για αξιόπιστα 
συστήματα ΤΝ που σέβονται και 
προωθούν τις αξίες στις οποίες βασίζεται 
η Ένωση. Ο παρών κανονισμός λαμβάνει 
υπόψη τις εν λόγω αρχές θεσπίζοντας 
ορισμένες απαιτήσεις για τα συστήματα 
ΤΝ υψηλού κινδύνου που απαριθμούνται 
στα άρθρα 8 έως 15.
• «ανθρώπινη υπηρεσία και εποπτεία» 
σημαίνει ότι τα συστήματα ΤΝ 
αναπτύσσονται και χρησιμοποιούνται ως 
εργαλείο που εξυπηρετεί τους ανθρώπους, 
σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και 
την προσωπική αυτονομία και λειτουργεί 
κατά τρόπο που μπορεί να ελέγχεται και 
να εποπτεύεται από τον άνθρωπο κατά 
τρόπο κατάλληλο για τις εκάστοτε 
περιστάσεις.
• «τεχνική ευρωστία και ασφάλεια»: τα 
συστήματα ΤΝ αναπτύσσονται και 
χρησιμοποιούνται κατά τρόπο ώστε να 
ελαχιστοποιούνται οι ακούσιες και 
απροσδόκητες βλάβες, καθώς και να 
είναι ισχυρά σε περίπτωση προβλημάτων 
και ανθεκτικά σε προσπάθειες 
τροποποίησης της χρήσης ή των 
επιδόσεων του συστήματος ΤΝ από 
κακόβουλους τρίτους.
• «προστασία της ιδιωτικότητας και 
διακυβέρνηση των δεδομένων»: η 
ανάπτυξη και η χρήση των συστημάτων 
ΤΝ σύμφωνα με τους υφιστάμενους 
κανόνες για την προστασία της 
ιδιωτικότητας και των δεδομένων, κατά 
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την επεξεργασία δεδομένων που πληρούν 
υψηλά πρότυπα ποιότητας και 
ακεραιότητας.
• «διαφάνεια»: η ανάπτυξη και η χρήση 
των συστημάτων ΤΝ κατά τρόπο που 
επιτρέπει την κατάλληλη ιχνηλασιμότητα 
και εξηγησιμότητα, ενώ παράλληλα οι 
άνθρωποι ενημερώνονται ότι 
επικοινωνούν ή αλληλεπιδρούν με ένα 
σύστημα ΤΝ και οι χρήστες 
ενημερώνονται δεόντως σχετικά με τις 
ικανότητες και τους περιορισμούς του εν 
λόγω συστήματος ΤΝ.
• «διαφορετικότητα, απαγόρευση των 
διακρίσεων και δίκαιη μεταχείριση»: τα 
συστήματα ΤΝ αναπτύσσονται και 
χρησιμοποιούνται κατά τρόπο που 
περιλαμβάνει διάφορους παράγοντες και 
προωθεί την ίση πρόσβαση, 
αποφεύγοντας παράλληλα τις διακρίσεις 
που απαγορεύονται από το δίκαιο της 
Ένωσης ή των κρατών μελών.
• «κοινωνική και περιβαλλοντική 
ευημερία»: τα συστήματα ΤΝ πρέπει να 
αναπτύσσονται και να χρησιμοποιούνται 
με βιώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον 
τρόπο, καθώς και να αποβαίνουν προς 
όφελος όλων των ανθρώπων, με 
παράλληλη παρακολούθηση και 
αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων 
επιπτώσεων στο άτομο, την κοινωνία και 
τη δημοκρατία.
• «λογοδοσία» σημαίνει ότι τα συστήματα 
ΤΝ αναπτύσσονται ή χρησιμοποιούνται 
κατά τρόπο που διευκολύνει τον έλεγχο 
και τη λογοδοσία σύμφωνα με το 
εφαρμοστέο δίκαιο της Ένωσης και των 
κρατών μελών, καθιστώντας παράλληλα 
σαφές ποιος είναι νομικά υπεύθυνος σε 
περίπτωση που το σύστημα ΤΝ 
προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις.
2. Η παράγραφος 1 δεν θίγει τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης και των 
κρατών μελών και δεν δημιουργεί 
πρόσθετες υποχρεώσεις για τους 
παρόχους ή τους χρήστες.
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3. Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί 
τυποποίησης κατανοούν τις αρχές που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 ως 
στόχους που βασίζονται στα 
αποτελέσματα κατά την ανάπτυξη των 
κατάλληλων εναρμονισμένων προτύπων 
για συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 40 
παράγραφος 2β. Για όλα τα άλλα 
συστήματα ΤΝ, ενθαρρύνεται η 
εθελοντική εφαρμογή βάσει 
εναρμονισμένων προτύπων, τεχνικών 
προδιαγραφών και κωδίκων 
δεοντολογίας, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 69 παράγραφος 1α.

Or. en

Τροπολογία 1145
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4 α
Αρχές που ισχύουν για όλα τα συστήματα 

ΤΝ
Όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης 
συστημάτων ΤΝ τηρούν τις ακόλουθες 
αρχές:
1. Οι φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
ΤΝ σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα 
και τις αξίες της Ένωσης, όπως 
κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ, 
καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής 
του συστήματος ΤΝ. Για να διασφαλιστεί 
αυτό, οι φορείς εκμετάλλευσης 
εφαρμόζουν μηχανισμούς και 
διασφαλίσεις που είναι κατάλληλες για το 
συγκεκριμένο πλαίσιο και συνάδουν με 
την εξέλιξη της τεχνολογίας («δίκαιη 
μεταχείριση»).
2. Οι φορείς εκμετάλλευσης είναι 



AM\1257725EL.docx 181/216 PE732.837v01-00

EL

υπόλογοι για την ορθή λειτουργία των 
συστημάτων ΤΝ και για την τήρηση της 
αρχής της δίκαιης μεταχείρισης, με βάση 
τους ρόλους τους, το πλαίσιό τους και 
σύμφωνα με την εξέλιξη της τεχνολογίας. 
Οι φορείς εκμετάλλευσης διασφαλίζουν 
την ορθή λειτουργία, καθ’ όλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής τους, των 
συστημάτων ΤΝ που σχεδιάζουν, 
αναπτύσσουν, χειρίζονται ή εγκαθιστούν, 
σύμφωνα με τον ρόλο τους και το 
εφαρμοστέο κανονιστικό πλαίσιο, και το 
αποδεικνύουν μέσω των ενεργειών τους 
και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων 
(«λογοδοσία»).
3. Οι φορείς εκμετάλλευσης δεσμεύονται 
για διαφάνεια και υπεύθυνη 
γνωστοποίηση όσον αφορά τα συστήματα 
ΤΝ. Για τον σκοπό αυτό, παρέχουν 
ουσιαστικές πληροφορίες, κατάλληλες για 
το συγκεκριμένο πλαίσιο και σύμφωνες με 
την εξέλιξη της τεχνολογίας:
α) την προώθηση της γενικής 
κατανόησης των συστημάτων ΤΝ,
β) ενημέρωση των θιγόμενων προσώπων 
ότι αλληλεπιδρούν με σύστημα ΤΝ και 
σχετική εξήγηση,
να δώσει τη δυνατότητα σε όσους 
επηρεάζονται από ένα σύστημα ΤΝ να 
κατανοήσουν το αποτέλεσμα, και
παροχή της δυνατότητας σε όσους 
επηρεάζονται αρνητικά από ένα σύστημα 
ΤΝ να αμφισβητήσουν το αποτέλεσμά του 
βάσει σαφών και εύληπτων πληροφοριών 
σχετικά με τους παράγοντες και τη λογική 
που χρησίμευσε ως βάση για την 
πρόβλεψη, τη σύσταση ή την απόφαση 
(«διαφάνεια και εξηγησιμότητα»)
4. Οι φορείς εκμετάλλευσης διασφαλίζουν 
ότι τα συστήματα ΤΝ είναι ανθεκτικά, 
προστατευμένα και ασφαλή καθ’ όλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής τους, έτσι 
ώστε, υπό συνθήκες κανονικής χρήσης, 
προβλέψιμης χρήσης ή κακής χρήσης, ή 
άλλων δυσμενών συνθηκών, να 
λειτουργούν κατάλληλα και να μην 
προκαλούν αδικαιολόγητο κίνδυνο. Οι 



PE732.837v01-00 182/216 AM\1257725EL.docx

EL

φορείς εκμετάλλευσης διασφαλίζουν, με 
βάση τους ρόλους τους και το πλαίσιο, 
την ιχνηλασιμότητα, μεταξύ άλλων σε 
σχέση με τα σύνολα δεδομένων, τις 
διαδικασίες και τις αποφάσεις που 
λαμβάνονται κατά τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής του συστήματος ΤΝ, ώστε 
να καθίσταται δυνατή η ανάλυση των 
αποτελεσμάτων του συστήματος ΤΝ και 
των απαντήσεων στην έρευνα, ανάλογα 
με το πλαίσιο και σύμφωνα με την εξέλιξη 
της τεχνολογίας.
Οι φορείς εκμετάλλευσης, με βάση τους 
ρόλους τους, το πλαίσιο και την 
ικανότητά τους να ενεργούν, εφαρμόζουν 
προσέγγιση συστηματικής διαχείρισης 
κινδύνων σε κάθε φάση του κύκλου ζωής 
του συστήματος ΤΝ σε συνεχή βάση για 
την αντιμετώπιση των κινδύνων που 
σχετίζονται με τα συστήματα ΤΝ, 
συμπεριλαμβανομένων της 
ιδιωτικότητας, της προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, της 
ψηφιακής ασφάλειας, της προστασίας και 
της μεροληψίας («ιδιωτικότητα και 
προστασία»).
5. Οι φορείς εκμετάλλευσης συμμετέχουν 
ενεργά στην επιδίωξη επωφελών 
αποτελεσμάτων για τους ανθρώπους, τις 
κοινωνίες και τον πλανήτη, όπως η 
προώθηση της ένταξης, η μείωση των 
οικονομικών, κοινωνικών, έμφυλων και 
άλλων ανισοτήτων και η προστασία του 
φυσικού περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα 
την τόνωση της χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης, της βιώσιμης ανάπτυξης και 
της ευημερίας («κοινωνικό όφελος»).

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα άρθρα 4α και 4β θα αποτελέσουν μέρος του νέου τίτλου Ια, Αρχές που ισχύουν για όλα τα 
συστήματα ΤΝ.

Τροπολογία 1146
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4 α
Δικαιώματα διαφάνειας

1. Οι πάροχοι και οι φορείς υλοποίησης 
συστημάτων ΤΝ που επηρεάζουν φυσικά 
πρόσωπα, ιδίως μέσω της αξιολόγησης ή 
της αποτίμησής τους, της 
πραγματοποίησης προβλέψεων σχετικά 
με αυτά, της σύστασης πληροφοριών, 
αγαθών ή υπηρεσιών προς αυτά ή του 
καθορισμού ή του επηρεασμού της 
πρόσβασής τους σε αγαθά και υπηρεσίες, 
ενημερώνουν τα φυσικά πρόσωπα ότι 
υπόκεινται στη χρήση του εν λόγω 
συστήματος ΤΝ.
2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 περιλαμβάνουν σαφή και 
συνοπτική ένδειξη σχετικά με τον πάροχο 
ή τον πάροχο και τον σκοπό του 
συστήματος ΤΝ, πληροφορίες σχετικά με 
τα δικαιώματα του φυσικού προσώπου 
που παρέχονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, καθώς και αναφορά σε 
δημόσια διαθέσιμο πόρο όπου διατίθενται 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 
σύστημα ΤΝ, ιδίως τη σχετική 
καταχώριση στη βάση δεδομένων της ΕΕ 
που αναφέρεται στο άρθρο 60, κατά 
περίπτωση.
3. Οι πληροφορίες αυτές παρουσιάζονται 
σε συνοπτική, κατανοητή και εύκολα 
προσβάσιμη μορφή, μεταξύ άλλων και για 
τα άτομα με αναπηρία.
4. Η υποχρέωση αυτή δεν θίγει άλλες 
νομοθετικές πράξεις της Ένωσης ή των 
κρατών μελών, ιδίως τον κανονισμό 
2016/679 [ΓΚΠΔ], την οδηγία 2016/680 
[LED], τον κανονισμό 2022/XXX [DSA].
5. Οι συμμετέχοντες στην ΤΝ θα έχουν το 
δικαίωμα να μην υπόκεινται σε σύστημα 
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ΤΝ υψηλού κινδύνου.

Or. en

Τροπολογία 1147
Kosma Złotowski, Patryk Jaki, Vincenzo Sofo, Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4 α
Κοινοποίηση σχετικά με τη χρήση 

συστήματος ΤΝ
1. Οι χρήστες συστημάτων ΤΝ που 
επηρεάζουν φυσικά πρόσωπα, ιδίως μέσω 
της αξιολόγησης ή της αποτίμησής τους, 
της πραγματοποίησης προβλέψεων 
σχετικά με αυτά, της σύστασης 
πληροφοριών, αγαθών ή υπηρεσιών σε 
αυτά ή του καθορισμού ή του 
επηρεασμού της πρόσβασής τους σε 
αγαθά και υπηρεσίες, ενημερώνουν τα 
φυσικά πρόσωπα ότι υπόκεινται στη 
χρήση του εν λόγω συστήματος ΤΝ.
2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 περιλαμβάνουν σαφή και 
συνοπτική ένδειξη του χρήστη και του 
σκοπού του συστήματος ΤΝ, πληροφορίες 
σχετικά με τα δικαιώματα του φυσικού 
προσώπου που παρέχονται δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού, καθώς και 
αναφορά σε δημόσια διαθέσιμο πόρο 
όπου μπορούν να βρεθούν περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με το σύστημα ΤΝ, 
ιδίως τη σχετική καταχώριση στη βάση 
δεδομένων της ΕΕ που αναφέρεται στο 
άρθρο 60, κατά περίπτωση.
3. Οι πληροφορίες αυτές παρουσιάζονται 
σε συνοπτική, κατανοητή και εύκολα 
προσβάσιμη μορφή, μεταξύ άλλων και για 
τα άτομα με αναπηρία.
4. Η υποχρέωση αυτή δεν θίγει άλλες 
νομοθετικές πράξεις της Ένωσης ή των 
κρατών μελών, ιδίως τον κανονισμό 
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2016/679, την οδηγία 2016/680 και τον 
κανονισμό 2022/XXX.

Or. en

Τροπολογία 1148
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, Petar Vitanov, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4 β
Απαιτήσεις προσβασιμότητας για 

παρόχους και χρήστες συστημάτων ΤΝ
1. Οι πάροχοι συστημάτων ΤΝ 
διασφαλίζουν ότι τα συστήματά τους 
είναι προσβάσιμα σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις προσβασιμότητας που 
ορίζονται στο τμήμα I τμήμα II τμήμα VI 
και στο τμήμα VII του παραρτήματος I 
της οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 πριν από τη 
διάθεση των εν λόγω συστημάτων στην 
αγορά ή τη θέση τους σε λειτουργία.
2. Οι χρήστες των συστημάτων ΤΝ 
χρησιμοποιούν τα εν λόγω συστήματα 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
προσβασιμότητας που ορίζονται στο 
τμήμα III τμήμα IV τμήμα VI και στο 
τμήμα VII του παραρτήματος I της 
οδηγίας (ΕΕ) 2019/882.
3. Οι χρήστες των συστημάτων ΤΝ 
καταρτίζουν τις απαραίτητες 
πληροφορίες σύμφωνα με το παράρτημα 
V της οδηγίας (ΕΕ) 2019/882. Με την 
επιφύλαξη του παραρτήματος VIII του 
παρόντος κανονισμού, οι πληροφορίες 
διατίθενται στο κοινό με προσβάσιμο 
τρόπο για τα άτομα με αναπηρία και 
διατηρούνται για όσο διάστημα 
χρησιμοποιείται το σύστημα ΤΝ.
4. Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων 
των επηρεαζόμενων προσώπων σε 
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πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και τη 
λειτουργία των συστημάτων ΤΝ, των 
υποχρεώσεων διαφάνειας για τους 
παρόχους και τους χρήστες ΤΝ, των 
υποχρεώσεων διασφάλισης συνεπούς και 
ουσιαστικής δημόσιας διαφάνειας βάσει 
του παρόντος κανονισμού, οι πάροχοι και 
οι χρήστες των συστημάτων ΤΝ 
διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες, τα 
έντυπα και τα μέτρα που παρέχονται 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό 
καθίστανται διαθέσιμα κατά τρόπο ώστε 
να είναι εύκολα εύληπτα, κατανοητά και 
προσβάσιμα σύμφωνα με το παράρτημα I 
της οδηγίας 2019/882.
5. Οι χρήστες των συστημάτων ΤΝ 
διασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται 
διαδικασίες ώστε η χρήση των 
συστημάτων ΤΝ να εξακολουθεί να 
συμμορφώνεται με τις ισχύουσες 
απαιτήσεις προσβασιμότητας. Οι αλλαγές 
στα χαρακτηριστικά της χρήσης, οι 
αλλαγές στις εφαρμοστέες απαιτήσεις 
προσβασιμότητας και οι αλλαγές στα 
εναρμονισμένα πρότυπα ή στις τεχνικές 
προδιαγραφές με βάση τις οποίες 
δηλώνεται ότι η χρήση ενός συστήματος 
ΤΝ πληροί τις απαιτήσεις 
προσβασιμότητας λαμβάνονται δεόντως 
υπόψη από τον χρήστη.
6. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, οι 
χρήστες συστημάτων ΤΝ λαμβάνουν τα 
αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να 
συμμορφωθούν με τις εφαρμοστέες 
απαιτήσεις προσβασιμότητας. Όταν είναι 
αναγκαίο, και κατόπιν αιτήματος του 
χρήστη, ο πάροχος του εν λόγω 
συστήματος ΤΝ συνεργάζεται με τον 
χρήστη για τη συμμόρφωση της χρήσης 
του συστήματος ΤΝ με τις εφαρμοστέες 
απαιτήσεις προσβασιμότητας.
7. Επιπλέον, όταν η χρήση συστήματος 
ΤΝ δεν συμμορφώνεται με τις 
εφαρμοστέες απαιτήσεις 
προσβασιμότητας, ο χρήστης ενημερώνει 
αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών 
μελών στα οποία χρησιμοποιείται το 
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σύστημα, παραθέτοντας λεπτομέρειες, 
ιδίως σχετικά με τη μη συμμόρφωση και 
τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που έχουν 
ληφθεί. Συνεργάζονται με την αρχή, 
κατόπιν αιτήματος της εν λόγω αρχής, 
σχετικά με τυχόν μέτρα που λαμβάνονται 
για τη συμμόρφωση της χρήσης του 
συστήματος ΤΝ με τις εφαρμοστέες 
απαιτήσεις προσβασιμότητας.
8. Τα συστήματα ΤΝ και η χρήση τους, 
τα οποία συμμορφώνονται με 
εναρμονισμένα τεχνικά πρότυπα ή μέρη 
αυτών που απορρέουν από την οδηγία 
(ΕΕ) 2019/882, τα στοιχεία αναφοράς 
των οποίων έχουν δημοσιευθεί στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, τεκμαίρεται ότι 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 
προσβασιμότητας του παρόντος 
κανονισμού, στον βαθμό που τα εν λόγω 
πρότυπα ή μέρη αυτών καλύπτουν τις εν 
λόγω απαιτήσεις.
9. Τα συστήματα ΤΝ και η χρήση τους, 
τα οποία συμμορφώνονται με τις τεχνικές 
προδιαγραφές ή μέρη τους που έχουν 
εγκριθεί για την οδηγία (ΕΕ) 2019/882, 
τεκμαίρεται ότι συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις προσβασιμότητας του 
παρόντος κανονισμού, στον βαθμό που οι 
εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές ή μέρη 
αυτών καλύπτουν τις εν λόγω απαιτήσεις.

Or. en

Τροπολογία 1149
Kosma Złotowski, Patryk Jaki, Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4 β
Επεξήγηση της ατομικής λήψης 

αποφάσεων
1. Απόφαση που λαμβάνεται από 
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σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου ή με τη 
συνδρομή του, η οποία παράγει έννομα 
αποτελέσματα σχετικά με ένα πρόσωπο ή 
η οποία το επηρεάζει σημαντικά με 
παρόμοιο τρόπο, συνοδεύεται από 
ουσιαστική, σχετική εξήγηση 
τουλάχιστον:
τον ρόλο του συστήματος ΤΝ στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων·
τα δεδομένα εισόδου που αφορούν το 
θιγόμενο πρόσωπο, 
συμπεριλαμβανομένης της μνείας των 
προσωπικών του δεδομένων βάσει των 
οποίων ελήφθη η απόφαση·
γ) για τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου, τον σύνδεσμο προς την 
καταχώριση στη βάση δεδομένων της ΕΕ 
που αναφέρεται στο άρθρο 60·
τις πληροφορίες σχετικά με τα 
δικαιώματα του προσώπου δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
υποβολής καταγγελίας στην εθνική 
εποπτική αρχή.
Για να έχουν νόημα οι πληροφορίες 
σχετικά με τα δεδομένα εισόδου που 
αναφέρονται στο στοιχείο β), πρέπει να 
περιλαμβάνουν εύληπτη περιγραφή των 
συμπερασμάτων που αντλούνται από 
άλλα δεδομένα.
2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στη 
χρήση συστημάτων ΤΝ:
α) που επιτρέπεται από τον νόμο να 
εντοπίζουν, να προλαμβάνουν, να 
διερευνούν και να διώκουν ποινικά 
αδικήματα ή άλλη παράνομη 
συμπεριφορά υπό τους όρους που 
προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 
41 και στο άρθρο 52 του παρόντος 
κανονισμού, εάν δεν εξηγούν ότι η 
απόφαση είναι αναγκαία και αναλογική 
για τον εντοπισμό, την πρόληψη, τη 
διερεύνηση και τη δίωξη συγκεκριμένου 
περιστατικού·
των οποίων οι εξαιρέσεις ή οι περιορισμοί 
στην υποχρέωση της παραγράφου 1 
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απορρέουν από το δίκαιο της Ένωσης ή 
κράτους μέλους, το οποίο προβλέπει 
κατάλληλες άλλες εγγυήσεις για τα 
δικαιώματα, τις ελευθερίες και τα έννομα 
συμφέροντα του θιγόμενου προσώπου.
3. Η εξήγηση κατά την έννοια της 
παραγράφου 1 παρέχεται κατά τον χρόνο 
κοινοποίησης της απόφασης στο θιγόμενο 
πρόσωπο και παρέχεται με σαφή, εύκολα 
κατανοητό και κατανοητό τρόπο, 
προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρία.
4. Εάν το θιγόμενο πρόσωπο πιστεύει ότι 
η απόφαση παρήγαγε έννομα 
αποτελέσματα ή το επηρεάζει σημαντικά 
με παρόμοιο τρόπο, αλλά ο πάροχος δεν 
έχει παράσχει την εξήγηση, μπορεί να το 
ζητήσει. Ο πάροχος ενημερώνει το 
θιγόμενο πρόσωπο εντός 7 ημερών 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο 
αξιολόγησε το αίτημα και, εάν γίνει 
δεκτό, η εξήγηση παρέχεται χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Εάν το 
αίτημα απορριφθεί, ο πάροχος 
ενημερώνει το θιγόμενο πρόσωπο σχετικά 
με το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας 
στην εθνική εποπτική αρχή.

Or. en

Τροπολογία 1150
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4 β
Αρχές που ισχύουν για όλα τα συστήματα 

ΤΝ
1. Οι πάροχοι και οι φορείς εφαρμογής 
συστημάτων ΤΝ τηρούν τις ακόλουθες 
αρχές:
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Τα συστήματα ΤΝ πρέπει να 
χρησιμοποιούνται με δίκαιο και διαφανή 
τρόπο σε σχέση με τους συμμετέχοντες 
στην ΤΝ·
Οι συμμετέχοντες στην ΤΝ έχουν το 
δικαίωμα να λαμβάνουν αυτομάτως 
εξηγήσεις σύμφωνα με το άρθρο 4γ·
Τα υποκείμενα ΤΝ έχουν το δικαίωμα να 
αντιταχθούν σε απόφαση που λαμβάνεται 
αποκλειστικά από σύστημα ΤΝ ή 
βασίζονται σε σημαντικό βαθμό στα 
αποτελέσματα ενός συστήματος ΤΝ, η 
οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που 
τα αφορούν ή τα επηρεάζει σημαντικά με 
παρόμοιο τρόπο. Η παρούσα παράγραφος 
ισχύει με την επιφύλαξη του άρθρου 22 
του κανονισμού 2016/679·
Τα συστήματα ΤΝ δεν χρησιμοποιούνται 
για την εκμετάλλευση των ασυμμετριών 
ισχύος και πληροφοριών εις βάρος των 
συμμετεχόντων στην ΤΝ, ανεξάρτητα 
από το αν οι εν λόγω ασυμμετρίες 
υφίστανται ήδη ή ενδέχεται να 
δημιουργηθούν ή να επιδεινωθούν από τη 
χρήση των ίδιων των συστημάτων ΤΝ. 
Ειδικότερα, τα συστήματα ΤΝ δεν 
μπορούν να χρησιμοποιούνται για 
διακρίσεις εις βάρος των υποκειμένων 
της ΤΝ με βάση τα χαρακτηριστικά που 
απαριθμούνται στο άρθρο 21 του 
Ευρωπαϊκού Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων, με βάση βιομετρικά 
δεδομένα, καθώς και με βάση 
οικονομικούς παράγοντες·
Τα συστήματα ΤΝ πρέπει να είναι 
ασφαλή και προστατευμένα, 
διασφαλίζοντας επιδόσεις αξιόπιστες, 
ακριβείς και αξιόπιστες καθ’ όλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής τους·
Τα συστήματα ΤΝ που προορίζονται να 
αλληλεπιδρούν με υποκείμενα ΤΝ 
σχεδιάζονται και αναπτύσσονται κατά 
τρόπο ώστε τα φυσικά πρόσωπα να 
ενημερώνονται ότι αλληλεπιδρούν με ένα 
σύστημα ΤΝ, ιδίως όταν τα 
αποτελέσματα ή η συμπεριφορά του 
μπορεί να είναι ευλόγως λανθασμένα για 
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τον άνθρωπο·
2. Οι πάροχοι συστημάτων ΤΝ είναι 
υπεύθυνοι για τις αρχές που καθορίζονται 
στην παράγραφο 1 και είναι σε θέση να 
αποδείξουν τη συμμόρφωσή τους με 
αυτές. Η απαίτηση αυτή ισχύει αναλόγως 
για τους παρόχους όταν έχουν επηρεάσει 
σημαντικά τον επιδιωκόμενο σκοπό ή τον 
τρόπο λειτουργίας του συστήματος ΤΝ·
3. Η λειτουργία των συστημάτων ΤΝ 
παρακολουθείται και αξιολογείται 
τακτικά, ώστε να διασφαλίζεται ότι 
σέβονται τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που ορίζονται στο ενωσιακό 
δίκαιο·
4. Οι αρχές αυτές εφαρμόζονται με την 
επιφύλαξη των υφιστάμενων 
υποχρεώσεων σχετικά με τη διαφάνεια, 
την αιτιολόγηση ή τα κίνητρα της λήψης 
αποφάσεων βάσει του δικαίου των 
κρατών μελών ή του δικαίου της 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 1151
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4 β
Δικαίωμα επεξήγησης της ατομικής 

λήψης αποφάσεων
1. Μια απόφαση που λαμβάνεται από τον 
χρήστη με βάση τα αποτελέσματα ενός 
συστήματος ΤΝ και η οποία παράγει 
έννομα αποτελέσματα σε θιγόμενο 
πρόσωπο, ή η οποία επηρεάζει σημαντικά 
με παρόμοιο τρόπο το εν λόγω πρόσωπο, 
συνοδεύεται από ουσιαστική εξήγηση:
τον ρόλο του συστήματος ΤΝ στη 
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διαδικασία λήψης αποφάσεων·
τη λογική που ακολουθείται, τις κύριες 
παραμέτρους της λήψης αποφάσεων και 
το σχετικό βάρος τους· καθώς και
τα δεδομένα εισόδου που αφορούν το 
θιγόμενο πρόσωπο και καθεμία από τις 
κύριες παραμέτρους βάσει των οποίων 
ελήφθη η απόφαση.
Για να έχουν νόημα οι πληροφορίες 
σχετικά με τα δεδομένα εισόδου που 
αναφέρονται στο στοιχείο γ), πρέπει να 
περιλαμβάνουν εύληπτη περιγραφή των 
συμπερασμάτων που συνάγονται από 
άλλα δεδομένα, εάν αυτό είναι το 
συμπέρασμα που σχετίζεται με την κύρια 
παράμετρο.
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, 
απαγορεύεται στις αρχές επιβολής του 
νόμου ή στις δικαστικές αρχές της 
Ένωσης να χρησιμοποιούν συστήματα 
ΤΝ που θεωρούνται κλειστά ή 
χαρακτηρισμένα ως ιδιόκτητα από τους 
παρόχους ή τους διανομείς·
3. Η επεξήγηση κατά την έννοια της 
παραγράφου 1 παρέχεται κατά τον χρόνο 
κοινοποίησης της απόφασης στο θιγόμενο 
πρόσωπο.

Or. en

Τροπολογία 1152
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4 γ
Επεξήγηση της ατομικής λήψης 

αποφάσεων
1. Κάθε απόφαση που λαμβάνεται από 
σύστημα ΤΝ ή με τη συνδρομή του, η 
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οποία παράγει έννομα αποτελέσματα 
σχετικά με έναν συμμετέχοντα ΤΝ, ή η 
οποία επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο 
τρόπο ένα υποκείμενο ΤΝ, συνοδεύεται 
από ουσιαστική, σχετική επεξήγηση 
τουλάχιστον:
τον ρόλο του συστήματος ΤΝ στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων και τον 
βαθμό στον οποίο τα αποτελέσματα που 
παράγονται από το σύστημα ΤΝ 
επηρέασαν την απόφαση στην περίπτωση 
αυτή·
τη λογική που ακολουθείται, τις κύριες 
παραμέτρους της λήψης αποφάσεων και 
το σχετικό βάρος τους·
τα δεδομένα εισόδου που αφορούν το 
υποκείμενο της ΤΝ, 
συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
το αφορούν, και καθεμία από τις 
παραμέτρους βάσει των οποίων ελήφθη η 
απόφαση. Για να είναι ουσιαστικές οι 
πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα 
εισόδου, πρέπει να περιλαμβάνουν 
εύληπτη περιγραφή των συμπερασμάτων 
που αντλούνται από άλλα δεδομένα·
δ) κατά περίπτωση, την κατηγορία ή την 
ομάδα στην οποία έχει ταξινομηθεί το 
αντικείμενο ΤΝ·
ε) κατά πόσον η ίδια απόφαση ελήφθη σε 
σχέση με άλλα πρόσωπα σε παρόμοιες 
περιστάσεις και, εάν όχι, επεξήγηση των 
λόγων για τους οποίους το υποκείμενο της 
ΤΝ έτυχε διαφορετικής μεταχείρισης, με 
την επιφύλαξη της προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·
στ) για τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου, τον σύνδεσμο προς την 
καταχώριση στη βάση δεδομένων της ΕΕ 
που αναφέρεται στο άρθρο 60·
πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα 
του προσώπου δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματος υποβολής καταγγελίας σε 
εποπτική αρχή·
2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στη 
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χρήση συστημάτων ΤΝ:
α) που επιτρέπεται από τον νόμο να 
εντοπίζουν, να προλαμβάνουν, να 
διερευνούν και να διώκουν ποινικά 
αδικήματα ή άλλη παράνομη 
συμπεριφορά υπό τους όρους που 
προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 
41 και στο άρθρο 52 του παρόντος 
κανονισμού, εάν δεν εξηγούνται η 
απόφαση που είναι αναγκαία και 
αναλογική για τον εντοπισμό, την 
πρόληψη, τη διερεύνηση και τη δίωξη 
συγκεκριμένου αδικήματος·
των οποίων οι εξαιρέσεις ή οι περιορισμοί 
στην υποχρέωση της παραγράφου 1 
απορρέουν από το δίκαιο της Ένωσης ή 
κράτους μέλους, το οποίο προβλέπει 
κατάλληλες άλλες εγγυήσεις για τα 
δικαιώματα, τις ελευθερίες και τα έννομα 
συμφέροντα του θιγόμενου προσώπου·
3. Η επεξήγηση κατά την έννοια της 
παραγράφου 1 παρέχεται εξ ορισμού 
ταυτόχρονα με την κοινοποίηση της 
απόφασης στον συμμετέχοντα ΤΝ και 
παρέχεται με σαφή, εύκολα κατανοητό 
και κατανοητό τρόπο, προσβάσιμο σε 
άτομα με αναπηρία·
4. Εάν ένας συμμετέχων ΤΝ δεν έχει 
λάβει εξ ορισμού εξήγηση, οι 
συμμετέχοντες στην ΤΝ έχουν το 
δικαίωμα να τις ζητήσουν. Ο πάροχος 
ενημερώνει το θιγόμενο πρόσωπο εντός 7 
ημερών. Εάν το αίτημα απορριφθεί, ο 
πάροχος ενημερώνει το υποκείμενο της 
ΤΝ σχετικά με το δικαίωμα υποβολής 
καταγγελίας στην εθνική εποπτική αρχή.

Or. en

Τροπολογία 1153
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Adriana 
Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 γ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4 γ
Δικαίωμα λήψης εξηγήσεων σχετικά με 

τη λήψη ατομικών αποφάσεων
1. Απόφαση που λαμβάνεται από τον 
χρήστη με βάση τα αποτελέσματα ενός 
συστήματος ΤΝ και η οποία παράγει 
έννομα αποτελέσματα σε θιγόμενο 
πρόσωπο, ή η οποία επηρεάζει σημαντικά 
με παρόμοιο τρόπο το εν λόγω πρόσωπο, 
συνοδεύεται από ουσιαστική εξήγηση 
σχετικά με:
τον ρόλο του συστήματος ΤΝ στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων·
τη λογική που ακολουθείται, τις κύριες 
παραμέτρους της λήψης αποφάσεων και 
το σχετικό βάρος τους· καθώς και
τα δεδομένα εισόδου που αφορούν το 
θιγόμενο πρόσωπο και καθεμία από τις 
κύριες παραμέτρους βάσει των οποίων 
ελήφθη η απόφαση.
Για να έχουν νόημα οι πληροφορίες 
σχετικά με τα δεδομένα εισόδου που 
αναφέρονται στο στοιχείο γ), πρέπει να 
περιλαμβάνουν εύληπτη περιγραφή των 
συμπερασμάτων που συνάγονται από 
άλλα δεδομένα, εάν αυτό είναι το 
συμπέρασμα που σχετίζεται με την κύρια 
παράμετρο.
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, 
απαγορεύεται στις αρχές επιβολής του 
νόμου ή στις δικαστικές αρχές της 
Ένωσης να χρησιμοποιούν συστήματα 
ΤΝ που θεωρούνται κλειστά ή 
χαρακτηρισμένα ως ιδιόκτητα από τους 
παρόχους ή τους διανομείς·
3. Η επεξήγηση κατά την έννοια της 
παραγράφου 1 παρέχεται κατά τον χρόνο 
κοινοποίησης της απόφασης στο θιγόμενο 
πρόσωπο.

Or. en
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Τροπολογία 1154
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, Petar Vitanov, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4 δ
Δικαίωμα μη υπαγωγής σε μη 

συμμορφούμενα συστήματα ΤΝ
Τα φυσικά πρόσωπα έχουν το δικαίωμα 
να μην υπόκεινται σε συστήματα ΤΝ τα 
οποία:
ενέχουν απαράδεκτο κίνδυνο σύμφωνα με 
το άρθρο 5, ή
(β) κατά τα λοιπά δεν συμμορφώνονται 
με τις απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 1155
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5 5 -1. Απαγορεύονται όλες οι 
πρακτικές που σχετίζονται με την 
τεχνητή νοημοσύνη και τα συστήματα ΤΝ 
των οποίων η ανάπτυξη, η εφαρμογή ή η 
χρήση, ή η ευλόγως προβλέψιμη κακή 
χρήση, που επηρεάζουν δυσμενώς ή 
ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς την 
ουσία οποιουδήποτε θεμελιώδους 
δικαιώματος.

Or. en
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Τροπολογία 1156
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Απαγορεύονται οι ακόλουθες 
πρακτικές στον τομέα της τεχνητής 
νοημοσύνης:

1. Επιπλέον της παραγράφου -1, 
απαγορεύονται οι ακόλουθες πρακτικές 
τεχνητής νοημοσύνης:

Or. en

Τροπολογία 1157
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Adriana 
Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η διάθεση στην αγορά, η θέση σε 
λειτουργία ή η χρήση συστήματος ΤΝ που 
χρησιμοποιεί τεχνικές οι οποίες 
απευθύνονται στο υποσυνείδητο ενός 
προσώπου υπερκεράζοντας το συνειδητό 
του, προκειμένου να στρεβλώσει 
ουσιωδώς τη συμπεριφορά ενός 
προσώπου κατά τρόπο που προκαλεί ή 
ενδέχεται να προκαλέσει στο εν λόγω 
πρόσωπο ή σε άλλο πρόσωπο σωματική ή 
ψυχολογική βλάβη·

α) η διάθεση στην αγορά, η θέση σε 
λειτουργία ή η χρήση συστήματος ΤΝ που 
χρησιμοποιεί τεχνικές οι οποίες έχουν ως 
αποτέλεσμα ή ενδέχεται να στρεβλώσουν 
ουσιωδώς τη συμπεριφορά ενός 
προσώπου, υποβαθμίζοντας σημαντικά 
την ικανότητα των προσώπων να λάβουν 
τεκμηριωμένη απόφαση, με αποτέλεσμα 
το πρόσωπο να λάβει απόφαση που δεν 
θα είχαν λάβει διαφορετικά, κατά τρόπο 
που προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει 
στο εν λόγω πρόσωπο ή άλλο πρόσωπο ή 
ομάδα προσώπων υλική βλάβη ή ηθική 
βλάβη, συμπεριλαμβανομένης σωματικής, 
ψυχολογικής ή οικονομικής βλάβης·

Or. en



PE732.837v01-00 198/216 AM\1257725EL.docx

EL

Τροπολογία 1158
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä, Sylwia Spurek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η διάθεση στην αγορά, η θέση σε 
λειτουργία ή η χρήση συστήματος ΤΝ που 
χρησιμοποιεί τεχνικές οι οποίες 
απευθύνονται στο υποσυνείδητο ενός 
προσώπου υπερκεράζοντας το συνειδητό 
του, προκειμένου να στρεβλώσει 
ουσιωδώς τη συμπεριφορά ενός 
προσώπου κατά τρόπο που προκαλεί ή 
ενδέχεται να προκαλέσει στο εν λόγω 
πρόσωπο ή σε άλλο πρόσωπο σωματική ή 
ψυχολογική βλάβη·

α) η ανάπτυξη, η διάθεση στην αγορά, 
η θέση σε λειτουργία, η εφαρμογή ή η 
χρήση συστήματος ΤΝ που χρησιμοποιεί 
τεχνικές με αποτέλεσμα ή πιθανό 
αποτέλεσμα να στρεβλώνει ουσιωδώς τη 
συμπεριφορά ενός προσώπου ή μιας 
ομάδας, μεταξύ άλλων μέσω της 
παρεμπόδισης της ικανότητας του 
προσώπου να λάβει τεκμηριωμένη 
απόφαση, με αποτέλεσμα το πρόσωπο να 
λάβει απόφαση την οποία διαφορετικά 
δεν θα είχε λάβει, κατά τρόπο που 
προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει σε 
ένα πρόσωπο ή κοινωνία εν γένει 
σωματική, οικονομική ή ψυχολογική 
βλάβη·

Or. en

Τροπολογία 1159
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η διάθεση στην αγορά, η θέση σε 
λειτουργία ή η χρήση συστήματος ΤΝ που 
χρησιμοποιεί τεχνικές οι οποίες 
απευθύνονται στο υποσυνείδητο ενός 
προσώπου υπερκεράζοντας το συνειδητό 
του, προκειμένου να στρεβλώσει 
ουσιωδώς τη συμπεριφορά ενός 
προσώπου κατά τρόπο που προκαλεί ή 
ενδέχεται να προκαλέσει στο εν λόγω 
πρόσωπο ή σε άλλο πρόσωπο σωματική ή 
ψυχολογική βλάβη·

α) η διάθεση στην αγορά, η θέση σε 
λειτουργία ή η χρήση συστήματος ΤΝ που 
έχει αναπτυχθεί, αποσκοπεί ή 
χρησιμοποιείται για παραποίηση, 
παραπλάνηση ή στρέβλωση της 
συμπεριφοράς ενός προσώπου ή 
εκμετάλλευση των χαρακτηριστικών ενός 
προσώπου, κατά τρόπο που προκαλεί ή 
ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη:
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στα θεμελιώδη δικαιώματα του εν λόγω 
προσώπου, άλλου προσώπου ή ομάδας 
προσώπων, συμπεριλαμβανομένης της 
σωματικής ή ψυχολογικής υγείας και 
ασφάλειάς του, ή/και
ii) στη δημοκρατία, στο κράτος δικαίου ή 
στην κοινωνία γενικότερα·

Or. en

Τροπολογία 1160
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η διάθεση στην αγορά, η θέση σε 
λειτουργία ή η χρήση συστήματος ΤΝ που 
χρησιμοποιεί τεχνικές οι οποίες 
απευθύνονται στο υποσυνείδητο ενός 
προσώπου υπερκεράζοντας το συνειδητό 
του, προκειμένου να στρεβλώσει 
ουσιωδώς τη συμπεριφορά ενός 
προσώπου κατά τρόπο που προκαλεί ή 
ενδέχεται να προκαλέσει στο εν λόγω 
πρόσωπο ή σε άλλο πρόσωπο σωματική ή 
ψυχολογική βλάβη·

α) η διάθεση στην αγορά, η θέση σε 
λειτουργία ή η χρήση συστήματος ΤΝ που 
χρησιμοποιεί τεχνικές με αποτέλεσμα ή το 
πιθανό αποτέλεσμα της ουσιαστικής 
στρέβλωσης της συμπεριφοράς ενός 
προσώπου, υπονομεύοντας την ικανότητά 
του να λάβει αυτόνομη απόφαση, με 
αποτέλεσμα να λάβει απόφαση που δεν θα 
είχε λάβει διαφορετικά, κατά τρόπο που 
προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει στο 
εν λόγω πρόσωπο ή σε άλλα πρόσωπα 
υλική ή ηθική βλάβη, 
συμπεριλαμβανομένης της σωματικής, 
ψυχολογικής ή οικονομικής βλάβης·

Or. en

Τροπολογία 1161
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η διάθεση στην αγορά, η θέση σε α) η διάθεση στην αγορά, η θέση σε 
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λειτουργία ή η χρήση συστήματος ΤΝ που 
χρησιμοποιεί τεχνικές οι οποίες 
απευθύνονται στο υποσυνείδητο ενός 
προσώπου υπερκεράζοντας το συνειδητό 
του, προκειμένου να στρεβλώσει ουσιωδώς 
τη συμπεριφορά ενός προσώπου κατά 
τρόπο που προκαλεί ή ενδέχεται να 
προκαλέσει στο εν λόγω πρόσωπο ή σε 
άλλο πρόσωπο σωματική ή ψυχολογική 
βλάβη·

λειτουργία ή η χρήση συστήματος ΤΝ που 
χρησιμοποιεί τεχνικές οι οποίες 
απευθύνονται στο υποσυνείδητο ενός 
προσώπου υπερκεράζοντας το συνειδητό 
του, προκειμένου να στρεβλώσει ουσιωδώς 
τη συμπεριφορά ενός προσώπου·

Or. fr

Τροπολογία 1162
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η διάθεση στην αγορά, η θέση σε 
λειτουργία ή η χρήση συστήματος ΤΝ που 
χρησιμοποιεί τεχνικές οι οποίες 
απευθύνονται στο υποσυνείδητο ενός 
προσώπου υπερκεράζοντας το συνειδητό 
του, προκειμένου να στρεβλώσει 
ουσιωδώς τη συμπεριφορά ενός 
προσώπου κατά τρόπο που προκαλεί ή 
ενδέχεται να προκαλέσει στο εν λόγω 
πρόσωπο ή σε άλλο πρόσωπο σωματική ή 
ψυχολογική βλάβη·

α) η διάθεση στην αγορά, η θέση σε 
λειτουργία ή η χρήση συστήματος ΤΝ που 
χρησιμοποιεί τεχνικές χειραγώγησης, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων οι οποίες 
απευθύνονται στο υποσυνείδητο ενός 
προσώπου υπερκεράζοντας το συνειδητό 
του·

Or. en

Τροπολογία 1163
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Ramona 
Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, Malik Azmani, Alin 
Mituța

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η διάθεση στην αγορά, η θέση σε α) η διάθεση στην αγορά, η θέση σε 
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λειτουργία ή η χρήση συστήματος ΤΝ που 
χρησιμοποιεί τεχνικές οι οποίες 
απευθύνονται στο υποσυνείδητο ενός 
προσώπου υπερκεράζοντας το συνειδητό 
του, προκειμένου να στρεβλώσει 
ουσιωδώς τη συμπεριφορά ενός 
προσώπου κατά τρόπο που προκαλεί ή 
ενδέχεται να προκαλέσει στο εν λόγω 
πρόσωπο ή σε άλλο πρόσωπο σωματική ή 
ψυχολογική βλάβη·

λειτουργία ή η χρήση συστήματος ΤΝ που 
χρησιμοποιεί τεχνικές οι οποίες 
απευθύνονται στο υποσυνείδητο ενός 
προσώπου, με εξαίρεση τα συστήματα ΤΝ 
που χρησιμοποιούν τις εν λόγω τεχνικές 
για επιστημονική έρευνα και για 
εγκεκριμένους θεραπευτικούς σκοπούς με 
βάση τη ρητή συγκατάθεση των φυσικών 
προσώπων που εκτίθενται σε αυτές, τα 
οποία ταξινομούνται ως υψηλού κινδύνου 
για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού·

Or. en

Τροπολογία 1164
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η διάθεση στην αγορά, η θέση σε 
λειτουργία ή η χρήση συστήματος ΤΝ που 
χρησιμοποιεί τεχνικές οι οποίες 
απευθύνονται στο υποσυνείδητο ενός 
προσώπου υπερκεράζοντας το συνειδητό 
του, προκειμένου να στρεβλώσει ουσιωδώς 
τη συμπεριφορά ενός προσώπου κατά 
τρόπο που προκαλεί ή ενδέχεται να 
προκαλέσει στο εν λόγω πρόσωπο ή σε 
άλλο πρόσωπο σωματική ή ψυχολογική 
βλάβη·

α) η διάθεση στην αγορά, η θέση σε 
λειτουργία ή η χρήση συστήματος ΤΝ που 
χρησιμοποιεί τεχνικές οι οποίες 
απευθύνονται στο υποσυνείδητο ενός 
προσώπου υπερκεράζοντας το συνειδητό 
του, προκειμένου να στρεβλώσει ουσιωδώς 
τη συμπεριφορά ενός προσώπου·

Or. en

Τροπολογία 1165
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Andrzej Halicki, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, 
Radosław Sikorski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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α) η διάθεση στην αγορά, η θέση σε 
λειτουργία ή η χρήση συστήματος ΤΝ που 
χρησιμοποιεί τεχνικές οι οποίες 
απευθύνονται στο υποσυνείδητο ενός 
προσώπου υπερκεράζοντας το συνειδητό 
του, προκειμένου να στρεβλώσει ουσιωδώς 
τη συμπεριφορά ενός προσώπου κατά 
τρόπο που προκαλεί ή ενδέχεται να 
προκαλέσει στο εν λόγω πρόσωπο ή σε 
άλλο πρόσωπο σωματική ή ψυχολογική 
βλάβη·

α) η διάθεση στην αγορά, η θέση σε 
λειτουργία ή η χρήση συστήματος ΤΝ που 
χρησιμοποιεί τεχνικές οι οποίες 
απευθύνονται στο υποσυνείδητο ενός 
προσώπου υπερκεράζοντας το συνειδητό 
του, προκειμένου να στρεβλώσει ουσιωδώς 
τη συμπεριφορά ενός προσώπου κατά 
τρόπο που προκαλεί ή ενδέχεται να 
προκαλέσει στο εν λόγω πρόσωπο ή σε 
άλλο πρόσωπο σωματική ή ψυχολογική 
βλάβη που θα μπορούσε να έχει 
προβλεφθεί με τη δέουσα επιμέλεια·

Or. en

Τροπολογία 1166
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η διάθεση στην αγορά, η θέση σε 
λειτουργία ή η χρήση συστήματος ΤΝ που 
χρησιμοποιεί τεχνικές οι οποίες 
απευθύνονται στο υποσυνείδητο ενός 
προσώπου υπερκεράζοντας το συνειδητό 
του, προκειμένου να στρεβλώσει 
ουσιωδώς τη συμπεριφορά ενός προσώπου 
κατά τρόπο που προκαλεί ή ενδέχεται να 
προκαλέσει στο εν λόγω πρόσωπο ή σε 
άλλο πρόσωπο σωματική ή ψυχολογική 
βλάβη·

α) η διάθεση στην αγορά, η θέση σε 
λειτουργία ή η χρήση συστήματος ΤΝ με 
σκοπό να στρεβλώσει σημαντικά και 
ουσιωδώς τη συμπεριφορά ενός προσώπου 
ή να προκαλέσει άμεσα στο εν λόγω 
πρόσωπο ή σε άλλο πρόσωπο σημαντική 
βλάβη·

Or. en

Τροπολογία 1167
Karlo Ressler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η διάθεση στην αγορά, η θέση σε α) η διάθεση στην αγορά, η θέση σε 
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λειτουργία ή η χρήση συστήματος ΤΝ που 
χρησιμοποιεί τεχνικές οι οποίες 
απευθύνονται στο υποσυνείδητο ενός 
προσώπου υπερκεράζοντας το συνειδητό 
του, προκειμένου να στρεβλώσει 
ουσιωδώς τη συμπεριφορά ενός προσώπου 
κατά τρόπο που προκαλεί ή ενδέχεται να 
προκαλέσει στο εν λόγω πρόσωπο ή σε 
άλλο πρόσωπο σωματική ή ψυχολογική 
βλάβη·

λειτουργία ή η χρήση συστήματος ΤΝ που 
χρησιμοποιεί επιβλαβείς τεχνικές οι οποίες 
απευθύνονται στο υποσυνείδητο ενός 
προσώπου υπερκεράζοντας το συνειδητό 
του, με στόχο να στρεβλώσει ουσιωδώς τη 
συμπεριφορά ενός προσώπου κατά τρόπο 
που προκαλεί ή ενδέχεται με προβλέψιμο 
τρόπο να προκαλέσει στο εν λόγω 
πρόσωπο ή σε άλλο πρόσωπο σωματική ή 
ψυχολογική βλάβη·

Or. en

Τροπολογία 1168
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η διάθεση στην αγορά, η θέση σε 
λειτουργία ή η χρήση συστήματος ΤΝ που 
χρησιμοποιεί τεχνικές οι οποίες 
απευθύνονται στο υποσυνείδητο ενός 
προσώπου υπερκεράζοντας το συνειδητό 
του, προκειμένου να στρεβλώσει 
ουσιωδώς τη συμπεριφορά ενός προσώπου 
κατά τρόπο που προκαλεί ή ενδέχεται να 
προκαλέσει στο εν λόγω πρόσωπο ή σε 
άλλο πρόσωπο σωματική ή ψυχολογική 
βλάβη·

α) η διάθεση στην αγορά, η θέση σε 
λειτουργία ή η χρήση συστήματος ΤΝ που 
χρησιμοποιεί τεχνικές οι οποίες 
απευθύνονται στο υποσυνείδητο ενός 
προσώπου υπερκεράζοντας το συνειδητό 
του, με σκοπό να στρεβλώσει ουσιωδώς τη 
συμπεριφορά ενός προσώπου κατά τρόπο 
που προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει 
στο εν λόγω πρόσωπο ή σε άλλο πρόσωπο 
σωματική ή ψυχολογική βλάβη·

Or. en

Τροπολογία 1169
Svenja Hahn, Nicola Beer, Karen Melchior, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Abir Al-Sahlani, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η διάθεση στην αγορά, η θέση σε 
λειτουργία ή η χρήση συστήματος ΤΝ που 

α) η διάθεση στην αγορά, η θέση σε 
λειτουργία ή η χρήση συστήματος ΤΝ με 
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χρησιμοποιεί τεχνικές οι οποίες 
απευθύνονται στο υποσυνείδητο ενός 
προσώπου υπερκεράζοντας το συνειδητό 
του, προκειμένου να στρεβλώσει 
ουσιωδώς τη συμπεριφορά ενός 
προσώπου κατά τρόπο που προκαλεί ή 
ενδέχεται να προκαλέσει στο εν λόγω 
πρόσωπο ή σε άλλο πρόσωπο σωματική ή 
ψυχολογική βλάβη·

στόχο ή με αποτέλεσμα την ουσιαστική 
στρέβλωση της συμπεριφοράς ενός 
προσώπου κατά τρόπο που προκαλεί ή 
είναι ευλόγως πιθανό να προκαλέσει στο 
εν λόγω πρόσωπο ή άλλο πρόσωπο 
σωματική ή ψυχολογική βλάβη·

Or. en

Τροπολογία 1170
René Repasi, Marc Angel, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η διάθεση στην αγορά, η θέση σε 
λειτουργία ή η χρήση συστήματος ΤΝ που 
χρησιμοποιεί τεχνικές οι οποίες 
απευθύνονται στο υποσυνείδητο ενός 
προσώπου υπερκεράζοντας το συνειδητό 
του, προκειμένου να στρεβλώσει ουσιωδώς 
τη συμπεριφορά ενός προσώπου κατά 
τρόπο που προκαλεί ή ενδέχεται να 
προκαλέσει στο εν λόγω πρόσωπο ή σε 
άλλο πρόσωπο σωματική ή ψυχολογική 
βλάβη·

α) η διάθεση στην αγορά, η θέση σε 
λειτουργία ή η χρήση συστήματος ΤΝ που 
χρησιμοποιεί τεχνικές υπερκεράζοντας το 
συνειδητό του, προκειμένου να 
στρεβλώσει ουσιωδώς τη συμπεριφορά 
ενός προσώπου κατά τρόπο που προκαλεί 
ή ενδέχεται να προκαλέσει στο εν λόγω 
πρόσωπο ή σε άλλο πρόσωπο σωματική ή 
ψυχολογική βλάβη·

Or. en

Τροπολογία 1171
Marion Walsmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η διάθεση στην αγορά, η θέση σε 
λειτουργία ή η χρήση συστήματος ΤΝ που 
χρησιμοποιεί τεχνικές οι οποίες 
απευθύνονται στο υποσυνείδητο ενός 

α) η διάθεση στην αγορά, η θέση σε 
λειτουργία ή η χρήση συστήματος ΤΝ που 
χρησιμοποιεί τεχνικές οι οποίες 
απευθύνονται στο υποσυνείδητο ενός 
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προσώπου υπερκεράζοντας το συνειδητό 
του, προκειμένου να στρεβλώσει ουσιωδώς 
τη συμπεριφορά ενός προσώπου κατά 
τρόπο που προκαλεί ή ενδέχεται να 
προκαλέσει στο εν λόγω πρόσωπο ή σε 
άλλο πρόσωπο σωματική ή ψυχολογική 
βλάβη·

προσώπου υπερκεράζοντας το συνειδητό 
του, προκειμένου να στρεβλώσει ουσιωδώς 
τη συμπεριφορά ενός προσώπου κατά 
τρόπο που προκαλεί στο εν λόγω πρόσωπο 
ή σε άλλο πρόσωπο σωματική ή 
ψυχολογική βλάβη·

Or. en

Τροπολογία 1172
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Ramona 
Strugariu, Dragoş Pîslaru, Sophia in 't Veld, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Malik Azmani, Karen Melchior, Alin Mituța, Michal Šimečka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) Τη διάθεση στην αγορά, τη θέση 
σε λειτουργία ή τη χρήση συστήματος ΤΝ 
που χρησιμοποιεί σκόπιμα χειριστικές ή 
παραπλανητικές τεχνικές προκειμένου να 
στρεβλώσει ουσιωδώς τη συμπεριφορά 
ενός προσώπου κατά τρόπο που προκαλεί 
ή ενδέχεται να προκαλέσει στο εν λόγω 
πρόσωπο ή άλλο πρόσωπο σωματική ή 
ψυχολογική βλάβη, να παραβιάζει τα 
θεμελιώδη δικαιώματα του εν λόγω 
προσώπου ή άλλου προσώπου ή να 
παραβιάζει τις αξίες της Ένωσης που 
κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 1173
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, Petar Vitanov, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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α α) τη διάθεση στην αγορά, τη θέση 
σε λειτουργία ή τη χρήση συστήματος ΤΝ 
που χρησιμοποιεί τεχνικές 
υποσυνείδητου.

Or. en

Τροπολογία 1174
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä, Sylwia Spurek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η διάθεση στην αγορά, η θέση σε 
λειτουργία ή η χρήση συστήματος ΤΝ που 
εκμεταλλεύεται οποιοδήποτε από τα 
τρωτά σημεία συγκεκριμένης ομάδας 
προσώπων λόγω της ηλικίας, της 
σωματικής ή διανοητικής αναπηρίας 
τους, προκειμένου να στρεβλωθεί 
ουσιωδώς η συμπεριφορά προσώπου που 
ανήκει στην εν λόγω ομάδα κατά τρόπο 
που προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει 
στο εν λόγω πρόσωπο ή σε άλλο πρόσωπο 
σωματική ή ψυχολογική βλάβη·

β) η ανάπτυξη, η διάθεση στην αγορά, 
η θέση σε λειτουργία, η εγκατάσταση ή η 
χρήση ενός συστήματος ΤΝ που 
εκμεταλλεύεται ή μπορεί ευλόγως να 
προβλεφθεί ότι θα εκμεταλλευτεί 
οποιοδήποτε από τα χαρακτηριστικά ενός 
ή περισσότερων ατόμων ή μιας 
συγκεκριμένης ομάδας προσώπων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
χαρακτηριστικών γνωστών, συναγόμενων 
ή προβλεπόμενων χαρακτηριστικών 
προσωπικότητας, προσανατολισμών ή 
κοινωνικής ή οικονομικής κατάστασης, 
με αποτέλεσμα ή πιθανό αποτέλεσμα να 
στρεβλωθεί ουσιωδώς η συμπεριφορά ενός 
ή περισσότερων προσώπων που ανήκουν 
στην εν λόγω ομάδα κατά τρόπο που 
προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει υλική 
ή μη υλική βλάβη, συμπεριλαμβανομένης 
της σωματικής, οικονομικής ή 
ψυχολογικής βλάβης, ή να επηρεάσει τη 
δημοκρατία ή την κοινωνία εν γένει·

Or. en

Τροπολογία 1175
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η διάθεση στην αγορά, η θέση σε 
λειτουργία ή η χρήση συστήματος ΤΝ που 
εκμεταλλεύεται οποιοδήποτε από τα 
τρωτά σημεία συγκεκριμένης ομάδας 
προσώπων λόγω της ηλικίας, της 
σωματικής ή διανοητικής αναπηρίας 
τους, προκειμένου να στρεβλωθεί 
ουσιωδώς η συμπεριφορά προσώπου που 
ανήκει στην εν λόγω ομάδα κατά τρόπο 
που προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει 
στο εν λόγω πρόσωπο ή σε άλλο πρόσωπο 
σωματική ή ψυχολογική βλάβη·

β) η διάθεση στην αγορά, η θέση σε 
λειτουργία ή η χρήση συστήματος ΤΝ που 
εκμεταλλεύεται οποιοδήποτε από τα 
χαρακτηριστικά συγκεκριμένης ομάδας 
ατόμων λόγω της ηλικίας, του φύλου, της 
εθνοτικής καταγωγής, του γενετήσιου 
προσανατολισμού, της αναπηρίας ή κάθε 
άλλου βιολογικού, φυσικού, φυσιολογικού, 
συμπεριφορικού ή κοινωνικού 
χαρακτηριστικού που οδηγεί σε επιζήμια, 
δυσμενή ή διακριτική μεταχείριση έναντι 
προσώπων χωρίς τα εν λόγω 
χαρακτηριστικά, ή που χρησιμοποιείται 
για να στρεβλώσει ουσιωδώς τη 
συμπεριφορά προσώπου που ανήκει στην 
εν λόγω ομάδα κατά τρόπο που προκαλεί ή 
ενδέχεται να προκαλέσει σωματική, 
ψυχολογική ή υλική βλάβη στο εν λόγω 
πρόσωπο ή άλλο πρόσωπο·

Or. en

Αιτιολόγηση

The proposed text of the Commission is very limiting and does not sufficiently protect 
individuals, especially belonging to marginalised groups, from AI-based exploitation. The AI 
Act should go beyond the paternalistic approach of seeing certain groups of society as 
inherently ‘vulnerable’ and instead should appreciate that this vulnerability is caused by 
unfavourable treatment and socio-economic or other barriers individuals belonging to 
marginalised groups experience. Therefore, the AI Act should ensure the full protection of 
individuals and prohibit exploitation of any sensitive characteristic that would result in 
unfavourable or discriminatory treatment of persons with given characteristics. Finally, the 
provision needs to consider harms beyond those of psychical or psychological, and include 
material harm.

Τροπολογία 1176
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Adriana 
Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η διάθεση στην αγορά, η θέση σε 
λειτουργία ή η χρήση συστήματος ΤΝ που 
εκμεταλλεύεται οποιοδήποτε από τα 
τρωτά σημεία συγκεκριμένης ομάδας 
προσώπων λόγω της ηλικίας, της 
σωματικής ή διανοητικής αναπηρίας τους, 
προκειμένου να στρεβλωθεί ουσιωδώς η 
συμπεριφορά προσώπου που ανήκει στην 
εν λόγω ομάδα κατά τρόπο που προκαλεί ή 
ενδέχεται να προκαλέσει στο εν λόγω 
πρόσωπο ή σε άλλο πρόσωπο σωματική ή 
ψυχολογική βλάβη·

β) η διάθεση στην αγορά, η θέση σε 
λειτουργία ή η χρήση συστήματος ΤΝ που 
εκμεταλλεύεται ή μπορεί εύλογα να 
προβλεφθεί ότι θα εκμεταλλευτεί 
τρωτότητες παιδιών ή χαρακτηριστικά 
ενός προσώπου ή μιας συγκεκριμένης 
ομάδας προσώπων λόγω της ηλικίας τους, 
της σωματικής ή διανοητικής ικανότητάς 
τους, του φύλου, του γενετήσιου 
προσανατολισμού, της εθνοτικής 
καταγωγής, της φυλής, της καταγωγής 
και της θρησκείας ή της κοινωνικής ή 
οικονομικής τους κατάστασης, με 
αποτέλεσμα ή ενδέχεται να έχει ως 
αποτέλεσμα τη σημαντική στρέβλωση 
της συμπεριφοράς προσώπου που ανήκει 
στην εν λόγω ομάδα κατά τρόπο που 
προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει στο 
εν λόγω πρόσωπο ή άλλο πρόσωπο υλική ή 
ηθική βλάβη, συμπεριλαμβανομένης της 
σωματικής, ψυχολογικής ή οικονομικής 
βλάβης·

Or. en

Τροπολογία 1177
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η διάθεση στην αγορά, η θέση σε 
λειτουργία ή η χρήση συστήματος ΤΝ που 
εκμεταλλεύεται οποιοδήποτε από τα 
τρωτά σημεία συγκεκριμένης ομάδας 
προσώπων λόγω της ηλικίας, της 
σωματικής ή διανοητικής αναπηρίας τους, 
προκειμένου να στρεβλωθεί ουσιωδώς η 
συμπεριφορά προσώπου που ανήκει στην 
εν λόγω ομάδα κατά τρόπο που προκαλεί ή 
ενδέχεται να προκαλέσει στο εν λόγω 
πρόσωπο ή σε άλλο πρόσωπο σωματική ή 
ψυχολογική βλάβη·

β) η διάθεση στην αγορά, η θέση σε 
λειτουργία ή η χρήση συστήματος ΤΝ που 
εκμεταλλεύεται ή μπορεί ευλόγως να 
προβλεφθεί θα εκμεταλλευτεί τα τρωτά 
σημεία συγκεκριμένης ομάδας προσώπων 
λόγω της ηλικίας τους, της σωματικής ή 
διανοητικής τους ικανότητας, του φύλου, 
του φύλου, του γενετήσιου 
προσανατολισμού, της εθνοτικής ή 
κοινωνικής καταγωγής, της φυλής, της 
θρησκείας ή των πεποιθήσεων ή της 
κοινωνικής ή οικονομικής τους 
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κατάστασης, με αποτέλεσμα ή το πιθανό 
αποτέλεσμα της υλικής στρέβλωσης της 
συμπεριφοράς ενός προσώπου κατά τρόπο 
που προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει 
στο εν λόγω πρόσωπο ή σε άλλα πρόσωπα 
υλική ή μη υλική βλάβη, 
συμπεριλαμβανομένης της σωματικής, 
ψυχολογικής ή οικονομικής βλάβης·

Or. en

Τροπολογία 1178
Rob Rooken
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η διάθεση στην αγορά, η θέση σε 
λειτουργία ή η χρήση συστήματος ΤΝ που 
εκμεταλλεύεται οποιοδήποτε από τα τρωτά 
σημεία συγκεκριμένης ομάδας προσώπων 
λόγω της ηλικίας, της σωματικής ή 
διανοητικής αναπηρίας τους, προκειμένου 
να στρεβλωθεί ουσιωδώς η συμπεριφορά 
προσώπου που ανήκει στην εν λόγω ομάδα 
κατά τρόπο που προκαλεί ή ενδέχεται να 
προκαλέσει στο εν λόγω πρόσωπο ή σε 
άλλο πρόσωπο σωματική ή ψυχολογική 
βλάβη·

β) η διάθεση στην αγορά, η θέση σε 
λειτουργία ή η χρήση συστήματος ΤΝ που 
εκμεταλλεύεται οποιοδήποτε από τα τρωτά 
σημεία ενός προσώπου ή μιας ομάδας 
προσώπων βάσει οποιουδήποτε 
χαρακτηριστικού ή συνδυασμού τους, 
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, 
των εξής: της ηλικίας, της φυλής, του 
φύλου, του χρώματος, της κατάστασης 
της υγείας, της κοινωνικής και 
οικονομικής κατάστασης, της αναπηρίας, 
των πολιτικών ή άλλων φρονημάτων, 
προκειμένου να στρεβλώσουν ουσιωδώς 
τη συμπεριφορά ενός προσώπου που 
ανήκει στην ομάδα αυτή κατά τρόπο που 
προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει στο 
εν λόγω πρόσωπο ή άλλο πρόσωπο 
σωματική ή ψυχολογική βλάβη·

Or. en

Τροπολογία 1179
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η διάθεση στην αγορά, η θέση σε 
λειτουργία ή η χρήση συστήματος ΤΝ που 
εκμεταλλεύεται οποιοδήποτε από τα 
τρωτά σημεία συγκεκριμένης ομάδας 
προσώπων λόγω της ηλικίας, της 
σωματικής ή διανοητικής αναπηρίας 
τους, προκειμένου να στρεβλωθεί 
ουσιωδώς η συμπεριφορά προσώπου που 
ανήκει στην εν λόγω ομάδα κατά τρόπο 
που προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει 
στο εν λόγω πρόσωπο ή σε άλλο πρόσωπο 
σωματική ή ψυχολογική βλάβη·

(β) η διάθεση στην αγορά, η θέση σε 
λειτουργία ή η χρήση συστήματος ΤΝ που 
εκμεταλλεύεται τυχόν τρωτά σημεία 
συγκεκριμένου προσώπου ή ομάδας 
ατόμων, όπως η ηλικία ή η σωματική ή 
διανοητική αναπηρία·

Or. fr

Τροπολογία 1180
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η διάθεση στην αγορά, η θέση σε 
λειτουργία ή η χρήση συστήματος ΤΝ που 
εκμεταλλεύεται οποιοδήποτε από τα τρωτά 
σημεία συγκεκριμένης ομάδας προσώπων 
λόγω της ηλικίας, της σωματικής ή 
διανοητικής αναπηρίας τους, 
προκειμένου να στρεβλωθεί ουσιωδώς η 
συμπεριφορά προσώπου που ανήκει στην 
εν λόγω ομάδα κατά τρόπο που προκαλεί 
ή ενδέχεται να προκαλέσει στο εν λόγω 
πρόσωπο ή σε άλλο πρόσωπο σωματική ή 
ψυχολογική βλάβη·

β) η διάθεση στην αγορά, η θέση σε 
λειτουργία ή η χρήση συστήματος ΤΝ που 
εκμεταλλεύεται, εκ προθέσεως ή μη, 
οποιοδήποτε από τα τρωτά σημεία 
προσώπου ή ομάδας προσώπων βάσει 
οποιουδήποτε ευαίσθητου ή 
προστατευόμενου χαρακτηριστικού, 
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, 
της ηλικίας, του φύλου και της 
ταυτότητας φύλου, της φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, της κατάστασης 
της υγείας, του γενετήσιου 
προσανατολισμού, των χαρακτηριστικών 
φύλου, της κοινωνικής ή οικονομικής 
κατάστασης, του καθεστώτος 
εργαζομένου, του καθεστώτος 
μετανάστευσης ή της αναπηρίας 
σύμφωνα με το άρθρο 21 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

Or. en



AM\1257725EL.docx 211/216 PE732.837v01-00

EL

Τροπολογία 1181
Svenja Hahn, Nicola Beer, Karen Melchior, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Samira Rafaela, Monica Semedo, Salima Yenbou, Abir Al-Sahlani, 
Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η διάθεση στην αγορά, η θέση σε 
λειτουργία ή η χρήση συστήματος ΤΝ που 
εκμεταλλεύεται οποιοδήποτε από τα τρωτά 
σημεία συγκεκριμένης ομάδας προσώπων 
λόγω της ηλικίας, της σωματικής ή 
διανοητικής αναπηρίας τους, προκειμένου 
να στρεβλωθεί ουσιωδώς η συμπεριφορά 
προσώπου που ανήκει στην εν λόγω ομάδα 
κατά τρόπο που προκαλεί ή ενδέχεται να 
προκαλέσει στο εν λόγω πρόσωπο ή σε 
άλλο πρόσωπο σωματική ή ψυχολογική 
βλάβη·

β) η διάθεση στην αγορά, η θέση σε 
λειτουργία ή η χρήση συστήματος ΤΝ που 
εκμεταλλεύεται οποιοδήποτε από τα τρωτά 
σημεία ενός ατόμου, 
συμπεριλαμβανομένων των 
χαρακτηριστικών της γνωστής ή 
προβλεπόμενης προσωπικότητας ή της 
κοινωνικής ή οικονομικής κατάστασης 
του εν λόγω ατόμου, συγκεκριμένης 
ομάδας προσώπων λόγω της ηλικίας, της 
σωματικής ή διανοητικής αναπηρίας τους, 
προκειμένου 
να στρεβλωθεί ουσιωδώς η συμπεριφορά 
προσώπου που ανήκει στην εν λόγω ομάδα 
κατά τρόπο που προκαλεί ή ενδέχεται να 
προκαλέσει στο εν λόγω πρόσωπο 
ή σε άλλο πρόσωπο σωματική ή 
ψυχολογική βλάβη·

Or. en

Τροπολογία 1182
René Repasi, Marc Angel, Andreas Schieder, Paul Tang, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η διάθεση στην αγορά, η θέση σε 
λειτουργία ή η χρήση συστήματος ΤΝ που 
εκμεταλλεύεται οποιοδήποτε από τα τρωτά 
σημεία συγκεκριμένης ομάδας προσώπων 
λόγω της ηλικίας, της σωματικής ή 
διανοητικής αναπηρίας τους, προκειμένου 

β) η διάθεση στην αγορά, η θέση σε 
λειτουργία ή η χρήση συστήματος ΤΝ που 
εκμεταλλεύεται οποιοδήποτε από τα τρωτά 
σημεία ενός ατόμου ή συγκεκριμένης 
ομάδας προσώπων λόγω της ηλικίας, της 
σωματικής ή διανοητικής αναπηρίας τους, 
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να στρεβλωθεί ουσιωδώς η συμπεριφορά 
προσώπου που ανήκει στην εν λόγω ομάδα 
κατά τρόπο που προκαλεί ή ενδέχεται να 
προκαλέσει στο εν λόγω πρόσωπο ή σε 
άλλο πρόσωπο σωματική ή ψυχολογική 
βλάβη·

προκειμένου να στρεβλωθεί ουσιωδώς η 
συμπεριφορά προσώπου που ανήκει στην 
εν λόγω ομάδα κατά τρόπο που προκαλεί ή 
ενδέχεται να προκαλέσει στο εν λόγω 
πρόσωπο ή σε άλλο πρόσωπο σωματική ή 
ψυχολογική, υλική ή οικονομική βλάβη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση βιομετρικών στοιχείων για την κατηγοριοποίηση και την αναγνώριση συναισθημάτων 
θα πρέπει να απαγορεύεται. Η κατάταξη ενός προσώπου σε μια κατηγορία στιγματισμού, όπως 
«εγκληματίας», μπορεί από μόνη της να επηρεάσει σοβαρά την ιδιωτική ζωή ενός προσώπου 
και θα μπορούσε να οδηγήσει σε διακρίσεις.

Τροπολογία 1183
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Andrzej Halicki, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, 
Radosław Sikorski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η διάθεση στην αγορά, η θέση σε 
λειτουργία ή η χρήση συστήματος ΤΝ που 
εκμεταλλεύεται οποιοδήποτε από τα τρωτά 
σημεία συγκεκριμένης ομάδας προσώπων 
λόγω της ηλικίας, της σωματικής ή 
διανοητικής αναπηρίας τους, προκειμένου 
να στρεβλωθεί ουσιωδώς η συμπεριφορά 
προσώπου που ανήκει στην εν λόγω ομάδα 
κατά τρόπο που προκαλεί ή ενδέχεται να 
προκαλέσει στο εν λόγω πρόσωπο ή σε 
άλλο πρόσωπο σωματική ή ψυχολογική 
βλάβη·

β) η διάθεση στην αγορά, η θέση σε 
λειτουργία ή η χρήση συστήματος ΤΝ που 
εκμεταλλεύεται οποιοδήποτε από τα τρωτά 
σημεία συγκεκριμένης ομάδας προσώπων 
λόγω της ηλικίας, της σωματικής ή 
διανοητικής αναπηρίας τους, προκειμένου 
να στρεβλωθεί ουσιωδώς η συμπεριφορά 
προσώπου που ανήκει στην εν λόγω ομάδα 
κατά τρόπο που προκαλεί ή ενδέχεται να 
προκαλέσει στο εν λόγω πρόσωπο ή σε 
άλλο πρόσωπο σωματική ή ψυχολογική 
βλάβη που θα μπορούσε να έχει 
προβλεφθεί με τη δέουσα επιμέλεια·

Or. en

Τροπολογία 1184
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η διάθεση στην αγορά, η θέση σε 
λειτουργία ή η χρήση συστήματος ΤΝ που 
εκμεταλλεύεται οποιοδήποτε από τα τρωτά 
σημεία συγκεκριμένης ομάδας προσώπων 
λόγω της ηλικίας, της σωματικής ή 
διανοητικής αναπηρίας τους, προκειμένου 
να στρεβλωθεί ουσιωδώς η συμπεριφορά 
προσώπου που ανήκει στην εν λόγω ομάδα 
κατά τρόπο που προκαλεί ή ενδέχεται να 
προκαλέσει στο εν λόγω πρόσωπο ή σε 
άλλο πρόσωπο σωματική ή ψυχολογική 
βλάβη·

β) η διάθεση στην αγορά, η θέση σε 
λειτουργία ή η χρήση συστήματος ΤΝ που 
εκμεταλλεύεται οποιοδήποτε από τα τρωτά 
σημεία συγκεκριμένης ομάδας προσώπων 
λόγω της ηλικίας, της σωματικής ή 
διανοητικής αναπηρίας τους, με στόχο ή 
αποτέλεσμα τη σημαντική στρέβλωση 
της συμπεριφοράς προσώπου που ανήκει 
στην εν λόγω ομάδα κατά τρόπο που 
προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει 
άμεσα σημαντική βλάβη στο εν λόγω 
πρόσωπο ή άλλο πρόσωπο·

Or. en

Τροπολογία 1185
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Ramona 
Strugariu, Dragoş Pîslaru, Sophia in 't Veld, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Malik Azmani, Karen Melchior, Alin Mituța, Michal Šimečka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η διάθεση στην αγορά, η θέση σε 
λειτουργία ή η χρήση συστήματος ΤΝ που 
εκμεταλλεύεται οποιοδήποτε από τα τρωτά 
σημεία συγκεκριμένης ομάδας προσώπων 
λόγω της ηλικίας, της σωματικής ή 
διανοητικής αναπηρίας τους, 
προκειμένου να στρεβλωθεί ουσιωδώς η 
συμπεριφορά προσώπου που ανήκει στην 
εν λόγω ομάδα κατά τρόπο που προκαλεί ή 
ενδέχεται να προκαλέσει στο εν λόγω 
πρόσωπο ή σε άλλο πρόσωπο σωματική ή 
ψυχολογική βλάβη·

β) η διάθεση στην αγορά, η θέση σε 
λειτουργία ή η χρήση συστήματος ΤΝ που 
εκμεταλλεύεται οποιοδήποτε από τα τρωτά 
σημεία συγκεκριμένης ομάδας προσώπων, 
προκειμένου να στρεβλωθεί ουσιωδώς η 
συμπεριφορά προσώπου που ανήκει στην 
εν λόγω ομάδα κατά τρόπο που προκαλεί ή 
ενδέχεται να προκαλέσει στο εν λόγω 
πρόσωπο ή σε άλλο πρόσωπο σωματική ή 
ψυχολογική βλάβη·

Or. en

Τροπολογία 1186
Marion Walsmann
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η διάθεση στην αγορά, η θέση σε 
λειτουργία ή η χρήση συστήματος ΤΝ που 
εκμεταλλεύεται οποιοδήποτε από τα τρωτά 
σημεία συγκεκριμένης ομάδας προσώπων 
λόγω της ηλικίας, της σωματικής ή 
διανοητικής αναπηρίας τους, προκειμένου 
να στρεβλωθεί ουσιωδώς η συμπεριφορά 
προσώπου που ανήκει στην εν λόγω ομάδα 
κατά τρόπο που προκαλεί ή ενδέχεται να 
προκαλέσει στο εν λόγω πρόσωπο ή σε 
άλλο πρόσωπο σωματική ή ψυχολογική 
βλάβη·

β) η διάθεση στην αγορά, η θέση σε 
λειτουργία ή η χρήση συστήματος ΤΝ που 
εκμεταλλεύεται οποιοδήποτε από τα τρωτά 
σημεία συγκεκριμένης ομάδας προσώπων 
λόγω της ηλικίας, της σωματικής ή 
διανοητικής αναπηρίας τους, προκειμένου 
να στρεβλωθεί ουσιωδώς η συμπεριφορά 
προσώπου που ανήκει στην εν λόγω ομάδα 
κατά τρόπο που προκαλεί στο εν λόγω 
πρόσωπο ή σε άλλο πρόσωπο σωματική ή 
ψυχολογική βλάβη·

Or. en

Τροπολογία 1187
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η διάθεση στην αγορά, η θέση σε 
λειτουργία ή η χρήση συστημάτων ΤΝ από 
τις δημόσιες αρχές ή εξ ονόματός τους για 
την αξιολόγηση ή την ταξινόμηση της 
αξιοπιστίας των φυσικών προσώπων για 
ορισμένο χρονικό διάστημα με βάση την 
κοινωνική τους συμπεριφορά ή τα γνωστά 
ή προβλεπόμενα προσωπικά 
χαρακτηριστικά τους ή χαρακτηριστικά 
της προσωπικότητάς τους, με κοινωνική 
βαθμολογία η οποία οδηγεί σε ένα ή σε 
αμφότερα από τα ακόλουθα:

γ) η διάθεση στην αγορά, η θέση σε 
λειτουργία ή η χρήση συστημάτων ΤΝ από 
δημόσιες αρχές ή για λογαριασμό τους ή 
από ιδιωτικούς φορείς με σκοπό την 
κοινωνική βαθμολόγηση.

Or. en

Τροπολογία 1188
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η διάθεση στην αγορά, η θέση σε 
λειτουργία ή η χρήση συστημάτων ΤΝ από 
τις δημόσιες αρχές ή εξ ονόματός τους 
για την αξιολόγηση ή την ταξινόμηση της 
αξιοπιστίας των φυσικών προσώπων για 
ορισμένο χρονικό διάστημα με βάση την 
κοινωνική τους συμπεριφορά ή τα γνωστά 
ή προβλεπόμενα προσωπικά 
χαρακτηριστικά τους ή χαρακτηριστικά 
της προσωπικότητάς τους, με κοινωνική 
βαθμολογία η οποία οδηγεί σε ένα ή σε 
αμφότερα από τα ακόλουθα:

γ) η διάθεση στην αγορά, η θέση σε 
λειτουργία ή η χρήση συστημάτων ΤΝ για 
την αξιολόγηση ή την ταξινόμηση της 
αξιοπιστίας των φυσικών προσώπων για 
ορισμένο χρονικό διάστημα με βάση την 
κοινωνική τους συμπεριφορά ή τα γνωστά 
ή προβλεπόμενα προσωπικά 
χαρακτηριστικά τους ή χαρακτηριστικά 
της προσωπικότητάς τους·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Απαγορεύουμε την κοινωνική βαθμολόγηση από τον Ι.Α. σε κάθε περίπτωση και όχι μόνο από 
τις δημόσιες αρχές ή σε περίπτωση πρόκλησης ζημίας.

Τροπολογία 1189
Vincenzo Sofo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η διάθεση στην αγορά, η θέση σε 
λειτουργία ή η χρήση συστημάτων ΤΝ από 
τις δημόσιες αρχές ή εξ ονόματός τους για 
την αξιολόγηση ή την ταξινόμηση της 
αξιοπιστίας των φυσικών προσώπων για 
ορισμένο χρονικό διάστημα με βάση την 
κοινωνική τους συμπεριφορά ή τα γνωστά 
ή προβλεπόμενα προσωπικά 
χαρακτηριστικά τους ή χαρακτηριστικά 
της προσωπικότητάς τους, με κοινωνική 
βαθμολογία η οποία οδηγεί σε ένα ή σε 
αμφότερα από τα ακόλουθα:

γ) η διάθεση στην αγορά, η θέση σε 
λειτουργία ή η χρήση συστημάτων ΤΝ από 
δημόσιες αρχές ή εξ ονόματός τους, καθώς 
και από ιδιωτικές εταιρείες, 
συμπεριλαμβανομένων των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης και των παρόχων 
υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, για την 
αξιολόγηση ή την ταξινόμηση της 
αξιοπιστίας των φυσικών προσώπων για 
ορισμένο χρονικό διάστημα με βάση την 
κοινωνική τους συμπεριφορά ή τα γνωστά 
ή προβλεπόμενα προσωπικά 
χαρακτηριστικά τους ή 
χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, 
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με κοινωνική βαθμολογία η οποία οδηγεί 
σε ένα ή σε αμφότερα από τα ακόλουθα:

Or. en


