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Τροπολογία 1581
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το σύστημα διαχείρισης κινδύνου 
συνίσταται σε μια συνεχή επαναληπτική 
διαδικασία καθ’ όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής ενός συστήματος ΤΝ υψηλού 
κινδύνου, η οποία απαιτεί τακτική 
συστηματική επικαιροποίηση. 
Περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

2. Το σύστημα διαχείρισης κινδύνου 
συνίσταται σε μια συνεχή επαναληπτική 
διαδικασία καθ’ όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής ενός συστήματος ΤΝ υψηλού 
κινδύνου, η οποία απαιτεί τακτική 
συστηματική επανεξέταση και 
επικαιροποίηση. Περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα βήματα:

Or. en

Τροπολογία 1582
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προσδιορισμό και ανάλυση των 
γνωστών και προβλέψιμων κινδύνων που 
συνδέονται με κάθε σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου·

α) προσδιορισμό και ανάλυση των 
γνωστών και ευλόγως προβλέψιμων 
κινδύνων που μπορεί να εγκυμονεί το 
σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου και τα 
συστήματα ΤΝ με απροσδιόριστες 
χρήσεις για:
i) την υγεία ή την ασφάλεια φυσικών 
προσώπων·
ii) τα νομικά δικαιώματα ή το νομικό 
καθεστώς φυσικών προσώπων·
iii) τα θεμελιώδη δικαιώματα φυσικών 
προσώπων·
iv) την ισότιμη πρόσβαση φυσικών 
προσώπων σε υπηρεσίες και ευκαιρίες·
v) τις αξίες της Ένωσης που 
κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ.



PE732.839v01-00 4/215 AM\1257727EL.docx

EL

vi) την κοινωνία εν γένει και το 
περιβάλλον.

Or. en

Τροπολογία 1583
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Marina Kaljurand, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προσδιορισμό και ανάλυση των 
γνωστών και προβλέψιμων κινδύνων που 
συνδέονται με κάθε σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου·

α) προσδιορισμό και ανάλυση των 
γνωστών και ευλόγως προβλέψιμων 
κινδύνων που μπορεί να εγκυμονεί το 
σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου και τα 
συστήματα ΤΝ με απροσδιόριστες 
χρήσεις για:
i) την υγεία ή την ασφάλεια φυσικών 
προσώπων·
ii) τα νομικά δικαιώματα ή το νομικό 
καθεστώς φυσικών προσώπων·
iii) τα θεμελιώδη δικαιώματα·
iv) την ισότιμη πρόσβαση φυσικών 
προσώπων σε υπηρεσίες και ευκαιρίες·
v) τις αξίες της Ένωσης που 
κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 1584
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Ramona 
Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, Malik Azmani, Alin 
Mituța

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προσδιορισμό και ανάλυση των 
γνωστών και προβλέψιμων κινδύνων που 

α) προσδιορισμό και ανάλυση των 
γνωστών και ευλόγως προβλέψιμων 
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συνδέονται με κάθε σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου·

κινδύνων που συνδέονται με κάθε σύστημα 
ΤΝ υψηλού κινδύνου όσον αφορά την 
υγεία, την ασφάλεια, τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και τις αξίες της Ένωσης, 
όπως κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της 
ΣΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 1585
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προσδιορισμό και ανάλυση των 
γνωστών και προβλέψιμων κινδύνων που 
συνδέονται με κάθε σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου·

α) προσδιορισμό και ανάλυση των 
γνωστών και ευλόγως προβλέψιμων 
κινδύνων για τις βλάβες που είναι πιο 
πιθανό να προκύψουν για την υγεία, την 
ασφάλεια ή τα θεμελιώδη δικαιώματα 
υπό το πρίσμα του επιδιωκόμενου σκοπού 
του συστήματος ΤΝ υψηλού κινδύνου·

Or. en

Τροπολογία 1586
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προσδιορισμό και ανάλυση των 
γνωστών και προβλέψιμων κινδύνων που 
συνδέονται με κάθε σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου·

α) προσδιορισμό και ανάλυση των 
γνωστών και προβλέψιμων κινδύνων που 
συνδέονται με κάθε σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου, μεταξύ άλλων μέσω εκτίμησης 
επιπτώσεων στα θεμελιώδη δικαιώματα, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 9α·

Or. en
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Τροπολογία 1587
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προσδιορισμό και ανάλυση των 
γνωστών και προβλέψιμων κινδύνων που 
συνδέονται με κάθε σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου·

α) προσδιορισμό και ανάλυση των 
γνωστών και προβλέψιμων κινδύνων για 
τις βλάβες που είναι πιο πιθανό να 
προκύψουν για την υγεία, την ασφάλεια ή 
τα θεμελιώδη δικαιώματα υπό το πρίσμα 
του επιδιωκόμενου σκοπού του 
συστήματος ΤΝ υψηλού κινδύνου·

Or. en

Τροπολογία 1588
Marion Walsmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προσδιορισμό και ανάλυση των 
γνωστών και προβλέψιμων κινδύνων που 
συνδέονται με κάθε σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου·

α) προσδιορισμό και ανάλυση των 
γνωστών και προβλέψιμων κινδύνων για 
την υγεία και την ασφάλεια ή για τα 
θεμελιώδη δικαιώματα ενός προσώπου 
που συνδέεται με κάθε σύστημα ΤΝ 
υψηλού κινδύνου·

Or. en

Τροπολογία 1589
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) Τους κινδύνους, τις ζημίες και τις 
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ζημίες που πράγματι εκτελέστηκαν στο 
παρελθόν από το σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου, είτε προκύπτουν από τη χρήση 
του συστήματος ΤΝ υψηλού κινδύνου για 
τον προβλεπόμενο σκοπό του είτε από 
άλλη χρήση·

Or. fr

Τροπολογία 1590
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Maria Grapini, Brando Benifei

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) αξιολόγηση του τρόπου τήρησης 
των αρχών του άρθρου 4α·

Or. en

Τροπολογία 1591
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, 
Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εκτίμηση και αξιολόγηση των 
κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν 
όταν το σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου 
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό του και υπό 
συνθήκες ευλόγως προβλέψιμης κακής 
χρήσης·

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 1592
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εκτίμηση και αξιολόγηση των 
κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν 
όταν το σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου 
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό του και υπό 
συνθήκες ευλόγως προβλέψιμης κακής 
χρήσης·

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 1593
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εκτίμηση και αξιολόγηση των 
κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν 
όταν το σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου 
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό του και υπό συνθήκες 
ευλόγως προβλέψιμης κακής χρήσης·

β) εκτίμηση και αξιολόγηση των 
κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν 
όταν το σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου 
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό του ή την ευλόγως 
προβλέψιμη χρήσηκαι υπό συνθήκες 
ευλόγως προβλέψιμης κακής χρήσης·

Or. en

Τροπολογία 1594
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 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εκτίμηση και αξιολόγηση των 
κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν 

β) εκτίμηση και αξιολόγηση των 
κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν 
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όταν το σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου 
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό του και υπό συνθήκες 
ευλόγως προβλέψιμης κακής χρήσης·

όταν το σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου 
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό του ή την ευλόγως 
προβλέψιμη χρήση και υπό συνθήκες 
ευλόγως προβλέψιμης κακής χρήσης·

Or. en

Τροπολογία 1595
Marion Walsmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εκτίμηση και αξιολόγηση των 
κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν 
όταν το σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου 
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό του και υπό 
συνθήκες ευλόγως προβλέψιμης κακής 
χρήσης·

β) εκτίμηση και αξιολόγηση των 
κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν 
όταν το σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου 
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό του·

Or. en

Τροπολογία 1596
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εκτίμηση και αξιολόγηση των 
κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν 
όταν το σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου 
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό του και υπό συνθήκες 
ευλόγως προβλέψιμης κακής χρήσης·

β) εκτίμηση και αξιολόγηση των 
κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν 
όταν το σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου 
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό του και υπό συνθήκες 
ευλόγως προβλέψιμης χρήσης ή κακής 
χρήσης·

Or. en
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Τροπολογία 1597
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) αξιολόγηση άλλων πιθανών 
κινδύνων με βάση την ανάλυση των 
δεδομένων που συλλέγονται από το 
σύστημα παρακολούθησης μετά τη 
διάθεση στην αγορά, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 61·

γ) αξιολόγηση νέων κινδύνων 
συνεπών με αυτούς που περιγράφονται 
στην παράγραφο 2α του παρόντος 
άρθρου και εντοπίζονται με βάση την 
ανάλυση των δεδομένων που συλλέγονται 
από το σύστημα παρακολούθησης μετά τη 
διάθεση στην αγορά, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 61·

Or. en

Τροπολογία 1598
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, 
Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) αξιολόγηση άλλων πιθανών 
κινδύνων με βάση την ανάλυση των 
δεδομένων που συλλέγονται από το 
σύστημα παρακολούθησης μετά τη 
διάθεση στην αγορά, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 61·

γ) αξιολόγηση νέων πιθανών 
σημαντικών κινδύνων με βάση την 
ανάλυση των δεδομένων που συλλέγονται 
από το σύστημα παρακολούθησης μετά τη 
διάθεση στην αγορά, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 61·

Or. en

Τροπολογία 1599
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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γ α) Δοκιμή σε δοκιμαστήριο της 
λειτουργίας των συστημάτων Ι.Α.·

Or. fr

Τροπολογία 1600
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) θέσπιση κατάλληλων μέτρων 
διαχείρισης κινδύνου σύμφωνα με τις 
διατάξεις των επόμενων παραγράφων.

δ) θέσπιση κατάλληλων και 
στοχοθετημένων μέτρων διαχείρισης 
κινδύνου, που έχουν σχεδιαστεί για την 
αντιμετώπιση εντοπισμένων γνωστών και 
προβλέψιμων κινδύνων για την υγεία και 
την ασφάλεια ή για τα θεμελιώδη 
ανθρώπινα δικαιώματα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των ακόλουθων παραγράφων·

Or. en

Τροπολογία 1601
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) θέσπιση κατάλληλων μέτρων 
διαχείρισης κινδύνου σύμφωνα με τις 
διατάξεις των επόμενων παραγράφων.

δ) θέσπιση κατάλληλων και 
στοχευμένων μέτρων διαχείρισης 
κινδύνων για την αντιμετώπιση των 
σημαντικών κινδύνων που έχουν 
εντοπιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των 
ακόλουθων παραγράφων.

Or. en

Τροπολογία 1602
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
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Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 a. Οι κίνδυνοι που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 αφορούν μόνο εκείνους που 
μπορούν ευλόγως να μετριαστούν ή να 
εξαλειφθούν μέσω της ανάπτυξης ή του 
σχεδιασμού του συστήματος ΤΝ υψηλού 
κινδύνου ή μέσω της παροχής επαρκών 
τεχνικών πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 1603
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο 
δ) λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις 
επιπτώσεις και τις πιθανές 
αλληλεπιδράσεις που προκύπτουν από τη 
συνδυασμένη εφαρμογή των απαιτήσεων 
που ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο 2. 
Λαμβάνουν υπόψη τη γενικά 
αναγνωρισμένη εξέλιξη της τεχνολογίας, 
μεταξύ άλλων όπως αντικατοπτρίζεται 
στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα ή τις 
κοινές προδιαγραφές.

3. Τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο 
δ) λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις 
επιπτώσεις και τις πιθανές 
αλληλεπιδράσεις που προκύπτουν από τη 
συνδυασμένη εφαρμογή των απαιτήσεων 
που ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο 2, με 
σκοπό την αποτελεσματική 
ελαχιστοποίηση των κινδύνων, 
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μια 
κατάλληλη ισορροπία στην εφαρμογή των 
μέτρων για την εκπλήρωση αυτών των 
απαιτήσεων. Λαμβάνουν υπόψη τη γενικά 
αναγνωρισμένη εξέλιξη της τεχνολογίας, 
μεταξύ άλλων όπως αποτυπώνεται στα 
σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα.

Or. en

Τροπολογία 1604
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
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Garraud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο 
δ) λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις 
επιπτώσεις και τις πιθανές 
αλληλεπιδράσεις που προκύπτουν από τη 
συνδυασμένη εφαρμογή των απαιτήσεων 
που ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο 2. 
Λαμβάνουν υπόψη τη γενικά 
αναγνωρισμένη εξέλιξη της τεχνολογίας, 
μεταξύ άλλων όπως αντικατοπτρίζεται στα 
σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα ή τις 
κοινές προδιαγραφές.

3. Τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο 
δ) λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις 
επιπτώσεις και τις πιθανές 
αλληλεπιδράσεις που προκύπτουν από τη 
συνδυασμένη εφαρμογή των απαιτήσεων 
που ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο 2. 
Λαμβάνουν υπόψη τη γενικά 
αναγνωρισμένη εξέλιξη της τεχνολογίας, 
ιδίως όπως αντικατοπτρίζεται στις κοινές 
τεχνικές προδιαγραφές που έχει εγκρίνει η 
Επιτροπή ή στα σχετικά εναρμονισμένα 
πρότυπα.

Or. fr

Τροπολογία 1605
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο 
δ) λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις 
επιπτώσεις και τις πιθανές 
αλληλεπιδράσεις που προκύπτουν από τη 
συνδυασμένη εφαρμογή των απαιτήσεων 
που ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο 2. 
Λαμβάνουν υπόψη τη γενικά 
αναγνωρισμένη εξέλιξη της τεχνολογίας, 
μεταξύ άλλων όπως αντικατοπτρίζεται 
στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα ή 
τις κοινές προδιαγραφές.

3. Τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο 
δ) λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις 
επιπτώσεις και τις πιθανές 
αλληλεπιδράσεις που προκύπτουν από τη 
συνδυασμένη εφαρμογή των απαιτήσεων 
που ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο 2, με 
σκοπό την πιο αποτελεσματική 
ελαχιστοποίηση των κινδύνων, 
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μια 
κατάλληλη ισορροπία στην εφαρμογή των 
μέτρων για την εκπλήρωση αυτών των 
απαιτήσεων.

Or. en
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Τροπολογία 1606
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο 
δ) λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις 
επιπτώσεις και τις πιθανές 
αλληλεπιδράσεις που προκύπτουν από τη 
συνδυασμένη εφαρμογή των απαιτήσεων 
που ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο 2. 
Λαμβάνουν υπόψη τη γενικά 
αναγνωρισμένη εξέλιξη της τεχνολογίας, 
μεταξύ άλλων όπως αντικατοπτρίζεται στα 
σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα ή τις 
κοινές προδιαγραφές.

3. Τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο 
δ) λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις 
επιπτώσεις και τις πιθανές 
αλληλεπιδράσεις που προκύπτουν από τη 
συνδυασμένη εφαρμογή των απαιτήσεων 
που ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο 2. 
Λαμβάνουν υπόψη την εξέλιξη της 
τεχνολογίας, μεταξύ άλλων όπως 
αντικατοπτρίζεται στα σχετικά 
εναρμονισμένα πρότυπα ή τις κοινές 
προδιαγραφές.

Or. en

Τροπολογία 1607
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan, Vincenzo Sofo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο 
δ) είναι τέτοια ώστε κάθε υπολειπόμενος 
κίνδυνος που συνδέεται με κάθε 
παράγοντα κινδύνου, καθώς και ο 
συνολικός υπολειπόμενος κίνδυνος των 
συστημάτων ΤΝ υψηλού κινδύνου να 
κρίνονται αποδεκτοί, υπό την προϋπόθεση 
ότι το σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου 
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό του ή υπό συνθήκες 
ευλόγως προβλέψιμης κακής χρήσης. Οι 
εν λόγω υπολειπόμενοι κίνδυνοι 
κοινοποιούνται στον χρήστη.

4. Τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο 
δ) είναι τέτοια ώστε ο συνολικός 
υπολειπόμενος κίνδυνος των συστημάτων 
ΤΝ υψηλού κινδύνου να κρίνεται ευλόγως 
αποδεκτός, λαμβανομένων υπόψη των 
οφελών που αναμένεται εύλογα να 
αποφέρει το σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου και, υπό την προϋπόθεση ότι το 
σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου 
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον 
προβλεπόμενο σκοπό του ή υπό συνθήκες 
ευλόγως προβλέψιμης κατάχρησης, υπό 
την επιφύλαξη όρων, προϋποθέσεων 
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όπως διατίθενται από τον πάροχο, και 
συμβατικών περιορισμών και 
περιορισμών αδειοδότησης. Οι εν λόγω 
υπολειπόμενοι κίνδυνοι κοινοποιούνται 
στον χρήστη.

Or. en

Τροπολογία 1608
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο 
δ) είναι τέτοια ώστε κάθε υπολειπόμενος 
κίνδυνος που συνδέεται με κάθε 
παράγοντα κινδύνου, καθώς και ο 
συνολικός υπολειπόμενος κίνδυνος των 
συστημάτων ΤΝ υψηλού κινδύνου να 
κρίνονται αποδεκτοί, υπό την 
προϋπόθεση ότι το σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου χρησιμοποιείται σύμφωνα με 
τον επιδιωκόμενο σκοπό του ή υπό 
συνθήκες ευλόγως προβλέψιμης κακής 
χρήσης. Οι εν λόγω υπολειπόμενοι 
κίνδυνοι κοινοποιούνται στον χρήστη.

4. Τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο 
δ) είναι τέτοια ώστε κάθε υπολειπόμενος 
κίνδυνος που συνδέεται με κάθε κίνδυνο, 
καθώς και ο συνολικός υπολειπόμενος 
κίνδυνος από συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου:

Or. fr

Τροπολογία 1609
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, 
Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο 
δ) είναι τέτοια ώστε κάθε υπολειπόμενος 

4. Τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο 
δ) είναι τέτοια ώστε κάθε σημαντικός 
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κίνδυνος που συνδέεται με κάθε 
παράγοντα κινδύνου, καθώς και ο 
συνολικός υπολειπόμενος κίνδυνος των 
συστημάτων ΤΝ υψηλού κινδύνου να 
κρίνονται αποδεκτοί, υπό την προϋπόθεση 
ότι το σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου 
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό του ή υπό συνθήκες 
ευλόγως προβλέψιμης κακής χρήσης. Οι 
εν λόγω υπολειπόμενοι κίνδυνοι 
κοινοποιούνται στον χρήστη.

υπολειπόμενος κίνδυνος που συνδέεται με 
κάθε παράγοντα κινδύνου, καθώς και ο 
συνολικός υπολειπόμενος κίνδυνος των 
συστημάτων ΤΝ υψηλού κινδύνου να 
κρίνονται ευλόγως ότι είναι αποδεκτοί, 
λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη που 
ευλόγως αναμένεται να αποφέρει το 
σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου και υπό 
την προϋπόθεση ότι το σύστημα ΤΝ 
υψηλού κινδύνου χρησιμοποιείται 
σύμφωνα με τον επιδιωκόμενο σκοπό του. 
Οι εν λόγω εναπομένοντες σημαντικοί 
κίνδυνοι κοινοποιούνται στον χρήστη.

Or. en

Τροπολογία 1610
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο 
δ) είναι τέτοια ώστε κάθε υπολειπόμενος 
κίνδυνος που συνδέεται με κάθε 
παράγοντα κινδύνου, καθώς και ο 
συνολικός υπολειπόμενος κίνδυνος των 
συστημάτων ΤΝ υψηλού κινδύνου να 
κρίνονται αποδεκτοί, υπό την προϋπόθεση 
ότι το σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου 
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό του ή υπό συνθήκες 
ευλόγως προβλέψιμης κακής χρήσης. Οι εν 
λόγω υπολειπόμενοι κίνδυνοι 
κοινοποιούνται στον χρήστη.

4. Τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο 
δ) είναι τέτοια ώστε κάθε υπολειπόμενος 
κίνδυνος που συνδέεται με κάθε 
παράγοντα κινδύνου, καθώς και ο 
συνολικός υπολειπόμενος κίνδυνος των 
συστημάτων ΤΝ υψηλού κινδύνου να 
κρίνονται αποδεκτοί, υπό την προϋπόθεση 
ότι το σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου 
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό του ή υπό συνθήκες 
ευλόγως προβλέψιμης κακής χρήσης. Οι εν 
λόγω υπολειπόμενοι κίνδυνοι και οι 
αιτιολογημένες αποφάσεις που 
λαμβάνονται κοινοποιούνται στον πάροχο 
και τίθενται στη διάθεση των 
συμμετεχόντων στην ΤΝ.

Or. en

Τροπολογία 1611
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Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο 
δ) είναι τέτοια ώστε κάθε υπολειπόμενος 
κίνδυνος που συνδέεται με κάθε 
παράγοντα κινδύνου, καθώς και ο 
συνολικός υπολειπόμενος κίνδυνος των 
συστημάτων ΤΝ υψηλού κινδύνου να 
κρίνονται αποδεκτοί, υπό την προϋπόθεση 
ότι το σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου 
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό του ή υπό συνθήκες 
ευλόγως προβλέψιμης κακής χρήσης. Οι εν 
λόγω υπολειπόμενοι κίνδυνοι 
κοινοποιούνται στον χρήστη.

4. Τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο 
δ) είναι τέτοια ώστε οποιοσδήποτε 
σημαντικός υπολειπόμενος κίνδυνος των 
συστημάτων ΤΝ υψηλού κινδύνου 
κρίνεται ευλόγως αποδεκτός, 
λαμβανομένων υπόψη των οφελών που 
αναμένεται εύλογα να αποφέρει το 
σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου και υπό 
την προϋπόθεση ότι το σύστημα ΤΝ 
υψηλού κινδύνου χρησιμοποιείται 
σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση του 
ή υπό συνθήκες ευλόγως προβλέψιμης 
κακής χρήσης. Οι εν λόγω σημαντικοί 
υπολειπόμενοι κίνδυνοι κοινοποιούνται 
στον χρήστη.

Or. en

Τροπολογία 1612
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο 
δ) είναι τέτοια ώστε κάθε υπολειπόμενος 
κίνδυνος που συνδέεται με κάθε 
παράγοντα κινδύνου, καθώς και ο 
συνολικός υπολειπόμενος κίνδυνος των 
συστημάτων ΤΝ υψηλού κινδύνου να 
κρίνονται αποδεκτοί, υπό την προϋπόθεση 
ότι το σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου 
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό του ή υπό συνθήκες 
ευλόγως προβλέψιμης κακής χρήσης. Οι εν 
λόγω υπολειπόμενοι κίνδυνοι 
κοινοποιούνται στον χρήστη.

4. Τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο 
δ) είναι τέτοια ώστε κάθε υπολειπόμενος 
κίνδυνος που συνδέεται με κάθε 
παράγοντα κινδύνου, καθώς και ο 
συνολικός υπολειπόμενος κίνδυνος των 
συστημάτων ΤΝ υψηλού κινδύνου να 
κρίνονται αποδεκτοί, υπό την προϋπόθεση 
ότι το σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου 
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό του ή υπό συνθήκες 
ευλόγως προβλέψιμης χρήσης ή κακής 
χρήσης. Οι εν λόγω υπολειπόμενοι 
κίνδυνοι κοινοποιούνται στον χρήστη.
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Or. en

Τροπολογία 1613
Marion Walsmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο 
δ) είναι τέτοια ώστε κάθε υπολειπόμενος 
κίνδυνος που συνδέεται με κάθε 
παράγοντα κινδύνου, καθώς και ο 
συνολικός υπολειπόμενος κίνδυνος των 
συστημάτων ΤΝ υψηλού κινδύνου να 
κρίνονται αποδεκτοί, υπό την προϋπόθεση 
ότι το σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου 
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό του ή υπό συνθήκες 
ευλόγως προβλέψιμης κακής χρήσης. Οι 
εν λόγω υπολειπόμενοι κίνδυνοι 
κοινοποιούνται στον χρήστη.

4. Τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο 
δ) είναι τέτοια ώστε κάθε υπολειπόμενος 
κίνδυνος που συνδέεται με κάθε 
παράγοντα κινδύνου, καθώς και ο 
συνολικός υπολειπόμενος κίνδυνος των 
συστημάτων ΤΝ υψηλού κινδύνου να 
κρίνονται αποδεκτοί, υπό την προϋπόθεση 
ότι το σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου 
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό του. Οι εν λόγω 
υπολειπόμενοι κίνδυνοι κοινοποιούνται 
στον χρήστη.

Or. en

Τροπολογία 1614
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Ramona 
Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, Malik Azmani, 
Andrus Ansip, Dita Charanzová, Alin Mituța

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο 
δ) είναι τέτοια ώστε κάθε υπολειπόμενος 
κίνδυνος που συνδέεται με κάθε 
παράγοντα κινδύνου, καθώς και ο 
συνολικός υπολειπόμενος κίνδυνος των 
συστημάτων ΤΝ υψηλού κινδύνου να 
κρίνονται αποδεκτοί, υπό την προϋπόθεση 
ότι το σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου 

4. Τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο 
δ) είναι τέτοια ώστε κάθε συναφής 
υπολειπόμενος κίνδυνος που συνδέεται με 
κάθε παράγοντα κινδύνου, καθώς και ο 
συνολικός υπολειπόμενος κίνδυνος των 
συστημάτων ΤΝ υψηλού κινδύνου να 
κρίνονται αποδεκτοί, υπό την προϋπόθεση 
ότι το σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου 
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χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό του ή υπό συνθήκες 
ευλόγως προβλέψιμης κακής χρήσης. Οι εν 
λόγω υπολειπόμενοι κίνδυνοι 
κοινοποιούνται στον χρήστη.

χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό του ή υπό συνθήκες 
ευλόγως προβλέψιμης κακής χρήσης. Οι εν 
λόγω υπολειπόμενοι κίνδυνοι 
κοινοποιούνται στον χρήστη.

Or. en

Τροπολογία 1615
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 9 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο 
δ) είναι τέτοια ώστε κάθε υπολειπόμενος 
κίνδυνος που συνδέεται με κάθε 
παράγοντα κινδύνου, καθώς και ο 
συνολικός υπολειπόμενος κίνδυνος των 
συστημάτων ΤΝ υψηλού κινδύνου να 
κρίνονται αποδεκτοί, υπό την προϋπόθεση 
ότι το σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου 
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό του ή υπό συνθήκες 
ευλόγως προβλέψιμης κακής χρήσης. Οι 
εν λόγω υπολειπόμενοι κίνδυνοι 
κοινοποιούνται στον χρήστη.

4. Τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο 
δ) είναι τέτοια ώστε κάθε υπολειπόμενος 
κίνδυνος που συνδέεται με κάθε 
παράγοντα κινδύνου, καθώς και ο 
συνολικός υπολειπόμενος κίνδυνος των 
συστημάτων ΤΝ υψηλού κινδύνου να 
κρίνονται αποδεκτοί, υπό την προϋπόθεση 
ότι το σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου 
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό του ή υπό συνθήκες 
ευλόγως προβλέψιμηςχρήσης ή κακής 
χρήσης. Οι εν λόγω υπολειπόμενοι 
κίνδυνοι κοινοποιούνται στον χρήστη.

Or. en

Τροπολογία 1616
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά τον προσδιορισμό των 
καταλληλότερων μέτρων διαχείρισης 
κινδύνου, εξασφαλίζονται τα εξής:

Κατά τον προσδιορισμό των 
καταλληλότερων μέτρων διαχείρισης του 
κινδύνου, λαμβάνονται υπόψη τα 
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ακόλουθα:

Or. en

Τροπολογία 1617
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά τον προσδιορισμό των 
καταλληλότερων μέτρων διαχείρισης 
κινδύνου, εξασφαλίζονται τα εξής:

Κατά τον προσδιορισμό κατάλληλων 
μέτρων διαχείρισης του κινδύνου, 
επιδιώκονται τα ακόλουθα 
αποτελέσματα:

Or. en

Τροπολογία 1618
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εξάλειψη ή μείωση των κινδύνων 
όσο είναι δυνατόν μέσω κατάλληλου 
σχεδιασμού και ανάπτυξης·

α) μείωση των εντοπισθέντων και 
αξιολογημένων κινδύνων στον βαθμό που 
αυτό είναι αναλογικό και τεχνολογικά 
εφικτό υπό το πρίσμα της γενικώς 
αναγνωρισμένης εξέλιξης της τεχνολογίας 
και των βιομηχανικών προτύπων, μέσω 
κατάλληλου σχεδιασμού και ανάπτυξης 
του εν λόγω συστήματος ΤΝ υψηλού 
κινδύνου·

Or. en

Τροπολογία 1619
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εξάλειψη ή μείωση των κινδύνων 
όσο είναι δυνατόν μέσω κατάλληλου 
σχεδιασμού και ανάπτυξης·

α) εξάλειψη ή μείωση των κινδύνων 
στο μέτρο του δυνατού μέσω κατάλληλου 
σχεδιασμού και ανάπτυξης με τη 
συμμετοχή του σχετικού τομέα και άλλων 
εμπειρογνωμόνων και εσωτερικών και 
εξωτερικών ενδιαφερόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, 
των αντιπροσωπευτικών φορέων και των 
κοινωνικών εταίρων·

Or. en

Τροπολογία 1620
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εξάλειψη ή μείωση των κινδύνων 
όσο είναι δυνατόν μέσω κατάλληλου 
σχεδιασμού και ανάπτυξης·

α) εξάλειψη ή μείωση των κινδύνων 
στο βαθμό που είναι εμπορικά εύλογο και 
τεχνολογικά εφικτό υπό το πρίσμα της 
γενικώς αναγνωρισμένης εξέλιξης της 
τεχνολογίας, μέσω κατάλληλων μέτρων 
σχεδιασμού και ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 1621
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εξάλειψη ή μείωση των κινδύνων 
όσο είναι δυνατόν μέσω κατάλληλου 
σχεδιασμού και ανάπτυξης·

α) εξάλειψη ή μείωση των 
εντοπισθέντων και αξιολογημένων 
κινδύνων στον βαθμό που αυτό είναι 
οικονομικά και τεχνολογικά εφικτό μέσω 
κατάλληλου σχεδιασμού και ανάπτυξης 
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του συστήματος ΤΝ υψηλού κινδύνου·

Or. en

Τροπολογία 1622
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Mara Bizzotto, Silvia 
Sardone, Annalisa Tardino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εξάλειψη ή μείωση των κινδύνων 
όσο είναι δυνατόν μέσω κατάλληλου 
σχεδιασμού και ανάπτυξης·

α) μείωση των εντοπισθέντων και 
αξιολογημένων κινδύνων στο βαθμό που 
είναι εμπορικά εύλογοι και τεχνολογικά 
εφικτοί μέσω κατάλληλου σχεδιασμού και 
ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 1623
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Mara Bizzotto, Silvia 
Sardone, Annalisa Tardino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) κατά περίπτωση, εφαρμογή 
κατάλληλων μέτρων μετριασμού και 
ελέγχου σε σχέση με κινδύνους που δεν 
μπορούν να εξαλειφθούν·

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 1624
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, 
Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) κατά περίπτωση, εφαρμογή 
κατάλληλων μέτρων μετριασμού και 
ελέγχου σε σχέση με κινδύνους που δεν 
μπορούν να εξαλειφθούν·

β) κατά περίπτωση, εφαρμογή 
κατάλληλων μέτρων μετριασμού και 
ελέγχου σε σχέση με σημαντικούς 
κινδύνους που δεν μπορούν να 
εξαλειφθούν·

Or. en

Τροπολογία 1625
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) κατά περίπτωση, εφαρμογή 
κατάλληλων μέτρων μετριασμού και 
ελέγχου σε σχέση με κινδύνους που δεν 
μπορούν να εξαλειφθούν·

β) κατά περίπτωση, εφαρμογή 
κατάλληλων μέτρων μετριασμού και 
ελέγχου για την αντιμετώπιση κινδύνων 
που δεν μπορούν να εξαλειφθούν·

Or. en

Τροπολογία 1626
Vincenzo Sofo, Kosma Złotowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) παροχή επαρκών πληροφοριών 
σύμφωνα με το άρθρο 13, ειδικότερα όσον 
αφορά τους κινδύνους που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2 στοιχείο β) του 
παρόντος άρθρου και, κατά περίπτωση, 
κατάρτιση των χρηστών.

γ) παροχή επαρκών πληροφοριών 
σύμφωνα με το άρθρο 13, ιδίως όσον 
αφορά τους κινδύνους που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2 στοιχείο β) του 
παρόντος άρθρου, και, κατά περίπτωση, 
και σχετικές πληροφορίες σχετικά με την 
αναγκαία εκπαίδευση σε θέματα 
επάρκειας και εξουσία για τα φυσικά 
πρόσωπα που ασκούν την εν λόγω 
εποπτεία.

Or. en
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Τροπολογία 1627
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, 
Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) παροχή επαρκών πληροφοριών 
σύμφωνα με το άρθρο 13, ειδικότερα όσον 
αφορά τους κινδύνους που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2 στοιχείο β) του 
παρόντος άρθρου και, κατά περίπτωση, 
κατάρτιση των χρηστών.

γ) παροχές επαρκών πληροφοριών 
σύμφωνα με το άρθρο 13, και, κατά 
περίπτωση, κατάρτιση των χρηστών.

Or. en

Τροπολογία 1628
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) παροχή επαρκών πληροφοριών 
σύμφωνα με το άρθρο 13, ειδικότερα όσον 
αφορά τους κινδύνους που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2 στοιχείο β) του 
παρόντος άρθρου και, κατά περίπτωση, 
κατάρτιση των χρηστών.

γ) παροχή των απαιτούμενων 
επαρκών πληροφοριών σύμφωνα με το 
άρθρο 13 του παρόντος άρθρου και, κατά 
περίπτωση, κατάρτιση των χρηστών.

Or. en

Τροπολογία 1629
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Ramona 
Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, Malik Azmani, Alin 
Mituța

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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γ) παροχή επαρκών πληροφοριών 
σύμφωνα με το άρθρο 13, ειδικότερα όσον 
αφορά τους κινδύνους που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2 στοιχείο β) του 
παρόντος άρθρου και, κατά περίπτωση, 
κατάρτιση των χρηστών.

γ) παροχή επαρκών πληροφοριών 
σύμφωνα με το άρθρο 13, ειδικότερα όσον 
αφορά τους κινδύνους που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2 στοιχείο α) και β) του 
παρόντος άρθρου και, κατά περίπτωση, 
κατάρτιση των χρηστών.

Or. en

Τροπολογία 1630
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) παροχή επαρκών πληροφοριών 
σύμφωνα με το άρθρο 13, ειδικότερα όσον 
αφορά τους κινδύνους που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2 στοιχείο β) του 
παρόντος άρθρου και, κατά περίπτωση, 
κατάρτιση των χρηστών.

γ) παροχή επαρκών πληροφοριών 
σύμφωνα με το άρθρο 13, ειδικότερα όσον 
αφορά τους κινδύνους που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2 στοιχείο β) του 
παρόντος άρθρου και, κατά περίπτωση, 
κατάρτιση των παρόχων.

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 1631
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) τις δομές διακυβέρνησης για τον 
μετριασμό των κινδύνων.

Or. en
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Τροπολογία 1632
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä, Sylwia 
Spurek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την εξάλειψη ή τη μείωση των 
κινδύνων που σχετίζονται με τη χρήση του 
συστήματος ΤΝ υψηλού κινδύνου, 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι τεχνικές 
γνώσεις, η πείρα, η εκπαίδευση, η 
κατάρτιση που αναμένονται από τον 
χρήστη και το περιβάλλον στο οποίο 
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το σύστημα.

Για την εξάλειψη ή τη μείωση των 
κινδύνων που σχετίζονται με τη χρήση του 
συστήματος ΤΝ υψηλού κινδύνου, 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι τεχνικές 
γνώσεις, η πείρα, η εκπαίδευση, η 
κατάρτιση που αναμένεται από τον 
πάροχο, το κοινωνικοτεχνικό πλαίσιο στο 
οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί το 
σύστημα, καθώς και η ευλόγως 
προβλέψιμη χρήση ή κακή χρήση.

Or. en

Τροπολογία 1633
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 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την εξάλειψη ή τη μείωση των 
κινδύνων που σχετίζονται με τη χρήση του 
συστήματος ΤΝ υψηλού κινδύνου, 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι τεχνικές 
γνώσεις, η πείρα, η εκπαίδευση, η 
κατάρτιση που αναμένονται από τον 
χρήστη και το περιβάλλον στο οποίο 
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το σύστημα.

Για την εξάλειψη ή τη μείωση των 
κινδύνων που σχετίζονται με τη χρήση του 
συστήματος ΤΝ υψηλού κινδύνου, 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι τεχνικές 
γνώσεις, η πείρα, η εκπαίδευση, η 
κατάρτιση που αναμένονται από τον 
χρήστη και το περιβάλλον στο οποίο 
πρόκειται ή προβλέπεται ευλόγως να 
χρησιμοποιηθεί το σύστημα.

Or. en

Τροπολογία 1634
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Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την εξάλειψη ή τη μείωση των 
κινδύνων που σχετίζονται με τη χρήση του 
συστήματος ΤΝ υψηλού κινδύνου, 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι τεχνικές 
γνώσεις, η πείρα, η εκπαίδευση, η 
κατάρτιση που αναμένονται από τον 
χρήστη και το περιβάλλον στο οποίο 
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το σύστημα.

Κατά την επιδίωξη της μείωσης των 
κινδύνων που σχετίζονται με τη χρήση του 
συστήματος ΤΝ υψηλού κινδύνου, οι 
πάροχοι λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις 
τεχνικές γνώσεις, την πείρα, την 
εκπαίδευση και την κατάρτιση που 
ενδέχεται να χρειαστεί ο χρήστης, μεταξύ 
άλλων σε σχέση με το περιβάλλον στο 
οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί το 
σύστημα.

Or. en

Τροπολογία 1635
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την εξάλειψη ή τη μείωση των 
κινδύνων που σχετίζονται με τη χρήση του 
συστήματος ΤΝ υψηλού κινδύνου, 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι τεχνικές 
γνώσεις, η πείρα, η εκπαίδευση, η 
κατάρτιση που αναμένονται από τον 
χρήστη και το περιβάλλον στο οποίο 
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το σύστημα.

Για την εξάλειψη ή τη μείωση των 
κινδύνων που σχετίζονται με τη χρήση του 
συστήματος ΤΝ υψηλού κινδύνου, 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι τεχνικές 
γνώσεις, η πείρα, η εκπαίδευση, η 
κατάρτιση που αναμένονται από τον 
χρήστη και το περιβάλλον στο οποίο 
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το σύστημα.

Or. en

Τροπολογία 1636
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τεχνικά και διαρθρωτικά 
ελαχιστοποιημένα από το σύστημα ΤΝ 
υψηλού κινδύνου·

Or. fr

Τροπολογία 1637
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να κρίνονται αποδεκτοί, υπό την 
προϋπόθεση ότι το σύστημα ΤΝ  υψηλού 
κινδύνου χρησιμοποιείται σύμφωνα με 
τον επιδιωκόμενο σκοπό του ή υπό 
συνθήκες ευλόγως προβλέψιμης κακής 
χρήσης.

Or. fr

Τροπολογία 1638
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – εδάφιο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι εν λόγω υπολειπόμενοι κίνδυνοι 
κοινοποιούνται στον χρήστη.

Or. fr

Τροπολογία 1639
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, 
Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου υποβάλλονται σε δοκιμή με 
σκοπό τον προσδιορισμό των 
καταλληλότερων μέτρων διαχείρισης 
κινδύνου. Η δοκιμή διασφαλίζει ότι τα 
συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου 
λειτουργούν με συνέπεια για τον 
επιδιωκόμενο σκοπό τους και 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο.

5. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου αξιολογούνται με σκοπό τον 
προσδιορισμό των καταλληλότερων και 
πλέον στοχευμένων μέτρων διαχείρισης 
κινδύνου και τη στάθμιση τυχόν τέτοιων 
μέτρων με τα δυνητικά οφέλη και τους 
επιδιωκόμενους στόχους του 
συστήματος. Η δοκιμή διασφαλίζει ότι τα 
συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου 
λειτουργούν με συνέπεια για τον 
επιδιωκόμενο σκοπό τους και 
συμμορφώνονται με τις σχετικές 
απαιτήσεις που ορίζονται στο παρόν 
κεφάλαιο.

Or. en

Τροπολογία 1640
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου υποβάλλονται σε δοκιμή με 
σκοπό τον προσδιορισμό των 
καταλληλότερων μέτρων διαχείρισης 
κινδύνου. Η δοκιμή διασφαλίζει ότι τα 
συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου 
λειτουργούν με συνέπεια για τον 
επιδιωκόμενο σκοπό τους και 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο.

5. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου δοκιμάζονται για τον 
προσδιορισμό κατάλληλων μέτρων 
διαχείρισης κινδύνου για το συγκεκριμένο 
σενάριο στο οποίο θα λειτουργεί το 
σύστημα και για να διασφαλιστεί ότι ένα 
σύστημα λειτουργεί κατάλληλα για μια 
δεδομένη περίπτωση χρήσης. Η δοκιμή 
διασφαλίζει ότι τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου λειτουργούν με συνέπεια για τον 
επιδιωκόμενο σκοπό τους και 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο.

Or. en
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Τροπολογία 1641
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου υποβάλλονται σε δοκιμή με 
σκοπό τον προσδιορισμό των 
καταλληλότερων μέτρων διαχείρισης 
κινδύνου. Η δοκιμή διασφαλίζει ότι τα 
συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου 
λειτουργούν με συνέπεια για τον 
επιδιωκόμενο σκοπό τους και 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο.

5. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου αξιολογούνται με σκοπό τον 
προσδιορισμό των καταλληλότερων και 
πλέον στοχευμένων μέτρων διαχείρισης 
κινδύνου και τη στάθμιση τυχόν τέτοιων 
μέτρων με τα δυνητικά οφέλη και τους 
επιδιωκόμενους στόχους του 
συστήματος. Η δοκιμή διασφαλίζει ότι τα 
συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου 
λειτουργούν με συνέπεια για τον 
επιδιωκόμενο σκοπό τους και 
συμμορφώνονται με τις σχετικές 
απαιτήσεις που ορίζονται στο παρόν 
κεφάλαιο.

Or. en

Τροπολογία 1642
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου υποβάλλονται σε δοκιμή με 
σκοπό τον προσδιορισμό των 
καταλληλότερων μέτρων διαχείρισης 
κινδύνου. Η δοκιμή διασφαλίζει ότι τα 
συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου 
λειτουργούν με συνέπεια για τον 
επιδιωκόμενο σκοπό τους και 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο.

5. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου υποβάλλονται σε δοκιμή με 
σκοπό τον προσδιορισμό των 
καταλληλότερων μέτρων διαχείρισης 
κινδύνου. Οι δοκιμές διασφαλίζουν ότι τα 
συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου 
λειτουργούν με συνέπεια, με ασφάλεια υπό 
ευλόγως προβλέψιμες συνθήκες χρήσης ή 
κακής χρήσης και συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στο παρόν 
κεφάλαιο.

Or. en
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Τροπολογία 1643
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Mara Bizzotto, Silvia 
Sardone, Annalisa Tardino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου υποβάλλονται σε δοκιμή με 
σκοπό τον προσδιορισμό των 
καταλληλότερων μέτρων διαχείρισης 
κινδύνου. Η δοκιμή διασφαλίζει ότι τα 
συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου 
λειτουργούν με συνέπεια για τον 
επιδιωκόμενο σκοπό τους και 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο.

5. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου αξιολογούνται με σκοπό τον 
προσδιορισμό των καταλληλότερων και 
πλέον στοχευμένων μέτρων διαχείρισης 
κινδύνου και τη στάθμιση τυχόν τέτοιων 
μέτρων με τα δυνητικά οφέλη και τους 
επιδιωκόμενους στόχους του 
συστήματος.

Or. en

Τροπολογία 1644
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου υποβάλλονται σε δοκιμή με 
σκοπό τον προσδιορισμό των 
καταλληλότερων μέτρων διαχείρισης 
κινδύνου. Η δοκιμή διασφαλίζει ότι τα 
συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου 
λειτουργούν με συνέπεια για τον 
επιδιωκόμενο σκοπό τους και 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο.

5. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου υποβάλλονται σε δοκιμή με 
σκοπό τον προσδιορισμό των 
καταλληλότερων μέτρων διαχείρισης 
κινδύνου. Οι δοκιμές διασφαλίζουν ότι τα 
συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου 
λειτουργούν με συνέπεια για τον σκοπό 
για τον οποίο προορίζονται ή για την 
ευλόγως προβλέψιμη χρήση τους και 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο.

Or. en
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Τροπολογία 1645
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι διαδικασίες δοκιμής είναι 
κατάλληλες για την επίτευξη του 
επιδιωκόμενου σκοπού του συστήματος 
ΤΝ και δεν χρειάζεται να υπερβαίνουν τα 
αναγκαία όρια για την επίτευξη του εν 
λόγω σκοπού.

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 1646
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι διαδικασίες δοκιμής είναι 
κατάλληλες για την επίτευξη του 
επιδιωκόμενου σκοπού του συστήματος 
ΤΝ και δεν χρειάζεται να υπερβαίνουν τα 
αναγκαία όρια για την επίτευξη του εν 
λόγω σκοπού.

6. Οι διαδικασίες δοκιμής είναι 
κατάλληλες για την επίτευξη του 
επιδιωκόμενου σκοπού του συστήματος 
ΤΝ.

Or. fr

Τροπολογία 1647
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι διαδικασίες δοκιμής είναι 
κατάλληλες για την επίτευξη του 

6. Οι διαδικασίες δοκιμής είναι 
κατάλληλες για την επίτευξη της 
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επιδιωκόμενου σκοπού του συστήματος 
ΤΝ και δεν χρειάζεται να υπερβαίνουν τα 
αναγκαία όρια για την επίτευξη του εν 
λόγω σκοπού.

προβλεπόμενης χρήσης ή της ευλόγως 
προβλέψιμης χρήσης του συστήματος ΤΝ 
και δεν χρειάζεται να υπερβαίνουν τα 
αναγκαία όρια για την επίτευξη του εν 
λόγω σκοπού.

Or. en

Τροπολογία 1648
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι διαδικασίες δοκιμής είναι 
κατάλληλες για την επίτευξη του 
επιδιωκόμενου σκοπού του συστήματος 
ΤΝ και δεν χρειάζεται να υπερβαίνουν τα 
αναγκαία όρια για την επίτευξη του εν 
λόγω σκοπού.

6. Οι διαδικασίες αξιολόγησης ή 
δοκιμής είναι κατάλληλες για την επίτευξη 
του επιδιωκόμενου σκοπού του 
συστήματος ΤΝ.

Or. en

Τροπολογία 1649
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θεωρούν ότι:

Or. fr

Τροπολογία 1650
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6 – στοιχείο α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την ικανότητα του συστήματος 
ΤΝ  υψηλού κινδύνου να παράγει ακριβή 
και αξιόπιστα αποτελέσματα·

Or. fr

Τροπολογία 1651
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6 – στοιχείο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την αξιοπιστία του συστήματος 
ΤΝ  υψηλού κινδύνου και την ικανότητά 
του να παράγει αποτελεσματικά ένα 
αποτέλεσμα, όπως αναμένεται σύμφωνα 
με τον επιδιωκόμενο σκοπό του·

Or. fr

Τροπολογία 1652
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6 – στοιχείο γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η διαρθρωτική και τεχνική 
ικανότητα του συστήματος ΤΝ  υψηλού 
κινδύνου να μην εκτραπεί από την 
προβλεπόμενη χρήση του.

Or. fr

Τροπολογία 1653
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, 
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Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η δοκιμή των συστημάτων ΤΝ 
υψηλού κινδύνου διενεργείται, κατά 
περίπτωση, σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας ανάπτυξης και, σε κάθε 
περίπτωση, πριν από τη διάθεση στην 
αγορά ή τη θέση σε λειτουργία. Η δοκιμή 
πραγματοποιείται βάσει προκαταρκτικά 
καθορισμένων δεικτών μέτρησης και 
πιθανολογικών ορίων που είναι κατάλληλα 
για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται το 
σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου.

7. Οι δοκιμές των συστημάτων ΤΝ 
υψηλού κινδύνου διενεργούνται πριν από 
τη διάθεση στην αγορά ή τη θέση σε 
λειτουργία. Η δοκιμή πραγματοποιείται 
βάσει προκαταρκτικά καθορισμένων 
δεικτών μέτρησης και πιθανολογικών 
ορίων που είναι κατάλληλα για τον σκοπό 
για τον οποίο προορίζεται το σύστημα ΤΝ 
υψηλού κινδύνου.

Or. en

Τροπολογία 1654
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η δοκιμή των συστημάτων ΤΝ 
υψηλού κινδύνου διενεργείται, κατά 
περίπτωση, σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας ανάπτυξης και, σε κάθε 
περίπτωση, πριν από τη διάθεση στην 
αγορά ή τη θέση σε λειτουργία. Η δοκιμή 
πραγματοποιείται βάσει προκαταρκτικά 
καθορισμένων δεικτών μέτρησης και 
πιθανολογικών ορίων που είναι 
κατάλληλα για τον σκοπό για τον οποίο 
προορίζεται το σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου.

7. Η δοκιμή των συστημάτων ΤΝ 
υψηλού κινδύνου διενεργείται, κατά 
περίπτωση, σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας ανάπτυξης και, σε κάθε 
περίπτωση, πριν από τη διάθεση στην 
αγορά ή τη θέση σε λειτουργία. Οι δοκιμές 
διενεργούνται με βάση πιθανοτικές 
μετρήσεις και κατώτατα όρια που έχουν 
ήδη καθοριστεί από κοινά πρότυπα ή 
τεχνικές προδιαγραφές, τα οποία 
προσαρμόζονται στον σκοπό για τον οποίο 
προορίζεται το σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου.

Or. fr
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Τροπολογία 1655
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η δοκιμή των συστημάτων ΤΝ 
υψηλού κινδύνου διενεργείται, κατά 
περίπτωση, σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας ανάπτυξης και, σε κάθε 
περίπτωση, πριν από τη διάθεση στην 
αγορά ή τη θέση σε λειτουργία. Η δοκιμή 
πραγματοποιείται βάσει προκαταρκτικά 
καθορισμένων δεικτών μέτρησης και 
πιθανολογικών ορίων που είναι 
κατάλληλα για τον σκοπό για τον οποίο 
προορίζεται το σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου.

7. Η δοκιμή των συστημάτων ΤΝ 
υψηλού κινδύνου διενεργείται, κατά 
περίπτωση, σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας ανάπτυξης και, σε κάθε 
περίπτωση, πριν από τη διάθεση στην 
αγορά ή τη θέση σε λειτουργία. Οι δοκιμές 
πραγματοποιούνται με βάση 
προκαταρκτικά καθορισμένες μετρήσεις 
και πιθανά όρια που είναι κατάλληλα για 
τον επιδιωκόμενο σκοπό ή ευλόγως 
προβλέψιμη χρήση του συστήματος ΤΝ 
υψηλού κινδύνου.

Or. en

Τροπολογία 1656
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η δοκιμή των συστημάτων ΤΝ 
υψηλού κινδύνου διενεργείται, κατά 
περίπτωση, σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας ανάπτυξης και, σε κάθε 
περίπτωση, πριν από τη διάθεση στην 
αγορά ή τη θέση σε λειτουργία. Η δοκιμή 
πραγματοποιείται βάσει προκαταρκτικά 
καθορισμένων δεικτών μέτρησης και 
πιθανολογικών ορίων που είναι κατάλληλα 
για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται 
το σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου.

7. Η δοκιμή των συστημάτων ΤΝ 
υψηλού κινδύνου διενεργείται, κατά 
περίπτωση, σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας ανάπτυξης και, σε κάθε 
περίπτωση, πριν από τη διάθεση στην 
αγορά ή τη θέση σε λειτουργία. Οι δοκιμές 
πραγματοποιούνται βάσει 
προκαθορισμένων μετρήσεων και 
πιθανών ορίων που είναι κατάλληλα για 
την προβλεπόμενη χρήση ή ευλόγως 
προβλέψιμη κακή χρήση του συστήματος 
ΤΝ υψηλού κινδύνου.

Or. en
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Τροπολογία 1657
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η δοκιμή των συστημάτων ΤΝ 
υψηλού κινδύνου διενεργείται, κατά 
περίπτωση, σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας ανάπτυξης και, σε κάθε 
περίπτωση, πριν από τη διάθεση στην 
αγορά ή τη θέση σε λειτουργία. Η δοκιμή 
πραγματοποιείται βάσει προκαταρκτικά 
καθορισμένων δεικτών μέτρησης και 
πιθανολογικών ορίων που είναι κατάλληλα 
για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται το 
σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου.

7. Η δοκιμή των συστημάτων ΤΝ 
υψηλού κινδύνου διενεργείται, κατά 
περίπτωση, σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας ανάπτυξης και, σε κάθε 
περίπτωση, πριν από τη διάθεση στην 
αγορά ή τη θέση σε λειτουργία. Η δοκιμή 
πραγματοποιείται βάσει προκαταρκτικά 
καθορισμένων δεικτών μέτρησης, όπως 
των πιθανολογικών ορίων που είναι 
κατάλληλα για τον σκοπό για τον οποίο 
προορίζεται το σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου.

Or. en

Τροπολογία 1658
Kosma Złotowski, Patryk Jaki, Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η δοκιμή των συστημάτων ΤΝ 
υψηλού κινδύνου διενεργείται, κατά 
περίπτωση, σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας ανάπτυξης και, σε κάθε 
περίπτωση, πριν από τη διάθεση στην 
αγορά ή τη θέση σε λειτουργία. Η δοκιμή 
πραγματοποιείται βάσει προκαταρκτικά 
καθορισμένων δεικτών μέτρησης και 
πιθανολογικών ορίων που είναι 
κατάλληλα για τον σκοπό για τον οποίο 
προορίζεται το σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου.

7. Η δοκιμή των συστημάτων ΤΝ 
υψηλού κινδύνου διενεργείται, κατά 
περίπτωση, σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας ανάπτυξης και, σε κάθε 
περίπτωση, πριν από τη διάθεση στην 
αγορά ή τη θέση σε λειτουργία. Η δοκιμή 
πραγματοποιείται βάσει προκαταρκτικά 
καθορισμένων δεικτών μέτρησης και 
ομαδοποιημένων κριτηρίων που είναι 
κατάλληλα για τον σκοπό για τον οποίο 
προορίζεται το σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου.

Or. en
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Τροπολογία 1659
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Ramona 
Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, Malik Azmani, 
Karen Melchior, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Alin Mituța, Michal Šimečka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Κατά την εφαρμογή του 
συστήματος διαχείρισης κινδύνου που 
περιγράφεται στις παραγράφους 1 έως 7, 
δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο κατά πόσον 
το σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου είναι 
πιθανό να είναι προσβάσιμο από παιδιά ή 
να έχει αντίκτυπο σε παιδιά.

8. Κατά την εφαρμογή του 
συστήματος διαχείρισης κινδύνων που 
περιγράφεται στις παραγράφους 1 έως 7, 
δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο κατά πόσον 
είναι πιθανό να υπάρχει πρόσβαση στο 
σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου ή να έχει 
αντίκτυπο σε παιδιά ή φυσικά πρόσωπα 
που πάσχουν από αναπηρίες, γεγονός που 
τους καθιστά νομικά ανίκανους να 
δώσουν τη συγκατάθεσή τους.

Or. en

Τροπολογία 1660
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Κατά την εφαρμογή του 
συστήματος διαχείρισης κινδύνου που 
περιγράφεται στις παραγράφους 1 έως 7, 
δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο κατά πόσον 
το σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου είναι 
πιθανό να είναι προσβάσιμο από παιδιά ή 
να έχει αντίκτυπο σε παιδιά.

8. Κατά την εφαρμογή του 
συστήματος διαχείρισης κινδύνου που 
περιγράφεται στις παραγράφους 1 έως 7, 
δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο κατά πόσον 
το σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου είναι 
πιθανό να:

Or. en

Αιτιολόγηση

μεταφέρθηκε σε υποσημεία
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Τροπολογία 1661
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Κατά την εφαρμογή του 
συστήματος διαχείρισης κινδύνου που 
περιγράφεται στις παραγράφους 1 έως 7, 
δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο κατά πόσον 
το σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου είναι 
πιθανό να είναι προσβάσιμο από παιδιά ή 
να έχει αντίκτυπο σε παιδιά.

8. Κατά την εφαρμογή του 
συστήματος διαχείρισης κινδύνου που 
περιγράφεται στις παραγράφους 1 έως 7, 
δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο κατά πόσον 
το σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου είναι 
πιθανό να είναι προσβάσιμο από παιδιά ή 
να έχει αντίκτυπο σε παιδιά.

Or. en

Τροπολογία 1662
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä, Sylwia 
Spurek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 8 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επηρεάζουν δυσμενώς 
συγκεκριμένες ομάδες ατόμων, ιδίως 
λόγω φύλου, γενετήσιου 
προσανατολισμού, ηλικίας, εθνοτικής 
καταγωγής, αναπηρίας, θρησκείας, 
κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, 
θρησκείας ή καταγωγής, 
συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων 
άσυλο, συμπεριλαμβανομένων των 
μεταναστών, των προσφύγων και των 
αιτούντων άσυλο·

Or. en

Τροπολογία 1663
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 8 – στοιχείο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στο 
περιβάλλον, ή·

Or. en

Τροπολογία 1664
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 8 – στοιχείο γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) εφαρμόζεται στα παιδιά·

Or. en

Τροπολογία 1665
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 8 – στοιχείο δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην 
ψυχική υγεία, τη συμπεριφορά του 
ατόμου·

Or. en

Τροπολογία 1666
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 8 – στοιχείο ε (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ενίσχυση της διάδοσης της 
παραπληροφόρησης και ενίσχυση της 
πόλωσης·

Or. en

Τροπολογία 1667
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 8 – στοιχείο στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) ενίσχυση της διάδοσης της 
παραπληροφόρησης και ενίσχυση της 
πόλωσης·

Or. en

Τροπολογία 1668
Kosma Złotowski, Patryk Jaki, Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Για τα πιστωτικά ιδρύματα που 
ρυθμίζονται από την οδηγία 2013/36/ΕΕ, 
οι πτυχές που περιγράφονται στις 
παραγράφους 1 έως 8 αποτελούν μέρος 
των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου 
που θεσπίζονται από τα εν λόγω ιδρύματα 
σύμφωνα με το άρθρο 74 της εν λόγω 
οδηγίας.

9. Για τα συστήματα ΤΝ που 
καλύπτονται ήδη από το ενωσιακό δίκαιο 
και απαιτούν ειδική εκτίμηση κινδύνου, 
οι πτυχές που περιγράφονται στις 
παραγράφους 1 έως 8 μπορούν να 
ενσωματωθούν στην εν λόγω εκτίμηση 
κινδύνου, χωρίς να απαιτείται η 
διενέργεια χωριστής, πρόσθετης 
εκτίμησης κινδύνου για τη συμμόρφωση 
με το παρόν άρθρο.

Or. en



PE732.839v01-00 42/215 AM\1257727EL.docx

EL

Τροπολογία 1669
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Για τα πιστωτικά ιδρύματα που 
ρυθμίζονται από την οδηγία 2013/36/ΕΕ, 
οι πτυχές που περιγράφονται στις 
παραγράφους 1 έως 8 αποτελούν μέρος 
των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου που 
θεσπίζονται από τα εν λόγω ιδρύματα 
σύμφωνα με το άρθρο 74 της εν λόγω 
οδηγίας.

9. Για τους παρόχους και τα 
συστήματα ΤΝ που καλύπτονται ήδη από 
το ενωσιακό δίκαιο και απαιτούν από 
αυτούς να θεσπίσουν ειδική διαχείριση 
κινδύνου, οι πτυχές που περιγράφονται 
στις παραγράφους 1 έως 8 αποτελούν 
μέρος των διαδικασιών διαχείρισης 
κινδύνου που θεσπίζονται από το εν λόγω 
ενωσιακό δίκαιο ή θεωρείται ότι 
καλύπτονται ως μέρος αυτής.

Or. en

Τροπολογία 1670
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Για τα πιστωτικά ιδρύματα που 
ρυθμίζονται από την οδηγία 2013/36/ΕΕ, 
οι πτυχές που περιγράφονται στις 
παραγράφους 1 έως 8 αποτελούν μέρος 
των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου 
που θεσπίζονται από τα εν λόγω ιδρύματα 
σύμφωνα με το άρθρο 74 της εν λόγω 
οδηγίας.

9. Για τα συστήματα ΤΝ που 
καλύπτονται ήδη από το ενωσιακό δίκαιο 
και τα οποία απαιτούν από αυτά να 
διενεργούν ειδικές εκτιμήσεις κινδύνου, οι 
πτυχές που περιγράφονται στις 
παραγράφους 1 έως 8 συνδυάζονται με τις 
διαδικασίες εκτίμησης κινδύνου που 
θεσπίζονται από το εν λόγω ενωσιακό 
δίκαιο ή θεωρείται ότι καλύπτονται ως 
μέρος αυτής.

Or. en

Τροπολογία 1671
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä, Sylwia 
Spurek
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9α
Εκτιμήσεις επιπτώσεων στα θεμελιώδη 
δικαιώματα για συστήματα ΤΝ υψηλού 

κινδύνου
1. Οι πάροχοι και οι φορείς υλοποίησης 
σε κάθε προτεινόμενη εγκατάσταση 
πρέπει να ορίζουν τις κατηγορίες ατόμων 
και ομάδων που ενδέχεται να 
επηρεαστούν από το σύστημα, να 
αξιολογούν τον αντίκτυπο του 
συστήματος στα θεμελιώδη δικαιώματα, 
την προσβασιμότητά του για τα άτομα με 
αναπηρία και τον αντίκτυπό του στο 
περιβάλλον και στο ευρύτερο δημόσιο 
συμφέρον. Οι φορείς υλοποίησης 
συστημάτων ΤΝ υψηλού κινδύνου, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, 
πριν από τη θέση του συστήματος σε 
χρήση, δημοσιεύουν εκτίμηση 
επιπτώσεων στα θεμελιώδη δικαιώματα 
όσον αφορά τον αντίκτυπο των 
συστημάτων στο πλαίσιο της χρήσης 
καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής 
τους. Η αξιολόγηση αυτή περιλαμβάνει 
τουλάχιστον:
α) τον επιδιωκόμενο σκοπό για τον οποίο 
θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα·
β) το προβλεπόμενο γεωγραφικό και 
χρονικό πεδίο εφαρμογής του 
συστήματος·
γ) τους δυνητικούς κινδύνους της χρήσης 
των δικαιωμάτων και των ελευθεριών 
των φυσικών προσώπων, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν έμμεσων 
επιπτώσεων ή συνεπειών των 
συστημάτων·
δ) τις κατηγορίες φυσικών προσώπων και 
ομάδων που ενδέχεται ή προβλέπεται να 
επηρεαστούν·
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ε) την αναλογικότητα και την 
αναγκαιότητα της χρήσης του 
συστήματος·
στ) επαλήθευση της νομιμότητας της 
χρήσης του συστήματος σύμφωνα με το 
ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο·
ζ) κάθε συγκεκριμένος κίνδυνος βλάβης 
που ενδέχεται να επηρεάσει 
περιθωριοποιημένα, ευάλωτα άτομα ή 
ομάδες που διατρέχουν κίνδυνο 
διακρίσεων, καθώς και τον κίνδυνο 
αύξησης των υφιστάμενων κοινωνικών 
ανισοτήτων·
η) τις προβλέψιμες επιπτώσεις της 
χρήσης του συστήματος στο περιβάλλον 
καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής 
του, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ 
άλλων, της κατανάλωσης ενέργειας·
θ) κάθε άλλη αρνητική επίπτωση στο 
δημόσιο συμφέρον και σαφή σχέδια 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα 
μετριαστούν οι προσδιοριζόμενες βλάβες 
και τον βαθμό αποτελεσματικότητας 
αυτού του μετριασμού· καθώς και
ι) το σύστημα διακυβέρνησης που θα 
θέσει σε εφαρμογή ο πάροχος, 
συμπεριλαμβανομένης της ανθρώπινης 
εποπτείας, του χειρισμού καταγγελιών και 
της προσφυγής.
2. Εάν δεν είναι δυνατόν να 
προσδιοριστούν κατάλληλα μέτρα για τον 
μετριασμό των κινδύνων που 
περιγράφονται κατά την αξιολόγηση της 
παραγράφου 1, το σύστημα δεν τίθεται σε 
χρήση. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς, 
σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67, μπορούν 
να λαμβάνουν υπόψη τις πληροφορίες 
αυτές κατά την έρευνα συστημάτων που 
παρουσιάζουν κίνδυνο σε εθνικό επίπεδο.
3. Η υποχρέωση που περιγράφεται στην 
παράγραφο 1 ισχύει για κάθε νέα 
ανάπτυξη του συστήματος ΤΝ υψηλού 
κινδύνου.
4. Οι φορείς υλοποίησης διαβουλεύονται 
με τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως 
ομάδες φυσικών προσώπων που 
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εκτίθενται σε αυξημένους κινδύνους από 
το σύστημα ΤΝ, την κοινωνία των 
πολιτών και τους κοινωνικούς εταίρους 
κατά την εκπόνηση της εκτίμησης 
επιπτώσεων. Η εκτίμηση επιπτώσεων 
επαναλαμβάνεται σε τακτική βάση 
καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής.
5. Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων της 
εκτίμησης επιπτώσεων αποτελεί μέρος 
της καταχώρισης της χρήσης σύμφωνα 
με το άρθρο 51 παράγραφος 2.
6. Όταν ο πάροχος υποχρεούται ήδη να 
διενεργήσει εκτίμηση επιπτώσεων 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων 
σύμφωνα με το άρθρο 35 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679 ή το άρθρο 27 της οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/680, η εκτίμηση επιπτώσεων 
που περιγράφεται στην παράγραφο 1 
διενεργείται σε συνδυασμό με την 
εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με την 
προστασία των δεδομένων και 
δημοσιεύεται ως προσθήκη.
7. Οι πάροχοι συστημάτων ΤΝ υψηλού 
κινδύνου χρησιμοποιούν τις πληροφορίες 
που παρέχονται δυνάμει του άρθρου 13 
για να συμμορφώνονται με την 
υποχρέωση που υπέχουν δυνάμει της 
παραγράφου 1.

Or. en

Τροπολογία 1672
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου που χρησιμοποιούν τεχνικές που 
περιλαμβάνουν την εκπαίδευση μοντέλων 
με δεδομένα αναπτύσσονται βάσει 
συνόλων δεδομένων εκπαίδευσης, 
επικύρωσης και δοκιμής που πληρούν τα 
κριτήρια που αναφέρονται στις 

1. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου που χρησιμοποιούν τεχνικές που 
περιλαμβάνουν την εκπαίδευση μοντέλων 
με δεδομένα αναπτύσσονται βάσει 
συνόλων δεδομένων εκπαίδευσης, 
επικύρωσης και δοκιμής που πληρούν τα 
κριτήρια που αναφέρονται στις 
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παραγράφους 2 έως 5. παραγράφους 2 έως 5.

Τεχνικές όπως η μη εποπτευόμενη 
μάθηση και η ενίσχυση της μάθησης που 
δεν χρησιμοποιούν σύνολα δεδομένων 
επικύρωσης και δοκιμής αναπτύσσονται 
με βάση τα σύνολα δεδομένων 
κατάρτισης τα κριτήρια ποιότητας που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 5.

Or. en

Τροπολογία 1673
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, 
Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου που χρησιμοποιούν τεχνικές που 
περιλαμβάνουν την εκπαίδευση μοντέλων 
με δεδομένα αναπτύσσονται βάσει 
συνόλων δεδομένων εκπαίδευσης, 
επικύρωσης και δοκιμής που πληρούν τα 
κριτήρια που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 έως 5.

1. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου που χρησιμοποιούν τεχνικές που 
περιλαμβάνουν την εκπαίδευση μοντέλων 
με δεδομένα αναπτύσσονται, στον βαθμό 
που αυτό είναι ευλόγως αναμενόμενο και 
εφικτό από τεχνική και οικονομική 
άποψη, με βάση σύνολα δεδομένων 
εκπαίδευσης, επικύρωσης και δοκιμών που 
πληρούν τα κριτήρια ποιότητας που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 5.

Or. en

Τροπολογία 1674
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου που χρησιμοποιούν τεχνικές που 
περιλαμβάνουν την εκπαίδευση μοντέλων 
με δεδομένα αναπτύσσονται βάσει 
συνόλων δεδομένων εκπαίδευσης, 

1. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου που χρησιμοποιούν τεχνικές που 
περιλαμβάνουν την εκπαίδευση μοντέλων 
με δεδομένα αναπτύσσονται, στον βαθμό 
που αυτό μπορεί εύλογα να αναμένεται 
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επικύρωσης και δοκιμής που πληρούν τα 
κριτήρια που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 έως 5.

και είναι εφικτό από τεχνική άποψη, με 
τις βέλτιστες προσπάθειες για τη 
διασφάλιση της κατάρτισης, της 
επικύρωσης και της δοκιμής συνόλων 
δεδομένων που πληρούν τα κριτήρια 
ποιότητας που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 έως 5.

Or. en

Τροπολογία 1675
Karlo Ressler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου που χρησιμοποιούν τεχνικές που 
περιλαμβάνουν την εκπαίδευση μοντέλων 
με δεδομένα αναπτύσσονται βάσει 
συνόλων δεδομένων εκπαίδευσης, 
επικύρωσης και δοκιμής που πληρούν τα 
κριτήρια που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 έως 5.

1. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου που χρησιμοποιούν τεχνικές που 
περιλαμβάνουν την κατάρτιση μοντέλων 
με δεδομένα αναπτύσσονται, με εύλογες 
προσδοκίες και σύμφωνα με τις 
τελευταίες εξελίξεις, με βάση σύνολα 
δεδομένων εκπαίδευσης, επικύρωσης και 
δοκιμών που πληρούν τα κριτήρια 
ποιότητας που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 έως 5·

Or. en

Τροπολογία 1676
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου που χρησιμοποιούν τεχνικές που 
περιλαμβάνουν την εκπαίδευση μοντέλων 
με δεδομένα αναπτύσσονται βάσει 
συνόλων δεδομένων εκπαίδευσης, 
επικύρωσης και δοκιμής που πληρούν τα 
κριτήρια που αναφέρονται στις 

1. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου που χρησιμοποιούν τεχνικές που 
περιλαμβάνουν την εκπαίδευση μοντέλων 
με δεδομένα αναπτύσσονται βάσει 
συνόλων δεδομένων εκπαίδευσης, 
επικύρωσης και δοκιμής που πληρούν τα 
κριτήρια ποιότητας που αναφέρονται στις 
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παραγράφους 2 έως 5. παραγράφους 2 έως 5, κατά περίπτωση.

Or. en

Τροπολογία 1677
Kosma Złotowski, Patryk Jaki, Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου που χρησιμοποιούν τεχνικές που 
περιλαμβάνουν την εκπαίδευση μοντέλων 
με δεδομένα αναπτύσσονται βάσει 
συνόλων δεδομένων εκπαίδευσης, 
επικύρωσης και δοκιμής που πληρούν τα 
κριτήρια που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 έως 5.

1. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου που χρησιμοποιούν τεχνικές που 
περιλαμβάνουν την εκπαίδευση μοντέλων 
με δεδομένα αναπτύσσονται βάσει 
συνόλων δεδομένων εκπαίδευσης, 
επικύρωσης και δοκιμής που πληρούν τα 
κριτήρια ποιότητας και δικαιοσύνης που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 5, 
κατά περίπτωση.

Or. en

Τροπολογία 1678
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 10 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα σύνολα δεδομένων επικύρωσης 
είναι χωριστά σύνολα δεδομένων τόσο 
από τη δοκιμή όσο και από τα σύνολα 
δεδομένων εκπαίδευσης, προκειμένου η 
αξιολόγηση να είναι αμερόληπτη. Εάν 
είναι διαθέσιμο μόνο ένα σύνολο 
δεδομένων, διαιρείται σε τρία μέρη: ένα 
σύνολο κατάρτισης, ένα σύνολο 
επικύρωσης και ένα σύνολο δοκιμών. 
Κάθε σύνολο συμμορφώνεται με την 
παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
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Or. en

Τροπολογία 1679
Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Τεχνικές όπως η μη εποπτευόμενη 
μάθηση και η μάθηση ενίσχυσης, οι 
οποίες δεν χρησιμοποιούν την επικύρωση 
και τη δοκιμή συνόλων δεδομένων, 
αναπτύσσονται με βάση σύνολα 
δεδομένων κατάρτισης που πληρούν τα 
κριτήρια ποιότητας που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 έως 5.

Or. en

Τροπολογία 1680
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 10 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 β. Τεχνικές όπως η μη εποπτευόμενη 
μάθηση και η μάθηση ενίσχυσης, οι 
οποίες δεν χρησιμοποιούν την επικύρωση 
και τη δοκιμή συνόλων δεδομένων, 
αναπτύσσονται με βάση σύνολα 
δεδομένων κατάρτισης που πληρούν τα 
κριτήρια ποιότητας που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 έως 4.

Or. en

Τροπολογία 1681
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Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα σύνολα δεδομένων 
εκπαίδευσης, επικύρωσης και δοκιμής 
υπόκεινται σε κατάλληλες πρακτικές 
διακυβέρνησης και διαχείρισης δεδομένων. 
Οι πρακτικές αυτές αφορούν ειδικότερα:

2. Τα σύνολα δεδομένων 
εκπαίδευσης, επικύρωσης και δοκιμής, 
καθώς και τα δεδομένα που συλλέγονται, 
τροφοδοτούνται ή χρησιμοποιούνται από 
το σύστημα ΤΝ, μετά την εγκατάσταση 
του συστήματος και καθ’ όλη τη διάρκεια 
του κύκλου ζωής του, υπόκεινται σε 
κατάλληλες πρακτικές διακυβέρνησης και 
διαχείρισης δεδομένων. Οι πρακτικές 
αυτές αφορούν ειδικότερα:

Or. en

Τροπολογία 1682
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα σύνολα δεδομένων 
εκπαίδευσης, επικύρωσης και δοκιμής 
υπόκεινται σε κατάλληλες πρακτικές 
διακυβέρνησης και διαχείρισης δεδομένων. 
Οι πρακτικές αυτές αφορούν ειδικότερα:

2. Τα σύνολα δεδομένων κατάρτισης, 
επικύρωσης και δοκιμής υπόκεινται σε 
κατάλληλες πρακτικές διακυβέρνησης και 
διαχείρισης δεδομένων για ολόκληρο τον 
κύκλο ζωής της επεξεργασίας δεδομένων. 
Εφόσον απαιτείται για τα κατάλληλα 
μέτρα διαχείρισης κινδύνου, οι πρακτικές 
αυτές αφορούν ειδικότερα:

Or. en

Τροπολογία 1683
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα σύνολα δεδομένων 
εκπαίδευσης, επικύρωσης και δοκιμής 
υπόκεινται σε κατάλληλες πρακτικές 
διακυβέρνησης και διαχείρισης δεδομένων. 
Οι πρακτικές αυτές αφορούν ειδικότερα:

2. Τα σύνολα δεδομένων 
εκπαίδευσης, επικύρωσης και δοκιμής 
υπόκεινται σε πρακτικές διακυβέρνησης 
και διαχείρισης δεδομένων κατάλληλες για 
το πλαίσιο της χρήσης, καθώς και για τον 
επιδιωκόμενο σκοπό του συστήματος ΤΝ. 
Οι πρακτικές αυτές αφορούν ειδικότερα:

Or. en

Τροπολογία 1684
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα σύνολα δεδομένων 
εκπαίδευσης, επικύρωσης και δοκιμής 
υπόκεινται σε κατάλληλες πρακτικές 
διακυβέρνησης και διαχείρισης δεδομένων. 
Οι πρακτικές αυτές αφορούν ειδικότερα:

2. Τα σύνολα δεδομένων 
εκπαίδευσης, επικύρωσης και δοκιμής 
υπόκεινται σε κατάλληλες πρακτικές 
διακυβέρνησης και διαχείρισης δεδομένων 
καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής 
του συστήματος ΤΝ. Οι πρακτικές αυτές 
αφορούν ειδικότερα:

Or. en

Τροπολογία 1685
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα σύνολα δεδομένων 
εκπαίδευσης, επικύρωσης και δοκιμής 
υπόκεινται σε κατάλληλες πρακτικές 
διακυβέρνησης και διαχείρισης δεδομένων. 
Οι πρακτικές αυτές αφορούν ειδικότερα:

2. Τα σύνολα δεδομένων κατάρτισης, 
επικύρωσης μηχανικής μάθησης και 
δοκιμών υπόκεινται σε κατάλληλες 
πρακτικές διακυβέρνησης και διαχείρισης 
δεδομένων κατά τη διάρκεια της 
αναμενόμενης διάρκειας ζωής. Οι 
πρακτικές αυτές αφορούν, κατά 
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περίπτωση:

Or. en

Τροπολογία 1686
Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Brando Benifei, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα σύνολα δεδομένων 
εκπαίδευσης, επικύρωσης και δοκιμής 
υπόκεινται σε κατάλληλες πρακτικές 
διακυβέρνησης και διαχείρισης δεδομένων. 
Οι πρακτικές αυτές αφορούν ειδικότερα:

2. Τα σύνολα δεδομένων κατάρτισης, 
επικύρωσης και δοκιμής υπόκεινται σε 
κατάλληλες πρακτικές διακυβέρνησης και 
διαχείρισης δεδομένων για ολόκληρο τον 
κύκλο ζωής της επεξεργασίας δεδομένων. 
Οι πρακτικές αυτές αφορούν ειδικότερα:

Or. en

Τροπολογία 1687
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις σχετικές επιλογές σχεδιασμού· α) τις σχετικές σχεδιαστικές επιλογές 
που ενσωματώνουν τη δυνατότητα 
ελέγχου και την αναπαραγωγιμότητα της 
λειτουργίας των αλγορίθμων·

Or. fr

Τροπολογία 1688
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις σχετικές επιλογές σχεδιασμού· α) τις επιλογές σχεδιασμού για την 
κατάρτιση και την επικύρωση της 
μηχανικής μάθησης·

Or. en

Τροπολογία 1689
Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Maria Grapini, Brando Benifei

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις σχετικές επιλογές σχεδιασμού· α) τις επιλογές σχεδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 1690
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Maria Grapini, Brando Benifei

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη συλλογή δεδομένων· β) διαδικασίες συλλογής δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 1691
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη συλλογή δεδομένων· β) διαδικασίες συλλογής δεδομένων·
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Or. en

Τροπολογία 1692
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) σχετικές εργασίες επεξεργασίας της 
προετοιμασίας των δεδομένων, όπως 
σχολιασμός, επισήμανση, καθαρισμός, 
εμπλουτισμός και ομαδοποίηση·

γ) σχετικές εργασίες επεξεργασίας της 
προετοιμασίας των δεδομένων, όπως 
σχολιασμός, επισήμανση, 
καθαρισμός, εμπλουτισμός και 
ομαδοποίηση·

Or. en

Τροπολογία 1693
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) σχετικές εργασίες επεξεργασίας της 
προετοιμασίας των δεδομένων, όπως 
σχολιασμός, επισήμανση, καθαρισμός, 
εμπλουτισμός και ομαδοποίηση·

γ) σχετικές εργασίες επεξεργασίας της 
προετοιμασίας των δεδομένων, όπως 
σχολιασμός, επισήμανση, 
καθαρισμός, εμπλουτισμός και 
ομαδοποίηση·

Or. en

Τροπολογία 1694
Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Maria Grapini, Brando Benifei

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) σχετικές εργασίες επεξεργασίας της γ) σχετικές εργασίες επεξεργασίας της 
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προετοιμασίας των δεδομένων, όπως 
σχολιασμός, επισήμανση, καθαρισμός, 
εμπλουτισμός και ομαδοποίηση·

προετοιμασίας των δεδομένων, όπως 
σχολιασμός, επισήμανση, 
καθαρισμός, εμπλουτισμός και 
ομαδοποίηση·

Or. en

Τροπολογία 1695
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη διατύπωση σχετικών 
παραδοχών, κυρίως όσον αφορά τις 
πληροφορίες τις οποίες πρέπει να μετρούν 
και να αντιπροσωπεύουν τα δεδομένα·

δ) τη διατύπωση συναφών, 
αιτιολογημένων και εύλογων παραδοχών, 
ιδίως όσον αφορά τις πληροφορίες τις 
οποίες τα δεδομένα υποτίθεται ότι 
μετρούν και αντιπροσωπεύουν·

Or. en

Τροπολογία 1696
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) προηγούμενη αξιολόγηση της 
διαθεσιμότητας, της ποσότητας και της 
καταλληλότητας των απαιτούμενων 
συνόλων δεδομένων·

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 1697
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε



PE732.839v01-00 56/215 AM\1257727EL.docx

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) προηγούμενη αξιολόγηση της 
διαθεσιμότητας, της ποσότητας και της 
καταλληλότητας των απαιτούμενων 
συνόλων δεδομένων·

ε) αξιολόγηση της διαθεσιμότητας, 
της ποσότητας και της καταλληλότητας 
των απαιτούμενων συνόλων δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 1698
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Andrzej Halicki, Jerzy Buzek, Radosław Sikorski, 
Janusz Lewandowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) εξέταση ενόψει πιθανών 
περιπτώσεων μεροληψίας·

στ) εξέταση ενόψει πιθανών 
περιπτώσεων μεροληψίας, οι οποίες 
ορίζονται ως στατιστικό σφάλμα ή ως 
εισαγωγή υποθέσεων, από την κορυφή 
προς τη βάση, που είναι βλαβερές για ένα 
άτομο, και είναι πιθανό να επηρεάσουν 
την υγεία και την ασφάλεια προσώπων ή 
να οδηγήσουν σε διακρίσεις που 
απαγορεύονται από το δίκαιο της 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 1699
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) εξέταση ενόψει πιθανών 
περιπτώσεων μεροληψίας·

στ) εξέταση εν όψει πιθανών 
περιπτώσεων μεροληψίας που ενδέχεται 
να επηρεάσουν την υγεία και την 
ασφάλεια των προσώπων ή να οδηγήσουν 
σε διακρίσεις που απαγορεύονται από το 
δίκαιο της Ένωσης·
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Or. en

Τροπολογία 1700
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Vincenzo Sofo, Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) εξέταση ενόψει πιθανών 
περιπτώσεων μεροληψίας·

στ) εξέταση εν όψει πιθανών 
περιπτώσεων μεροληψίας που ενδέχεται 
να επηρεάσουν την υγεία και την 
ασφάλεια των προσώπων ή να οδηγήσουν 
σε διακρίσεις που απαγορεύονται από το 
δίκαιο της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 1701
Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Marina Kaljurand, Maria Grapini, Brando Benifei

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) εξέταση ενόψει πιθανών 
περιπτώσεων μεροληψίας·

στ) εξέταση πιθανών μεροληψίας, 
ιδίως όταν οι εκροές δεδομένων 
χρησιμοποιούνται ως εισροές για 
μελλοντικές πράξεις («βρόχοι 
ανατροφοδότησης»)·

Or. en

Τροπολογία 1702
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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στ) εξέταση ενόψει πιθανών 
περιπτώσεων μεροληψίας·

στ) εξέταση ενόψει πιθανών 
μεροληψιών που ενδέχεται να 
επηρεάσουν τα αποτελέσματα του 
συστήματος ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 1703
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) εξέταση ενόψει πιθανών 
περιπτώσεων μεροληψίας·

στ) εξέταση ενόψει μεροληψίας·

Or. en

Τροπολογία 1704
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Vincenzo Sofo, Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τον εντοπισμό τυχόν κενών ή 
ελλείψεων δεδομένων και τον τρόπο με τον 
οποίο μπορούν να αντιμετωπιστούν τα εν 
λόγω κενά και οι ελλείψεις.

ζ) τον εντοπισμό άλλων κενών ή 
ελλείψεων δεδομένων που αυξάνουν 
σημαντικά τους κινδύνους βλάβης στην 
υγεία, στο φυσικό περιβάλλον και στην 
ασφάλεια ή τα θεμελιώδη δικαιώματα 
των προσώπων, και τον τρόπο με τον 
οποίο μπορούν να αντιμετωπιστούν τα εν 
λόγω κενά και οι ελλείψεις.

Or. en

Τροπολογία 1705
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τον εντοπισμό τυχόν κενών ή 
ελλείψεων δεδομένων και τον τρόπο με τον 
οποίο μπορούν να αντιμετωπιστούν τα εν 
λόγω κενά και οι ελλείψεις.

ζ) τον εντοπισμό σημαντικών και 
επακόλουθων κενών ή ελλείψεων 
δεδομένων και τον τρόπο με τον οποίο 
μπορούν να αντιμετωπιστούν τα εν λόγω 
κενά και οι ελλείψεις.

Or. en

Τροπολογία 1706
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Ramona 
Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, Malik Azmani, Alin 
Mituța

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τον εντοπισμό τυχόν κενών ή 
ελλείψεων δεδομένων και τον τρόπο με τον 
οποίο μπορούν να αντιμετωπιστούν τα εν 
λόγω κενά και οι ελλείψεις.

ζ) τον εντοπισμό τυχόν σχετικών 
κενών ή ελλείψεων δεδομένων και τον 
τρόπο με τον οποίο μπορούν να 
αντιμετωπιστούν τα εν λόγω κενά και οι 
ελλείψεις.

Or. en

Τροπολογία 1707
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τον εντοπισμό τυχόν κενών ή 
ελλείψεων δεδομένων και τον τρόπο με τον 
οποίο μπορούν να αντιμετωπιστούν τα εν 
λόγω κενά και οι ελλείψεις.

ζ) τον εντοπισμό σημαντικών κενών 
ή ελλείψεων δεδομένων και τον τρόπο με 
τον οποίο μπορούν να αντιμετωπιστούν τα 
εν λόγω κενά και οι ελλείψεις.

Or. en
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Τροπολογία 1708
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τον εντοπισμό τυχόν κενών ή 
ελλείψεων δεδομένων και τον τρόπο με τον 
οποίο μπορούν να αντιμετωπιστούν τα εν 
λόγω κενά και οι ελλείψεις.

ζ) τον εντοπισμό κενών ή ελλείψεων 
δεδομένων και τον τρόπο με τον οποίο 
μπορούν να αντιμετωπιστούν τα εν λόγω 
κενά και οι ελλείψεις.

Or. en

Τροπολογία 1709
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) το πλαίσιο της χρήσης, καθώς και 
τον επιδιωκόμενο σκοπό του συστήματος 
ΤΝ.

Or. en

Τροπολογία 1710
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) επαλήθευση της νομιμότητας των 
πηγών των δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 1711
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René Repasi, Marc Angel, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 a. την αξιολόγηση των επιπτώσεων 
ενός συστήματος ΤΝ υψηλού κινδύνου, το 
οποίο έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει 
ότι λειτουργεί όπως προβλέπεται, ότι δεν 
υπάρχουν σφάλματα ή κίνδυνοι που δεν 
αντιμετωπίζονται και ότι το σύστημα 
εξακολουθεί να πληροί τα σύγχρονα 
πρότυπα που απαιτούνται από τον 
παρόντα κανονισμό (εκ των υστέρων 
απαίτηση).

Or. en

Τροπολογία 1712
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα σύνολα δεδομένων 
εκπαίδευσης, επικύρωσης και δοκιμής 
είναι συναφή, αντιπροσωπευτικά, πλήρη 
και δεν περιέχουν σφάλματα. Έχουν τις 
κατάλληλες στατιστικές ιδιότητες, μεταξύ 
άλλων, κατά περίπτωση, όσον αφορά τα 
πρόσωπα ή τις ομάδες προσώπων για τα 
οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το 
σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου. Αυτά τα 
χαρακτηριστικά των συνόλων δεδομένων 
μπορούν να πληρούνται σε επίπεδο 
μεμονωμένων συνόλων δεδομένων ή 
συνδυασμού αυτών.

3. Τα σύνολα δεδομένων 
εκπαίδευσης, τα σύνολα δεδομένων 
επικύρωσης και δοκιμής, 
συμπεριλαμβανομένων των ετικετών, 
καθώς και τα δεδομένα που συλλέγονται, 
τροφοδοτούνται ή χρησιμοποιούνται από 
το σύστημα ΤΝ, μετά την εγκατάσταση 
του συστήματος και καθ’ όλη τη διάρκεια 
του κύκλου ζωής του, είναι συναφή, 
αντιπροσωπευτικά, χωρίς σφάλματα και 
πλήρη. Έχουν τις κατάλληλες στατιστικές 
ιδιότητες, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, 
όσον αφορά τα πρόσωπα ή τις ομάδες 
προσώπων για τα οποία πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί το σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου. Τα απαιτούμενα 
χαρακτηριστικά θα πρέπει να πληρούνται 
στο επίπεδο κάθε μεμονωμένου συνόλου 
δεδομένων, είτε σε συνδυασμό είτε όχι.
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Τα σύνολα δεδομένων εκπαίδευσης, 
επικύρωσης και δοκιμής είναι συναφή, 
αντιπροσωπευτικά, πλήρη και δεν 
περιέχουν σφάλματα. Έχουν τις 
κατάλληλες στατιστικές ιδιότητες, 
μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, όσον 
αφορά τα πρόσωπα ή τις ομάδες 
προσώπων για τα οποία πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί το σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου.

Or. en

Τροπολογία 1713
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα σύνολα δεδομένων 
εκπαίδευσης, επικύρωσης και δοκιμής 
είναι συναφή, αντιπροσωπευτικά, πλήρη 
και δεν περιέχουν σφάλματα. Έχουν τις 
κατάλληλες στατιστικές ιδιότητες, μεταξύ 
άλλων, κατά περίπτωση, όσον αφορά τα 
πρόσωπα ή τις ομάδες προσώπων για τα 
οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το 
σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου. Αυτά τα 
χαρακτηριστικά των συνόλων δεδομένων 
μπορούν να πληρούνται σε επίπεδο 
μεμονωμένων συνόλων δεδομένων ή 
συνδυασμού αυτών.

3. Τα σύνολα δεδομένων 
εκπαίδευσης, επικύρωσης και δοκιμών 
είναι συναφή, αντιπροσωπευτικά και όσο 
το δυνατόν πληρέστερα και πλησιέστερα 
στο μηδέν, λαμβανομένου υπόψη του 
σκοπού για τον οποίο προορίζεται το 
σύστημα ΤΝ. Έχουν τις κατάλληλες 
στατιστικές ιδιότητες, μεταξύ άλλων, κατά 
περίπτωση, όσον αφορά τα πρόσωπα ή τις 
ομάδες προσώπων για τα οποία πρόκειται 
να χρησιμοποιηθεί το σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου. Αυτά τα χαρακτηριστικά των 
συνόλων δεδομένων μπορούν να 
πληρούνται σε επίπεδο μεμονωμένων 
συνόλων δεδομένων ή συνδυασμού αυτών. 
Σε περίπτωση δεδομένων παρατήρησης, 
καθορίζεται κοινή προσέγγιση όσον 
αφορά τις απαιτήσεις δεδομένων από 
κοινού με τις ρυθμιστικές αρχές.

Or. en

Τροπολογία 1714
Nathalie Colin-Oesterlé
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα σύνολα δεδομένων 
εκπαίδευσης, επικύρωσης και δοκιμής 
είναι συναφή, αντιπροσωπευτικά, πλήρη 
και δεν περιέχουν σφάλματα. Έχουν τις 
κατάλληλες στατιστικές ιδιότητες, 
μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, όσον 
αφορά τα πρόσωπα ή τις ομάδες 
προσώπων για τα οποία πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί το σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου. Αυτά τα χαρακτηριστικά των 
συνόλων δεδομένων μπορούν να 
πληρούνται σε επίπεδο μεμονωμένων 
συνόλων δεδομένων ή συνδυασμού αυτών.

3. Τα σύνολα δεδομένων 
εκπαίδευσης, επικύρωσης και δοκιμών 
είναι συναφή, αντιπροσωπευτικά, 
αξιόπιστα, περιορισμένα ως προς τη 
μεροληψία και πλήρη. Αυτά τα 
χαρακτηριστικά των συνόλων δεδομένων 
μπορούν να πληρούνται σε επίπεδο 
μεμονωμένων συνόλων δεδομένων ή 
συνδυασμού αυτών.

Or. fr

Τροπολογία 1715
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα σύνολα δεδομένων 
εκπαίδευσης, επικύρωσης και δοκιμής 
είναι συναφή, αντιπροσωπευτικά, πλήρη 
και δεν περιέχουν σφάλματα. Έχουν τις 
κατάλληλες στατιστικές ιδιότητες, μεταξύ 
άλλων, κατά περίπτωση, όσον αφορά τα 
πρόσωπα ή τις ομάδες προσώπων για τα 
οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το 
σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου. Αυτά τα 
χαρακτηριστικά των συνόλων δεδομένων 
μπορούν να πληρούνται σε επίπεδο 
μεμονωμένων συνόλων δεδομένων ή 
συνδυασμού αυτών.

3. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου σχεδιάζονται και 
αναπτύσσονται με βάση τις βέλτιστες 
προσπάθειες ώστε να διασφαλίζεται ότι 
τα σύνολα δεδομένων εκπαίδευσης, 
επικύρωσης και δοκιμής είναι συναφή, 
αντιπροσωπευτικά και έχουν ελεγχθεί 
δεόντως για σφάλματα, καθώς και ως 
προς την πληρότητά τους σύμφωνα με τα 
βιομηχανικά πρότυπα. Έχουν τις 
κατάλληλες στατιστικές ιδιότητες, μεταξύ 
άλλων, κατά περίπτωση, όσον αφορά τα 
πρόσωπα ή τις ομάδες προσώπων για τα 
οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το 
σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου. Αυτά τα 
χαρακτηριστικά των συνόλων δεδομένων 
μπορούν να πληρούνται σε επίπεδο 
μεμονωμένων συνόλων δεδομένων ή 
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συνδυασμού αυτών.

Or. en

Τροπολογία 1716
Krzysztof Hetman, Andrzej Halicki, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, 
Radosław Sikorski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα σύνολα δεδομένων 
εκπαίδευσης, επικύρωσης και δοκιμής 
είναι συναφή, αντιπροσωπευτικά, πλήρη 
και δεν περιέχουν σφάλματα. Έχουν τις 
κατάλληλες στατιστικές ιδιότητες, μεταξύ 
άλλων, κατά περίπτωση, όσον αφορά τα 
πρόσωπα ή τις ομάδες προσώπων για τα 
οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το 
σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου. Αυτά τα 
χαρακτηριστικά των συνόλων δεδομένων 
μπορούν να πληρούνται σε επίπεδο 
μεμονωμένων συνόλων δεδομένων ή 
συνδυασμού αυτών.

3. Τα σύνολα δεδομένων κατάρτισης, 
επικύρωσης και δοκιμής είναι συναφή, 
αντιπροσωπευτικά, επικαιροποιημένα και 
στον βαθμό που θα μπορούσε εύλογα να 
αναμένεται, λαμβάνοντας υπόψη την 
εξέλιξη της τεχνολογίας, απαλλαγμένα 
από σφάλματα και όσο είναι εύλογα 
αναμενόμενα. Έχουν τις κατάλληλες 
στατιστικές ιδιότητες, μεταξύ άλλων, κατά 
περίπτωση, όσον αφορά τα πρόσωπα ή τις 
ομάδες προσώπων για τα οποία πρόκειται 
να χρησιμοποιηθεί το σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου. Αυτά τα χαρακτηριστικά των 
συνόλων δεδομένων μπορούν να 
πληρούνται σε επίπεδο μεμονωμένων 
συνόλων δεδομένων ή συνδυασμού αυτών.

Or. en

Τροπολογία 1717
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Mara Bizzotto, Silvia 
Sardone, Annalisa Tardino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα σύνολα δεδομένων 
εκπαίδευσης, επικύρωσης και δοκιμής 
είναι συναφή, αντιπροσωπευτικά, πλήρη 
και δεν περιέχουν σφάλματα. Έχουν τις 
κατάλληλες στατιστικές ιδιότητες, μεταξύ 

3. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου θα πρέπει να σχεδιάζονται και 
να αναπτύσσονται με κάθε δυνατή 
προσπάθεια ώστε να διασφαλίζεται ότι, 
κατά περίπτωση, τα σύνολα δεδομένων 
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άλλων, κατά περίπτωση, όσον αφορά τα 
πρόσωπα ή τις ομάδες προσώπων για τα 
οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το 
σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου. Αυτά τα 
χαρακτηριστικά των συνόλων δεδομένων 
μπορούν να πληρούνται σε επίπεδο 
μεμονωμένων συνόλων δεδομένων ή 
συνδυασμού αυτών.

εκπαίδευσης, επικύρωσης και δοκιμής 
είναι επαρκώς συναφή, αντιπροσωπευτικά 
και δεόντως ελεγχόμενα για σφάλματα. 
Έχουν τις κατάλληλες στατιστικές 
ιδιότητες, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, 
όσον αφορά τα πρόσωπα ή τις ομάδες 
προσώπων για τα οποία πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί το σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου. Αυτά τα χαρακτηριστικά των 
συνόλων δεδομένων μπορούν να 
πληρούνται σε επίπεδο μεμονωμένων 
συνόλων δεδομένων ή συνδυασμού αυτών.

Or. en

Τροπολογία 1718
Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Brando Benifei, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα σύνολα δεδομένων 
εκπαίδευσης, επικύρωσης και δοκιμής 
είναι συναφή, αντιπροσωπευτικά, πλήρη 
και δεν περιέχουν σφάλματα. Έχουν τις 
κατάλληλες στατιστικές ιδιότητες, μεταξύ 
άλλων, κατά περίπτωση, όσον αφορά τα 
πρόσωπα ή τις ομάδες προσώπων για τα 
οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το 
σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου. Αυτά τα 
χαρακτηριστικά των συνόλων δεδομένων 
μπορούν να πληρούνται σε επίπεδο 
μεμονωμένων συνόλων δεδομένων ή 
συνδυασμού αυτών.

3. Τα σύνολα δεδομένων κατάρτισης 
και, κατά περίπτωση, τα σύνολα 
δεδομένων επικύρωσης και δοκιμής, 
συμπεριλαμβανομένων των ετικετών, 
είναι συναφή, αντιπροσωπευτικά, 
επικαιροποιημένα και, στο μέτρο του 
δυνατού, απαλλαγμένα από σφάλματα και 
πλήρη. Έχουν τις κατάλληλες στατιστικές 
ιδιότητες, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, 
όσον αφορά τα πρόσωπα ή τις ομάδες 
προσώπων για τα οποία πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί το σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου. Αυτά τα χαρακτηριστικά των 
συνόλων δεδομένων πληρούνται στο 
επίπεδο κάθε μεμονωμένου συνόλου 
δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 1719
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Adriana 
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Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα σύνολα δεδομένων 
εκπαίδευσης, επικύρωσης και δοκιμής 
είναι συναφή, αντιπροσωπευτικά, πλήρη 
και δεν περιέχουν σφάλματα. Έχουν τις 
κατάλληλες στατιστικές ιδιότητες, μεταξύ 
άλλων, κατά περίπτωση, όσον αφορά τα 
πρόσωπα ή τις ομάδες προσώπων για τα 
οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το 
σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου. Αυτά τα 
χαρακτηριστικά των συνόλων δεδομένων 
μπορούν να πληρούνται σε επίπεδο 
μεμονωμένων συνόλων δεδομένων ή 
συνδυασμού αυτών.

3. Τα σύνολα δεδομένων 
εκπαίδευσης, επικύρωσης και δοκιμής 
είναι συναφή, αντιπροσωπευτικά, 
επικαιροποιημένα και, στον μέγιστο 
δυνατό βαθμό, λαμβάνοντας υπόψη την 
εξέλιξη της τεχνολογίας, δεν περιέχουν 
σφάλματα και είναι όσο το δυνατόν 
πλήρη. Έχουν τις κατάλληλες στατιστικές 
ιδιότητες, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, 
όσον αφορά τα πρόσωπα ή τις ομάδες 
προσώπων για τα οποία πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί το σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου. Αυτά τα χαρακτηριστικά των 
συνόλων δεδομένων πληρούνται στο 
επίπεδο κάθε μεμονωμένου συνόλου 
δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 1720
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα σύνολα δεδομένων 
εκπαίδευσης, επικύρωσης και δοκιμής 
είναι συναφή, αντιπροσωπευτικά, πλήρη 
και δεν περιέχουν σφάλματα. Έχουν τις 
κατάλληλες στατιστικές ιδιότητες, μεταξύ 
άλλων, κατά περίπτωση, όσον αφορά τα 
πρόσωπα ή τις ομάδες προσώπων για τα 
οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το 
σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου. Αυτά τα 
χαρακτηριστικά των συνόλων δεδομένων 
μπορούν να πληρούνται σε επίπεδο 
μεμονωμένων συνόλων δεδομένων ή 
συνδυασμού αυτών.

3. Τα σύνολα δεδομένων 
εκπαίδευσης, επικύρωσης και δοκιμής 
είναι συναφή, επαρκώς διαφοροποιημένα 
για τον μετριασμό της μεροληψίας και, 
στον μέγιστο δυνατό βαθμό, 
αντιπροσωπευτικά, πλήρη και δεν 
περιέχουν σφάλματα. Έχουν τις 
κατάλληλες στατιστικές ιδιότητες, μεταξύ 
άλλων, κατά περίπτωση, όσον αφορά τα 
πρόσωπα ή τις ομάδες προσώπων για τα 
οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το 
σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου. Αυτά τα 
χαρακτηριστικά των συνόλων δεδομένων 
μπορούν να πληρούνται σε επίπεδο 
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μεμονωμένων συνόλων δεδομένων ή 
συνδυασμού αυτών.

Or. en

Τροπολογία 1721
Geoffroy Didier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα σύνολα δεδομένων 
εκπαίδευσης, επικύρωσης και δοκιμής 
είναι συναφή, αντιπροσωπευτικά, πλήρη 
και δεν περιέχουν σφάλματα. Έχουν τις 
κατάλληλες στατιστικές ιδιότητες, μεταξύ 
άλλων, κατά περίπτωση, όσον αφορά τα 
πρόσωπα ή τις ομάδες προσώπων για τα 
οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το 
σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου. Αυτά τα 
χαρακτηριστικά των συνόλων δεδομένων 
μπορούν να πληρούνται σε επίπεδο 
μεμονωμένων συνόλων δεδομένων ή 
συνδυασμού αυτών.

3. Τα σύνολα δεδομένων 
εκπαίδευσης, επικύρωσης και δοκιμής 
είναι συναφή, αντιπροσωπευτικά, και, στο 
μέτρο του δυνατού, είναι πλήρη και δεν 
περιέχουν σφάλματα . Έχουν τις 
κατάλληλες στατιστικές ιδιότητες, μεταξύ 
άλλων, κατά περίπτωση, όσον αφορά τα 
πρόσωπα ή τις ομάδες προσώπων για τα 
οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το 
σύστημα ΤΝ χρήσεων υψηλού κινδύνου. 
Αυτά τα χαρακτηριστικά των συνόλων 
δεδομένων μπορούν να πληρούνται σε 
επίπεδο μεμονωμένων συνόλων δεδομένων 
ή συνδυασμού αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 1722
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα σύνολα δεδομένων 
εκπαίδευσης, επικύρωσης και δοκιμής 

3. Τα σύνολα δεδομένων 
εκπαίδευσης, επικύρωσης και δοκιμής 
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είναι συναφή, αντιπροσωπευτικά, πλήρη 
και δεν περιέχουν σφάλματα. Έχουν τις 
κατάλληλες στατιστικές ιδιότητες, μεταξύ 
άλλων, κατά περίπτωση, όσον αφορά τα 
πρόσωπα ή τις ομάδες προσώπων για τα 
οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το 
σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου. Αυτά τα 
χαρακτηριστικά των συνόλων δεδομένων 
μπορούν να πληρούνται σε επίπεδο 
μεμονωμένων συνόλων δεδομένων ή 
συνδυασμού αυτών.

είναι συναφή, αντιπροσωπευτικά, 
στατιστικά πλήρη και δεν περιέχουν 
σφάλματα. Έχουν τις κατάλληλες 
στατιστικές ιδιότητες, μεταξύ άλλων, κατά 
περίπτωση, όσον αφορά τα πρόσωπα ή τις 
ομάδες προσώπων σε σχέση με τα οποία 
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το σύστημα 
ΤΝ υψηλού κινδύνου. Αυτά τα 
χαρακτηριστικά των συνόλων δεδομένων 
μπορούν να πληρούνται σε επίπεδο 
μεμονωμένων συνόλων δεδομένων ή 
συνδυασμού αυτών.

Or. en

Τροπολογία 1723
Marion Walsmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα σύνολα δεδομένων 
εκπαίδευσης, επικύρωσης και δοκιμής 
είναι συναφή, αντιπροσωπευτικά, πλήρη 
και δεν περιέχουν σφάλματα. Έχουν τις 
κατάλληλες στατιστικές ιδιότητες, μεταξύ 
άλλων, κατά περίπτωση, όσον αφορά τα 
πρόσωπα ή τις ομάδες προσώπων για τα 
οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το 
σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου. Αυτά τα 
χαρακτηριστικά των συνόλων δεδομένων 
μπορούν να πληρούνται σε επίπεδο 
μεμονωμένων συνόλων δεδομένων ή 
συνδυασμού αυτών.

3. Τα σύνολα δεδομένων 
εκπαίδευσης, επικύρωσης και δοκιμής 
είναι συναφή και αντιπροσωπευτικά. 
Έχουν τις κατάλληλες στατιστικές 
ιδιότητες, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, 
όσον αφορά τα πρόσωπα ή τις ομάδες 
προσώπων για τα οποία πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί το σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου. Αυτά τα χαρακτηριστικά των 
συνόλων δεδομένων μπορούν να 
πληρούνται σε επίπεδο μεμονωμένων 
συνόλων δεδομένων ή συνδυασμού αυτών.

Or. en

Τροπολογία 1724
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα σύνολα δεδομένων 
εκπαίδευσης, επικύρωσης και δοκιμής 
είναι συναφή, αντιπροσωπευτικά, πλήρη 
και δεν περιέχουν σφάλματα. Έχουν τις 
κατάλληλες στατιστικές ιδιότητες, μεταξύ 
άλλων, κατά περίπτωση, όσον αφορά τα 
πρόσωπα ή τις ομάδες προσώπων για τα 
οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το 
σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου. Αυτά τα 
χαρακτηριστικά των συνόλων δεδομένων 
μπορούν να πληρούνται σε επίπεδο 
μεμονωμένων συνόλων δεδομένων ή 
συνδυασμού αυτών.

3. Τα σύνολα δεδομένων 
εκπαίδευσης, επικύρωσης και δοκιμής 
είναι συναφή και αντιπροσωπευτικά. 
Έχουν τις κατάλληλες στατιστικές 
ιδιότητες, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, 
όσον αφορά τα πρόσωπα ή τις ομάδες 
προσώπων για τα οποία πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί το σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου. Αυτά τα χαρακτηριστικά των 
συνόλων δεδομένων μπορούν να 
πληρούνται σε επίπεδο μεμονωμένων 
συνόλων δεδομένων ή συνδυασμού αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αδύνατον να δημιουργηθούν σύνολα δεδομένων που να είναι εντελώς απαλλαγμένα από 
σφάλματα και κανένα σύνολο δεδομένων δεν μπορεί ποτέ να θεωρηθεί «πλήρες» υπό την ορθή 
έννοια της λέξης.

Τροπολογία 1725
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα σύνολα δεδομένων 
εκπαίδευσης, επικύρωσης και δοκιμής 
είναι συναφή, αντιπροσωπευτικά, πλήρη 
και δεν περιέχουν σφάλματα. Έχουν τις 
κατάλληλες στατιστικές ιδιότητες, 
μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, όσον 
αφορά τα πρόσωπα ή τις ομάδες 
προσώπων για τα οποία πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί το σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου. Αυτά τα χαρακτηριστικά των 
συνόλων δεδομένων μπορούν να 
πληρούνται σε επίπεδο μεμονωμένων 
συνόλων δεδομένων ή συνδυασμού αυτών.

3. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου θα πρέπει να σχεδιάζονται και 
να αναπτύσσονται με τη βέλτιστη δυνατή 
προσπάθεια ώστε να διασφαλίζεται ότι, 
κατά περίπτωση, τα σύνολα δεδομένων 
εκπαίδευσης, τα σύνολα δεδομένων 
επικύρωσης και δοκιμής είναι επαρκώς 
συναφή και αντιπροσωπευτικά σε σχέση 
με τον επιδιωκόμενο σκοπό του 
συστήματος ΤΝ. Αυτά τα χαρακτηριστικά 
των συνόλων δεδομένων μπορούν να 
πληρούνται σε επίπεδο μεμονωμένων 
συνόλων δεδομένων ή συνδυασμού αυτών.

Or. en
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Τροπολογία 1726
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Κατά την αξιολόγηση της 
ποιότητας ενός συνόλου δεδομένων, 
λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός στον οποίο 
το σύνολο δεδομένων έχει κατασκευαστεί 
με σκοπό την εκπλήρωση ιδίως των 
ακόλουθων πτυχών:
α) παρέχει παρόμοια αποτελέσματα για 
τις σχετικές δημογραφικές ομάδες που 
επηρεάζονται από το σύστημα·
β) ελαχιστοποιεί τις ανισότητες στα 
αποτελέσματα για τις σχετικές 
δημογραφικές ομάδες που επηρεάζονται 
από το σύστημα, σε περίπτωση που το 
σύστημα κατανέμει πόρους ή ευκαιρίες 
σε φυσικά πρόσωπα·
γ) ελαχιστοποιεί τις δυνατότητες 
δημιουργίας στερεοτύπων, απάλειψης ή 
διαγραφής σχετικών δημογραφικών 
ομάδων που επηρεάζονται από το 
σύστημα στο οποίο το σύστημα 
περιγράφει, απεικονίζει ή αντιπροσωπεύει 
με άλλον τρόπο ανθρώπους, πολιτισμούς 
ή την κοινωνία.

Or. en

Τροπολογία 1727
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα σύνολα δεδομένων 
εκπαίδευσης, επικύρωσης και δοκιμής 
λαμβάνουν υπόψη, στον βαθμό που 

διαγράφεται·
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απαιτείται από τον επιδιωκόμενο σκοπό, 
τα χαρακτηριστικά ή τα στοιχεία που 
προσιδιάζουν σε συγκεκριμένο 
γεωγραφικό, συμπεριφορικό ή 
λειτουργικό περιβάλλον εντός του οποίου 
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το σύστημα 
ΤΝ υψηλού κινδύνου.

Or. en

Τροπολογία 1728
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα σύνολα δεδομένων 
εκπαίδευσης, επικύρωσης και δοκιμής 
λαμβάνουν υπόψη, στον βαθμό που 
απαιτείται από τον επιδιωκόμενο σκοπό, 
τα χαρακτηριστικά ή τα στοιχεία που 
προσιδιάζουν σε συγκεκριμένο 
γεωγραφικό, συμπεριφορικό ή λειτουργικό 
περιβάλλον εντός του οποίου πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί το σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου.

4. Τα σύνολα δεδομένων 
εκπαίδευσης, επικύρωσης και δοκιμής, 
καθώς και τα δεδομένα που συλλέγονται, 
τροφοδοτούνται ή χρησιμοποιούνται από 
το σύστημα ΤΝ, μετά την εγκατάσταση 
του συστήματος και καθ’ όλη τη διάρκεια 
του κύκλου ζωής του, λαμβάνουν υπόψη, 
στον βαθμό που απαιτείται από την 
προβλεπόμενη χρήση ή την ευλόγως 
προβλέψιμη χρήση, τα χαρακτηριστικά ή 
τα στοιχεία που είναι ιδιαίτερα ανάλογα 
με το συγκεκριμένο γεωγραφικό, 
συμπεριφορικό ή λειτουργικό περιβάλλον 
εντός του οποίου προορίζεται να 
χρησιμοποιηθεί το σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου.

Or. en

Τροπολογία 1729
Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Marina Kaljurand, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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4. Τα σύνολα δεδομένων 
εκπαίδευσης, επικύρωσης και δοκιμής 
λαμβάνουν υπόψη, στον βαθμό που 
απαιτείται από τον επιδιωκόμενο σκοπό, 
τα χαρακτηριστικά ή τα στοιχεία που 
προσιδιάζουν σε συγκεκριμένο 
γεωγραφικό, συμπεριφορικό ή λειτουργικό 
περιβάλλον εντός του οποίου πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί το σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου.

4. Τα σύνολα δεδομένων λαμβάνουν 
υπόψη, στον βαθμό που απαιτείται από την 
προβλεπόμενη χρήση, τις προβλέψιμες 
χρήσεις και τις ευλόγως προβλέψιμες 
χρήσεις των συστημάτων ΤΝ με 
απροσδιόριστες χρήσεις, τα 
χαρακτηριστικά ή τα στοιχεία που είναι 
ιδιαίτερα ανάλογα με το συγκεκριμένο 
γεωγραφικό, συμπεριφορικό ή λειτουργικό 
περιβάλλον εντός του οποίου προορίζεται 
να χρησιμοποιηθεί το σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου.

Or. en

Τροπολογία 1730
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα σύνολα δεδομένων 
εκπαίδευσης, επικύρωσης και δοκιμής 
λαμβάνουν υπόψη, στον βαθμό που 
απαιτείται από τον επιδιωκόμενο σκοπό, 
τα χαρακτηριστικά ή τα στοιχεία που 
προσιδιάζουν σε συγκεκριμένο 
γεωγραφικό, συμπεριφορικό ή λειτουργικό 
περιβάλλον εντός του οποίου πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί το σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου.

4. Τα σύνολα δεδομένων 
εκπαίδευσης, επικύρωσης και δοκιμής 
λαμβάνουν υπόψη τα χαρακτηριστικά ή τα 
στοιχεία που είναι ιδιαίτερα ανάλογα με 
το συγκεκριμένο γεωγραφικό, 
συμπεριφορικό ή λειτουργικό περιβάλλον 
εντός του οποίου χρησιμοποιείται το 
σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου.

Or. en

Τροπολογία 1731
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα σύνολα δεδομένων 
εκπαίδευσης, επικύρωσης και δοκιμής 

4. Τα σύνολα δεδομένων 
εκπαίδευσης, επικύρωσης και δοκιμής 
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λαμβάνουν υπόψη, στον βαθμό που 
απαιτείται από τον επιδιωκόμενο σκοπό, τα 
χαρακτηριστικά ή τα στοιχεία που 
προσιδιάζουν σε συγκεκριμένο 
γεωγραφικό, συμπεριφορικό ή λειτουργικό 
περιβάλλον εντός του οποίου πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί το σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου.

είναι επαρκώς διαφοροποιημένα ώστε να 
αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια, στον 
βαθμό που απαιτείται από τον 
επιδιωκόμενο σκοπό, τα χαρακτηριστικά ή 
τα στοιχεία που προσιδιάζουν σε 
συγκεκριμένο γεωγραφικό, συμπεριφορικό 
ή λειτουργικό περιβάλλον εντός του 
οποίου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το 
σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου.

Or. en

Τροπολογία 1732
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 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα σύνολα δεδομένων 
εκπαίδευσης, επικύρωσης και δοκιμής 
λαμβάνουν υπόψη, στον βαθμό που 
απαιτείται από τον επιδιωκόμενο σκοπό, 
τα χαρακτηριστικά ή τα στοιχεία που 
προσιδιάζουν σε συγκεκριμένο 
γεωγραφικό, συμπεριφορικό ή λειτουργικό 
περιβάλλον εντός του οποίου πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί το σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου.

4. Τα σύνολα δεδομένων λαμβάνουν 
υπόψη, στον βαθμό που απαιτείται από την 
προβλεπόμενη χρήση, τις ευλόγως 
προβλέψιμες χρήσεις και καταχρήσεις 
των συστημάτων ΤΝ, τα χαρακτηριστικά 
ή τα στοιχεία που είναι ιδιαίτερα ανάλογα 
με το συγκεκριμένο γεωγραφικό, 
πολιτιστικό, συμπεριφορικό ή λειτουργικό 
περιβάλλον εντός του οποίου προορίζεται 
να χρησιμοποιηθεί το σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου.

Or. en

Τροπολογία 1733
Axel Voss, Deirdre Clune

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για την 
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κατάρτιση, την επικύρωση και τη δοκιμή 
συνόλων δεδομένων ενός συστήματος ΤΝ 
προκειμένου να πληρούνται οι απαιτήσεις 
του παρόντος κανονισμού είναι σύννομη 
για τους σκοπούς του έννομου 
συμφέροντος του παρόχου, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 
1στ) του ΓΚΠΔ ή σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 4 του ΓΚΠΔ, με την 
επιφύλαξη κατάλληλων εγγυήσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 89 του ΓΚΠΔ, 
ώστε να διασφαλίζεται, στον βαθμό που 
είναι αναγκαίο και αναλογικό, ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους 
στόχους:
α) εθνική και κοινή ασφάλεια·
β) τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς
γ) της πρόληψης, της διερεύνησης, της 
ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών 
αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 
κυρώσεων, περιλαμβανομένης της 
προστασίας από απειλές κατά της 
δημόσιας ασφάλειας και της πρόληψης 
αυτών,
δ) η άσκηση της επίσημης αποστολής 
των δημόσιων αρχών, όπως οι 
φορολογικές και τελωνειακές αρχές, οι 
μονάδες χρηματοοικονομικών ερευνών, 
οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές ή οι 
αρχές χρηματοπιστωτικών αγορών που 
είναι αρμόδιες για τη ρύθμιση και την 
εποπτεία των αγορών κινητών αξιών, δεν 
θα πρέπει να θεωρούνται αποδέκτες εάν 
επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα για την κατάρτιση, την 
επικύρωση και τη δοκιμή ενός 
συστήματος ΤΝ που είναι απαραίτητο για 
τη διεξαγωγή συγκεκριμένης έρευνας 
προς το γενικό συμφέρον, σύμφωνα με το 
δίκαιο της Ένωσης ή των κρατών μελών·
ε) την ασφάλεια δικτύων και 
πληροφοριών στον βαθμό που είναι 
αναγκαίος και αναλογικός για τον σκοπό 
αυτό·
στ) προστασία ζωτικού συμφέροντος για 
τη ζωή του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ή άλλου 
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φυσικού προσώπου, ιδίως όταν αυτό είναι 
αναγκαίο για λόγους δημόσιου 
συμφέροντος στους τομείς της δημόσιας 
υγείας.

Or. en

Τροπολογία 1734
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Στον βαθμό που είναι απολύτως 
αναγκαίο για τη διασφάλιση της 
παρακολούθησης, του εντοπισμού και της 
διόρθωσης πιθανών περιπτώσεων 
μεροληψίας σε σχέση με τα συστήματα 
ΤΝ υψηλού κινδύνου, οι πάροχοι των εν 
λόγω συστημάτων μπορούν να 
επεξεργάζονται ειδικές κατηγορίες 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, στο 
άρθρο 10 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 και 
στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, με την 
επιφύλαξη κατάλληλων διασφαλίσεων για 
τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις 
ελευθερίες των φυσικών προσώπων, 
συμπεριλαμβανομένων τεχνικών 
περιορισμών στην περαιτέρω χρήση και 
τη χρήση προηγμένων μέτρων ασφάλειας 
και προστασίας της ιδιωτικότητας, όπως 
η ψευδωνυμοποίηση ή η κρυπτογράφηση 
όταν η ανωνυμοποίηση μπορεί να 
επηρεάσει σημαντικά τον επιδιωκόμενο 
σκοπό.

διαγράφεται·

Or. fr

Τροπολογία 1735
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Στον βαθμό που είναι απολύτως 
αναγκαίο για τη διασφάλιση της 
παρακολούθησης, του εντοπισμού και της 
διόρθωσης πιθανών περιπτώσεων 
μεροληψίας σε σχέση με τα συστήματα 
ΤΝ υψηλού κινδύνου, οι πάροχοι των εν 
λόγω συστημάτων μπορούν να 
επεξεργάζονται ειδικές κατηγορίες 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, στο 
άρθρο 10 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 και 
στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, με την 
επιφύλαξη κατάλληλων διασφαλίσεων για 
τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις 
ελευθερίες των φυσικών προσώπων, 
συμπεριλαμβανομένων τεχνικών 
περιορισμών στην περαιτέρω χρήση και 
τη χρήση προηγμένων μέτρων ασφάλειας 
και προστασίας της ιδιωτικότητας, όπως 
η ψευδωνυμοποίηση ή η κρυπτογράφηση 
όταν η ανωνυμοποίηση μπορεί να 
επηρεάσει σημαντικά τον επιδιωκόμενο 
σκοπό.

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 1736
Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Στον βαθμό που είναι απολύτως 
αναγκαίο για τη διασφάλιση της 
παρακολούθησης, του εντοπισμού και της 
διόρθωσης πιθανών περιπτώσεων 

διαγράφεται·
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μεροληψίας σε σχέση με τα συστήματα 
ΤΝ υψηλού κινδύνου, οι πάροχοι των εν 
λόγω συστημάτων μπορούν να 
επεξεργάζονται ειδικές κατηγορίες 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, στο 
άρθρο 10 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 και 
στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, με την 
επιφύλαξη κατάλληλων διασφαλίσεων για 
τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις 
ελευθερίες των φυσικών προσώπων, 
συμπεριλαμβανομένων τεχνικών 
περιορισμών στην περαιτέρω χρήση και 
τη χρήση προηγμένων μέτρων ασφάλειας 
και προστασίας της ιδιωτικότητας, όπως 
η ψευδωνυμοποίηση ή η κρυπτογράφηση 
όταν η ανωνυμοποίηση μπορεί να 
επηρεάσει σημαντικά τον επιδιωκόμενο 
σκοπό.

Or. en

Τροπολογία 1737
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Στον βαθμό που είναι απολύτως 
αναγκαίο για τη διασφάλιση της 
παρακολούθησης, του εντοπισμού και της 
διόρθωσης πιθανών περιπτώσεων 
μεροληψίας σε σχέση με τα συστήματα 
ΤΝ υψηλού κινδύνου, οι πάροχοι των εν 
λόγω συστημάτων μπορούν να 
επεξεργάζονται ειδικές κατηγορίες 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, στο 
άρθρο 10 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 και 
στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, με την 
επιφύλαξη κατάλληλων διασφαλίσεων για 
τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις 

διαγράφεται·
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ελευθερίες των φυσικών προσώπων, 
συμπεριλαμβανομένων τεχνικών 
περιορισμών στην περαιτέρω χρήση και 
τη χρήση προηγμένων μέτρων ασφάλειας 
και προστασίας της ιδιωτικότητας, όπως 
η ψευδωνυμοποίηση ή η κρυπτογράφηση 
όταν η ανωνυμοποίηση μπορεί να 
επηρεάσει σημαντικά τον επιδιωκόμενο 
σκοπό.

Or. en

Τροπολογία 1738
Axel Voss, Deirdre Clune

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Στον βαθμό που είναι απολύτως 
αναγκαίο για τη διασφάλιση της 
παρακολούθησης, του εντοπισμού και της 
διόρθωσης πιθανών περιπτώσεων 
μεροληψίας σε σχέση με τα συστήματα ΤΝ 
υψηλού κινδύνου, οι πάροχοι των εν λόγω 
συστημάτων μπορούν να επεξεργάζονται 
ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που αναφέρονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679, στο άρθρο 10 της οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680 και στο άρθρο 10 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, με την 
επιφύλαξη κατάλληλων διασφαλίσεων για 
τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις 
ελευθερίες των φυσικών προσώπων, 
συμπεριλαμβανομένων τεχνικών 
περιορισμών στην περαιτέρω χρήση και 
τη χρήση προηγμένων μέτρων ασφάλειας 
και προστασίας της ιδιωτικότητας, όπως 
η ψευδωνυμοποίηση ή η κρυπτογράφηση 
όταν η ανωνυμοποίηση μπορεί να 
επηρεάσει σημαντικά τον επιδιωκόμενο 
σκοπό.

5. Στον βαθμό που είναι απολύτως 
αναγκαίο για τη διασφάλιση της 
παρακολούθησης, του εντοπισμού και της 
διόρθωσης πιθανών περιπτώσεων 
μεροληψίας σε σχέση με τα συστήματα ΤΝ 
υψηλού κινδύνου, οι πάροχοι των εν λόγω 
συστημάτων θα έχουν νομική βάση και 
την απαραίτητη εξαίρεση για να 
επεξεργάζονται ειδικές κατηγορίες 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, στο άρθρο 
10 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 και στο 
άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/1725, με την επιφύλαξη 
κατάλληλων διασφαλίσεων για τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες 
των φυσικών προσώπων, 
συμπεριλαμβανομένων:

i) τα σύγχρονα μέτρα ασφάλειας και 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής, όπως η 
ελαχιστοποίηση των δεδομένων, η 
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ψευδωνυμοποίηση, η κρυπτογράφηση, 
και όπου η ανωνυμοποίηση μπορεί να 
επηρεάσει σημαντικά τον επιδιωκόμενο 
σκοπό·
ii) μέτρα που διασφαλίζουν την 
εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα, τη 
διαθεσιμότητα και την ανθεκτικότητα 
των συστημάτων και υπηρεσιών 
επεξεργασίας, καθώς και την ικανότητα 
έγκαιρης αποκατάστασης της 
διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε 
ειδικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού 
συμβάντος·
iii) διαδικασίες για την τακτική δοκιμή, 
εκτίμηση και αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας των τεχνικών και 
των οργανωτικών μέτρων για τη 
διασφάλιση της ασφάλειας της 
επεξεργασίας·
iv) μέτρα για την ταυτοποίηση των 
χρηστών, την αδειοδότηση, την 
προστασία των δεδομένων κατά τη 
διαβίβαση, την προστασία των 
δεδομένων κατά την αποθήκευση, τη 
διασφάλιση της φυσικής ασφάλειας των 
χώρων επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, την εσωτερική 
διακυβέρνηση και διαχείριση της 
ασφάλειας ΤΠ και ΤΠ, την 
πιστοποίηση/διασφάλιση των 
διαδικασιών και των προϊόντων·
v) μέτρα για τη διασφάλιση της 
ελαχιστοποίησης των δεδομένων, της 
ποιότητας των δεδομένων, της 
περιορισμένης διατήρησης δεδομένων 
και της φορητότητας των δεδομένων, 
καθώς και για τη διασφάλιση της 
διαγραφής.

Or. en

Τροπολογία 1739
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Στον βαθμό που είναι απολύτως 
αναγκαίο για τη διασφάλιση της 
παρακολούθησης, του εντοπισμού και της 
διόρθωσης πιθανών περιπτώσεων 
μεροληψίας σε σχέση με τα συστήματα ΤΝ 
υψηλού κινδύνου, οι πάροχοι των εν λόγω 
συστημάτων μπορούν να επεξεργάζονται 
ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που αναφέρονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679, στο άρθρο 10 της οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680 και στο άρθρο 10 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, με την 
επιφύλαξη κατάλληλων διασφαλίσεων για 
τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις 
ελευθερίες των φυσικών προσώπων, 
συμπεριλαμβανομένων τεχνικών 
περιορισμών στην περαιτέρω χρήση και τη 
χρήση προηγμένων μέτρων ασφάλειας και 
προστασίας της ιδιωτικότητας, όπως η 
ψευδωνυμοποίηση ή η κρυπτογράφηση 
όταν η ανωνυμοποίηση μπορεί να 
επηρεάσει σημαντικά τον επιδιωκόμενο 
σκοπό.

5. Στον βαθμό που είναι απολύτως 
αναγκαίο για τη διασφάλιση της 
παρακολούθησης, του εντοπισμού και της 
διόρθωσης πιθανών περιπτώσεων 
μεροληψίας σε σχέση με τα συστήματα ΤΝ 
υψηλού κινδύνου, οι πάροχοι των εν λόγω 
συστημάτων μπορούν να επεξεργάζονται 
ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που αναφέρονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679, στο άρθρο 10 της οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680 και στο άρθρο 10 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, με την 
επιφύλαξη κατάλληλων διασφαλίσεων για 
τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις 
ελευθερίες των φυσικών προσώπων, 
συμπεριλαμβανομένων τεχνικών 
περιορισμών στην περαιτέρω χρήση και τη 
χρήση προηγμένων μέτρων ασφάλειας και 
προστασίας της ιδιωτικότητας, όπως η 
ψευδωνυμοποίηση ή η κρυπτογράφηση 
όταν η ανωνυμοποίηση μπορεί να 
επηρεάσει σημαντικά τον επιδιωκόμενο 
σκοπό. Αυτό θα πρέπει επίσης να 
εγγυάται την εξηγησιμότητα των 
συστάσεων ή αποφάσεων που βασίζονται 
στην ΤΝ.

Or. en

Τροπολογία 1740
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Στον βαθμό που είναι απολύτως 
αναγκαίο για τη διασφάλιση της 
παρακολούθησης, του εντοπισμού και της 
διόρθωσης πιθανών περιπτώσεων 
μεροληψίας σε σχέση με τα συστήματα ΤΝ 
υψηλού κινδύνου, οι πάροχοι των εν λόγω 

5. Στον βαθμό που είναι απολύτως 
αναγκαίο για τη διασφάλιση της 
παρακολούθησης, του εντοπισμού και της 
διόρθωσης πιθανών περιπτώσεων 
μεροληψίας σε σχέση με τα συστήματα ΤΝ 
υψηλού κινδύνου, οι πάροχοι των εν λόγω 
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συστημάτων μπορούν να επεξεργάζονται 
ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που αναφέρονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679, στο άρθρο 10 της οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680 και στο άρθρο 10 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, με την 
επιφύλαξη κατάλληλων διασφαλίσεων για 
τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις 
ελευθερίες των φυσικών προσώπων, 
συμπεριλαμβανομένων τεχνικών 
περιορισμών στην περαιτέρω χρήση και τη 
χρήση προηγμένων μέτρων ασφάλειας και 
προστασίας της ιδιωτικότητας, όπως η 
ψευδωνυμοποίηση ή η κρυπτογράφηση 
όταν η ανωνυμοποίηση μπορεί να 
επηρεάσει σημαντικά τον επιδιωκόμενο 
σκοπό.

συστημάτων μπορούν να επεξεργάζονται 
ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που αναφέρονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679, στο άρθρο 10 της οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680 και στο άρθρο 10 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, με την 
επιφύλαξη κατάλληλων διασφαλίσεων για 
τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις 
ελευθερίες των φυσικών προσώπων, 
συμπεριλαμβανομένων τεχνικών 
περιορισμών στην περαιτέρω χρήση και τη 
χρήση προηγμένων μέτρων ασφάλειας και 
προστασίας της ιδιωτικότητας, όπως η 
ψευδωνυμοποίηση ή η κρυπτογράφηση ή 
τεχνολογίες προστασίας βιομετρικού 
υποδείγματος όταν η ανωνυμοποίηση 
μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τον 
επιδιωκόμενο σκοπό.

Or. en

Τροπολογία 1741
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η διάδοση δεδομένων από ένα 
σύστημα TN με άλλα συστήματα ΤΝ, είτε 
προέρχονται από την ίδια πηγή είτε όχι 
και είτε είναι εγκατεστημένα στο ίδιο 
μέσο είτε όχι, ελέγχεται από τον 
προμηθευτή και μπορεί, εάν χρειάζεται, 
να ανακληθεί.

Or. fr

Τροπολογία 1742
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 10 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εφαρμόζονται κατάλληλες 
πρακτικές διακυβέρνησης και 
διαχείρισης δεδομένων για την ανάπτυξη 
συστημάτων ΤΝ υψηλού κινδύνου, εκτός 
εκείνων που χρησιμοποιούν τεχνικές που 
περιλαμβάνουν την εκπαίδευση μοντέλων, 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα εν 
λόγω συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου 
συμμορφώνονται με την παράγραφο 2.

6. Για την ανάπτυξη συστημάτων ΤΝ 
υψηλού κινδύνου που δεν χρησιμοποιούν 
τεχνικές που περιλαμβάνουν την 
κατάρτιση μοντέλων, οι παράγραφοι 2 
έως 5 εφαρμόζονται μόνο στα σύνολα 
δεδομένων δοκιμών.

Or. en

Τροπολογία 1743
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Οι πάροχοι και οι χρήστες 
μπορούν να συμμορφώνονται με τις 
υποχρεώσεις που ορίζονται στο παρόν 
άρθρο μέσω της χρήσης τρίτων μερών 
που προσφέρουν πιστοποιημένες 
υπηρεσίες συμμόρφωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της επαλήθευσης 
της διακυβέρνησης δεδομένων, της 
ακεραιότητας του συνόλου δεδομένων, 
και της κατάρτισης δεδομένων, της 
επικύρωσης και των πρακτικών δοκιμών.

Or. en

Τροπολογία 1744
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Mara Bizzotto, Silvia 
Sardone, Annalisa Tardino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 6 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Οι διαδικασίες κατάρτισης, 
δοκιμής και επικύρωσης των συνόλων 
δεδομένων θα πρέπει να έχουν διάρκεια 
με βάση την περιοδικότητα κατάρτισης 
των συστημάτων, το χρονοδιάγραμμα της 
κοινοποίησης συμβάντων και τη συνήθη 
εποπτική δραστηριότητα της εθνικής 
αρμόδιας αρχής

Or. en

Τροπολογία 1745
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 6 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6β. Όταν ο πάροχος δεν μπορεί να 
συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που 
ορίζονται στο παρόν άρθρο επειδή δεν 
έχει πρόσβαση στα δεδομένα και τα 
δεδομένα τηρούνται αποκλειστικά από 
τον χρήστη, ο χρήστης μπορεί, βάσει 
σύμβασης, να θεωρηθεί υπεύθυνος για 
οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος 
άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 1746
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10α
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 
συστημάτων ΤΝ υψηλού κινδύνου
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1. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου 
σχεδιάζονται και αναπτύσσονται με τη 
χρήση προηγμένων μεθόδων για τη 
μείωση της χρήσης ενέργειας, της χρήσης 
πόρων και των αποβλήτων, καθώς και 
για την αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης και της συνολικής απόδοσης 
του συστήματος. Σχεδιάζονται και 
αναπτύσσονται και εγκαθίστανται με 
ικανότητες που επιτρέπουν τη μέτρηση 
και την καταγραφή της κατανάλωσης 
ενέργειας και πόρων, καθώς και άλλες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις που μπορεί 
να έχει η εγκατάσταση και η χρήση των 
συστημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής τους.
2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες εθνικές αρχές εκδίδουν 
κατευθυντήριες γραμμές και παρέχουν 
στήριξη στους παρόχους και τους φορείς 
υλοποίησης στις προσπάθειές τους να 
μειώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
και τη χρήση των πόρων των 
συστημάτων ΤΝ υψηλού κινδύνου.
3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 73 για να περιγράφει 
λεπτομερώς τις διαδικασίες μέτρησης και 
καταγραφής, λαμβάνοντας υπόψη τις 
σύγχρονες μεθόδους, ιδίως για να 
καταστεί δυνατή η συγκρισιμότητα των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
συστημάτων και λαμβάνοντας υπόψη τις 
οικονομίες κλίμακας.

Or. en

Τροπολογία 1747
Milan Brglez, Hilde Vautmans, Catharina Rinzema

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10α
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Σύστημα διαχείρισης κινδύνων για 
συστήματα ΤΝ που ενδέχεται να 

αλληλεπιδρούν με παιδιά
Τα συστήματα ΤΝ που ενδέχεται να 
αλληλεπιδρούν με παιδιά ή να έχουν 
αντίκτυπο σε αυτά εφαρμόζουν σύστημα 
διαχείρισης κινδύνων για το περιεχόμενο, 
την επαφή, τη συμπεριφορά και τους 
συμβατικούς κινδύνους για τα παιδιά·

Or. en

Τροπολογία 1748
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο τεχνικός φάκελος ενός 
συστήματος ΤΝ υψηλού κινδύνου 
καταρτίζεται πριν από τη διάθεση του εν 
λόγω συστήματος στην αγορά ή τη θέση 
του σε λειτουργία και επικαιροποιείται 
συνεχώς.

1. Ο τεχνικός φάκελος ενός 
συστήματος ΤΝ υψηλού κινδύνου 
καταρτίζεται, όταν είναι εφικτό, συναφές 
και χωρίς να διακυβεύονται δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας ή εμπορικό 
απόρρητο, πριν από τη διάθεση του εν 
λόγω συστήματος στην αγορά ή τη θέση 
του σε λειτουργία και επικαιροποιείται 
συνεχώς.

Or. en

Τροπολογία 1749
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο τεχνικός φάκελος ενός 
συστήματος ΤΝ υψηλού κινδύνου 
καταρτίζεται πριν από τη διάθεση του εν 
λόγω συστήματος στην αγορά ή τη θέση 
του σε λειτουργία και επικαιροποιείται 

1. Ο τεχνικός φάκελος ενός 
συστήματος ΤΝ υψηλού κινδύνου 
καταρτίζεται πριν από τη διάθεση του εν 
λόγω συστήματος στην αγορά ή τη θέση 
του σε λειτουργία και επικαιροποιείται 
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συνεχώς. καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής 
του και, κατά περίπτωση, πέραν αυτού.

Or. en

Τροπολογία 1750
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο τεχνικός φάκελος καταρτίζεται κατά 
τρόπο που να αποδεικνύει ότι το σύστημα 
ΤΝ υψηλού κινδύνου συμμορφώνεται με 
τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου και 
παρέχει στις εθνικές αρμόδιες αρχές και 
στους κοινοποιημένους οργανισμούς όλες 
τις απαραίτητες πληροφορίες για την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης του 
συστήματος ΤΝ με τις εν λόγω απαιτήσεις. 
Περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που 
ορίζονται στο παράρτημα ΙV.

Ο τεχνικός φάκελος καταρτίζεται, όταν 
είναι εφικτό, συναφές και χωρίς να 
διακυβεύονται δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας ή εμπορικό απόρρητο, κατά 
τρόπο που να αποδεικνύει ότι το σύστημα 
ΤΝ υψηλού κινδύνου συμμορφώνεται με 
τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου και 
παρέχει στις εθνικές αρμόδιες αρχές και 
στους κοινοποιημένους οργανισμούς όλες 
τις απαραίτητες πληροφορίες για την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης του 
συστήματος ΤΝ με τις εν λόγω απαιτήσεις. 
Περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που 
ορίζονται στο παράρτημα IV ή, στην 
περίπτωση ΜΜΕ και νεοφυών 
επιχειρήσεων, κάθε ισοδύναμη 
τεκμηρίωση που ανταποκρίνεται στους 
ίδιους στόχους, με την επιφύλαξη της 
έγκρισης της αρμόδιας εθνικής αρχής.

Or. en

Τροπολογία 1751
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Mara Bizzotto, Silvia 
Sardone, Annalisa Tardino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο τεχνικός φάκελος καταρτίζεται κατά 
τρόπο που να αποδεικνύει ότι το σύστημα 

Ο τεχνικός φάκελος διαφέρει σύμφωνα με 
κάθε χρήση του συστήματος ΤΝ και 
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ΤΝ υψηλού κινδύνου συμμορφώνεται με 
τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου και 
παρέχει στις εθνικές αρμόδιες αρχές και 
στους κοινοποιημένους οργανισμούς όλες 
τις απαραίτητες πληροφορίες για την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης του 
συστήματος ΤΝ με τις εν λόγω απαιτήσεις. 
Περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που 
ορίζονται στο παράρτημα ΙV.

καταρτίζεται κατά τρόπο που να 
αποδεικνύει ότι το σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 
του παρόντος κεφαλαίου και παρέχει στις 
εθνικές αρμόδιες αρχές και στους 
κοινοποιημένους οργανισμούς όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες για την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης του 
συστήματος ΤΝ με τις εν λόγω απαιτήσεις. 
Περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που 
ορίζονται στο παράρτημα IV ή, στην 
περίπτωση ΜΜΕ και νεοφυών 
επιχειρήσεων, κάθε ισοδύναμη 
τεκμηρίωση που ανταποκρίνεται στους 
ίδιους στόχους, με την επιφύλαξη της 
έγκρισης της αρμόδιας εθνικής αρχής.

Or. en

Τροπολογία 1752
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο τεχνικός φάκελος καταρτίζεται κατά 
τρόπο που να αποδεικνύει ότι το σύστημα 
ΤΝ υψηλού κινδύνου συμμορφώνεται με 
τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου 
και παρέχει στις εθνικές αρμόδιες αρχές 
και στους κοινοποιημένους οργανισμούς 
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης του 
συστήματος ΤΝ με τις εν λόγω απαιτήσεις. 
Περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που 
ορίζονται στο παράρτημα ΙV.

Ο τεχνικός φάκελος είναι κατάλληλος για 
το πλαίσιο εφαρμογής ή χρήσης του 
συστήματος ΤΝ και καταρτίζεται κατά 
τρόπο που αποδεικνύει ότι το σύστημα ΤΝ 
υψηλού κινδύνου συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στο παρόν 
κεφάλαιο και παρέχει στις εθνικές 
αρμόδιες αρχές και στους κοινοποιημένους 
οργανισμούς όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες για την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης του συστήματος ΤΝ με τις 
εν λόγω απαιτήσεις. Περιέχει, 
τουλάχιστον, τα στοιχεία που ορίζονται 
στο παράρτημα IV ή οποιαδήποτε άλλη 
ισοδύναμη τεκμηρίωση που 
ανταποκρίνεται στους ίδιους στόχους, με 
την επιφύλαξη της έγκρισης της αρμόδιας 
αρχής.

Or. en
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Τροπολογία 1753
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Catharina Rinzema, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο τεχνικός φάκελος καταρτίζεται κατά 
τρόπο που να αποδεικνύει ότι το σύστημα 
ΤΝ υψηλού κινδύνου συμμορφώνεται με 
τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου και 
παρέχει στις εθνικές αρμόδιες αρχές και 
στους κοινοποιημένους οργανισμούς όλες 
τις απαραίτητες πληροφορίες για την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης του 
συστήματος ΤΝ με τις εν λόγω απαιτήσεις. 
Περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που 
ορίζονται στο παράρτημα ΙV.

Ο τεχνικός φάκελος καταρτίζεται κατά 
τρόπο που να αποδεικνύει ότι το σύστημα 
ΤΝ υψηλού κινδύνου συμμορφώνεται με 
τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου και 
παρέχει στις εθνικές αρμόδιες αρχές και 
στους κοινοποιημένους οργανισμούς όλες 
τις απαραίτητες πληροφορίες για την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης του 
συστήματος ΤΝ με τις εν λόγω απαιτήσεις. 
Περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που 
ορίζονται στο παράρτημα IV ή, στην 
περίπτωση ΜΜΕ και νεοφυών 
επιχειρήσεων, κάθε ισοδύναμη 
τεκμηρίωση που ανταποκρίνεται στους 
ίδιους στόχους, με την επιφύλαξη της 
έγκρισης της αρμόδιας αρχής.

Or. en

Τροπολογία 1754
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Ramona 
Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, Malik Azmani, Alin 
Mituța

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο τεχνικός φάκελος καταρτίζεται κατά 
τρόπο που να αποδεικνύει ότι το σύστημα 
ΤΝ υψηλού κινδύνου συμμορφώνεται με 
τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου και 
παρέχει στις εθνικές αρμόδιες αρχές και 
στους κοινοποιημένους οργανισμούς όλες 
τις απαραίτητες πληροφορίες για την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης του 

Ο τεχνικός φάκελος καταρτίζεται κατά 
τρόπο που να αποδεικνύει ότι το σύστημα 
ΤΝ υψηλού κινδύνου συμμορφώνεται με 
τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου και 
παρέχει στις εθνικές αρμόδιες αρχές και 
στους κοινοποιημένους οργανισμούς όλες 
τις απαραίτητες πληροφορίες για την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης του 
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συστήματος ΤΝ με τις εν λόγω απαιτήσεις. 
Περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που 
ορίζονται στο παράρτημα ΙV.

συστήματος ΤΝ με τις εν λόγω απαιτήσεις. 
Περιέχει, τουλάχιστον, τα στοιχεία που 
ορίζονται στο παράρτημα IV ή ισοδύναμη 
τεκμηρίωση που ανταποκρίνεται στους 
ίδιους στόχους, με την επιφύλαξη της 
έγκρισης της αρμόδιας αρχής.

Or. en

Τροπολογία 1755
Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο τεχνικός φάκελος καταρτίζεται κατά 
τρόπο που να αποδεικνύει ότι το σύστημα 
ΤΝ υψηλού κινδύνου συμμορφώνεται με 
τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου και 
παρέχει στις εθνικές αρμόδιες αρχές και 
στους κοινοποιημένους οργανισμούς όλες 
τις απαραίτητες πληροφορίες για την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης του 
συστήματος ΤΝ με τις εν λόγω απαιτήσεις. 
Περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που 
ορίζονται στο παράρτημα ΙV.

Ο τεχνικός φάκελος καταρτίζεται κατά 
τρόπο που να αποδεικνύει ότι το σύστημα 
ΤΝ υψηλού κινδύνου συμμορφώνεται με 
τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου και 
παρέχει στην εθνική εποπτική αρχή, στις 
εθνικές αρμόδιες αρχές και στους 
κοινοποιημένους οργανισμούς όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες για την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης του 
συστήματος ΤΝ με τις εν λόγω απαιτήσεις. 
Περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που 
ορίζονται στο παράρτημα ΙV.

Or. en

Τροπολογία 1756
Marion Walsmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο τεχνικός φάκελος καταρτίζεται κατά 
τρόπο που να αποδεικνύει ότι το σύστημα 
ΤΝ υψηλού κινδύνου συμμορφώνεται με 
τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου και 
παρέχει στις εθνικές αρμόδιες αρχές και 

Ο τεχνικός φάκελος καταρτίζεται κατά 
τρόπο που να αποδεικνύει ότι το σύστημα 
ΤΝ υψηλού κινδύνου συμμορφώνεται με 
τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου και 
παρέχει στις εθνικές αρμόδιες αρχές και 
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στους κοινοποιημένους οργανισμούς όλες 
τις απαραίτητες πληροφορίες για την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης του 
συστήματος ΤΝ με τις εν λόγω απαιτήσεις. 
Περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που 
ορίζονται στο παράρτημα ΙV.

στους κοινοποιημένους οργανισμούς όλες 
τις απαραίτητες πληροφορίες για την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης του 
συστήματος ΤΝ με τις εν λόγω απαιτήσεις. 
Περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που 
ορίζονται στο παράρτημα ΙV.

Or. en

Τροπολογία 1757
Nathalie Colin-Oesterlé

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Ο τεχνικός φάκελος δεν είναι 
υποχρεωτικός, αλλά συνιστάται κατά τη 
δοκιμή του συστήματος ΤΝ υψηλού 
κινδύνου πριν από τη διάθεση στην αγορά 
ή τη διάθεσή του.

Or. fr

Τροπολογία 1758
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν ένα σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου που σχετίζεται με προϊόν στο 
οποίο εφαρμόζονται οι νομικές πράξεις 
που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα 
Α, διατίθεται στην αγορά ή τίθεται σε 
λειτουργία, καταρτίζεται ενιαίος τεχνικός 
φάκελος που περιέχει όλες τις πληροφορίες 
που ορίζονται στο παράρτημα IV, καθώς 
και τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει 
των εν λόγω νομικών πράξεων.

2. Όταν ένα σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου που σχετίζεται με προϊόν στο 
οποίο εφαρμόζονται οι νομικές πράξεις 
που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα 
Α, διατίθεται στην αγορά ή τίθεται σε 
λειτουργία, καταρτίζεται ένας μοναδικός 
και κατάλληλος τεχνικός φάκελος για 
κάθε προϊόν, που περιέχει όλες τις 
πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα 
IV, καθώς και τις πληροφορίες που 
απαιτούνται βάσει των εν λόγω νομικών 
πράξεων.
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Or. en

Τροπολογία 1759
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Ramona 
Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, Malik Azmani, Alin 
Mituța

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν ένα σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου που σχετίζεται με προϊόν στο 
οποίο εφαρμόζονται οι νομικές πράξεις 
που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα 
Α, διατίθεται στην αγορά ή τίθεται σε 
λειτουργία, καταρτίζεται ενιαίος τεχνικός 
φάκελος που περιέχει όλες τις πληροφορίες 
που ορίζονται στο παράρτημα IV, καθώς 
και τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει 
των εν λόγω νομικών πράξεων.

2. Όταν ένα σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου που σχετίζεται με προϊόν στο 
οποίο εφαρμόζονται οι νομικές πράξεις 
που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα 
Α, διατίθεται στην αγορά ή τίθεται σε 
λειτουργία, καταρτίζεται ενιαίος τεχνικός 
φάκελος που περιέχει όλες τις πληροφορίες 
που ορίζονται στην παράγραφο 1, καθώς 
και τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει 
των εν λόγω νομικών πράξεων.

Or. en

Τροπολογία 1760
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν ένα σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου που σχετίζεται με προϊόν στο 
οποίο εφαρμόζονται οι νομικές πράξεις 
που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα 
Α, διατίθεται στην αγορά ή τίθεται σε 
λειτουργία, καταρτίζεται ενιαίος τεχνικός 
φάκελος που περιέχει όλες τις πληροφορίες 
που ορίζονται στο παράρτημα IV, καθώς 
και τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει 
των εν λόγω νομικών πράξεων.

2. Όταν ένα σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου που σχετίζεται με προϊόν στο 
οποίο εφαρμόζονται οι νομικές πράξεις 
που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα 
Α, διατίθεται στην αγορά ή τίθεται σε 
λειτουργία, καταρτίζεται κατάλληλος 
τεχνικός φάκελος που περιέχει όλες τις 
πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα 
IV, καθώς και τις πληροφορίες που 
απαιτούνται βάσει των εν λόγω νομικών 
πράξεων.

Or. en
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Τροπολογία 1761
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Για να εξασφαλιστεί ότι είναι 
δυνατός ένας ενιαίος τεχνικός φάκελος, οι 
όροι και οι ορισμοί που σχετίζονται με 
την εν λόγω απαιτούμενη τεκμηρίωση και 
κάθε απαιτούμενη τεκμηρίωση στην 
κατάλληλη τομεακή νομοθεσία της 
Ένωσης ευθυγραμμίζονται όσο το 
δυνατόν περισσότερο·

Or. en

Τροπολογία 1762
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 73 για την 
τροποποίηση του παραρτήματος IV, 
εφόσον απαιτείται, ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι, με βάση την τεχνική 
πρόοδο, ο τεχνικός φάκελος παρέχει όλες 
τις απαραίτητες πληροφορίες για την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης του 
συστήματος με τις απαιτήσεις του 
παρόντος κεφαλαίου.

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 1763
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 73 για την 
τροποποίηση του παραρτήματος IV, 
εφόσον απαιτείται, ώστε να εξασφαλίζεται 
ότι, με βάση την τεχνική πρόοδο, ο 
τεχνικός φάκελος παρέχει όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες για την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης του 
συστήματος με τις απαιτήσεις του 
παρόντος κεφαλαίου.

3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 73 για τη 
συμπλήρωση του παραρτήματος IV με 
προσθήκες, εφόσον απαιτείται, ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι, με βάση την τεχνική 
πρόοδο, ο τεχνικός φάκελος παρέχει όλες 
τις απαραίτητες πληροφορίες για την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης του 
συστήματος με τις απαιτήσεις του 
παρόντος κεφαλαίου.

Or. fr

Τροπολογία 1764
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 11 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Οι πάροχοι που είναι πιστωτικά 
ιδρύματα τα οποία ρυθμίζονται από την 
οδηγία 2013/36/ΕΕ διατηρούν τον τεχνικό 
φάκελο στο πλαίσιο της τεκμηρίωσης που 
αφορά τις ρυθμίσεις, τις διαδικασίες και 
τους μηχανισμούς εσωτερικής 
διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 74 
της εν λόγω οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

μεταφέρθηκε από το άρθρο 18.

Τροπολογία 1765
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Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου σχεδιάζονται και αναπτύσσονται 
με ικανότητες που καθιστούν δυνατή την 
αυτόματη καταγραφή συμβάντων («αρχεία 
καταγραφής») κατά τη λειτουργία των 
συστημάτων ΤΝ υψηλού κινδύνου. Αυτές 
οι ικανότητες καταγραφής πρέπει να είναι 
σύμφωνες με αναγνωρισμένα πρότυπα ή 
κοινές προδιαγραφές.

1. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου σχεδιάζονται και αναπτύσσονται 
με ικανότητες που καθιστούν δυνατή την 
αυτόματη καταγραφή συμβάντων («αρχεία 
καταγραφής») κατά τη λειτουργία των 
συστημάτων ΤΝ υψηλού κινδύνου. Αυτές 
οι ικανότητες καταγραφής πρέπει να είναι 
σύμφωνες με αναγνωρισμένα πρότυπα ή 
κοινές προδιαγραφές. Στο μέτρο του 
δυνατού, οι εν λόγω λειτουργίες είναι 
τοπικές και τα αρχεία καταγραφής 
τηρούνται με την υποστήριξη του χρήστη 
του συστήματος ΤΝ.

Or. fr

Τροπολογία 1766
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου σχεδιάζονται και αναπτύσσονται 
με ικανότητες που καθιστούν δυνατή την 
αυτόματη καταγραφή συμβάντων («αρχεία 
καταγραφής») κατά τη λειτουργία των 
συστημάτων ΤΝ υψηλού κινδύνου. Αυτές 
οι ικανότητες καταγραφής πρέπει να είναι 
σύμφωνες με αναγνωρισμένα πρότυπα ή 
κοινές προδιαγραφές.

1. Όταν είναι ευλόγως εφικτό, τα 
συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου, τα οποία 
είναι ικανά να μεταβάλλουν τη 
συμπεριφορά κατά τη λειτουργία, 
σχεδιάζονται και αναπτύσσονται με 
ικανότητες που επιτρέπουν την αυτόματη 
καταγραφή συμβάντων («logs») κατά τη 
λειτουργία των συστημάτων ΤΝ υψηλού 
κινδύνου. Αυτές οι ικανότητες καταγραφής 
πρέπει να είναι σύμφωνες με 
αναγνωρισμένα πρότυπα ή κοινές 
προδιαγραφές.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τροπολογία 1767
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου σχεδιάζονται και 
αναπτύσσονται με ικανότητες που 
καθιστούν δυνατή την αυτόματη 
καταγραφή συμβάντων («αρχεία 
καταγραφής») κατά τη λειτουργία των 
συστημάτων ΤΝ υψηλού κινδύνου. Αυτές 
οι ικανότητες καταγραφής πρέπει να είναι 
σύμφωνες με αναγνωρισμένα πρότυπα ή 
κοινές προδιαγραφές.

1. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου επιτρέπουν από τεχνική άποψη 
την αυτόματη καταγραφή συμβάντων 
(«logs») καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του 
συστήματος.

Or. en

Τροπολογία 1768
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου σχεδιάζονται και αναπτύσσονται 
με ικανότητες που καθιστούν δυνατή την 
αυτόματη καταγραφή συμβάντων («αρχεία 
καταγραφής») κατά τη λειτουργία των 
συστημάτων ΤΝ υψηλού κινδύνου. Αυτές 
οι ικανότητες καταγραφής πρέπει να είναι 
σύμφωνες με αναγνωρισμένα πρότυπα ή 
κοινές προδιαγραφές.

1. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου σχεδιάζονται και αναπτύσσονται 
με ικανότητες που καθιστούν δυνατή την 
αυτόματη καταγραφή συμβάντων («αρχεία 
καταγραφής») κατά τη λειτουργία των 
συστημάτων ΤΝ υψηλού κινδύνου. Οι εν 
λόγω ικανότητες καταγραφής 
συμμορφώνονται με την εξέλιξη της 
τεχνολογίας και τα αναγνωρισμένα 
πρότυπα ή τις κοινές προδιαγραφές.

Or. en
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Τροπολογία 1769
Kosma Złotowski, Patryk Jaki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου σχεδιάζονται και αναπτύσσονται 
με ικανότητες που καθιστούν δυνατή την 
αυτόματη καταγραφή συμβάντων 
(«αρχεία καταγραφής») κατά τη 
λειτουργία των συστημάτων ΤΝ υψηλού 
κινδύνου. Αυτές οι ικανότητες 
καταγραφής πρέπει να είναι σύμφωνες με 
αναγνωρισμένα πρότυπα ή κοινές 
προδιαγραφές.

1. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου σχεδιάζονται και αναπτύσσονται 
με κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά 
μέτρα ώστε να καθίσταται δυνατή η 
αποτελεσματική παρακολούθηση και η 
ανθρώπινη εποπτεία από όσους 
χρησιμοποιούν το σύστημα, καθώς και η 
αποτελεσματική εποπτεία από τις 
ρυθμιστικές αρχές.

Or. en

Τροπολογία 1770
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου σχεδιάζονται και αναπτύσσονται 
με ικανότητες που καθιστούν δυνατή την 
αυτόματη καταγραφή συμβάντων («αρχεία 
καταγραφής») κατά τη λειτουργία των 
συστημάτων ΤΝ υψηλού κινδύνου. Αυτές 
οι ικανότητες καταγραφής πρέπει να είναι 
σύμφωνες με αναγνωρισμένα πρότυπα ή 
κοινές προδιαγραφές.

1. Όλα τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου σχεδιάζονται και αναπτύσσονται 
με ικανότητες που καθιστούν δυνατή την 
αυτόματη καταγραφή συμβάντων («αρχεία 
καταγραφής») κατά τη λειτουργία των 
συστημάτων ΤΝ υψηλού κινδύνου. Αυτές 
οι ικανότητες καταγραφής πρέπει να είναι 
σύμφωνες με αναγνωρισμένα πρότυπα ή 
κοινές προδιαγραφές.

Or. en

Τροπολογία 1771
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ικανότητες καταγραφής 
διασφαλίζουν ένα επίπεδο 
ιχνηλασιμότητας της λειτουργίας του 
συστήματος ΤΝ καθ’ όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής του, το οποίο είναι 
κατάλληλο για τον επιδιωκόμενο σκοπό 
του συστήματος.

2. Προκειμένου να διασφαλιστεί ένα 
επίπεδο ιχνηλασιμότητας της λειτουργίας 
του συστήματος ΤΝ, το οποίο είναι 
κατάλληλο για τον επιδιωκόμενο σκοπό 
του συστήματος, οι ικανότητες 
καταγραφής καθιστούν δυνατή την 
καταγραφή συμβάντων σχετικών με τον 
εντοπισμό καταστάσεων που ενδέχεται:
να έχουν ως αποτέλεσμα το σύστημα ΤΝ 
να παρουσιάζει κίνδυνο κατά την έννοια 
του άρθρου 65 παράγραφος 1·ή
να οδηγούν σε ουσιαστική τροποποίηση 
που διευκολύνει την παρακολούθηση 
μετά τη διάθεση στην αγορά που 
αναφέρεται στο άρθρο 61.

Or. en

Τροπολογία 1772
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ικανότητες καταγραφής 
διασφαλίζουν ένα επίπεδο 
ιχνηλασιμότητας της λειτουργίας του 
συστήματος ΤΝ καθ’ όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής του, το οποίο είναι 
κατάλληλο για τον επιδιωκόμενο σκοπό 
του συστήματος.

2. Οι ικανότητες καταγραφής 
διασφαλίζουν ένα επίπεδο 
ιχνηλασιμότητας της λειτουργίας του 
συστήματος ΤΝ, το οποίο είναι κατάλληλο 
για τον επιδιωκόμενο σκοπό του 
συστήματος. Η περίοδος αποθήκευσης θα 
πρέπει να καθορίζεται με βάση τις 
επιχειρηματικές ανάγκες και την 
ενημερωτική αξία, χωρίς να υπερβαίνει 
τα 10 οικονομικά έτη κατ’ ανώτατο όριο.

Or. en

Τροπολογία 1773
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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 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ικανότητες καταγραφής 
διασφαλίζουν ένα επίπεδο 
ιχνηλασιμότητας της λειτουργίας του 
συστήματος ΤΝ καθ’ όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής του, το οποίο είναι 
κατάλληλο για τον επιδιωκόμενο σκοπό 
του συστήματος.

2. Οι ικανότητες καταγραφής 
διασφαλίζουν ένα επίπεδο 
ιχνηλασιμότητας της λειτουργίας του 
συστήματος ΤΝ καθ’ όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής του, το οποίο είναι 
κατάλληλο για τον επιδιωκόμενο σκοπό ή 
την ευλόγως προβλεπόμενη χρήση του 
συστήματος.

Or. en

Τροπολογία 1774
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ικανότητες καταγραφής 
διασφαλίζουν ένα επίπεδο 
ιχνηλασιμότητας της λειτουργίας του 
συστήματος ΤΝ καθ’ όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής του, το οποίο είναι 
κατάλληλο για τον επιδιωκόμενο σκοπό 
του συστήματος.

2. Οι ικανότητες καταγραφής 
διασφαλίζουν ένα επίπεδο 
ιχνηλασιμότητας της λειτουργίας του 
συστήματος ΤΝ καθ’ όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής του, το οποίο είναι 
κατάλληλο για τον επιδιωκόμενο σκοπό ή 
την ευλόγως προβλεπόμενη χρήση του 
συστήματος.

Or. en

Τροπολογία 1775
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

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

2. Οι ικανότητες καταγραφής 
διασφαλίζουν ένα επίπεδο 
ιχνηλασιμότητας της λειτουργίας του 
συστήματος ΤΝ καθ’ όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής του, το οποίο είναι 
κατάλληλο για τον επιδιωκόμενο σκοπό 
του συστήματος.

2. Οι ικανότητες καταγραφής 
διασφαλίζουν ένα επίπεδο 
ιχνηλασιμότητας της λειτουργίας του 
συστήματος ΤΝ κατά τη χρήση του 
συστήματος ΤΝ στη διάρκεια του κύκλου 
ζωής του, το οποίο είναι κατάλληλο για 
τον επιδιωκόμενο σκοπό του συστήματος.

Or. en

Τροπολογία 1776
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Συγκεκριμένα, οι ικανότητες 
καταγραφής καθιστούν δυνατή την 
παρακολούθηση της λειτουργίας του 
συστήματος ΤΝ υψηλού κινδύνου όσον 
αφορά την εμφάνιση καταστάσεων που 
ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα το 
σύστημα ΤΝ να παρουσιάσει κίνδυνο 
κατά την έννοια του άρθρου 65 
παράγραφος 1 ή να οδηγήσουν σε 
ουσιαστική τροποποίηση, ενώ παράλληλα 
διευκολύνουν την παρακολούθηση μετά 
τη διάθεση στην αγορά, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 61.

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 1777
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Για αρχεία που συνιστούν 
εμπορικό απόρρητο, όπως ορίζεται στο 
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άρθρο 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/943, ο 
πάροχος μπορεί να επιλέξει να παράσχει 
εμπιστευτικά τα εν λόγω εμπορικά 
μυστικά μόνο στις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές στον βαθμό που απαιτείται για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 
υπέχουν οι εν λόγω αρχές βάσει του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 1778
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ παράγραφος 1 στοιχείο α), 
οι ικανότητες καταγραφής παρέχουν 
τουλάχιστον:

διαγράφεται·

α) καταγραφή της περιόδου κάθε χρήσης 
του συστήματος (ημερομηνία και ώρα 
έναρξης και ημερομηνία και ώρα λήξης 
κάθε χρήσης)·
β) τη βάση δεδομένων αναφοράς βάσει 
της οποίας έχουν ελεγχθεί τα δεδομένα 
εισόδου από το σύστημα·
γ) τα δεδομένα εισόδου για τα οποία η 
αναζήτηση οδήγησε σε αντιστοίχιση·
δ) την ταυτοποίηση των φυσικών 
προσώπων που συμμετέχουν στην 
επαλήθευση των αποτελεσμάτων, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 5.

Or. en

Τροπολογία 1779
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ παράγραφος 1 στοιχείο α), 
οι ικανότητες καταγραφής παρέχουν 
τουλάχιστον:

διαγράφεται·

α) καταγραφή της περιόδου κάθε χρήσης 
του συστήματος (ημερομηνία και ώρα 
έναρξης και ημερομηνία και ώρα λήξης 
κάθε χρήσης)·
β) τη βάση δεδομένων αναφοράς βάσει 
της οποίας έχουν ελεγχθεί τα δεδομένα 
εισόδου από το σύστημα·
γ) τα δεδομένα εισόδου για τα οποία η 
αναζήτηση οδήγησε σε αντιστοίχιση·
δ) την ταυτοποίηση των φυσικών 
προσώπων που συμμετέχουν στην 
επαλήθευση των αποτελεσμάτων, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 5.

Or. en

Τροπολογία 1780
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Mara Bizzotto, Silvia 
Sardone, Annalisa Tardino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ παράγραφος 1 στοιχείο α), 
οι ικανότητες καταγραφής παρέχουν 
τουλάχιστον:

διαγράφεται·

α) καταγραφή της περιόδου κάθε χρήσης 
του συστήματος (ημερομηνία και ώρα 
έναρξης και ημερομηνία και ώρα λήξης 
κάθε χρήσης)·
β) τη βάση δεδομένων αναφοράς βάσει 
της οποίας έχουν ελεγχθεί τα δεδομένα 
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εισόδου από το σύστημα·
γ) τα δεδομένα εισόδου για τα οποία η 
αναζήτηση οδήγησε σε αντιστοίχιση·
δ) την ταυτοποίηση των φυσικών 
προσώπων που συμμετέχουν στην 
επαλήθευση των αποτελεσμάτων, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 5.

Or. en

Τροπολογία 1781
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου που αναφέρονται στο παράρτημα 
ΙΙΙ παράγραφος 1 στοιχείο α), οι 
ικανότητες καταγραφής παρέχουν 
τουλάχιστον:

4. Για τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου που αναφέρονται στο παράρτημα 
III, οι ικανότητες καταγραφής παρέχουν 
τουλάχιστον:

Or. en

Τροπολογία 1782
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 12 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) καταγραφή της περιόδου κάθε 
χρήσης του συστήματος (ημερομηνία και 
ώρα έναρξης και ημερομηνία και ώρα 
λήξης κάθε χρήσης)·

α) καταγραφή της περιόδου κάθε 
χρήσης του συστήματος·

Or. en
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Τροπολογία 1783
Brando Benifei, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina Vollath, Tsvetelina 
Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Marc 
Angel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τα δεδομένα εισόδου για τα οποία 
η αναζήτηση οδήγησε σε αντιστοίχιση·

διαγράφεται·

Or. en

Αιτιολόγηση

η παρούσα και η προηγούμενη τροπολογία συνάδουν με την επέκταση των απαγορεύσεων στην 
εξ αποστάσεως βιομετρική ταυτοποίηση.

Τροπολογία 1784
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Για συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου αυτοδιδασκαλίας, διατηρείται η 
καταγραφή της αυτομάθησης.Η 
καταγραφή πρέπει να παρέχει 
τουλάχιστον:
α) τα εισερχόμενα δεδομένα που 
χρησιμοποιούνται για την 
αυτοδιδασκαλία·
β) τους χρησιμοποιούμενους αλγορίθμους 
της ερμηνείας των δεδομένων εισόδου·
γ) τα αποτελέσματα της 
αυτοδιδασκαλίας.

Or. en

Τροπολογία 1785
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά



PE732.839v01-00 104/215 AM\1257727EL.docx

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 β. Όταν μια απόφαση και/ή πρόταση 
απόφασης είναι αποτέλεσμα συστήματος 
ΤΝ, η καταγραφή καλύπτει πληροφορίες 
που επαρκούν συνολικά για περαιτέρω 
ανθρώπινη χειροκίνητη επανεξέταση της 
απόφασης/της πρότασης χωρίς να 
χρειάζεται αναφορά στο ίδιο το σύστημα 
ΤΝ.Η καταγραφή πρέπει να παρέχει 
τουλάχιστον:
α) τα εισερχόμενα δεδομένα·
β) τη βάση δεδομένων αναφοράς, εφόσον 
υπάρχει·
γ) τους αλγορίθμους που θα μπορούσαν 
να είχαν χρησιμοποιηθεί·
δ) τους αλγορίθμους που είχαν πράγματι 
χρησιμοποιηθεί·
ε) δεδομένα εξόδου (απόφαση και/ή 
πρόταση)·
στ) ολοκληρωμένο μηχανισμό για τον 
τρόπο με τον οποίο τα εισερχόμενα 
δεδομένα οδήγησαν στα εξαγόμενα 
δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 1786
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 γ. Για όλα τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
που αναφέρονται στις παραγράφους 4-6 
ανωτέρω, η καταγραφή παρέχει 
τουλάχιστον:
α) πληροφορίες σύνδεσης (χρήστης, 
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ημερομηνία, ώρα, τύπος επαλήθευσης 
ταυτότητας)·
β) τα δεδομένα εισόδου·
γ) τα δεδομένα εξόδου.

Or. en

Τροπολογία 1787
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 δ. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 73 για τον 
καθορισμό περισσότερων ελάχιστων 
απαιτήσεων καταγραφής για τα 
συστήματα ΤΝ ή για ορισμένους τύπους 
τους.

Or. en

Τροπολογία 1788
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαφάνεια και πληροφόρηση των 
χρηστών

Διαφάνεια και παροχή πληροφοριών σε 
φορείς υλοποίησης και σε θέματα 
τεχνητής νοημοσύνης

Or. en

Τροπολογία 1789
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου σχεδιάζονται και αναπτύσσονται 
κατά τρόπο που διασφαλίζει ότι η 
λειτουργία τους είναι επαρκώς διαφανής 
ώστε οι χρήστες να είναι σε θέση να 
ερμηνεύουν τα στοιχεία εξόδου του 
συστήματος και να τα χρησιμοποιούν 
κατάλληλα. Διασφαλίζεται ο κατάλληλος 
τύπος και βαθμός διαφάνειας, με στόχο 
την επίτευξη συμμόρφωσης με τις 
σχετικές υποχρεώσεις του χρήστη και του 
παρόχου οι οποίες καθορίζονται στο 
κεφάλαιο 3 του παρόντος τίτλου.

1. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου σχεδιάζονται και αναπτύσσονται 
κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι η 
λειτουργία τους είναι επαρκώς διαφανής 
ώστε οι χρήστες να είναι σε θέση να 
κατανοούν εύλογα τη λειτουργία του 
συστήματος. Διασφαλίζεται κατάλληλος 
τύπος και βαθμός διαφάνειας, ανάλογα με 
τον επιδιωκόμενο σκοπό του συστήματος, 
προκειμένου να επιτευχθεί συμμόρφωση 
με τις σχετικές υποχρεώσεις του χρήστη 
και του παρόχου που ορίζονται στα άρθρα 
16 και 29 του παρόντος τίτλου. Οι 
επεξηγήσεις παρέχονται τουλάχιστον στη 
γλώσσα της χώρας στην οποία 
εγκαθίσταται το σύστημα ΤΝ.
Ως εκ τούτου, η διαφάνεια σημαίνει ότι, 
στον βαθμό που μπορεί να αναμένεται 
εύλογα και είναι εφικτό από τεχνική 
άποψη κατά τον χρόνο διάθεσης του 
συστήματος ΤΝ στην αγορά, το σύστημα 
ΤΝ μπορεί να ερμηνευθεί από τον 
πάροχο, υπό την έννοια ότι ο πάροχος 
μπορεί να κατανοήσει το σκεπτικό των 
αποφάσεων που λαμβάνονται από το 
σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου, 
παρέχοντας παράλληλα στον χρήστη τη 
δυνατότητα να κατανοεί και να 
χρησιμοποιεί κατάλληλα το σύστημα ΤΝ, 
γνωρίζοντας γενικά πώς λειτουργεί το 
σύστημα ΤΝ και ποια δεδομένα λαμβάνει.

Or. en

Τροπολογία 1790
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Catharina Rinzema, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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1. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου σχεδιάζονται και αναπτύσσονται 
κατά τρόπο που διασφαλίζει ότι η 
λειτουργία τους είναι επαρκώς διαφανής 
ώστε οι χρήστες να είναι σε θέση να 
ερμηνεύουν τα στοιχεία εξόδου του 
συστήματος και να τα χρησιμοποιούν 
κατάλληλα. Διασφαλίζεται ο κατάλληλος 
τύπος και βαθμός διαφάνειας, με στόχο την 
επίτευξη συμμόρφωσης με τις σχετικές 
υποχρεώσεις του χρήστη και του παρόχου 
οι οποίες καθορίζονται στο κεφάλαιο 3 του 
παρόντος τίτλου.

1. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου σχεδιάζονται και αναπτύσσονται 
κατά τρόπο που διασφαλίζει ότι η 
λειτουργία τους είναι επαρκώς διαφανής 
ώστε οι χρήστες να είναι σε θέση να 
ερμηνεύουν τα στοιχεία εξόδου του 
συστήματος και να τα χρησιμοποιούν 
κατάλληλα. Διασφαλίζεται ο κατάλληλος 
τύπος και βαθμός διαφάνειας, με στόχο την 
επίτευξη συμμόρφωσης με τις σχετικές 
υποχρεώσεις του χρήστη και του παρόχου 
οι οποίες καθορίζονται στο κεφάλαιο 3 του 
παρόντος τίτλου. Ως εκ τούτου, η 
διαφάνεια σημαίνει ότι, στον βαθμό που 
είναι ευλόγως αναμενόμενο και εφικτό 
από τεχνική άποψη, τα δεδομένα των 
συστημάτων ΤΝ μπορούν να 
ερμηνευθούν από τον χρήστη και ο 
χρήστης είναι σε θέση να κατανοήσει τη 
γενική λειτουργικότητα του συστήματος 
ΤΝ και τη χρήση των δεδομένων από 
αυτό.

Or. en

Τροπολογία 1791
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου σχεδιάζονται και αναπτύσσονται 
κατά τρόπο που διασφαλίζει ότι η 
λειτουργία τους είναι επαρκώς διαφανής 
ώστε οι χρήστες να είναι σε θέση να 
ερμηνεύουν τα στοιχεία εξόδου του 
συστήματος και να τα χρησιμοποιούν 
κατάλληλα. Διασφαλίζεται ο κατάλληλος 
τύπος και βαθμός διαφάνειας, με στόχο την 
επίτευξη συμμόρφωσης με τις σχετικές 
υποχρεώσεις του χρήστη και του παρόχου 
οι οποίες καθορίζονται στο κεφάλαιο 3 του 
παρόντος τίτλου.

1. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου σχεδιάζονται και αναπτύσσονται 
κατά τρόπο που διασφαλίζει ότι η 
λειτουργία τους είναι επαρκώς διαφανής 
ώστε οι φορείς ανάπτυξης να είναι σε 
θέση να ερμηνεύουν τα στοιχεία εξόδου 
του συστήματος και να τα χρησιμοποιούν 
κατάλληλα. Διασφαλίζεται ο κατάλληλος 
τύπος και βαθμός διαφάνειας, με στόχο την 
επίτευξη συμμόρφωσης με τις σχετικές 
υποχρεώσεις του φορέα ανάπτυξης και 
του παρόχου οι οποίες καθορίζονται στο 
κεφάλαιο 3 του παρόντος τίτλου. Όταν τα 
άτομα υπόκεινται παθητικά σε 
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συστήματα ΤΝ (θέματα ΤΝ), οι 
πληροφορίες για τη διασφάλιση 
κατάλληλου τύπου και βαθμού 
διαφάνειας δημοσιοποιούνται, με πλήρη 
σεβασμό της ιδιωτικής ζωής, της 
προσωπικότητας και των συναφών 
δικαιωμάτων των συμμετεχόντων.

Or. en

Τροπολογία 1792
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου συνοδεύονται από οδηγίες 
χρήσης σε κατάλληλο ψηφιακό μορφότυπο 
ή με άλλο τρόπο, οι οποίες περιλαμβάνουν 
συνοπτικές, πλήρεις, ορθές και σαφείς 
πληροφορίες που είναι συναφείς, 
προσβάσιμες και κατανοητές από τους 
χρήστες.

2. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου συνοδεύονται από κατανοητές 
οδηγίες χρήσης σε κατάλληλο ψηφιακό 
μορφότυπο ή με άλλο τρόπο διαθέσιμες ο, 
οι οποίες περιλαμβάνουν συνοπτικές, 
ορθές και σαφείς πληροφορίες που 
βοηθούν στη στήριξη τεκμηριωμένης 
λήψης αποφάσεων από τους χρήστες και 
είναι συναφείς, προσβάσιμες και 
κατανοητές από τους χρήστες.

Or. en

Τροπολογία 1793
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου συνοδεύονται από οδηγίες 
χρήσης σε κατάλληλο ψηφιακό μορφότυπο 
ή με άλλο τρόπο, οι οποίες περιλαμβάνουν 
συνοπτικές, πλήρεις, ορθές και σαφείς 
πληροφορίες που είναι συναφείς, 

2. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου συνοδεύονται από οδηγίες 
χρήσης σε κατάλληλο ψηφιακό μορφότυπο 
ή με άλλο τρόπο, οι οποίες περιλαμβάνουν 
συνοπτικές, ορθές και σαφείς πληροφορίες 
που βοηθούν στη στήριξη τεκμηριωμένης 
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προσβάσιμες και κατανοητές από τους 
χρήστες.

λήψης αποφάσεων από τους χρήστες και 
είναι συναφείς, προσβάσιμες και 
κατανοητές από τους χρήστες.

Or. en

Τροπολογία 1794
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου συνοδεύονται από οδηγίες 
χρήσης σε κατάλληλο ψηφιακό μορφότυπο 
ή με άλλο τρόπο, οι οποίες περιλαμβάνουν 
συνοπτικές, πλήρεις, ορθές και σαφείς 
πληροφορίες που είναι συναφείς, 
προσβάσιμες και κατανοητές από τους 
χρήστες.

2. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου συνοδεύονται από οδηγίες 
χρήσης σε κατάλληλο ψηφιακό μορφότυπο 
ή με άλλο τρόπο, οι οποίες περιλαμβάνουν 
συνοπτικές, στατιστικά πλήρεις, ορθές και 
σαφείς πληροφορίες που είναι συναφείς, 
προσβάσιμες και κατανοητές από τους 
φορείς ανάπτυξης.

Or. en

Τροπολογία 1795
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι πληροφορίες που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2 διευκρινίζουν:

3. Στον βαθμό που απαιτείται για την 
επίτευξη των αποτελεσμάτων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι 
πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 διευκρινίζουν:

Or. en

Τροπολογία 1796
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την ταυτότητα και τα στοιχεία 
επικοινωνίας του παρόχου και, κατά 
περίπτωση, του εξουσιοδοτημένου 
εκπροσώπου του·

α) την ταυτότητα και τα στοιχεία 
επικοινωνίας του παρόχου και, κατά 
περίπτωση, του εξουσιοδοτημένου 
εκπροσώπου του·

Or. en

Τροπολογία 1797
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα χαρακτηριστικά, τις ικανότητες 
και τους περιορισμούς των επιδόσεων του 
συστήματος ΤΝ υψηλού κινδύνου, μεταξύ 
άλλων:

β) τα χαρακτηριστικά, τις ικανότητες 
και τους περιορισμούς των επιδόσεων του 
συστήματος ΤΝ υψηλού κινδύνου, που 
σχετίζονται με τους σημαντικούς 
κινδύνους οι οποίοι συνδέονται με την 
προβλεπόμενη χρήση, μεταξύ άλλων, 
κατά περίπτωση:

Or. en

Τροπολογία 1798
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) το επίπεδο ακρίβειας, 
στιβαρότητας και κυβερνοασφάλειας που 
αναφέρεται στο άρθρο 15 με βάση το 
οποίο έχει δοκιμαστεί και επικυρωθεί το 
σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου και το 
οποίο μπορεί να αναμένεται, καθώς και 
κάθε γνωστή και προβλέψιμη περίσταση 

ii) το επίπεδο ακρίβειας, 
ανθεκτικότητας και κυβερνοασφάλειας 
που αναφέρεται στο άρθρο 15 βάσει του 
οποίου έχει δοκιμαστεί και επικυρωθεί το 
σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου και το 
οποίο μπορεί να αναμένεται, καθώς και 
τυχόν γνωστές και προβλέψιμες 
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που μπορεί να έχει αντίκτυπο στο εν λόγω 
αναμενόμενο επίπεδο ακρίβειας, 
στιβαρότητας και κυβερνοασφάλειας·

περιστάσεις που ενδέχεται να έχουν 
αντίκτυπο στο εν λόγω αναμενόμενο 
επίπεδο ακρίβειας, ανθεκτικότητας και 
κυβερνοασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης 
επισκόπησης των ικανοτήτων και των 
μετρήσεων επιδόσεων του συστήματος 
ΤΝ, καθώς και των αντιπροσωπευτικών 
περιπτώσεων χρήσης με βάση τον 
επιδιωκόμενο σκοπό·

Or. en

Τροπολογία 1799
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) το επίπεδο ακρίβειας, 
στιβαρότητας και κυβερνοασφάλειας που 
αναφέρεται στο άρθρο 15 με βάση το 
οποίο έχει δοκιμαστεί και επικυρωθεί το 
σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου και το 
οποίο μπορεί να αναμένεται, καθώς και 
κάθε γνωστή και προβλέψιμη περίσταση 
που μπορεί να έχει αντίκτυπο στο εν λόγω 
αναμενόμενο επίπεδο ακρίβειας, 
στιβαρότητας και κυβερνοασφάλειας·

ii) τις μετρήσεις επιδόσεων και την 
καταλληλότητά τους, 
συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου 
ακρίβειας, ανθεκτικότητας και 
κυβερνοασφάλειας που αναφέρεται στο 
άρθρο 15, σε σχέση με το οποίο το 
σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου έχει 
δοκιμαστεί και επικυρωθεί και το οποίο 
μπορεί να αναμένεται, καθώς και τυχόν 
γνωστές και προβλέψιμες περιστάσεις 
που ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στο εν 
λόγω αναμενόμενο επίπεδο επιδόσεων, 
την ευρωστία και την κυβερνοασφάλεια·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία, δεδομένου ότι το άρθρο 13 αναφέρεται στο άρθρο 9 και στο 
άρθρο 29, δηλαδή έχει σημασία για τη διαχείριση του κινδύνου και για τις υποχρεώσεις που 
επιβάλλονται στους χρήστες. «Τα καταλληλότερα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου» στο άρθρο 9 
παράγραφος 4 δεν μπορούν να προσδιοριστούν εάν το άρθρο 13 δεν τροποποιηθεί. Επιπλέον, 
εισάγονται τροποποιήσεις στις υποχρεώσεις των παρόχων στο άρθρο 16, οι οποίες θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζονται και στο άρθρο 13, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνοχή των διατάξεων.
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Τροπολογία 1800
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) το επίπεδο ακρίβειας, στιβαρότητας 
και κυβερνοασφάλειας που αναφέρεται 
στο άρθρο 15 με βάση το οποίο έχει 
δοκιμαστεί και επικυρωθεί το σύστημα ΤΝ 
υψηλού κινδύνου και το οποίο μπορεί να 
αναμένεται, καθώς και κάθε γνωστή και 
προβλέψιμη περίσταση που μπορεί να έχει 
αντίκτυπο στο εν λόγω αναμενόμενο 
επίπεδο ακρίβειας, στιβαρότητας και 
κυβερνοασφάλειας·

ii) το επίπεδο ακρίβειας, στιβαρότητας 
και κυβερνοασφάλειας που αναφέρεται 
στο άρθρο 15 με βάση το οποίο έχει 
δοκιμαστεί και επικυρωθεί το σύστημα ΤΝ 
υψηλού κινδύνου πριν από την 
κυκλοφορία του στην αγορά και το οποίο 
μπορεί να αναμένεται, καθώς και κάθε 
γνωστή και προβλέψιμη περίσταση που 
μπορεί να έχει αντίκτυπο στο εν λόγω 
αναμενόμενο επίπεδο ακρίβειας, 
στιβαρότητας και κυβερνοασφάλειας·

Or. fr

Τροπολογία 1801
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, 
Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) κάθε γνωστή ή προβλέψιμη 
περίσταση που σχετίζεται με τη χρήση 
του συστήματος ΤΝ υψηλού κινδύνου 
σύμφωνα με τον επιδιωκόμενο σκοπό του 
ή υπό συνθήκες ευλόγως προβλέψιμης 
κακής χρήσης, η οποία μπορεί να 
οδηγήσει σε κινδύνους για την υγεία και 
την ασφάλεια ή για τα θεμελιώδη 
δικαιώματα·

διαγράφεται·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πτυχή αυτή είναι εσφαλμένη στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου και θα πρέπει μάλλον να 
αποτελεί μέρος της εκτίμησης κινδύνου.
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Τροπολογία 1802
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) κάθε γνωστή ή προβλέψιμη 
περίσταση που σχετίζεται με τη χρήση του 
συστήματος ΤΝ υψηλού κινδύνου 
σύμφωνα με τον επιδιωκόμενο σκοπό του 
ή υπό συνθήκες ευλόγως προβλέψιμης 
κακής χρήσης, η οποία μπορεί να οδηγήσει 
σε κινδύνους για την υγεία και την 
ασφάλεια ή για τα θεμελιώδη δικαιώματα·

iii) τις γνωστές ή προβλέψιμες 
περιστάσεις που σχετίζονται με τη χρήση 
του συστήματος ΤΝ υψηλού κινδύνου 
σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση του 
ή υπό συνθήκες ευλόγως προβλέψιμης 
κακής χρήσης, η οποία μπορεί να οδηγήσει 
σε κινδύνους για την υγεία και την 
ασφάλεια ή τα θεμελιώδη δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
ενδεικτικών παραδειγμάτων των εν λόγω 
περιορισμών και σεναρίων για τα οποία 
δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται το 
σύστημα·

Or. en

Τροπολογία 1803
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) κάθε γνωστή ή προβλέψιμη 
περίσταση που σχετίζεται με τη χρήση του 
συστήματος ΤΝ υψηλού κινδύνου 
σύμφωνα με τον επιδιωκόμενο σκοπό του 
ή υπό συνθήκες ευλόγως προβλέψιμης 
κακής χρήσης, η οποία μπορεί να οδηγήσει 
σε κινδύνους για την υγεία και την 
ασφάλεια ή για τα θεμελιώδη δικαιώματα·

iii) κάθε γνωστή ή προβλέψιμη 
περίσταση που σχετίζεται με τη χρήση του 
συστήματος ΤΝ υψηλού κινδύνου 
σύμφωνα με τον επιδιωκόμενο σκοπό του 
ή υπό συνθήκες ευλόγως προβλέψιμης 
χρήσης ή κακής χρήσης, η οποία μπορεί 
να οδηγήσει σε κινδύνους για την υγεία και 
την ασφάλεια, για τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, το περιβάλλον ή τη 
δημοκρατία·

Or. en
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Τροπολογία 1804
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – στοιχείο β – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v) κατά περίπτωση, προδιαγραφές 
για τα δεδομένα εισόδου ή κάθε άλλη 
σχετική πληροφορία όσον αφορά τα 
σύνολα δεδομένων εκπαίδευσης, 
επικύρωσης και δοκιμής που 
χρησιμοποιούνται, δεδομένου του 
επιδιωκόμενου σκοπού του συστήματος 
ΤΝ.

v) σχετικές πληροφορίες σχετικά με 
τις ενέργειες των χρηστών που ενδέχεται 
να επηρεάσουν τις επιδόσεις του 
συστήματος, συμπεριλαμβανομένου του 
τύπου ή της ποιότητας των δεδομένων 
εισόδου, ή κάθε άλλη σχετική πληροφορία 
όσον αφορά τα σύνολα δεδομένων 
εκπαίδευσης, επικύρωσης και δοκιμής που 
χρησιμοποιούνται, λαμβάνοντας υπόψη 
τον επιδιωκόμενο σκοπό του συστήματος 
ΤΝ.

Or. en

Τροπολογία 1805
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Marina Kaljurand, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – στοιχείο β – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v) κατά περίπτωση, προδιαγραφές για 
τα δεδομένα εισόδου ή κάθε άλλη σχετική 
πληροφορία όσον αφορά τα σύνολα 
δεδομένων εκπαίδευσης, επικύρωσης και 
δοκιμής που χρησιμοποιούνται, 
δεδομένου του επιδιωκόμενου σκοπού του 
συστήματος ΤΝ.

v) κατά περίπτωση, προδιαγραφές για 
τα εισερχόμενα δεδομένα ή οποιεσδήποτε 
άλλες σχετικές πληροφορίες όσον αφορά 
τα σύνολα δεδομένων που 
χρησιμοποιούνται, συμπεριλαμβανομένων 
του περιορισμού και των παραδοχών 
τους, λαμβάνοντας υπόψη τον 
επιδιωκόμενο σκοπό, τις προβλέψιμες και 
ευλόγως προβλέψιμες καταχρήσεις του 
συστήματος ΤΝ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία, δεδομένου ότι το άρθρο 13 αναφέρεται στο άρθρο 9 και στο 
άρθρο 29, δηλαδή έχει σημασία για τη διαχείριση του κινδύνου και για τις υποχρεώσεις που 
επιβάλλονται στους χρήστες. «Τα καταλληλότερα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου» στο άρθρο 9 
παράγραφος 4 δεν μπορούν να προσδιοριστούν εάν το άρθρο 13 δεν τροποποιηθεί. Επιπλέον, 
εισάγονται τροποποιήσεις στις υποχρεώσεις των παρόχων στο άρθρο 16, οι οποίες θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζονται και στο άρθρο 13, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνοχή των διατάξεων.

Τροπολογία 1806
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τα μέτρα ανθρώπινης εποπτείας 
που αναφέρονται στο άρθρο 14, 
συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών 
μέτρων που εφαρμόζονται για τη 
διευκόλυνση της ερμηνείας των στοιχείων 
εξόδου των συστημάτων ΤΝ από τους 
χρήστες·

δ) τα μέτρα ανθρώπινης εποπτείας 
που αναφέρονται στο άρθρο 14, 
συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών 
μέτρων που εφαρμόζονται για τη 
διευκόλυνση της ερμηνείας των στοιχείων 
εξόδου των συστημάτων ΤΝ από τους 
φορείς ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 1807
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) περιγραφή των μηχανισμών που 
περιλαμβάνονται στο σύστημα ΤΝ και 
επιτρέπουν στους χρήστες να συλλέγουν, 
να αποθηκεύουν και να ερμηνεύουν 
σωστά τα αρχεία καταγραφής σύμφωνα 
με το άρθρο 12 παράγραφος 1, κατά 
περίπτωση.

Or. en
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Τροπολογία 1808
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) περιγραφή των μηχανισμών που 
περιλαμβάνονται στο σύστημα ΤΝ και 
επιτρέπουν στους χρήστες να συλλέγουν, 
να αποθηκεύουν και να ερμηνεύουν 
σωστά τα αρχεία καταγραφής σύμφωνα 
με το άρθρο 12 παράγραφος 1, κατά 
περίπτωση.

Or. en

Τροπολογία 1809
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) το επίπεδο εξόρυξης και 
κατανάλωσης φυσικών πόρων.

Or. en

Τροπολογία 1810
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13α
Διαφάνεια για τα πρόσωπα που 

επηρεάζονται από τα συστήματα ΤΝ
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1) Τα συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου 
σχεδιάζονται, αναπτύσσονται και 
χρησιμοποιούνται κατά τρόπο ώστε ο 
ενδιαφερόμενος να μπορεί να λάβει 
εξηγήσεις από τον προγραμματιστή και 
τον χρήστη για κάθε απόφαση που 
λαμβάνεται ή υποστηρίζεται από 
σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου που 
επηρεάζει σημαντικά τον θιγόμενο·
2) Οι πάροχοι και οι χρήστες συστημάτων 
ΤΝ υψηλού κινδύνου παρέχουν πρόσβαση 
στο πρόσωπο προσώπων που έχουν 
οριστεί για την άσκηση «ανθρώπινου 
ελέγχου», όπως περιγράφεται στο άρθρο 
14, για να συζητήσουν και να 
διευκρινίσουν τα γεγονότα, τις 
περιστάσεις και τους λόγους που 
οδήγησαν στην απόφαση του συστήματος 
ΤΝ·
3) Οι πάροχοι και οι χρήστες συστημάτων 
ΤΝ υψηλού κινδύνου παρέχουν στον 
ενδιαφερόμενο γραπτή δήλωση των 
λόγων για κάθε απόφαση που λαμβάνεται 
ή υποστηρίζεται από σύστημα ΤΝ 
υψηλού κινδύνου·
4) Εάν το θιγόμενο πρόσωπο δεν είναι 
ικανοποιημένο με την εξήγηση ή τη 
γραπτή αιτιολόγηση που έλαβε ή θεωρεί 
ότι η απόφαση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 θέτει σε κίνδυνο την υγεία, 
την ασφάλεια ή τα θεμελιώδη 
δικαιώματά του, ο πάροχος ή ο χρήστης, 
ανάλογα με την περίπτωση, επανεξετάζει 
την εν λόγω απόφαση, κατόπιν εύλογου 
αιτήματος του θιγόμενου προσώπου. Ο 
πάροχος ή ο χρήστης, ανάλογα με την 
περίπτωση, απαντά στο εν λόγω αίτημα 
παρέχοντας στον θιγόμενο τεκμηριωμένη 
απάντηση χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση 
εντός μίας εβδομάδας από την παραλαβή 
του αιτήματος.

Or. en

Τροπολογία 1811
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Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου σχεδιάζονται και αναπτύσσονται 
κατά τέτοιο τρόπο, μεταξύ άλλων με 
κατάλληλα εργαλεία διεπαφής ανθρώπου-
μηχανής, ώστε να μπορούν να 
εποπτεύονται αποτελεσματικά από 
φυσικά πρόσωπα κατά τη διάρκεια της 
περιόδου χρήσης τους.

1. Όταν είναι αναλογικό προς τους 
κινδύνους που συνδέονται με το σύστημα 
υψηλού κινδύνου και όταν δεν αρκούν οι 
τεχνικές διασφαλίσεις, τα συστήματα ΤΝ 
υψηλού κινδύνου σχεδιάζονται και 
αναπτύσσονται κατά τέτοιο τρόπο, μεταξύ 
άλλων με κατάλληλα εργαλεία διεπαφής 
ανθρώπου-μηχανής, ώστε να εποπτεύονται 
κατόπιν πληροφόρησης από φυσικά 
πρόσωπα κατά την αναμενόμενη διάρκεια 
ζωής της συσκευής. Οι ικανότητες 
εποπτείας θα πρέπει να είναι 
προσαρμοσμένες στον επιδιωκόμενο 
σκοπό του συστήματος ΤΝ και στο 
πλαίσιο χρήσης και να λαμβάνουν υπόψη 
περιπτώσεις στις οποίες η ανθρώπινη 
εποπτεία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την 
ορθή και ασφαλή λειτουργία του 
συστήματος ΤΝ.

Or. en

Τροπολογία 1812
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, 
Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου σχεδιάζονται και αναπτύσσονται 
κατά τέτοιο τρόπο, μεταξύ άλλων με 
κατάλληλα εργαλεία διεπαφής ανθρώπου-
μηχανής, ώστε να μπορούν να 
εποπτεύονται αποτελεσματικά από φυσικά 
πρόσωπα κατά τη διάρκεια της περιόδου 
χρήσης τους.

1. Όταν είναι αναλογικό προς τους 
κινδύνους που συνδέονται με το σύστημα 
υψηλού κινδύνου και όταν δεν αρκούν οι 
τεχνικές διασφαλίσεις, τα συστήματα ΤΝ 
υψηλού κινδύνου σχεδιάζονται και 
αναπτύσσονται κατά τέτοιο τρόπο, μεταξύ 
άλλων με κατάλληλα εργαλεία διεπαφής 
ανθρώπου-μηχανής, ώστε να εποπτεύονται 
αποτελεσματικά από φυσικά πρόσωπα 
κατά τη διάρκεια της περιόδου χρήσης 
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τους.

Or. en

Τροπολογία 1813
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Andrzej Halicki, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, 
Radosław Sikorski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου σχεδιάζονται και αναπτύσσονται 
κατά τέτοιο τρόπο, μεταξύ άλλων με 
κατάλληλα εργαλεία διεπαφής ανθρώπου-
μηχανής, ώστε να μπορούν να 
εποπτεύονται αποτελεσματικά από φυσικά 
πρόσωπα κατά τη διάρκεια της περιόδου 
χρήσης τους.

1. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου σχεδιάζονται και αναπτύσσονται 
με τέτοιο τρόπο, μεταξύ άλλων με 
κατάλληλα εργαλεία διεπαφής ανθρώπου-
μηχανής, ώστε να μπορούν να 
εποπτεύονται αποτελεσματικά από φυσικά 
πρόσωπα κατά την περίοδο κατά την 
οποία χρησιμοποιείται το σύστημα ΤΝ, 
όπου απαιτείται από την ανάλυση 
κινδύνου όπως προβλέπεται στις 
νομοθεσίες για τα προϊόντα που 
παρατίθενται στο παράρτημα II.

Or. en

Τροπολογία 1814
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου σχεδιάζονται και αναπτύσσονται 
κατά τέτοιο τρόπο, μεταξύ άλλων με 
κατάλληλα εργαλεία διεπαφής ανθρώπου-
μηχανής, ώστε να μπορούν να 
εποπτεύονται αποτελεσματικά από φυσικά 
πρόσωπα κατά τη διάρκεια της περιόδου 
χρήσης τους.

1. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου σχεδιάζονται και αναπτύσσονται 
με τέτοιο τρόπο, μεταξύ άλλων με 
κατάλληλα εργαλεία διεπαφής ανθρώπου-
μηχανής, ώστε να μπορούν να 
εποπτεύονται αποτελεσματικά από φυσικά 
πρόσωπα κατά την περίοδο κατά την 
οποία χρησιμοποιείται το σύστημα ΤΝ, 
και να είναι δυνατή η διεξοδική 
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διερεύνηση μετά από συμβάν.

Or. en

Τροπολογία 1815
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ανθρώπινη εποπτεία αποσκοπεί 
στην πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση των 
κινδύνων για την υγεία, την ασφάλεια ή τα 
θεμελιώδη δικαιώματα που ενδέχεται να 
προκύψουν όταν ένα σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό του ή υπό συνθήκες 
ευλόγως προβλέψιμης κακής χρήσης, 
ιδιαίτερα όταν οι κίνδυνοι αυτοί 
εξακολουθούν να υφίστανται παρά την 
εφαρμογή άλλων απαιτήσεων που 
ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο.

2. Η ανθρώπινη εποπτεία αποσκοπεί 
στην πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση των 
κινδύνων για την υγεία, την ασφάλεια ή τα 
θεμελιώδη δικαιώματα που ενδέχεται να 
προκύψουν όταν ένα σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου χρησιμοποιείται για τον σκοπό 
για τον οποίο προορίζεται ή υπό ευλόγως 
προβλέψιμες συνθήκες κατάχρησης, στον 
βαθμό που οι εν λόγω κίνδυνοι, εάν 
εξακολουθούν να υφίστανται παρά την 
εφαρμογή άλλων απαιτήσεων που 
ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο, δεν 
καθιστούν υποχρεωτική την ανάκληση ή 
την αφαίρεση του συστήματος I.A. 
υψηλού κινδύνου.

Or. fr

Τροπολογία 1816
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Kateřina Konečná

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ανθρώπινη εποπτεία αποσκοπεί 
στην πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση των 
κινδύνων για την υγεία, την ασφάλεια ή τα 
θεμελιώδη δικαιώματα που ενδέχεται να 
προκύψουν όταν ένα σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου χρησιμοποιείται σύμφωνα με 
τον επιδιωκόμενο σκοπό του ή υπό 

2. Η ανθρώπινη εποπτεία αποσκοπεί 
στην πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση των 
κινδύνων για την υγεία, την ασφάλεια ή τα 
θεμελιώδη δικαιώματα που ενδέχεται να 
προκύψουν όταν συστήματα ΤΝ που 
ενέχουν κινδύνους για την υγεία και την 
ασφάλεια ή τα θεμελιώδη δικαιώματα ή 
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συνθήκες ευλόγως προβλέψιμης κακής 
χρήσης, ιδιαίτερα όταν οι κίνδυνοι αυτοί 
εξακολουθούν να υφίστανται παρά την 
εφαρμογή άλλων απαιτήσεων που 
ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο.

συστήματα ΤΝ που υπόκεινται στις 
υποχρεώσεις διαφάνειας, πρώην άρθρο 
52, χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις 
προβλέψιμες χρήσεις τους ή υπό συνθήκες 
ευλόγως προβλέψιμης κακής χρήσης, 
ιδίως όταν οι εν λόγω κίνδυνοι 
εξακολουθούν να υφίστανται παρά την 
εφαρμογή άλλων απαιτήσεων που 
ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο.

Or. en

Τροπολογία 1817
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ανθρώπινη εποπτεία αποσκοπεί 
στην πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση των 
κινδύνων για την υγεία, την ασφάλεια ή τα 
θεμελιώδη δικαιώματα που ενδέχεται να 
προκύψουν όταν ένα σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό του ή υπό συνθήκες 
ευλόγως προβλέψιμης κακής χρήσης, 
ιδιαίτερα όταν οι κίνδυνοι αυτοί 
εξακολουθούν να υφίστανται παρά την 
εφαρμογή άλλων απαιτήσεων που 
ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο.

2. Η ανθρώπινη εποπτεία αποσκοπεί 
στην πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση των 
κινδύνων για την υγεία, την ασφάλεια, τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, τη δημοκρατία ή 
το περιβάλλον που ενδέχεται να 
προκύψουν όταν ένα σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό του ή υπό συνθήκες 
ευλόγως προβλέψιμης χρήσης ή κακής 
χρήσης, ιδιαίτερα όταν οι κίνδυνοι αυτοί 
εξακολουθούν να υφίστανται παρά την 
εφαρμογή άλλων απαιτήσεων που 
ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο.

Or. en

Τροπολογία 1818
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, 
Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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2. Η ανθρώπινη εποπτεία αποσκοπεί 
στην πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση των 
κινδύνων για την υγεία, την ασφάλεια ή τα 
θεμελιώδη δικαιώματα που ενδέχεται να 
προκύψουν όταν ένα σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό του ή υπό συνθήκες 
ευλόγως προβλέψιμης κακής χρήσης, 
ιδιαίτερα όταν οι κίνδυνοι αυτοί 
εξακολουθούν να υφίστανται παρά την 
εφαρμογή άλλων απαιτήσεων που 
ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο.

2. Η ανθρώπινη εποπτεία αποσκοπεί 
στην πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση των 
κινδύνων για την υγεία, την ασφάλεια ή τα 
θεμελιώδη δικαιώματα που ενδέχεται να 
προκύψουν όταν ένα σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό του, ιδιαίτερα όταν οι 
κίνδυνοι αυτοί εξακολουθούν να 
υφίστανται παρά την εφαρμογή άλλων 
απαιτήσεων που ορίζονται στο παρόν 
κεφάλαιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατάχρηση δεν θα πρέπει να αποτελεί μέρος του συστήματος συμμόρφωσης. Η πρόληψή της 
θα πρέπει να αποτελεί/αποτελεί μέρος των απαιτήσεων στιβαρότητας και ασφάλειας.

Τροπολογία 1819
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ανθρώπινη εποπτεία 
εξασφαλίζεται είτε με ένα είτε με όλα τα 
ακόλουθα μέτρα τα οποία:

3. Ο βαθμός ανθρώπινης εποπτείας 
προσαρμόζεται στους ειδικούς κινδύνους, 
στο επίπεδο αυτοματοποίησης και στο 
πλαίσιο του συστήματος ΤΝ και 
εξασφαλίζεται είτε με ένα είτε με όλα τα 
ακόλουθα είδη μέτρων τα οποία:

Or. en

Τροπολογία 1820
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Mara Bizzotto, Silvia 
Sardone, Annalisa Tardino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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3. Η ανθρώπινη εποπτεία 
εξασφαλίζεται είτε με ένα είτε με όλα τα 
ακόλουθα μέτρα τα οποία:

3. Ο βαθμός ανθρώπινης εποπτείας 
προσαρμόζεται στους ειδικούς κινδύνους, 
στο επίπεδο αυτοματοποίησης και στο 
πλαίσιο του συστήματος ΤΝ και 
εξασφαλίζεται είτε με ένα είτε με όλα τα 
ακόλουθα μέτρα τα οποία:

Or. en

Τροπολογία 1821
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ανθρώπινη εποπτεία 
εξασφαλίζεται είτε με ένα είτε με όλα τα 
ακόλουθα μέτρα τα οποία:

3. Η ανθρώπινη εποπτεία 
εξασφαλίζεται με ένα ή και τα δύο από τα 
ακόλουθα:

Or. en

Τροπολογία 1822
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προσδιορίζονται και 
ενσωματώνονται, όταν είναι τεχνικά 
εφικτό, στο σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου 
από τον πάροχο πριν από τη διάθεσή του 
στην αγορά ή τη θέση του σε λειτουργία·

α) μέτρα που προσδιορίζονται από 
τον πάροχο για την ανάπτυξη ανθρώπινης 
εποπτείας, όταν αυτό είναι τεχνικά εφικτό, 
στο σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου πριν 
από τη διάθεσή του στην αγορά ή τη θέση 
του σε λειτουργία·

Or. en

Τροπολογία 1823
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προσδιορίζονται και 
ενσωματώνονται, όταν είναι τεχνικά 
εφικτό, στο σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου 
από τον πάροχο πριν από τη διάθεσή του 
στην αγορά ή τη θέση του σε λειτουργία·

α) προσδιορίζονται και 
ενσωματώνονται, όταν είναι τεχνικά 
εφικτό και κατάλληλο, στο σύστημα ΤΝ 
υψηλού κινδύνου από τον πάροχο πριν από 
τη διάθεσή του στην αγορά ή τη θέση του 
σε λειτουργία·

Or. en

Τροπολογία 1824
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) προσδιορίζονται από τον πάροχο 
πριν από τη διάθεση του συστήματος ΤΝ 
υψηλού κινδύνου στην αγορά ή τη θέση 
του σε λειτουργία και είναι σκόπιμο να 
εφαρμόζονται από τον χρήστη.

β) άλλα μέτρα που προσδιορίζονται 
από τον πάροχο πριν από τη διάθεση του 
συστήματος ΤΝ υψηλού κινδύνου στην 
αγορά ή τη θέση του σε λειτουργία και τα 
οποία είναι κατάλληλα να εφαρμοστούν 
από τον φορέα ανάπτυξης, όπως οι οδηγοί 
χρήστη.

Or. en

Τροπολογία 1825
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) προσδιορίζονται από τον πάροχο 
πριν από τη διάθεση του συστήματος ΤΝ 
υψηλού κινδύνου στην αγορά ή τη θέση 
του σε λειτουργία και είναι σκόπιμο να 

β) προσδιορίζονται από τον πάροχο 
λειτουργικά πριν από τη διάθεση του 
συστήματος ΤΝ υψηλού κινδύνου στην 
αγορά ή τη θέση του σε λειτουργία και 



AM\1257727EL.docx 125/215 PE732.839v01-00

EL

εφαρμόζονται από τον χρήστη. είναι σκόπιμο να εφαρμόζονται από τον 
χρήστη.

Or. en

Τροπολογία 1826
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) απαιτούνται από τον χρήστη, κατά 
περίπτωση, για την εφαρμογή τους·

Or. en

Τροπολογία 1827
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) περιλαμβάνονται κατά τη διάρκεια 
των διαδικασιών ανάπτυξης, δοκιμής ή 
παρακολούθησης.

Or. en

Τροπολογία 1828
Barbara Thaler, Lukas Mandl, Axel Voss, Deirdre Clune

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τα 
σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, παρέχει 
ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές, 
προκειμένου να αποσαφηνιστεί η 
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απαιτούμενη μορφή ανθρώπινης 
εποπτείας για τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου.

Or. en

Τροπολογία 1829
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα μέτρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 επιτρέπουν στα άτομα στα 
οποία έχει ανατεθεί η ανθρώπινη εποπτεία 
να προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες, 
ανάλογα με τις περιστάσεις:

4. Για τους σκοπούς της εφαρμογής 
των παραγράφων 1 έως 3, το σύστημα 
ΤΝ υψηλού κινδύνου παρέχεται στον 
χρήστη κατά τρόπο ώστε να επιτρέπεται 
στα φυσικά πρόσωπα στα οποία έχει 
ανατεθεί ανθρώπινη εποπτεία, ανάλογα με 
τις περιστάσεις και αναλογικά προς αυτές 
και σύμφωνα με τα βιομηχανικά 
πρότυπα:

Or. en

Τροπολογία 1830
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα μέτρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 επιτρέπουν στα άτομα στα 
οποία έχει ανατεθεί η ανθρώπινη εποπτεία 
να προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες, 
ανάλογα με τις περιστάσεις:

4. Για τους σκοπούς της εφαρμογής 
των παραγράφων 1 έως 3, το σύστημα 
ΤΝ υψηλού κινδύνου παρέχεται στον 
χρήστη κατά τρόπο ώστε να επιτρέπεται 
στα φυσικά πρόσωπα στα οποία έχει 
ανατεθεί ανθρώπινη εποπτεία, ανάλογα με 
τις περιστάσεις και αναλογικά προς αυτές 
και σύμφωνα με τα βιομηχανικά 
πρότυπα:

Or. en
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Τροπολογία 1831
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να κατανοούν πλήρως τις 
ικανότητες και τους περιορισμούς του 
συστήματος ΤΝ υψηλού κινδύνου και να 
είναι σε θέση να παρακολουθούν δεόντως 
τη λειτουργία του, έτσι ώστε να 
εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται το 
συντομότερο δυνατόν ενδείξεις 
ανωμαλιών, δυσλειτουργιών και 
απροσδόκητων επιδόσεων·

α) να έχουν επίγνωση και να 
κατανοούν επαρκώς τις σχετικές 
ικανότητες και τους περιορισμούς του 
συστήματος ΤΝ υψηλού κινδύνου και να 
είναι σε θέση να παρακολουθούν δεόντως 
τη λειτουργία του, έτσι ώστε να 
εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται το 
συντομότερο δυνατόν ενδείξεις 
ανωμαλιών, δυσλειτουργιών και 
απροσδόκητων επιδόσεων·

Or. en

Τροπολογία 1832
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να κατανοούν πλήρως τις 
ικανότητες και τους περιορισμούς του 
συστήματος ΤΝ υψηλού κινδύνου και να 
είναι σε θέση να παρακολουθούν δεόντως 
τη λειτουργία του, έτσι ώστε να 
εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται το 
συντομότερο δυνατόν ενδείξεις 
ανωμαλιών, δυσλειτουργιών και 
απροσδόκητων επιδόσεων·

α) να έχουν επίγνωση και να 
κατανοούν επαρκώς τις ικανότητες και 
τους περιορισμούς του συστήματος ΤΝ 
υψηλού κινδύνου και να είναι σε θέση να 
παρακολουθούν δεόντως τη λειτουργία 
του, έτσι ώστε να εντοπίζονται και να 
αντιμετωπίζονται το συντομότερο δυνατόν 
ενδείξεις ανωμαλιών, δυσλειτουργιών και 
απροσδόκητων επιδόσεων·

Or. en

Τροπολογία 1833
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, 
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Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να παραμένουν ενήμερα για την 
πιθανή τάση αυτόματης εξάρτησης ή 
υπέρμετρης εξάρτησης από τα στοιχεία 
εξόδου που παράγονται από σύστημα ΤΝ 
υψηλού κινδύνου («μεροληψία 
αυτοματισμού»), ειδικότερα για τα 
συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου που 
χρησιμοποιούνται για την παροχή 
πληροφοριών ή συστάσεων για 
αποφάσεις που πρόκειται να ληφθούν από 
φυσικά πρόσωπα·

β) να παραμένουν ενήμερα για την 
πιθανή τάση αυτόματης εξάρτησης ή 
υπέρμετρης εξάρτησης από τα στοιχεία 
εξόδου που παράγονται από σύστημα ΤΝ 
υψηλού κινδύνου («μεροληψία 
αυτοματισμού»)·

Or. en

Τροπολογία 1834
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να παραμένουν ενήμερα για την 
πιθανή τάση αυτόματης εξάρτησης ή 
υπέρμετρης εξάρτησης από τα στοιχεία 
εξόδου που παράγονται από σύστημα ΤΝ 
υψηλού κινδύνου («μεροληψία 
αυτοματισμού»), ειδικότερα για τα 
συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου που 
χρησιμοποιούνται για την παροχή 
πληροφοριών ή συστάσεων για 
αποφάσεις που πρόκειται να ληφθούν από 
φυσικά πρόσωπα·

β) να παραμένουν ενήμερα για την 
πιθανή τάση αυτόματης εξάρτησης ή 
υπέρμετρης εξάρτησης από τα στοιχεία 
εξόδου που παράγονται από σύστημα ΤΝ 
υψηλού κινδύνου («μεροληψία 
αυτοματισμού»)·

Or. en

Τροπολογία 1835
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να παραμένουν ενήμερα για την 
πιθανή τάση αυτόματης εξάρτησης ή 
υπέρμετρης εξάρτησης από τα στοιχεία 
εξόδου που παράγονται από σύστημα ΤΝ 
υψηλού κινδύνου («μεροληψία 
αυτοματισμού»), ειδικότερα για τα 
συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου που 
χρησιμοποιούνται για την παροχή 
πληροφοριών ή συστάσεων για αποφάσεις 
που πρόκειται να ληφθούν από φυσικά 
πρόσωπα·

β) να μετριάσουν τον κίνδυνο της 
τάσης αυτόματης εξάρτησης ή υπέρμετρης 
εξάρτησης από τα στοιχεία εξόδου που 
παράγονται από σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου («μεροληψία αυτοματισμού»), 
ειδικότερα για τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου που χρησιμοποιούνται για την 
παροχή πληροφοριών ή συστάσεων για 
αποφάσεις που πρόκειται να ληφθούν από 
φυσικά πρόσωπα·

Or. en

Τροπολογία 1836
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να είναι σε θέση να ερμηνεύουν 
ορθά τα στοιχεία εξόδου του συστήματος 
ΤΝ υψηλού κινδύνου, λαμβάνοντας 
ιδιαίτερα υπόψη τα χαρακτηριστικά του 
συστήματος και τα διαθέσιμα εργαλεία 
και τις μεθόδους ερμηνείας·

γ) να ερμηνεύουν ορθά τα στοιχεία 
εξόδου του συστήματος ΤΝ υψηλού 
κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη για 
παράδειγμα τα διαθέσιμα εργαλεία και τις 
μεθόδους ερμηνείας·

Or. en

Τροπολογία 1837
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία



PE732.839v01-00 130/215 AM\1257727EL.docx

EL

γ) να είναι σε θέση να ερμηνεύουν 
ορθά τα στοιχεία εξόδου του συστήματος 
ΤΝ υψηλού κινδύνου, λαμβάνοντας 
ιδιαίτερα υπόψη τα χαρακτηριστικά του 
συστήματος και τα διαθέσιμα εργαλεία 
και τις μεθόδους ερμηνείας·

γ) να ερμηνεύουν ορθά τα στοιχεία 
εξόδου του συστήματος ΤΝ υψηλού 
κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη για 
παράδειγμα τα διαθέσιμα εργαλεία και τις 
μεθόδους ερμηνείας·

Or. en

Τροπολογία 1838
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) να είναι σε θέση να αποφασίζουν, 
σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη περίπτωση, 
να μη χρησιμοποιήσουν το σύστημα ΤΝ 
υψηλού κινδύνου ή να αγνοούν, να 
παρακάμπτουν ή να αντιστρέφουν με 
οποιονδήποτε άλλον τρόπο τα στοιχεία 
εξόδου του συστήματος ΤΝ υψηλού 
κινδύνου·

δ) να είναι σε θέση να αποφασίζουν, 
σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη περίπτωση, 
να μη χρησιμοποιήσουν το σύστημα ΤΝ 
υψηλού κινδύνου ή να αγνοούν, να 
παρακάμπτουν ή να αντιστρέφουν με 
οποιονδήποτε άλλον τρόπο τα στοιχεία 
εξόδου του συστήματος ΤΝ υψηλού 
κινδύνου·

Or. en

Τροπολογία 1839
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) να είναι σε θέση να αποφασίζουν, 
σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη περίπτωση, 
να μη χρησιμοποιήσουν το σύστημα ΤΝ 
υψηλού κινδύνου ή να αγνοούν, να 
παρακάμπτουν ή να αντιστρέφουν με 
οποιονδήποτε άλλον τρόπο τα στοιχεία 
εξόδου του συστήματος ΤΝ υψηλού 
κινδύνου·

δ) να έχουν την ελευθερία να 
αποφασίζουν, σε οποιαδήποτε 
συγκεκριμένη περίπτωση, να μη 
χρησιμοποιήσουν το σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου ή να αγνοούν, να παρακάμπτουν 
ή να αντιστρέφουν με οποιονδήποτε άλλον 
τρόπο τα στοιχεία εξόδου του συστήματος 
ΤΝ υψηλού κινδύνου·
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Or. en

Τροπολογία 1840
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) να είναι σε θέση να παρεμβαίνουν 
στη λειτουργία του συστήματος ΤΝ 
υψηλού κινδύνου ή να διακόπτουν το 
σύστημα μέσω πλήκτρου «διακοπής» ή 
παρόμοιας διαδικασίας.

ε) να είναι σε θέση να παρεμβαίνουν 
στη λειτουργία του συστήματος ΤΝ 
υψηλού κινδύνου ή να διακόπτουν, όπου 
είναι εύλογο και τεχνικά εφικτό, το 
σύστημα μέσω ενός πλήκτρου «διακοπής» 
ή παρόμοιας διαδικασίας, εκτός εάν η 
ανθρώπινη παρέμβαση αυξάνει τους 
κινδύνους ή θα επηρέαζε αρνητικά τις 
επιδόσεις λαμβάνοντας υπόψη τις 
γενικώς αποδεκτές σύγχρονες 
τεχνολογίες.

Or. en

Τροπολογία 1841
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) να είναι σε θέση να παρεμβαίνουν 
στη λειτουργία του συστήματος ΤΝ 
υψηλού κινδύνου ή να διακόπτουν το 
σύστημα μέσω πλήκτρου «διακοπής» ή 
παρόμοιας διαδικασίας.

ε) να είναι σε θέση να παρεμβαίνει 
στη λειτουργία του συστήματος ΤΝ 
υψηλού κινδύνου, να παύει ή να διακόπτει 
το σύστημα, όταν αυτό είναι εύλογο και 
τεχνικά εφικτό και εκτός εάν η 
ανθρώπινη παρέμβαση αυξάνει τους 
κινδύνους ή θα επηρέαζε αρνητικά τις 
επιδόσεις, λαμβανομένης υπόψη της 
γενικώς αναγνωρισμένης προηγμένης 
τεχνολογίας.

Or. en
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Τροπολογία 1842
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) να είναι σε θέση να παρεμβαίνουν 
στη λειτουργία του συστήματος ΤΝ 
υψηλού κινδύνου ή να διακόπτουν το 
σύστημα μέσω πλήκτρου «διακοπής» ή 
παρόμοιας διαδικασίας.

ε) να είναι σε θέση να παρεμβαίνει 
στη λειτουργία του συστήματος ΤΝ 
υψηλού κινδύνου ή να διακόπτει το 
σύστημα μέσω ενός κουμπιού «stop» ή 
παρόμοιας διαδικασίας που επιτρέπει στο 
σύστημα να σταματήσει σε ασφαλή 
κατάσταση.

Or. en

Τροπολογία 1843
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Για τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου που αναφέρονται στο παράρτημα 
ΙΙΙ σημείο 1 στοιχείο α), τα μέτρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 
εξασφαλίζουν επιπλέον ότι ο χρήστης δεν 
προβαίνει σε καμία ενέργεια ή απόφαση με 
βάση την ταυτοποίηση που προκύπτει από 
το σύστημα, εκτός εάν αυτή έχει 
επαληθευτεί και επιβεβαιωθεί από 
τουλάχιστον δύο φυσικά πρόσωπα.

5. Για τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου που αναφέρονται στο παράρτημα 
III σημείο 1 στοιχείο α), τα μέτρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 είναι 
τέτοια ώστε να διασφαλίζεται ότι, 
επιπλέον, δεν λαμβάνεται καμία ενέργεια 
ή απόφαση από τον χρήστη με βάση την 
ταυτοποίηση που προκύπτει από το 
σύστημα, εκτός εάν αυτό έχει επαληθευτεί 
και επιβεβαιωθεί χωριστά από 
τουλάχιστον δύο φυσικά πρόσωπα 
επιτόπου ή εξ αποστάσεως, με εξαίρεση 
τις προσωρινές ενέργειες ή αποφάσεις 
που δεν μπορούν να καθυστερήσουν για 
λόγους ασφάλειας ή προστασίας για τους 
σκοπούς της επιβολής του νόμου.

Or. en



AM\1257727EL.docx 133/215 PE732.839v01-00

EL

Τροπολογία 1844
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Για τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου που αναφέρονται στο παράρτημα 
ΙΙΙ σημείο 1 στοιχείο α), τα μέτρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 
εξασφαλίζουν επιπλέον ότι ο χρήστης δεν 
προβαίνει σε καμία ενέργεια ή απόφαση με 
βάση την ταυτοποίηση που προκύπτει από 
το σύστημα, εκτός εάν αυτή έχει 
επαληθευτεί και επιβεβαιωθεί από 
τουλάχιστον δύο φυσικά πρόσωπα.

5. Για τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου που αναφέρονται στο παράρτημα 
ΙΙΙ σημείο 1 στοιχείο α), τα μέτρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 
εξασφαλίζουν επιπλέον ότι ο χρήστης δεν 
προβαίνει σε καμία ενέργεια ή απόφαση με 
βάση την ταυτοποίηση που προκύπτει από 
το σύστημα, εκτός εάν αυτή έχει 
επαληθευτεί και επιβεβαιωθεί από 
τουλάχιστον δύο φυσικά πρόσωπα 
ξεχωριστά.

Or. en

Τροπολογία 1845
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Για τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου που αναφέρονται στο παράρτημα 
ΙΙΙ σημείο 1 στοιχείο α), τα μέτρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 
εξασφαλίζουν επιπλέον ότι ο χρήστης δεν 
προβαίνει σε καμία ενέργεια ή απόφαση με 
βάση την ταυτοποίηση που προκύπτει από 
το σύστημα, εκτός εάν αυτή έχει 
επαληθευτεί και επιβεβαιωθεί από 
τουλάχιστον δύο φυσικά πρόσωπα.

5. Για τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου που αναφέρονται στο παράρτημα 
ΙΙΙ σημείο 1 στοιχείο α) και β), τα μέτρα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 3 
εξασφαλίζουν επιπλέον ότι ο φορέας 
ανάπτυξης δεν προβαίνει σε καμία 
ενέργεια ή απόφαση με βάση το 
αποτέλεσμα που προκύπτει από το 
σύστημα, εκτός εάν αυτή έχει επαληθευτεί 
και επιβεβαιωθεί από τουλάχιστον δύο 
φυσικά πρόσωπα.

Or. en
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Τροπολογία 1846
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – εδάφιο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Για τους σκοπούς της εφαρμογής 
της παραγράφου 2, σε περίπτωση που το 
αποτέλεσμα της ταυτοποίησης είναι 
ασαφές, οι απαιτήσεις ανθρώπινης 
εποπτείας των παραγράφων 3 έως 5 
εκτελούνται απευθείας εσωτερικά από 
την πλησιέστερη προς τον χρήστη 
οντότητα στην αλυσίδα εφοδιασμού του 
συστήματος ΤΝ υψηλού κινδύνου.

Or. en

Τροπολογία 1847
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β. Με εξαίρεση τα συστήματα ΤΝ 
υψηλού κινδύνου που αναφέρονται στο 
σημείο 1 στοιχείο α) του παραρτήματος 
III, τα μέτρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 δεν ερμηνεύονται ότι 
απαιτούν από τον άνθρωπο να 
επανεξετάζει κάθε ενέργεια ή απόφαση 
που λαμβάνεται από το σύστημα ΤΝ. Η 
πλήρης αυτοματοποίηση των 
συστημάτων αυτών είναι δυνατή υπό την 
προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται τεχνικά 
μέτρα για τη συμμόρφωση με τις 
διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4.

Or. en
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Τροπολογία 1848
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου σχεδιάζονται και αναπτύσσονται 
κατά τρόπο ώστε να επιτυγχάνουν, 
λαμβανομένου υπόψη του επιδιωκόμενου 
σκοπού τους, κατάλληλο επίπεδο 
ακρίβειας, στιβαρότητας και 
κυβερνοασφάλειας, και να λειτουργούν με 
συνέπεια ως προς αυτές τις πτυχές καθ’ 
όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

1. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου σχεδιάζονται και αναπτύσσονται 
κατά τρόπο ώστε να επιτυγχάνουν, 
λαμβανομένου υπόψη του επιδιωκόμενου 
σκοπού τους και στον βαθμό που μπορεί 
να αναμένεται εύλογα και σύμφωνα με τα 
σχετικά βιομηχανικά πρότυπα, κατάλληλο 
επίπεδο ακρίβειας, αξιοπιστίας, 
στιβαρότητας και κυβερνοασφάλειας, και 
τους βασικούς πυλώνες της ασφάλειας 
και της προστασίας των πληροφοριών, 
όπως η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα 
και η διαθεσιμότητα, καθώς και να 
λειτουργούν με συνέπεια ως προς αυτές τις 
πτυχές καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου 
ζωής τους, λαμβάνοντας παράλληλα 
υπόψη την εξελισσόμενη φύση τους.

Or. en

Τροπολογία 1849
Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Marina Kaljurand, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου σχεδιάζονται και αναπτύσσονται 
κατά τρόπο ώστε να επιτυγχάνουν, 
λαμβανομένου υπόψη του επιδιωκόμενου 
σκοπού τους, κατάλληλο επίπεδο 
ακρίβειας, στιβαρότητας και 
κυβερνοασφάλειας, και να λειτουργούν με 
συνέπεια ως προς αυτές τις πτυχές καθ’ 
όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

1. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου σχεδιάζονται και αναπτύσσονται 
κατά τρόπο ώστε να επιτυγχάνουν, υπό το 
πρίσμα του σκοπού για τον οποίο 
προορίζονται, τις προβλέψιμες χρήσεις 
και τις ευλόγως προβλέψιμες 
καταχρήσεις, κατάλληλο επίπεδο ανοχής 
(όπως ακρίβεια, αξιοπιστία και 
πραγματικό θετικό ποσοστό), ευρωστία 
και κυβερνοασφάλεια, και να λειτουργούν 
με συνέπεια ως προς τα θέματα αυτά 
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καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής 
τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επακόλουθη τροποποίηση σχετικά με τις τροποποιήσεις μας στο παράρτημα IV. Είναι αναγκαίο 
να διασφαλιστεί η συνοχή των διατάξεων σε ολόκληρο το κείμενο.

Τροπολογία 1850
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου σχεδιάζονται και αναπτύσσονται 
κατά τρόπο ώστε να επιτυγχάνουν, 
λαμβανομένου υπόψη του επιδιωκόμενου 
σκοπού τους, κατάλληλο επίπεδο 
ακρίβειας, στιβαρότητας και 
κυβερνοασφάλειας, και να λειτουργούν με 
συνέπεια ως προς αυτές τις πτυχές καθ’ 
όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

1. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου σχεδιάζονται και αναπτύσσονται 
κατά τρόπο ώστε να επιτυγχάνουν, υπό το 
πρίσμα του σκοπού για τον οποίο 
προορίζονται και στον βαθμό που μπορεί 
να αναμένεται εύλογα και σύμφωνα με τα 
σχετικά βιομηχανικά πρότυπα, κατάλληλο 
επίπεδο ακρίβειας, ανθεκτικότητας και 
κυβερνοασφάλειας, και να λειτουργούν με 
συνέπεια από την άποψη αυτή καθ’ όλη 
τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

Or. en

Τροπολογία 1851
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου σχεδιάζονται και αναπτύσσονται 
κατά τρόπο ώστε να επιτυγχάνουν, 
λαμβανομένου υπόψη του επιδιωκόμενου 

1. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου σχεδιάζονται και αναπτύσσονται 
κατά τρόπο ώστε να επιτυγχάνουν 
ασφάλεια εκ του σχεδιασμού και εξ 
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σκοπού τους, κατάλληλο επίπεδο 
ακρίβειας, στιβαρότητας και 
κυβερνοασφάλειας, και να λειτουργούν με 
συνέπεια ως προς αυτές τις πτυχές καθ’ 
όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

ορισμού, λαμβανομένου υπόψη του 
επιδιωκόμενου σκοπού τους, 
επιτυγχάνοντας έτσι κατάλληλο επίπεδο 
ακρίβειας, στιβαρότητας, ασφάλειας και 
κυβερνοασφάλειας, καθ’ όλη τη διάρκεια 
του κύκλου ζωής τους.

Or. en

Τροπολογία 1852
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Για την αντιμετώπιση των 
τεχνικών πτυχών του τρόπου μέτρησης 
των κατάλληλων επιπέδων ακρίβειας και 
αξιοπιστίας της παραγράφου 1, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Τεχνητής 
Νοημοσύνης συγκεντρώνει τις εθνικές 
αρχές μετρολογίας και συγκριτικής 
αξιολόγησης και παρέχει μη δεσμευτική 
καθοδήγηση επί του θέματος σύμφωνα με 
το άρθρο 56 παράγραφος 2α του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 1853
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα επίπεδα ακρίβειας και οι 
σχετικοί δείκτες μέτρησης της ακρίβειας 
των συστημάτων ΤΝ υψηλού κινδύνου 
δηλώνονται στις συνοδευτικές οδηγίες 
χρήσης.

2. Τα επίπεδα ακρίβειας και οι 
σχετικές μετρήσεις ακρίβειας των 
συστημάτων ΤΝ υψηλού κινδύνου 
αξιολογούνται από ανεξάρτητη οντότητα 
και δηλώνονται στις συνοδευτικές οδηγίες 
χρήσης. Η χρησιμοποιούμενη γλώσσα 
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πρέπει να είναι σαφής, απαλλαγμένη από 
παρανοήσεις ή παραπλανητικές 
δηλώσεις.

Or. en

Τροπολογία 1854
Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα επίπεδα ακρίβειας και οι 
σχετικοί δείκτες μέτρησης της ακρίβειας 
των συστημάτων ΤΝ υψηλού κινδύνου 
δηλώνονται στις συνοδευτικές οδηγίες 
χρήσης.

2. Οι δείκτες μέτρησης της έντασης 
και η καταλληλότητά τους, 
συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων 
ακρίβειας και των σχετικών μετρήσεων 
ακρίβειας των συστημάτων ΤΝ υψηλού 
κινδύνου, δηλώνονται στις συνοδευτικές 
οδηγίες χρήσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επακόλουθη τροποποίηση σχετικά με τις τροποποιήσεις μας στο παράρτημα IV. Είναι αναγκαίο 
να διασφαλιστεί η συνοχή των διατάξεων σε ολόκληρο το κείμενο.

Τροπολογία 1855
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα επίπεδα ακρίβειας και οι 
σχετικοί δείκτες μέτρησης της ακρίβειας 
των συστημάτων ΤΝ υψηλού κινδύνου 
δηλώνονται στις συνοδευτικές οδηγίες 
χρήσης.

2. Το εύρος των αναμενόμενων 
επιδόσεων και οι λειτουργικοί παράγοντες 
που επηρεάζουν τις εν λόγω επιδόσεις 
δηλώνονται, όπου είναι δυνατόν, στις 
συνοδευτικές οδηγίες χρήσης.

Or. en
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Τροπολογία 1856
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα επίπεδα ακρίβειας και οι 
σχετικοί δείκτες μέτρησης της ακρίβειας 
των συστημάτων ΤΝ υψηλού κινδύνου 
δηλώνονται στις συνοδευτικές οδηγίες 
χρήσης.

2. Το εύρος των αναμενόμενων 
επιδόσεων και οι λειτουργικοί παράγοντες 
που επηρεάζουν τις εν λόγω επιδόσεις 
δηλώνονται στις συνοδευτικές οδηγίες 
χρήσης.

Or. en

Τροπολογία 1857
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου είναι ανθεκτικά όσον αφορά 
σφάλματα, αστοχίες ή ασυνέπειες που 
ενδέχεται να προκύψουν εντός του 
συστήματος ή του περιβάλλοντος στο 
οποίο λειτουργεί το σύστημα, ειδικότερα 
λόγω της αλληλεπίδρασής τους με φυσικά 
πρόσωπα ή άλλα συστήματα.

3. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου σχεδιάζονται και 
αναπτύσσονται με μηχανισμό ασφάλειας 
και προστασίας εκ σχεδιασμού εξ 
ορισμού, ώστε να επιτυγχάνουν, υπό το 
πρίσμα του σκοπού για τον οποίο 
προορίζονται, κατάλληλο επίπεδο 
κυβερνοανθεκτικότητας όσον αφορά 
σφάλματα, σφάλματα ή ασυνέπειες που 
ενδέχεται να προκύψουν εντός του 
συστήματος ή του περιβάλλοντος στο 
οποίο λειτουργεί το σύστημα, ιδίως λόγω 
της αλληλεπίδρασής τους με φυσικά 
πρόσωπα ή άλλα συστήματα.

Or. en

Τροπολογία 1858
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
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Marius Botoş, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου είναι ανθεκτικά όσον αφορά 
σφάλματα, αστοχίες ή ασυνέπειες που 
ενδέχεται να προκύψουν εντός του 
συστήματος ή του περιβάλλοντος στο 
οποίο λειτουργεί το σύστημα, ειδικότερα 
λόγω της αλληλεπίδρασής τους με φυσικά 
πρόσωπα ή άλλα συστήματα.

3. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου σχεδιάζονται και 
αναπτύσσονται με μηχανισμό ασφάλειας 
και προστασίας εκ σχεδιασμού, ώστε να 
επιτυγχάνουν, υπό το πρίσμα του σκοπού 
για τον οποίο προορίζονται, κατάλληλο 
επίπεδο κυβερνοανθεκτικότητας όσον 
αφορά σφάλματα, αστοχίες ή ασυνέπειες 
που ενδέχεται να προκύψουν εντός του 
συστήματος ή του περιβάλλοντος στο 
οποίο λειτουργεί το σύστημα, ιδίως λόγω 
της αλληλεπίδρασής τους με φυσικά 
πρόσωπα ή άλλα συστήματα.

Or. en

Τροπολογία 1859
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου είναι ανθεκτικά όσον αφορά 
σφάλματα, αστοχίες ή ασυνέπειες που 
ενδέχεται να προκύψουν εντός του 
συστήματος ή του περιβάλλοντος στο 
οποίο λειτουργεί το σύστημα, ειδικότερα 
λόγω της αλληλεπίδρασής τους με φυσικά 
πρόσωπα ή άλλα συστήματα.

3. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου είναι ανθεκτικά όσον αφορά 
σφάλματα, αστοχίες ή ασυνέπειες που 
ενδέχεται να προκύψουν εντός του 
συστήματος ή του περιβάλλοντος στο 
οποίο λειτουργεί το σύστημα, ειδικότερα 
λόγω της αλληλεπίδρασής τους με φυσικά 
πρόσωπα ή άλλα συστήματα.

Or. en

Τροπολογία 1860
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στιβαρότητα των συστημάτων ΤΝ 
υψηλού κινδύνου μπορεί να επιτευχθεί 
μέσω λύσεων τεχνικής εφεδρείας, οι 
οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν εφεδρικά 
σχέδια ή σχέδια ασφαλή από αστοχίες.

Η ανθεκτικότητα των συστημάτων ΤΝ 
υψηλού κινδύνου μπορεί να επιτευχθεί 
μέσω ποικίλων τεχνικών λύσεων 
πλεονασμού, οι οποίες μπορεί να 
περιλαμβάνουν ευλόγως σχεδιασμένα 
εφεδρικά σχέδια ή σχέδια ασφάλειας 
έναντι βλάβης από τον κατάλληλο πάροχο 
ή χρήστη ή κατόπιν αμοιβαίας 
συμφωνίας μεταξύ του παρόχου και του 
χρήστη.

Or. en

Τροπολογία 1861
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου που 
συνεχίζουν να μαθαίνουν και μετά τη 
διάθεσή τους στην αγορά ή τη θέση τους 
σε λειτουργία αναπτύσσονται κατά τρόπο 
ώστε να διασφαλίζεται ότι τα 
ενδεχομένως μεροληπτικά στοιχεία 
εξόδου λόγω της χρήσης στοιχείων 
εξόδου ως στοιχείων εισόδου για 
μελλοντικές εργασίες («βρόχοι 
ανάδρασης») αντιμετωπίζονται δεόντως 
με κατάλληλα μέτρα μετριασμού.

Τα συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου που 
συνεχίζουν να μαθαίνουν μετά τη θέση σε 
λειτουργία διασφαλίζουν ότι οι «βρόχοι 
ανάδρασης» που προκαλούνται από 
μεροληπτικά αποτελέσματα 
αντιμετωπίζονται επαρκώς με κατάλληλα 
μέτρα μετριασμού.

Or. en

Τροπολογία 1862
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου που 
συνεχίζουν να μαθαίνουν και μετά τη 
διάθεσή τους στην αγορά ή τη θέση τους 
σε λειτουργία αναπτύσσονται κατά τρόπο 
ώστε να διασφαλίζεται ότι τα ενδεχομένως 
μεροληπτικά στοιχεία εξόδου λόγω της 
χρήσης στοιχείων εξόδου ως στοιχείων 
εισόδου για μελλοντικές εργασίες («βρόχοι 
ανάδρασης») αντιμετωπίζονται δεόντως με 
κατάλληλα μέτρα μετριασμού.

Τα συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου που 
συνεχίζουν να μαθαίνουν και μετά τη 
διάθεσή τους στην αγορά ή τη θέση τους 
σε λειτουργία αναπτύσσονται κατά τρόπο 
ώστε να διασφαλίζεται ότι τα ενδεχομένως 
μεροληπτικά στοιχεία εξόδου που 
επηρεάζουν στοιχεία εισόδου για 
μελλοντικές εργασίες («βρόχοι 
ανάδρασης») αντιμετωπίζονται δεόντως με 
κατάλληλα μέτρα μετριασμού.

Or. en

Τροπολογία 1863
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου που 
συνεχίζουν να μαθαίνουν και μετά τη 
διάθεσή τους στην αγορά ή τη θέση τους 
σε λειτουργία αναπτύσσονται κατά τρόπο 
ώστε να διασφαλίζεται ότι τα ενδεχομένως 
μεροληπτικά στοιχεία εξόδου λόγω της 
χρήσης στοιχείων εξόδου ως στοιχείων 
εισόδου για μελλοντικές εργασίες («βρόχοι 
ανάδρασης») αντιμετωπίζονται δεόντως με 
κατάλληλα μέτρα μετριασμού.

Τα συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου που 
συνεχίζουν να μαθαίνουν και μετά τη 
διάθεσή τους στην αγορά ή τη θέση τους 
σε λειτουργία αναπτύσσονται κατά τρόπο 
ώστε να διασφαλίζεται ότι τα ενδεχομένως 
μεροληπτικά στοιχεία εξόδου που 
επηρεάζουν στοιχεία εισόδου για 
μελλοντικές εργασίες («βρόχοι 
ανάδρασης») αντιμετωπίζονται δεόντως με 
κατάλληλα μέτρα μετριασμού.

Or. en

Τροπολογία 1864
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η λειτουργία των συστημάτων ΤΝ 
υψηλού κινδύνου μπορεί να ελεγχθεί και 
να αναπαραχθεί από τον χρήστη, τον 
προμηθευτή, την εθνική αρμόδια αρχή ή 
αρχές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
κατά περίπτωση.

Or. fr

Τροπολογία 1865
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Σύμφωνα με το άρθρο 42 
παράγραφος 2, τεκμαίρεται η 
συμμόρφωση με το άρθρο 15 για τα 
συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου που 
έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή για τα οποία 
έχει εκδοθεί δήλωση συμμόρφωσης στο 
πλαίσιο συστήματος κυβερνοασφάλειας 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2019/881.

Or. en

Τροπολογία 1866
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου είναι ανθεκτικά στις απόπειρες 
μη εξουσιοδοτημένων τρίτων να 
αλλοιώσουν τη χρήση ή τις επιδόσεις τους 
εκμεταλλευόμενοι τα τρωτά σημεία του 
συστήματος.

4. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου προστατεύονται επαρκώς από 
προσπάθειες μη εξουσιοδοτημένων τρίτων 
μερών να τροποποιήσουν τη χρήση ή τις 
επιδόσεις τους.
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Or. en

Τροπολογία 1867
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι τεχνικές λύσεις που αποσκοπούν στη 
διασφάλιση της κυβερνοασφάλειας των 
συστημάτων ΤΝ υψηλού κινδύνου είναι 
κατάλληλες για τις σχετικές περιστάσεις 
και τους κινδύνους.

Οι τεχνικές λύσεις και τα οργανωτικά 
μέτρα που σχεδιάζονται έτσι ώστε να 
στηρίζουν την κυβερνοασφάλεια των 
συστημάτων ΤΝ υψηλού κινδύνου είναι 
κατάλληλες για τις σχετικές περιστάσεις 
και τους κινδύνους.

Or. en

Τροπολογία 1868
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι τεχνικές λύσεις που αποσκοπούν στη 
διασφάλιση της κυβερνοασφάλειας των 
συστημάτων ΤΝ υψηλού κινδύνου είναι 
κατάλληλες για τις σχετικές περιστάσεις 
και τους κινδύνους.

Οι τεχνικές λύσεις και τα οργανωτικά 
μέτρα που σχεδιάζονται έτσι ώστε να 
στηρίζουν την κυβερνοασφάλεια των 
συστημάτων ΤΝ υψηλού κινδύνου είναι 
κατάλληλες για τις σχετικές περιστάσεις 
και τους κινδύνους.

Or. en

Τροπολογία 1869
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι τεχνικές λύσεις που αποσκοπούν στη 
διασφάλιση της κυβερνοασφάλειας των 
συστημάτων ΤΝ υψηλού κινδύνου είναι 
κατάλληλες για τις σχετικές περιστάσεις 
και τους κινδύνους.

Οι τεχνικές λύσεις και τα οργανωτικά 
μέτρα που αποσκοπούν στη διασφάλιση 
της κυβερνοασφάλειας των συστημάτων 
ΤΝ υψηλού κινδύνου είναι κατάλληλες για 
τις σχετικές περιστάσεις και τους 
κινδύνους.

Or. en

Τροπολογία 1870
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι τεχνικές λύσεις για την αντιμετώπιση 
συγκεκριμένων τρωτών σημείων των 
συστημάτων ΤΝ περιλαμβάνουν, κατά 
περίπτωση, μέτρα για την πρόληψη και τον 
έλεγχο επιθέσεων που επιχειρούν να 
χειραγωγήσουν το σύνολο δεδομένων 
εκπαίδευσης («μόλυνση δεδομένων»), 
στοιχεία εισόδου που έχουν σχεδιαστεί 
έτσι ώστε να ωθούν το μοντέλο να 
διαπράξει σφάλμα («αντιπαραθετικά 
παραδείγματα») ή ελαττώματα του 
μοντέλου.

Οι τεχνικές λύσεις μπορούν να 
περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, μέτρα 
για την πρόληψη και τον έλεγχο επιθέσεων 
που επιχειρούν να χειραγωγήσουν το 
σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης 
(«μόλυνση δεδομένων»), στοιχεία εισόδου 
που έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να ωθούν 
το μοντέλο να διαπράξει σφάλμα 
(«αντιπαραθετικά παραδείγματα»), 
ελαττώματα του μοντέλου ή διερευνητικές 
επιθέσεις που ενδέχεται να αποσκοπούν 
στην εξαγωγή γνώσεων, αλγορίθμων, 
εμπορικών μυστικών ή πληροφοριών 
κατάρτισης από την ΤΝ.

Or. en

Τροπολογία 1871
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι τεχνικές λύσεις για την αντιμετώπιση Οι τεχνικές λύσεις και τα οργανωτικά 
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συγκεκριμένων τρωτών σημείων των 
συστημάτων ΤΝ περιλαμβάνουν, κατά 
περίπτωση, μέτρα για την πρόληψη και τον 
έλεγχο επιθέσεων που επιχειρούν να 
χειραγωγήσουν το σύνολο δεδομένων 
εκπαίδευσης («μόλυνση δεδομένων»), 
στοιχεία εισόδου που έχουν σχεδιαστεί 
έτσι ώστε να ωθούν το μοντέλο να 
διαπράξει σφάλμα («αντιπαραθετικά 
παραδείγματα») ή ελαττώματα του 
μοντέλου.

μέτρα για την αντιμετώπιση 
συγκεκριμένων τρωτών σημείων των 
συστημάτων ΤΝ περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον, κατά περίπτωση, μέτρα για 
την πρόληψη και τον έλεγχο επιθέσεων 
που επιχειρούν να χειραγωγήσουν το 
σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης 
(«μόλυνση δεδομένων»), στοιχεία εισόδου 
που έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να ωθούν 
το μοντέλο να διαπράξει σφάλμα 
(«αντιπαραθετικά παραδείγματα») ή 
ελαττώματα του μοντέλου.

Or. en

Τροπολογία 1872
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – εδάφιο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η ΤΝ υψηλού κινδύνου 
συνοδεύεται από λύσεις ασφάλειας και 
επιθέματα για τη διάρκεια ζωής του 
προϊόντος στο οποίο είναι ενσωματωμένη 
ή, σε περίπτωση απουσίας εξάρτησης 
από συγκεκριμένο προϊόν, για χρονικό 
διάστημα που πρέπει να δηλώνεται από 
τον κατασκευαστή και δεν μπορεί να 
είναι μικρότερο από 10 έτη.

Or. en

Τροπολογία 1873
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 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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Άρθρο 15 α
Υποβολή εκθέσεων για βιώσιμα 

συστήματα ΤΝ
1. Οι πάροχοι συστημάτων ΤΝ υψηλού 
κινδύνου δημοσιοποιούν πληροφορίες 
σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας 
του συστήματος ΤΝ, ιδίως το αποτύπωμα 
άνθρακα όσον αφορά την ανάπτυξη 
υλισμικού, υπολογιστικών πόρων, καθώς 
και τον σχεδιασμό και την κατάρτιση 
αλγορίθμων, τις διαδικασίες δοκιμής και 
επικύρωσης των συστημάτων ΤΝ υψηλού 
κινδύνου. Ο πάροχος περιλαμβάνει τις 
πληροφορίες αυτές στην τεχνική 
τεκμηρίωση που αναφέρεται στο άρθρο 
11.
2. Η Επιτροπή καταρτίζει, μέσω 
εκτελεστικής πράξης, τυποποιημένο 
έγγραφο για τη διευκόλυνση της 
δημοσιοποίησης πληροφοριών σχετικά με 
την ενέργεια που χρησιμοποιείται στην 
κατάρτιση και την εκτέλεση συστημάτων 
ΤΝ και την ένταση άνθρακα.

Or. en

Τροπολογία 1874
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος ΙΙΙ – Kεφάλαιο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 
ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΝ 
ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ και άλλων μερών

3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 
ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΝ ΥΨΗΛΟΥ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ και άλλων μερών

Or. en

Τροπολογία 1875
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υποχρεώσεις των παρόχων συστημάτων 
ΤΝ υψηλού κινδύνου

Υποχρεώσεις των παρόχων και των 
φορέων ανάπτυξης συστημάτων ΤΝ 
υψηλού κινδύνου

Or. en

Τροπολογία 1876
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πάροχοι συστημάτων ΤΝ υψηλού 
κινδύνου:

Εφόσον οι πάροχοι συστημάτων ΤΝ 
υψηλού κινδύνου ασκούν πλήρη έλεγχο 
επί των συστημάτων, πρέπει:

Or. en

Τροπολογία 1877
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πάροχοι συστημάτων ΤΝ υψηλού 
κινδύνου:

Οι πάροχοι και, κατά περίπτωση, οι 
φορείς ανάπτυξης συστημάτων ΤΝ 
υψηλού κινδύνου:

Or. en

Τροπολογία 1878
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διασφαλίζουν ότι τα οικεία 
συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο κεφάλαιο 2 του παρόντος 
τίτλου·

α) διασφαλίζουν ότι τα συστήματα ΤΝ 
υψηλού κινδύνου συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στο κεφάλαιο 2 
του παρόντος τίτλου πριν από τη διάθεσή 
τους στην αγορά ή τη θέση τους σε 
λειτουργία, και είναι υπεύθυνα για τη 
συμμόρφωση των εν λόγω συστημάτων 
μετά το σημείο αυτό μόνο στον βαθμό 
που ασκούν πραγματικό έλεγχο επί των 
σχετικών πτυχών του συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 1879
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διασφαλίζουν ότι τα οικεία 
συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο κεφάλαιο 2 του παρόντος 
τίτλου·

α) διασφαλίζουν ότι τα συστήματα ΤΝ 
υψηλού κινδύνου συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στο κεφάλαιο 2 
του παρόντος τίτλου πριν από τη διάθεσή 
τους στην αγορά ή τη θέση τους σε 
λειτουργία·

Or. en

Τροπολογία 1880
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διασφαλίζουν ότι τα οικεία 
συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που 

α) διασφαλίζουν ότι τα συστήματα ΤΝ 
υψηλού κινδύνου συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στο κεφάλαιο 2 
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ορίζονται στο κεφάλαιο 2 του παρόντος 
τίτλου·

του παρόντος τίτλου, εφόσον ο πάροχος 
ασκεί έλεγχο επί των συστημάτων ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 1881
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) σημειώνουν το όνομα, την 
καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία τους 
ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους, 
τη διεύθυνσή τους στο σύστημα ΤΝ 
υψηλού κινδύνου ή, όταν δεν είναι 
δυνατόν, στη συσκευασία του ή στην 
τεκμηρίωση που το συνοδεύει, κατά 
περίπτωση·

Or. en

Τροπολογία 1882
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 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) αναφέρουν το όνομα, την 
καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία τους 
ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους 
και τη διεύθυνσή τους στο σύστημα ΤΝ 
υψηλού κινδύνου ή, όταν αυτό δεν είναι 
δυνατόν, στη συσκευασία του ή στα 
συνοδευτικά έγγραφα, κατά περίπτωση·

Or. en
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Τροπολογία 1883
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Marina Kaljurand, Maria Grapini, Brando Benifei

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) διασφαλίζουν ότι οι επιδόσεις του 
οικείου συστήματος ΤΝ υψηλού κινδύνου 
μετρούνται κατάλληλα, 
συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου 
ακρίβειας, στιβαρότητας και 
κυβερνοασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 1884
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) διασφαλίζει ότι, στην περίπτωση 
συστήματος ΤΝ γενικού σκοπού, 
αξιολογούνται οι εύλογα προβλέψιμες 
χρήσεις του εν λόγω συστήματος.

Or. en

Τροπολογία 1885
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) να περιλαμβάνει το όνομα και τα 
στοιχεία επικοινωνίας·

Or. en
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Τροπολογία 1886
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Marina Kaljurand, Maria Grapini, Brando Benifei

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α β) παρέχει προδιαγραφές για τα 
εισερχόμενα δεδομένα ή οποιεσδήποτε 
άλλες σχετικές πληροφορίες όσον αφορά 
τα σύνολα δεδομένων που 
χρησιμοποιούνται, συμπεριλαμβανομένων 
του περιορισμού και των παραδοχών 
τους, λαμβάνοντας υπόψη την 
προβλεπόμενη χρήση και τις προβλέψιμες 
και ευλόγως προβλέψιμες καταχρήσεις 
του συστήματος ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 1887
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) καταρτίζουν τον τεχνικό φάκελο 
του συστήματος ΤΝ υψηλού κινδύνου·

γ) καταρτίζει τον τεχνικό φάκελο του 
συστήματος ΤΝ υψηλού κινδύνου που 
αναφέρεται στο άρθρο 18·

Or. en

Τροπολογία 1888
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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γ) καταρτίζουν τον τεχνικό φάκελο 
του συστήματος ΤΝ υψηλού κινδύνου·

γ) διατηρούν την τεκμηρίωση που 
αναφέρεται στο άρθρο 18·

Or. en

Τροπολογία 1889
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τηρούν τα αρχεία καταγραφής που 
δημιουργούνται αυτόματα από τα οικεία 
συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου, όταν τα 
εν λόγω αρχεία βρίσκονται υπό τον έλεγχό 
τους·

δ) όταν βρίσκονται υπό τον έλεγχό 
τους, διατηρούν τα αρχεία καταγραφής 
που παράγονται αυτόματα από τα οικεία 
συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου για 
περίοδο τουλάχιστον δύο ετών, ή για όσο 
διάστημα είναι κατάλληλο υπό το πρίσμα 
του επιδιωκόμενου σκοπού του 
συστήματος ΤΝ υψηλού κινδύνου και των 
εφαρμοστέων νομικών υποχρεώσεων 
βάσει του ενωσιακού ή του εθνικού 
δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 1890
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τηρούν τα αρχεία καταγραφής που 
δημιουργούνται αυτόματα από τα οικεία 
συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου, όταν τα 
εν λόγω αρχεία βρίσκονται υπό τον έλεγχό 
τους·

δ) όταν βρίσκονται υπό τον έλεγχό 
τους, διατηρούν τα αρχεία καταγραφής 
που παράγονται αυτόματα από τα οικεία 
συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου, 
σύμφωνα με το άρθρο 20·

Or. en
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Τροπολογία 1891
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τηρούν τα αρχεία καταγραφής που 
δημιουργούνται αυτόματα από τα οικεία 
συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου, όταν τα 
εν λόγω αρχεία βρίσκονται υπό τον έλεγχό 
τους·

δ) διατηρούν τα αρχεία καταγραφής 
που δημιουργούνται αυτόματα από τα 
οικεία συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 20·

Or. en

Τροπολογία 1892
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) διασφαλίζουν ότι το σύστημα ΤΝ 
υψηλού κινδύνου υποβάλλεται στη σχετική 
διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, πριν από τη διάθεσή του 
στην αγορά ή τη θέση του σε λειτουργία·

ε) διασφαλίζουν ότι το σύστημα ΤΝ 
υψηλού κινδύνου υποβάλλεται στη σχετική 
διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, πριν από τη διάθεσή του 
στην αγορά ή τη θέση του σε λειτουργία, 
και στον περιοδικό έλεγχό του·

Or. fr

Τροπολογία 1893
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) διασφαλίζουν ότι το σύστημα ΤΝ 
υψηλού κινδύνου υποβάλλεται στη σχετική 

ε) διασφαλίζει ότι το σύστημα ΤΝ 
υψηλού κινδύνου υποβάλλεται στη σχετική 
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διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, πριν από τη διάθεσή του 
στην αγορά ή τη θέση του σε λειτουργία·

διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 43, πριν από τη διάθεσή του στην 
αγορά ή τη θέση του σε λειτουργία·

Or. en

Τροπολογία 1894
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) διασφαλίζουν ότι το σύστημα ΤΝ 
υψηλού κινδύνου υποβάλλεται στη σχετική 
διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, πριν από τη διάθεσή του 
στην αγορά ή τη θέση του σε λειτουργία·

ε) διασφαλίζουν ότι το σύστημα ΤΝ 
υψηλού κινδύνου υποβάλλεται στη σχετική 
διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης 
από ανεξάρτητο τρίτο μέρος, πριν από τη 
διάθεσή του στην αγορά ή τη θέση του σε 
λειτουργία·

Or. en

Τροπολογία 1895
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) διασφαλίζουν ότι το σύστημα ΤΝ 
υψηλού κινδύνου υποβάλλεται στη σχετική 
διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, πριν από τη διάθεσή του 
στην αγορά ή τη θέση του σε λειτουργία·

ε) διασφαλίζουν ότι το σύστημα ΤΝ 
υψηλού κινδύνου υποβάλλεται στη σχετική 
διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης 
από τρίτο μέρος, πριν από τη διάθεσή του 
στην αγορά ή τη θέση του σε λειτουργία·

Or. en

Τροπολογία 1896
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) διασφαλίζουν ότι το σύστημα ΤΝ 
υψηλού κινδύνου υποβάλλεται στη σχετική 
διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, πριν από τη διάθεσή του 
στην αγορά ή τη θέση του σε λειτουργία·

ε) διασφαλίζουν ότι το σύστημα ΤΝ 
υψηλού κινδύνου υποβάλλεται στη σχετική 
διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, πριν από τη διάθεσή του 
στην αγορά ή τη θέση του σε λειτουργία ή 
τη χρήση του·

Or. en

Τροπολογία 1897
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) διασφαλίζουν ότι το σύστημα ΤΝ 
υψηλού κινδύνου υποβάλλεται στη 
σχετική διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, πριν από τη διάθεσή του 
στην αγορά ή τη θέση του σε λειτουργία·

ε) διενεργεί τη σχετική διαδικασία 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 19, πριν από τη 
διάθεσή του στην αγορά ή τη θέση του σε 
λειτουργία·

Or. en

Τροπολογία 1898
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) λαμβάνουν τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα, εάν το σύστημα ΤΝ 
υψηλού κινδύνου δεν συμμορφώνεται με 
τις απαιτήσεις που ορίζονται στο κεφάλαιο 
2 του παρόντος τίτλου·

ζ) λαμβάνει τα αναγκαία διορθωτικά 
μέτρα εάν το σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου δεν συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στο κεφάλαιο 2 
του παρόντος τίτλου, πριν από τη διάθεση 
στην αγορά, τη διάθεση στην αγορά ή τη 
θέση σε λειτουργία του εν λόγω 
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συστήματος ΤΝ  υψηλού κινδύνου, ή την 
επανατοποθέτηση στην αγορά, τη 
διάθεση στην αγορά ή τη θέση σε 
λειτουργία συστήματος ΤΝ  υψηλού 
κινδύνου που έχει αποσυρθεί ή 
ανακληθεί·

Or. fr

Τροπολογία 1899
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) λαμβάνουν τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα, εάν το σύστημα ΤΝ 
υψηλού κινδύνου δεν συμμορφώνεται με 
τις απαιτήσεις που ορίζονται στο κεφάλαιο 
2 του παρόντος τίτλου·

ζ) λαμβάνει τα αναγκαία διορθωτικά 
μέτρα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 21, 
εάν το σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου δεν 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο κεφάλαιο 2 του παρόντος 
τίτλου·

Or. en

Τροπολογία 1900
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) λαμβάνουν τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα, εάν το σύστημα ΤΝ 
υψηλού κινδύνου δεν συμμορφώνεται με 
τις απαιτήσεις που ορίζονται στο κεφάλαιο 
2 του παρόντος τίτλου·

ζ) λαμβάνουν τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 21, εάν το σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου δεν συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στο κεφάλαιο 2 
του παρόντος τίτλου·

Or. en



PE732.839v01-00 158/215 AM\1257727EL.docx

EL

Τροπολογία 1901
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) τοποθετούν τη σήμανση CE στα 
οικεία συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου 
για να υποδεικνύουν τη συμμόρφωση με 
τον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με το 
άρθρο 49·

θ) τοποθετούν τη σήμανση CE στα 
οικεία συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου 
για να υποδεικνύουν τη συμμόρφωση με 
τον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με το 
άρθρο 49·

Or. en

Τροπολογία 1902
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, 
Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) κατόπιν αιτήματος αρμόδιας 
εθνικής αρχής, αποδεικνύουν τη 
συμμόρφωση του συστήματος ΤΝ υψηλού 
κινδύνου με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στο κεφάλαιο 2 του παρόντος τίτλου.

ι) κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος 
εθνικής αρμόδιας αρχής, παρέχει τις 
σχετικές πληροφορίες και την 
τεκμηρίωση που αποδεικνύουν τη 
συμμόρφωση του συστήματος ΤΝ υψηλού 
κινδύνου με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στο κεφάλαιο 2 του παρόντος τίτλου.

Or. en

Τροπολογία 1903
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) κατόπιν αιτήματος αρμόδιας 
εθνικής αρχής, αποδεικνύουν τη 

ι) κατόπιν αιτήματος εθνικής 
εποπτικής αρχής ή εθνικής αρμόδιας 
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συμμόρφωση του συστήματος ΤΝ υψηλού 
κινδύνου με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στο κεφάλαιο 2 του παρόντος τίτλου.

αρχής, αποδεικνύει τη συμμόρφωση του 
συστήματος ΤΝ υψηλού κινδύνου με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στο κεφάλαιο 2 
του παρόντος τίτλου.

Or. en

Τροπολογία 1904
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) κατόπιν αιτήματος αρμόδιας 
εθνικής αρχής, αποδεικνύουν τη 
συμμόρφωση του συστήματος ΤΝ 
υψηλού κινδύνου με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο κεφάλαιο 2 του παρόντος 
τίτλου.

ι) κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος 
αρμόδιας εθνικής αρχής, παρέχουν τις 
σχετικές πληροφορίες και την 
τεκμηρίωση για να αποδείξουν τη 
συμμόρφωση του συστήματος ΤΝ 
υψηλού κινδύνου.

Or. en

Τροπολογία 1905
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) δεν διαθέτει στην αγορά ούτε θέτει 
σε λειτουργία σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου το οποίο:
i) δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 
που ορίζονται στο κεφάλαιο 2 του 
παρόντος τίτλου·ή
ii) ενέχει κίνδυνο βλάβης της υγείας, της 
ασφάλειας ή των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων παρά τη συμμόρφωσή του 
με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο 
κεφάλαιο 2 του παρόντος τίτλου.

Or. en
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Τροπολογία 1906
Rob Rooken
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) διενέργεια και δημοσίευση 
εκτίμησης επιπτώσεων στα θεμελιώδη 
δικαιώματα.

Or. en

Τροπολογία 1907
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι β) διασφαλίζει ότι το άτομο στο 
οποίο ανατίθεται η ανθρώπινη εποπτεία 
είτε είναι πλήρως ανεξάρτητο από τον 
πάροχο ή τον χρήστη είτε προστατεύεται 
επαρκώς από τις αρνητικές συνέπειες για 
τη θέση του εντός του οργανισμού, οι 
οποίες προκύπτουν από την άσκηση 
ανθρώπινης εποπτείας ή σχετίζονται με 
αυτήν.

Or. en

Τροπολογία 1908
Vincenzo Sofo, Kosma Złotowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι υποχρεώσεις που περιέχονται στην 
παράγραφο 1 ισχύουν με την επιφύλαξη 
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των υποχρεώσεων που ισχύουν για τους 
παρόχους συστημάτων ΤΝ υψηλού 
κινδύνου, οι οποίες απορρέουν από τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) 
2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου

Or. en

Τροπολογία 1909
Salima Yenbou, Samira Rafaela, Monica Semedo, Karen Melchior, Peter Pollák

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16α
Υποχρεώσεις των χρηστών συστημάτων 

ΤΝ υψηλού κινδύνου
Οι χρήστες συστημάτων ΤΝ υψηλού 
κινδύνου διενεργούν και δημοσιεύουν 
εκτίμηση επιπτώσεων στα θεμελιώδη 
δικαιώματα, στην οποία περιγράφονται 
λεπτομερώς συγκεκριμένες πληροφορίες 
σχετικά με το πλαίσιο χρήσης του εν λόγω 
συστήματος ΤΝ υψηλού κινδύνου, 
συμπεριλαμβανομένων των εξής:
α) τα θιγόμενα πρόσωπα,
β) ο προορισμός για τον οποίο 
προορίζεται,
γ) γεωγραφικό και χρονικό πεδίο 
εφαρμογής,
δ) αξιολόγηση των επιπτώσεων του 
συστήματος όσον αφορά τη νομιμότητα 
και τα θεμελιώδη δικαιώματα,
ε) συμβατότητα με τη νομοθεσία για την 
προσβασιμότητα,
στ) δυνητικό άμεσο και έμμεσο αντίκτυπο 
στα θεμελιώδη δικαιώματα,
ζ) κάθε συγκεκριμένος κίνδυνος βλάβης 
που ενδέχεται να έχει επιπτώσεις σε 
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περιθωριοποιημένα άτομα ή σε άτομα 
που κινδυνεύουν να υποστούν διακρίσεις,
η) τις προβλέψιμες επιπτώσεις της 
χρήσης του συστήματος στο περιβάλλον,
θ) οποιονδήποτε άλλο αρνητικό 
αντίκτυπο στο δημόσιο συμφέρον,
ι) σαφή βήματα για τον τρόπο με τον 
οποίο θα μετριαστούν οι βλάβες που 
εντοπίζονται καθώς και το πόσο 
αποτελεσματικός ενδέχεται να είναι 
αυτού του είδους ο μετριασμός.

Or. en

Τροπολογία 1910
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι συστημάτων ΤΝ 
υψηλού κινδύνου εφαρμόζουν σύστημα 
διαχείρισης ποιότητας το οποίο 
διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τον 
παρόντα κανονισμό. Το εν λόγω σύστημα 
τεκμηριώνεται με συστηματικό και τακτικό 
τρόπο υπό τη μορφή γραπτών πολιτικών, 
διαδικασιών και οδηγιών, και 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες 
πτυχές:

1. Εάν δεν υπάρχουν ήδη 
υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης 
κινδύνων που εγγυώνται την ποιότητα 
των συστημάτων ΤΝ υψηλού κινδύνου, οι 
πάροχοι συστημάτων ΤΝ υψηλού κινδύνου 
εφαρμόζουν σύστημα διαχείρισης της 
ποιότητας που διασφαλίζει τη 
συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό. 
Το εν λόγω σύστημα τεκμηριώνεται με 
συστηματικό και τακτικό τρόπο υπό τη 
μορφή γραπτών πολιτικών, διαδικασιών 
και οδηγιών, και περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τις ακόλουθες πτυχές:

Or. en

Τροπολογία 1911
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Mara Bizzotto, Silvia 
Sardone, Annalisa Tardino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι συστημάτων ΤΝ 
υψηλού κινδύνου εφαρμόζουν σύστημα 
διαχείρισης ποιότητας το οποίο 
διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τον 
παρόντα κανονισμό. Το εν λόγω σύστημα 
τεκμηριώνεται με συστηματικό και τακτικό 
τρόπο υπό τη μορφή γραπτών πολιτικών, 
διαδικασιών και οδηγιών, και 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες 
πτυχές:

1. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν 
ήδη συστήματα διαχείρισης κινδύνων, οι 
πάροχοι και οι χρήστες συστημάτων ΤΝ 
υψηλού κινδύνου εφαρμόζουν σύστημα 
διαχείρισης της ποιότητας για τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον 
παρόντα κανονισμό και τις αντίστοιχες 
υποχρεώσεις. Το εν λόγω σύστημα 
τεκμηριώνεται με συστηματικό και τακτικό 
τρόπο υπό τη μορφή γραπτών πολιτικών, 
διαδικασιών και οδηγιών, και 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες 
πτυχές:

Or. en

Τροπολογία 1912
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι συστημάτων ΤΝ 
υψηλού κινδύνου εφαρμόζουν σύστημα 
διαχείρισης ποιότητας το οποίο 
διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τον 
παρόντα κανονισμό. Το εν λόγω σύστημα 
τεκμηριώνεται με συστηματικό και τακτικό 
τρόπο υπό τη μορφή γραπτών πολιτικών, 
διαδικασιών και οδηγιών, και 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες 
πτυχές:

1. Οι πάροχοι και, κατά περίπτωση, 
οι φορείς ανάπτυξης συστημάτων ΤΝ 
υψηλού κινδύνου εφαρμόζουν σύστημα 
διαχείρισης της ποιότητας που 
διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τον 
παρόντα κανονισμό. Το εν λόγω σύστημα 
τεκμηριώνεται με συστηματικό και τακτικό 
τρόπο υπό τη μορφή γραπτών πολιτικών, 
διαδικασιών και οδηγιών, και 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες 
πτυχές:

Or. en

Τροπολογία 1913
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι συστημάτων ΤΝ 
υψηλού κινδύνου εφαρμόζουν σύστημα 
διαχείρισης ποιότητας το οποίο 
διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τον 
παρόντα κανονισμό. Το εν λόγω σύστημα 
τεκμηριώνεται με συστηματικό και τακτικό 
τρόπο υπό τη μορφή γραπτών πολιτικών, 
διαδικασιών και οδηγιών, και 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες 
πτυχές:

1. Οι πάροχοι συστημάτων ΤΝ 
υψηλού κινδύνου εφαρμόζουν σύστημα 
διαχείρισης της ποιότητας, πιστοποιημένο 
από ανεξάρτητο τρίτο μέρος, το οποίο 
διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τον 
παρόντα κανονισμό. Το εν λόγω σύστημα 
τεκμηριώνεται με συστηματικό και τακτικό 
τρόπο υπό τη μορφή γραπτών πολιτικών, 
διαδικασιών και οδηγιών, και 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες 
πτυχές:

Or. en

Τροπολογία 1914
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι συστημάτων ΤΝ 
υψηλού κινδύνου εφαρμόζουν σύστημα 
διαχείρισης ποιότητας το οποίο 
διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τον 
παρόντα κανονισμό. Το εν λόγω σύστημα 
τεκμηριώνεται με συστηματικό και τακτικό 
τρόπο υπό τη μορφή γραπτών πολιτικών, 
διαδικασιών και οδηγιών, και 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες 
πτυχές:

1. Οι πάροχοι συστημάτων ΤΝ 
υψηλού κινδύνου εφαρμόζουν σύστημα 
διαχείρισης ποιότητας το οποίο 
διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τον 
παρόντα κανονισμό. Το εν λόγω σύστημα 
τεκμηριώνεται με συστηματικό και τακτικό 
τρόπο υπό τη μορφή γραπτών πολιτικών, 
διαδικασιών ή οδηγιών, και περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τις ακόλουθες πτυχές:

Or. en

Τροπολογία 1915
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι συστημάτων ΤΝ 
υψηλού κινδύνου εφαρμόζουν σύστημα 
διαχείρισης ποιότητας το οποίο 
διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τον 
παρόντα κανονισμό. Το εν λόγω σύστημα 
τεκμηριώνεται με συστηματικό και 
τακτικό τρόπο υπό τη μορφή γραπτών 
πολιτικών, διαδικασιών και οδηγιών, και 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες 
πτυχές:

1. Οι πάροχοι συστημάτων ΤΝ 
υψηλού κινδύνου εφαρμόζουν σύστημα 
διαχείρισης της ποιότητας που 
διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τον 
παρόντα κανονισμό και το οποίο 
ενσωματώνεται στο πλαίσιο υφιστάμενου 
συστήματος διαχείρισης της ποιότητας 
βάσει τομεακής νομοθεσίας ή όπως 
προβλέπεται από τον Διεθνή Οργανισμό 
Τυποποίησης.

Or. en

Τροπολογία 1916
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, 
Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στρατηγική για την κανονιστική 
συμμόρφωση, που περιλαμβάνει τη 
συμμόρφωση με τις διαδικασίες 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης και τις 
διαδικασίες για τη διαχείριση των 
αλλαγών στο σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου·

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 1917
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στρατηγική για την κανονιστική 
συμμόρφωση, που περιλαμβάνει τη 
συμμόρφωση με τις διαδικασίες 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης και τις 

διαγράφεται·
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διαδικασίες για τη διαχείριση των 
αλλαγών στο σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου·

Or. en

Τροπολογία 1918
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τεχνικές, διαδικασίες και 
συστηματικές ενέργειες που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για τον σχεδιασμό, τον 
έλεγχο του σχεδιασμού και την 
επαλήθευση του σχεδιασμού του 
συστήματος ΤΝ υψηλού κινδύνου·

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 1919
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τεχνικές, διαδικασίες και 
συστηματικές ενέργειες που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη, τον 
έλεγχο ποιότητας και τη διασφάλιση της 
ποιότητας του συστήματος ΤΝ υψηλού 
κινδύνου·

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 1920
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) διαδικασίες εξέτασης, δοκιμής και 
επικύρωσης που πρέπει να διενεργούνται 
πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την 
ανάπτυξη του συστήματος ΤΝ υψηλού 
κινδύνου, καθώς και τη συχνότητα με την 
οποία πρέπει να διενεργούνται·

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 1921
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, 
Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τεχνικές προδιαγραφές, 
συμπεριλαμβανομένων των προτύπων, 
που πρέπει να εφαρμόζονται και, όταν τα 
σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα δεν 
εφαρμόζονται πλήρως, τα μέσα που 
πρέπει να χρησιμοποιούνται για να 
διασφαλίζεται ότι το σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στο κεφάλαιο 2 
του παρόντος τίτλου·

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 1922
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τεχνικές προδιαγραφές, 
συμπεριλαμβανομένων των προτύπων, 
που πρέπει να εφαρμόζονται και, όταν τα 

διαγράφεται·
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σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα δεν 
εφαρμόζονται πλήρως, τα μέσα που 
πρέπει να χρησιμοποιούνται για να 
διασφαλίζεται ότι το σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στο κεφάλαιο 2 
του παρόντος τίτλου·

Or. en

Τροπολογία 1923
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τεχνικές προδιαγραφές, 
συμπεριλαμβανομένων των προτύπων, που 
πρέπει να εφαρμόζονται και, όταν τα 
σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα δεν 
εφαρμόζονται πλήρως, τα μέσα που πρέπει 
να χρησιμοποιούνται για να διασφαλίζεται 
ότι το σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο κεφάλαιο 2 του παρόντος 
τίτλου·

ε) τεχνικές προδιαγραφές, 
συμπεριλαμβανομένων των προτύπων, που 
πρέπει να εφαρμόζονται και, όταν τα 
σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα δεν 
εφαρμόζονται πλήρως ή δεν καλύπτουν 
όλες τις σχετικές απαιτήσεις, τα μέσα που 
πρέπει να χρησιμοποιούνται για να 
διασφαλίζεται ότι το σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 
που ορίζονται στο κεφάλαιο 2 του 
παρόντος τίτλου·

Or. en

Τροπολογία 1924
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) συστήματα και διαδικασίες για τη 
διαχείριση δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένης της συλλογής 
δεδομένων, της ανάλυσης δεδομένων, της 
επισήμανσης δεδομένων, της 

διαγράφεται·
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αποθήκευσης δεδομένων, του 
φιλτραρίσματος δεδομένων, της εξόρυξης 
δεδομένων, της ομαδοποίησης 
δεδομένων, της διατήρησης δεδομένων 
και κάθε άλλης ενέργειας σχετικά με τα 
δεδομένα η οποία εκτελείται πριν και για 
τους σκοπούς της διάθεσης των 
συστημάτων ΤΝ υψηλού κινδύνου στην 
αγορά ή της θέσης τους σε λειτουργία·

Or. en

Τροπολογία 1925
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) συστήματα και διαδικασίες για τη 
διαχείριση δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένης της συλλογής 
δεδομένων, της ανάλυσης δεδομένων, της 
επισήμανσης δεδομένων, της αποθήκευσης 
δεδομένων, του φιλτραρίσματος 
δεδομένων, της εξόρυξης δεδομένων, της 
ομαδοποίησης δεδομένων, της διατήρησης 
δεδομένων και κάθε άλλης ενέργειας 
σχετικά με τα δεδομένα η οποία εκτελείται 
πριν και για τους σκοπούς της διάθεσης 
των συστημάτων ΤΝ υψηλού κινδύνου 
στην αγορά ή της θέσης τους σε 
λειτουργία·

στ) στ) συστήματα και διαδικασίες για 
τη διαχείριση δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης 
δεδομένων, της συλλογής δεδομένων, της 
ανάλυσης δεδομένων, της επισήμανσης 
δεδομένων, της αποθήκευσης δεδομένων, 
του φιλτραρίσματος δεδομένων, της 
εξόρυξης δεδομένων, της ομαδοποίησης 
δεδομένων, της διατήρησης δεδομένων και 
κάθε άλλης ενέργειας σχετικά με τα 
δεδομένα η οποία εκτελείται πριν και για 
τους σκοπούς της διάθεσης των 
συστημάτων ΤΝ υψηλού κινδύνου στην 
αγορά, της θέσης τους σε λειτουργία και 
της ανάπτυξής τους·

Or. en

Τροπολογία 1926
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Mara Bizzotto, Silvia 
Sardone, Annalisa Tardino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) συστήματα και διαδικασίες για τη 
διαχείριση δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένης της συλλογής 
δεδομένων, της ανάλυσης δεδομένων, της 
επισήμανσης δεδομένων, της αποθήκευσης 
δεδομένων, του φιλτραρίσματος 
δεδομένων, της εξόρυξης δεδομένων, της 
ομαδοποίησης δεδομένων, της διατήρησης 
δεδομένων και κάθε άλλης ενέργειας 
σχετικά με τα δεδομένα η οποία εκτελείται 
πριν και για τους σκοπούς της διάθεσης 
των συστημάτων ΤΝ υψηλού κινδύνου 
στην αγορά ή της θέσης τους σε 
λειτουργία·

στ) συστήματα και διαδικασίες για τη 
διαχείριση δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένης της συλλογής 
δεδομένων, της ανάλυσης δεδομένων, της 
επισήμανσης δεδομένων, της αποθήκευσης 
δεδομένων, του φιλτραρίσματος 
δεδομένων, της εξόρυξης δεδομένων, της 
ομαδοποίησης δεδομένων, της διατήρησης 
δεδομένων και κάθε άλλης ενέργειας 
σχετικά με τα δεδομένα η οποία εκτελείται 
πριν και για τους σκοπούς της διάθεσης 
των συστημάτων ΤΝ υψηλού κινδύνου 
στην αγορά ή της θέσης τους σε λειτουργία 
και μετά την ανάπτυξη της ΤΝ υψηλού 
κινδύνου·

Or. en

Τροπολογία 1927
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) συστήματα και διαδικασίες για τη 
διαχείριση δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένης της συλλογής 
δεδομένων, της ανάλυσης δεδομένων, της 
επισήμανσης δεδομένων, της αποθήκευσης 
δεδομένων, του φιλτραρίσματος 
δεδομένων, της εξόρυξης δεδομένων, της 
ομαδοποίησης δεδομένων, της διατήρησης 
δεδομένων και κάθε άλλης ενέργειας 
σχετικά με τα δεδομένα η οποία εκτελείται 
πριν και για τους σκοπούς της διάθεσης 
των συστημάτων ΤΝ υψηλού κινδύνου 
στην αγορά ή της θέσης τους σε 
λειτουργία·

στ) συστήματα και διαδικασίες για τη 
διαχείριση δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένης της συλλογής 
δεδομένων, της ανάλυσης δεδομένων, της 
επισήμανσης δεδομένων, της αποθήκευσης 
δεδομένων, του φιλτραρίσματος 
δεδομένων, της εξόρυξης δεδομένων, της 
ομαδοποίησης δεδομένων, της διατήρησης 
δεδομένων και κάθε άλλης ενέργειας 
σχετικά με τα δεδομένα η οποία εκτελείται 
πριν και για τους σκοπούς της διάθεσης 
των συστημάτων ΤΝ υψηλού κινδύνου 
στην αγορά ή της θέσης τους σε λειτουργία 
ή της χρήσης τους·

Or. en

Τροπολογία 1928
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Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) το σύστημα διαχείρισης κινδύνου 
που αναφέρεται στο άρθρο 9·

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 1929
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) την εκπόνηση, εφαρμογή και 
συντήρηση συστήματος παρακολούθησης 
μετά τη διάθεση στην αγορά σύμφωνα με 
το άρθρο 61·

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 1930
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) διαδικασίες σχετικά με την 
αναφορά σοβαρών περιστατικών και 
δυσλειτουργιών σύμφωνα με το άρθρο 62·

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 1931
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Marina Kaljurand, Maria Grapini
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) διαδικασίες σχετικά με την 
αναφορά σοβαρών περιστατικών και 
δυσλειτουργιών σύμφωνα με το άρθρο 62·

θ) διαδικασίες σχετικά με την 
αναφορά σοβαρών περιστατικών και 
δυσλειτουργιών, συμπεριλαμβανομένων 
παρ’ ολίγον ατυχημάτων, σύμφωνα με το 
άρθρο 62·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα παράδειγμα παρ’ ολίγον αποτυχιών για τα συστήματα ΤΝ είναι η περίπτωση ενός 
αυτοοδηγούμενου αυτοκινήτου που φέρει κόκκινο φως, χωρίς όμως να πλήξει κανέναν με την 
ευκαιρία αυτή. Αυτό θα μπορούσε να είναι σοβαρό περιστατικό εάν, για παράδειγμα, το 
αυτοκίνητο είχε πλήξει έναν πεζό. Η επίλυση του ζητήματος αυτού πριν από την επέλευση άλλου 
τέτοιου περιστατικού είναι σημαντική. Ως εκ τούτου, η σημασία της υποβολής παρ’ ολίγον 
ανακριβών στοιχείων είναι σημαντική.

Υπάρχουν αρκετές αναφορές σε «σχεδόν ατυχήματα» σε διάφορες νομοθεσίες, όπως η οδηγία 
(ΕΕ) 2016/798 για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων και ο κανονισμός 445/2011 για τον ΥΣΦ.

Τροπολογία 1932
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) διαδικασίες σχετικά με την 
αναφορά σοβαρών περιστατικών και 
δυσλειτουργιών σύμφωνα με το άρθρο 62·

θ) διαδικασίες σχετικά με την 
αναφορά σοβαρών περιστατικών και 
δυσλειτουργιών, συμπεριλαμβανομένων 
παρ’ ολίγον ατυχημάτων, σύμφωνα με το 
άρθρο 62·

Or. en

Τροπολογία 1933
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) τον χειρισμό της επικοινωνίας με 
τις εθνικές αρμόδιες αρχές, 
συμπεριλαμβανομένων των τομεακών 
αρχών, για την παροχή ή υποστήριξη της 
πρόσβασης σε δεδομένα, 
κοινοποιημένους οργανισμούς, άλλους 
φορείς εκμετάλλευσης, πελάτες ή άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη·

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 1934
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, 
Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) τον χειρισμό της επικοινωνίας με 
τις εθνικές αρμόδιες αρχές, 
συμπεριλαμβανομένων των τομεακών 
αρχών, για την παροχή ή υποστήριξη της 
πρόσβασης σε δεδομένα, 
κοινοποιημένους οργανισμούς, άλλους 
φορείς εκμετάλλευσης, πελάτες ή άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη·

ι) τον χειρισμό της επικοινωνίας με 
τις εθνικές αρμόδιες αρχές, τις αρμόδιες 
αρχές, συμπεριλαμβανομένων των 
τομεακών αρχών·

Or. en

Τροπολογία 1935
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, 
Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) συστήματα και διαδικασίες για 
την τήρηση αρχείων όλων των σχετικών 
εγγράφων και πληροφοριών·

διαγράφεται·
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Or. en

Τροπολογία 1936
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) συστήματα και διαδικασίες για 
την τήρηση αρχείων όλων των σχετικών 
εγγράφων και πληροφοριών·

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 1937
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ) διαχείριση των πόρων, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων σχετικών 
με την ασφάλεια του εφοδιασμού·

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 1938
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ) πλαίσιο λογοδοσίας που καθορίζει 
τις αρμοδιότητες της διοίκησης και του 
λοιπού προσωπικού όσον αφορά όλες τις 
πτυχές που απαριθμούνται στην παρούσα 
παράγραφο.

διαγράφεται·
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Or. en

Τροπολογία 1939
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εφαρμογή των πτυχών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι 
ανάλογη προς το μέγεθος του οργανισμού 
του παρόχου.

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 1940
Marion Walsmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εφαρμογή των πτυχών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι 
ανάλογη προς το μέγεθος του οργανισμού 
του παρόχου.

2. Η εφαρμογή των πτυχών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι 
ανάλογη προς το μέγεθος της οργάνωσης 
του παρόχου και μπορεί να εκπληρωθεί με 
την περαιτέρω επεξεργασία των 
υφιστάμενων συστημάτων διαχείρισης 
της ποιότητας.

Or. en

Τροπολογία 1941
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Mara Bizzotto, Silvia 
Sardone, Annalisa Tardino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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2. Η εφαρμογή των πτυχών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι 
ανάλογη προς το μέγεθος του οργανισμού 
του παρόχου.

2. Η εφαρμογή των πτυχών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι 
ανάλογη προς το μέγεθος του οργανισμού 
του παρόχου και του χρήστη.

Or. en

Τροπολογία 1942
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για τους παρόχους που είναι 
πιστωτικά ιδρύματα τα οποία ρυθμίζονται 
από την οδηγία 2013/36/ΕΕ, η υποχρέωση 
εφαρμογής συστήματος διαχείρισης 
ποιότητας θεωρείται ότι εκπληρώνεται με 
τη συμμόρφωση με τους κανόνες σχετικά 
με τις ρυθμίσεις, τις διαδικασίες και τους 
μηχανισμούς εσωτερικής διακυβέρνησης 
σύμφωνα με το άρθρο 74 της εν λόγω 
οδηγίας. Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνονται 
υπόψη τυχόν εναρμονισμένα πρότυπα που 
αναφέρονται στο άρθρο 40 του παρόντος 
κανονισμού.

3. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με 
την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των 
παρόχων που είναι πιστωτικά ιδρύματα 
που ρυθμίζονται από την οδηγία 
2013/36/ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 1943
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου χρησιμοποιούν μοντέλα υψηλής 
ποιότητας, τα οποία χρησιμοποιούν 
σχετικές, δικαιολογημένες και εύλογες 
παραμέτρους και χαρακτηριστικά και 
βελτιστοποιούν για αιτιολογημένους 
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στόχους·

Or. en

Τροπολογία 1944
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου χρησιμοποιούνται μόνο σε 
διαφορετικό τομέα ή περιβάλλον όπου 
είναι γενικευμένα στον εν λόγω τομέα ή 
περιβάλλον.

Or. en

Τροπολογία 1945
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 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18 διαγράφεται·
Υποχρέωση κατάρτισης τεχνικού 
φακέλου
1. Οι πάροχοι συστημάτων ΤΝ υψηλού 
κινδύνου καταρτίζουν τον τεχνικό φάκελο 
που αναφέρεται στο άρθρο 11 σύμφωνα 
με το παράρτημα IV.
2. Οι πάροχοι που είναι πιστωτικά 
ιδρύματα τα οποία ρυθμίζονται από την 
οδηγία 2013/36/ΕΕ διατηρούν τον τεχνικό 
φάκελο στο πλαίσιο της τεκμηρίωσης που 
αφορά τις ρυθμίσεις, τις διαδικασίες και 
τους μηχανισμούς εσωτερικής 
διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 74 
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της εν λόγω οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της προσθήκης νέας παραγράφου 4 στο άρθρο 11, το άρθρο 18 δεν χρειάζεται 
πλέον.

Τροπολογία 1946
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι συστημάτων ΤΝ 
υψηλού κινδύνου καταρτίζουν τον τεχνικό 
φάκελο που αναφέρεται στο άρθρο 11 
σύμφωνα με το παράρτημα IV.

1. Ο πάροχος διατηρεί στη διάθεση 
των αρμόδιων εθνικών αρχών, για 
χρονικό διάστημα 3 ετών από τη διάθεση 
του συστήματος ΤΝ στην αγορά ή τη 
θέση του σε λειτουργία:
α) τον τεχνικό φάκελο που αναφέρεται 
στο άρθρο 11 και στο παράρτημα IV·
β) τον φάκελο του συστήματος 
διαχείρισης ποιότητας που αναφέρεται 
στο άρθρο 17·
γ) τον φάκελο που αφορά τις αλλαγές που 
έχουν εγκριθεί από κοινοποιημένους 
οργανισμούς, κατά περίπτωση·
δ) τις αποφάσεις και άλλα έγγραφα που 
εκδίδονται από τους κοινοποιημένους 
οργανισμούς, κατά περίπτωση·
ε) τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ που 
αναφέρεται στο άρθρο 48.

Or. en

Τροπολογία 1947
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι συστημάτων ΤΝ 
υψηλού κινδύνου καταρτίζουν τον τεχνικό 
φάκελο που αναφέρεται στο άρθρο 11 
σύμφωνα με το παράρτημα IV.

1. Οι πάροχοι συστημάτων ΤΝ 
υψηλού κινδύνου καταρτίζουν τον τεχνικό 
φάκελο που αναφέρεται στο άρθρο 11 
σύμφωνα με το παράρτημα IV. Κατά 
περίπτωση, ο τεχνικός φάκελος θεωρείται 
ότι περιέχει εμπορικά απόρρητα, όπως 
ρυθμίζεται από την οδηγία (ΕΕ) 
2016/943.

Or. en

Τροπολογία 1948
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι συστημάτων ΤΝ 
υψηλού κινδύνου καταρτίζουν τον τεχνικό 
φάκελο που αναφέρεται στο άρθρο 11 
σύμφωνα με το παράρτημα IV.

1. Οι πάροχοι συστημάτων ΤΝ 
υψηλού κινδύνου καταρτίζουν τον τεχνικό 
φάκελο που αναφέρεται στο άρθρο 11 
σύμφωνα με το παράρτημα IV και τον 
καθιστούν διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος 
εθνικής αρμόδιας αρχής.

Or. en

Τροπολογία 1949
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αξιολόγηση της συμμόρφωσης Αξιολόγηση της συμμόρφωσης από 
ανεξάρτητο τρίτο μέρος

Or. en
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Τροπολογία 1950
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι συστημάτων ΤΝ 
υψηλού κινδύνου διασφαλίζουν ότι τα 
συστήματά τους υποβάλλονται στη 
σχετική διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 43, 
πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά ή τη 
θέση τους σε λειτουργία. Όταν, κατόπιν 
της εν λόγω αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, αποδεικνύεται η 
συμμόρφωση των συστημάτων ΤΝ με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στο κεφάλαιο 2 
του παρόντος τίτλου, οι πάροχοι 
καταρτίζουν δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ 
σύμφωνα με το άρθρο 48 και τοποθετούν 
τη σήμανση συμμόρφωσης CE σύμφωνα 
με το άρθρο 49.

1. Οι πάροχοι συστημάτων ΤΝ 
υψηλού κινδύνου διασφαλίζουν ότι τα 
συστήματά τους υποβάλλονται 
σε διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης από ανεξάρτητο τρίτο 
μέρος σύμφωνα με το άρθρο 43 και το 
παράρτημα VII, πριν από τη διάθεσή τους 
στην αγορά ή τη θέση τους σε λειτουργία. 
Όταν, κατόπιν της εν λόγω αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης, αποδεικνύεται η 
συμμόρφωση των συστημάτων ΤΝ με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στο κεφάλαιο 2 
του παρόντος τίτλου, οι πάροχοι 
καταρτίζουν δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ 
σύμφωνα με το άρθρο 48 και τοποθετούν 
τη σήμανση συμμόρφωσης CE σύμφωνα 
με το άρθρο 49. Η αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης δημοσιοποιείται.

Or. en

Τροπολογία 1951
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι συστημάτων ΤΝ 
υψηλού κινδύνου διασφαλίζουν ότι τα 
συστήματά τους υποβάλλονται στη 
σχετική διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 43, 
πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά ή τη 
θέση τους σε λειτουργία. Όταν, κατόπιν 
της εν λόγω αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, αποδεικνύεται η 
συμμόρφωση των συστημάτων ΤΝ με τις 

1. Οι πάροχοι συστημάτων ΤΝ 
υψηλού κινδύνου διασφαλίζουν ότι τα 
συστήματά τους υποβάλλονται στη 
σχετική διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 43, 
πριν από την τοποθέτησή τους στην 
αγορά, τη διάθεσή τους στην αγορά ή τη 
θέση τους σε λειτουργία. Όταν, κατόπιν 
της εν λόγω αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, αποδεικνύεται η 
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απαιτήσεις που ορίζονται στο κεφάλαιο 2 
του παρόντος τίτλου, οι πάροχοι 
καταρτίζουν δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ 
σύμφωνα με το άρθρο 48 και τοποθετούν 
τη σήμανση συμμόρφωσης CE σύμφωνα 
με το άρθρο 49.

συμμόρφωση των συστημάτων ΤΝ με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στο κεφάλαιο 2 
του παρόντος τίτλου, οι πάροχοι 
καταρτίζουν δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ 
σύμφωνα με το άρθρο 48 και τοποθετούν 
τη σήμανση συμμόρφωσης CE σύμφωνα 
με το άρθρο 49.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αντιστοιχεί σε όλους τους ορισμούς του άρθρου 3.

Τροπολογία 1952
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι συστημάτων ΤΝ 
υψηλού κινδύνου διασφαλίζουν ότι τα 
συστήματά τους υποβάλλονται στη 
σχετική διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 43, 
πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά ή τη 
θέση τους σε λειτουργία. Όταν, κατόπιν 
της εν λόγω αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, αποδεικνύεται η 
συμμόρφωση των συστημάτων ΤΝ με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στο κεφάλαιο 2 
του παρόντος τίτλου, οι πάροχοι 
καταρτίζουν δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ 
σύμφωνα με το άρθρο 48 και τοποθετούν 
τη σήμανση συμμόρφωσης CE σύμφωνα 
με το άρθρο 49.

1. Οι πάροχοι συστημάτων ΤΝ 
υψηλού κινδύνου διασφαλίζουν ότι τα 
συστήματά τους υποβάλλονται στη 
σχετική διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 43, 
πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά ή τη 
θέση τους σε λειτουργία ή τη χρήση τους. 
Όταν, κατόπιν της εν λόγω αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης, αποδεικνύεται η 
συμμόρφωση των συστημάτων ΤΝ με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στο κεφάλαιο 2 
του παρόντος τίτλου, οι πάροχοι 
καταρτίζουν δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ 
σύμφωνα με το άρθρο 48 και τοποθετούν 
τη σήμανση συμμόρφωσης CE σύμφωνα 
με το άρθρο 49.

Or. en

Τροπολογία 1953
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι συστημάτων ΤΝ 
υψηλού κινδύνου τηρούν τα αρχεία 
καταγραφής που δημιουργούνται αυτόματα 
από τα συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου, 
στον βαθμό που τα εν λόγω αρχεία 
καταγραφής βρίσκονται υπό τον έλεγχό 
τους δυνάμει συμβατικής ρύθμισης με τον 
χρήστη ή άλλως βάσει νόμου. Τα αρχεία 
καταγραφής τηρούνται για χρονικό 
διάστημα που είναι κατάλληλο υπό το 
πρίσμα του επιδιωκόμενου σκοπού του 
συστήματος ΤΝ υψηλού κινδύνου και των 
εφαρμοστέων νομικών υποχρεώσεων 
βάσει του ενωσιακού ή του εθνικού 
δικαίου.

1. Οι πάροχοι συστημάτων ΤΝ 
υψηλού κινδύνου τηρούν τα αρχεία 
καταγραφής που δημιουργούνται αυτόματα 
από τα συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου, 
στον βαθμό που τα εν λόγω αρχεία 
καταγραφής βρίσκονται υπό τον έλεγχό 
τους δυνάμει συμβατικής ρύθμισης με τον 
χρήστη ή άλλως βάσει νόμου. Τα αρχεία 
καταγραφής τηρούνται για χρονικό 
διάστημα που είναι κατάλληλο υπό το 
πρίσμα του επιδιωκόμενου σκοπού του 
συστήματος ΤΝ υψηλού κινδύνου και των 
εφαρμοστέων νομικών υποχρεώσεων 
βάσει του ενωσιακού ή του εθνικού 
δικαίου. Κατά περίπτωση, τα αρχεία 
καταγραφής που δημιουργούνται 
αυτόματα θεωρείται ότι περιέχουν 
εμπορικά απόρρητα, όπως ρυθμίζεται 
από την οδηγία (ΕΕ) 2016/943.

Or. en

Τροπολογία 1954
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι συστημάτων ΤΝ 
υψηλού κινδύνου τηρούν τα αρχεία 
καταγραφής που δημιουργούνται 
αυτόματα από τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου, στον βαθμό που τα εν λόγω 
αρχεία καταγραφής βρίσκονται υπό τον 
έλεγχό τους δυνάμει συμβατικής ρύθμισης 
με τον χρήστη ή άλλως βάσει νόμου. Τα 
αρχεία καταγραφής τηρούνται για χρονικό 
διάστημα που είναι κατάλληλο υπό το 
πρίσμα του επιδιωκόμενου σκοπού του 
συστήματος ΤΝ υψηλού κινδύνου και των 
εφαρμοστέων νομικών υποχρεώσεων 
βάσει του ενωσιακού ή του εθνικού 

1. Οι πάροχοι συστημάτων ΤΝ 
υψηλού κινδύνου διασφαλίζουν ότι τα 
αρχεία καταγραφής που παράγονται 
αυτόματα από τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου τηρούνται, στο μέτρο του 
δυνατού, στα μέσα του χρήστη, στον 
βαθμό που τα εν λόγω αρχεία καταγραφής 
βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους στο 
πλαίσιο συμβατικής ρύθμισης με τον 
χρήστη ή άλλως προβλέπεται από τον 
νόμο. Τα αρχεία καταγραφής τηρούνται 
για χρονικό διάστημα που είναι κατάλληλο 
υπό το πρίσμα του επιδιωκόμενου σκοπού 
του συστήματος ΤΝ υψηλού κινδύνου και 
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δικαίου. των εφαρμοστέων νομικών υποχρεώσεων 
βάσει του ενωσιακού ή του εθνικού 
δικαίου.

Or. fr

Τροπολογία 1955
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι συστημάτων ΤΝ 
υψηλού κινδύνου τηρούν τα αρχεία 
καταγραφής που δημιουργούνται αυτόματα 
από τα συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου, 
στον βαθμό που τα εν λόγω αρχεία 
καταγραφής βρίσκονται υπό τον έλεγχό 
τους δυνάμει συμβατικής ρύθμισης με τον 
χρήστη ή άλλως βάσει νόμου. Τα αρχεία 
καταγραφής τηρούνται για χρονικό 
διάστημα που είναι κατάλληλο υπό το 
πρίσμα του επιδιωκόμενου σκοπού του 
συστήματος ΤΝ υψηλού κινδύνου και των 
εφαρμοστέων νομικών υποχρεώσεων 
βάσει του ενωσιακού ή του εθνικού 
δικαίου.

1. Οι πάροχοι συστημάτων ΤΝ 
υψηλού κινδύνου τηρούν τα αρχεία 
καταγραφής που δημιουργούνται αυτόματα 
από τα συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου, 
στον βαθμό που τα εν λόγω αρχεία 
καταγραφής βρίσκονται υπό τον έλεγχό 
τους δυνάμει συμβατικής ρύθμισης με τον 
χρήστη ή άλλως βάσει νόμου. Τα αρχεία 
καταγραφής τηρούνται για χρονικό 
διάστημα που είναι κατάλληλο υπό το 
πρίσμα του επιδιωκόμενου σκοπού ή της 
ευλόγως προβλέψιμης χρήσης του 
συστήματος ΤΝ υψηλού κινδύνου και των 
εφαρμοστέων νομικών υποχρεώσεων 
βάσει του ενωσιακού ή του εθνικού 
δικαίου.

Or. en

Τροπολογία 1956
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι συστημάτων ΤΝ 
υψηλού κινδύνου τηρούν τα αρχεία 
καταγραφής που δημιουργούνται αυτόματα 
από τα συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου, 

1. Οι πάροχοι συστημάτων ΤΝ 
υψηλού κινδύνου τηρούν τα αρχεία 
καταγραφής που δημιουργούνται αυτόματα 
από τα συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου, 
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στον βαθμό που τα εν λόγω αρχεία 
καταγραφής βρίσκονται υπό τον έλεγχό 
τους δυνάμει συμβατικής ρύθμισης με τον 
χρήστη ή άλλως βάσει νόμου. Τα αρχεία 
καταγραφής τηρούνται για χρονικό 
διάστημα που είναι κατάλληλο υπό το 
πρίσμα του επιδιωκόμενου σκοπού του 
συστήματος ΤΝ υψηλού κινδύνου και των 
εφαρμοστέων νομικών υποχρεώσεων 
βάσει του ενωσιακού ή του εθνικού 
δικαίου.

στον βαθμό που τα εν λόγω αρχεία 
καταγραφής βρίσκονται υπό τον έλεγχό 
τους δυνάμει συμβατικής ρύθμισης με τον 
χρήστη ή άλλως βάσει νόμου. Τα αρχεία 
καταγραφής τηρούνται για χρονικό 
διάστημα που είναι κατάλληλο υπό το 
πρίσμα των προτύπων της βιομηχανίας, 
του επιδιωκόμενου σκοπού του 
συστήματος ΤΝ υψηλού κινδύνου και των 
εφαρμοστέων νομικών υποχρεώσεων 
βάσει του ενωσιακού ή του εθνικού 
δικαίου.

Or. en

Τροπολογία 1957
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι συστημάτων ΤΝ 
υψηλού κινδύνου τηρούν τα αρχεία 
καταγραφής που δημιουργούνται αυτόματα 
από τα συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου, 
στον βαθμό που τα εν λόγω αρχεία 
καταγραφής βρίσκονται υπό τον έλεγχό 
τους δυνάμει συμβατικής ρύθμισης με τον 
χρήστη ή άλλως βάσει νόμου. Τα αρχεία 
καταγραφής τηρούνται για χρονικό 
διάστημα που είναι κατάλληλο υπό το 
πρίσμα του επιδιωκόμενου σκοπού του 
συστήματος ΤΝ υψηλού κινδύνου και των 
εφαρμοστέων νομικών υποχρεώσεων 
βάσει του ενωσιακού ή του εθνικού 
δικαίου.

1. Οι πάροχοι συστημάτων ΤΝ 
υψηλού κινδύνου τηρούν τα αρχεία 
καταγραφής που δημιουργούνται αυτόματα 
από τα συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου, 
στον βαθμό που τα εν λόγω αρχεία 
καταγραφής βρίσκονται υπό τον έλεγχό 
τους δυνάμει συμβατικής ρύθμισης με τον 
φορέα ανάπτυξης ή άλλως βάσει νόμου. 
Τα αρχεία καταγραφής τηρούνται για 
χρονικό διάστημα που είναι κατάλληλο 
υπό το πρίσμα του επιδιωκόμενου σκοπού 
του συστήματος ΤΝ υψηλού κινδύνου και 
των εφαρμοστέων νομικών υποχρεώσεων 
βάσει του ενωσιακού ή του εθνικού 
δικαίου.

Or. en

Τροπολογία 1958
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι συστημάτων ΤΝ 
υψηλού κινδύνου τηρούν τα αρχεία 
καταγραφής που δημιουργούνται αυτόματα 
από τα συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου, 
στον βαθμό που τα εν λόγω αρχεία 
καταγραφής βρίσκονται υπό τον έλεγχό 
τους δυνάμει συμβατικής ρύθμισης με τον 
χρήστη ή άλλως βάσει νόμου. Τα αρχεία 
καταγραφής τηρούνται για χρονικό 
διάστημα που είναι κατάλληλο υπό το 
πρίσμα του επιδιωκόμενου σκοπού του 
συστήματος ΤΝ υψηλού κινδύνου και των 
εφαρμοστέων νομικών υποχρεώσεων 
βάσει του ενωσιακού ή του εθνικού 
δικαίου.

1. Οι πάροχοι συστημάτων ΤΝ 
υψηλού κινδύνου τηρούν τα αρχεία 
καταγραφής που δημιουργούνται αυτόματα 
από τα συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου, 
στον βαθμό που τα εν λόγω αρχεία 
καταγραφής βρίσκονται υπό τον έλεγχό 
τους δυνάμει του νόμου καθώς και υπό 
τον πραγματικό έλεγχό τους και στον 
βαθμό που αυτό είναι τεχνικά εφικτό. 
Τηρούν τα εν λόγω αρχεία για χρονικό 
διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών, εκτός 
εάν προβλέπεται διαφορετικά στο 
εφαρμοστέο ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο.

Or. en

Τροπολογία 1959
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πάροχοι συστημάτων ΤΝ υψηλού 
κινδύνου που θεωρούν ή έχουν λόγους να 
θεωρούν ότι ένα σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου που έχουν διαθέσει στην αγορά ή 
έχουν θέσει σε λειτουργία δεν 
συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό 
λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα για τη συμμόρφωση, την 
απόσυρση ή την ανάκλησή του, κατά 
περίπτωση. Ενημερώνουν τους διανομείς 
του εν λόγω συστήματος ΤΝ υψηλού 
κινδύνου και, κατά περίπτωση, τον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο και τους 
εισαγωγείς αναλόγως.

Οι πάροχοι συστημάτων ΤΝ υψηλού 
κινδύνου που θεωρούν ή έχουν λόγους να 
θεωρούν ότι ένα σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου που έχουν διαθέσει στην αγορά ή 
έχουν θέσει σε λειτουργία δεν 
συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό 
αμέσως, κατά περίπτωση, διερευνούν τις 
αιτίες σε συνεργασία με τον χρήστη και 
λαμβάνουν τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα 
για τη συμμόρφωση, την απόσυρση ή την 
ανάκλησή του, κατά περίπτωση. 
Ενημερώνουν τους διανομείς του εν λόγω 
συστήματος ΤΝ υψηλού κινδύνου και, 
κατά περίπτωση, τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο και τους εισαγωγείς 
αναλόγως.

Or. en
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Τροπολογία 1960
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πάροχοι συστημάτων ΤΝ υψηλού 
κινδύνου που θεωρούν ή έχουν λόγους να 
θεωρούν ότι ένα σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου που έχουν διαθέσει στην αγορά ή 
έχουν θέσει σε λειτουργία δεν 
συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό 
λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα για τη συμμόρφωση, την 
απόσυρση ή την ανάκλησή του, κατά 
περίπτωση. Ενημερώνουν τους διανομείς 
του εν λόγω συστήματος ΤΝ υψηλού 
κινδύνου και, κατά περίπτωση, τον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο και τους 
εισαγωγείς αναλόγως.

Οι πάροχοι συστημάτων ΤΝ υψηλού 
κινδύνου που θεωρούν ή έχουν λόγους να 
θεωρούν ότι ένα σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου που έχουν διαθέσει στην αγορά ή 
έχουν θέσει σε λειτουργία δεν 
συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό 
ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές και 
λαμβάνουν αμέσως και χωρίς 
καθυστέρηση τα αναγκαία διορθωτικά 
μέτρα για τη συμμόρφωση, την απόσυρση, 
την απενεργοποίηση ή την ανάκλησή του, 
κατά περίπτωση. Ενημερώνουν τους 
διανομείς και τους φορείς ανάπτυξης του 
εν λόγω συστήματος ΤΝ υψηλού κινδύνου 
και, κατά περίπτωση, τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο και τους εισαγωγείς 
αναλόγως.

Or. en

Τροπολογία 1961
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πάροχοι συστημάτων ΤΝ υψηλού 
κινδύνου που θεωρούν ή έχουν λόγους να 
θεωρούν ότι ένα σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου που έχουν διαθέσει στην αγορά ή 
έχουν θέσει σε λειτουργία δεν 
συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό 
λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα για τη συμμόρφωση, την 

Οι πάροχοι συστημάτων ΤΝ υψηλού 
κινδύνου που θεωρούν ή έχουν λόγους να 
θεωρούν ότι ένα σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου που έχουν διαθέσει στην αγορά ή 
έχουν θέσει σε λειτουργία δεν 
συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό 
λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα για τη συμμόρφωση, την 
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απόσυρση ή την ανάκλησή του, κατά 
περίπτωση. Ενημερώνουν τους διανομείς 
του εν λόγω συστήματος ΤΝ υψηλού 
κινδύνου και, κατά περίπτωση, τον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο και τους 
εισαγωγείς αναλόγως.

απόσυρση ή την ανάκλησή του, κατά 
περίπτωση, με σκοπό να καταστήσει 
δυνατή τη συμμόρφωσή του. 
Ενημερώνουν τους διανομείς του εν λόγω 
συστήματος ΤΝ υψηλού κινδύνου και, 
κατά περίπτωση, τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο και τους εισαγωγείς 
αναλόγως.

Or. fr

Τροπολογία 1962
Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, οι πάροχοι ενημερώνουν 
αμέσως τους διανομείς του συστήματος 
ΤΝ υψηλού κινδύνου και, όπου αρμόζει, 
τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, τους 
εισαγωγείς και τους χρήστες αναλόγως. 
Ενημερώνουν επίσης αμέσως την εθνική 
εποπτική αρχή και τις εθνικές αρμόδιες 
αρχές των κρατών μελών στα οποία 
κατέστησαν διαθέσιμο ή έθεσε σε 
λειτουργία το σύστημα ΤΝ και, κατά 
περίπτωση, τον κοινοποιημένο οργανισμό 
σχετικά με τη μη συμμόρφωση και τα 
τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

Or. en

Τροπολογία 1963
Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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Όταν το σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου 
παρουσιάζει κίνδυνο κατά την έννοια του 
άρθρου 65 παράγραφος 1 και ο εν λόγω 
κίνδυνος είναι γνωστός στον πάροχο του 
συστήματος, ο εν λόγω πάροχος 
ενημερώνει αμέσως τις αρμόδιες εθνικές 
αρχές των κρατών μελών στα οποία 
κατέστησε διαθέσιμο το σύστημα και, 
κατά περίπτωση, τον κοινοποιημένο 
οργανισμό που εξέδωσε πιστοποιητικό για 
το σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου, κυρίως 
για τη μη συμμόρφωση και για τα τυχόν 
διορθωτικά μέτρα που έχει λάβει.

Όταν το σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου 
παρουσιάζει κίνδυνο κατά την έννοια του 
άρθρου 65 παράγραφος 1 και ο εν λόγω 
κίνδυνος είναι γνωστός στον πάροχο του 
συστήματος, ο εν λόγω πάροχος 
ενημερώνει αμέσως την εθνική εποπτική 
αρχή και τις αρμόδιες εθνικές αρχές των 
κρατών μελών στα οποία κατέστησε 
διαθέσιμο το σύστημα και, κατά 
περίπτωση, τον χρήστη, τον 
κοινοποιημένο οργανισμό που εξέδωσε 
πιστοποιητικό για το σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου, κυρίως για τη μη συμμόρφωση 
και για τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που 
έχει λάβει. Κατά περίπτωση, ο πάροχος 
ενημερώνει επίσης τους χρήστες του 
συστήματος ΤΝ υψηλού κινδύνου.

Or. en

Τροπολογία 1964
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν το σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου 
παρουσιάζει κίνδυνο κατά την έννοια του 
άρθρου 65 παράγραφος 1 και ο εν λόγω 
κίνδυνος είναι γνωστός στον πάροχο του 
συστήματος, ο εν λόγω πάροχος 
ενημερώνει αμέσως τις αρμόδιες εθνικές 
αρχές των κρατών μελών στα οποία 
κατέστησε διαθέσιμο το σύστημα και, 
κατά περίπτωση, τον κοινοποιημένο 
οργανισμό που εξέδωσε πιστοποιητικό για 
το σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου, κυρίως 
για τη μη συμμόρφωση και για τα τυχόν 
διορθωτικά μέτρα που έχει λάβει.

Όταν το σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου 
παρουσιάζει κίνδυνο κατά την έννοια του 
άρθρου 65 παράγραφος 1 και ο εν λόγω 
κίνδυνος είναι γνωστός στον πάροχο του 
συστήματος, ο εν λόγω πάροχος 
ενημερώνει αμέσως τις αρχές εποπτείας 
της αγοράς των κρατών μελών στα οποία 
κατέστησε διαθέσιμο το σύστημα και, 
κατά περίπτωση, τον κοινοποιημένο 
οργανισμό που εξέδωσε πιστοποιητικό για 
το σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου, κυρίως 
τη φύση για τη μη συμμόρφωση και για τα 
τυχόν σχετικά διορθωτικά μέτρα που έχει 
λάβει ο πάροχος.

Or. en

Τροπολογία 1965
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Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν το σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου 
παρουσιάζει κίνδυνο κατά την έννοια του 
άρθρου 65 παράγραφος 1 και ο εν λόγω 
κίνδυνος είναι γνωστός στον πάροχο του 
συστήματος, ο εν λόγω πάροχος 
ενημερώνει αμέσως τις αρμόδιες εθνικές 
αρχές των κρατών μελών στα οποία 
κατέστησε διαθέσιμο το σύστημα και, 
κατά περίπτωση, τον κοινοποιημένο 
οργανισμό που εξέδωσε πιστοποιητικό για 
το σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου, κυρίως 
για τη μη συμμόρφωση και για τα τυχόν 
διορθωτικά μέτρα που έχει λάβει.

Όταν το σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου 
παρουσιάζει κίνδυνο κατά την έννοια του 
άρθρου 65 παράγραφος 1 και ο εν λόγω 
κίνδυνος είναι γνωστός στον πάροχο του 
συστήματος, ο εν λόγω πάροχος 
ενημερώνει αμέσως τις αρχές εποπτείας 
της αγοράς των κρατών μελών στα οποία 
κατέστησε διαθέσιμο το σύστημα και, 
κατά περίπτωση, τον κοινοποιημένο 
οργανισμό που εξέδωσε πιστοποιητικό για 
το σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου, κυρίως 
για τη μη συμμόρφωση και για τα τυχόν 
διορθωτικά μέτρα που έχει λάβει.

Or. en

Τροπολογία 1966
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν το σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου 
παρουσιάζει κίνδυνο κατά την έννοια του 
άρθρου 65 παράγραφος 1 και ο εν λόγω 
κίνδυνος είναι γνωστός στον πάροχο του 
συστήματος, ο εν λόγω πάροχος 
ενημερώνει αμέσως τις αρμόδιες εθνικές 
αρχές των κρατών μελών στα οποία 
κατέστησε διαθέσιμο το σύστημα και, 
κατά περίπτωση, τον κοινοποιημένο 
οργανισμό που εξέδωσε πιστοποιητικό για 
το σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου, κυρίως 
για τη μη συμμόρφωση και για τα τυχόν 
διορθωτικά μέτρα που έχει λάβει.

Όταν το σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου 
παρουσιάζει κίνδυνο κατά την έννοια του 
άρθρου 65 παράγραφος 1 και ο εν λόγω 
κίνδυνος γίνεται γνωστός στον πάροχο του 
συστήματος, ο εν λόγω πάροχος 
ενημερώνει αμέσως τις αρμόδιες εθνικές 
αρχές των κρατών μελών στα οποία 
κατέστησε διαθέσιμο το σύστημα και, 
κατά περίπτωση, τον κοινοποιημένο 
οργανισμό που εξέδωσε πιστοποιητικό για 
το σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου, κυρίως 
για τη μη συμμόρφωση και για τα τυχόν 
διορθωτικά μέτρα που έχει λάβει.

Or. en
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Τροπολογία 1967
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Ramona 
Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, Alin Mituța

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές Συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, την 
Υπηρεσία ΤΝ και την Επιτροπή

Or. en

Τροπολογία 1968
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πάροχοι συστημάτων ΤΝ υψηλού 
κινδύνου, κατόπιν αιτήματος εθνικής 
αρμόδιας αρχής, παρέχουν στην εν λόγω 
αρχή όλες τις πληροφορίες και την 
τεκμηρίωση που απαιτούνται για να 
αποδειχθεί η συμμόρφωση του συστήματος 
ΤΝ υψηλού κινδύνου με τις απαιτήσεις 
που ορίζονται στο κεφάλαιο 2 του 
παρόντος τίτλου, σε επίσημη γλώσσα της 
Ένωσης που καθορίζεται από το οικείο 
κράτος μέλος. Κατόπιν αιτιολογημένου 
αιτήματος εθνικής αρμόδιας αρχής, οι 
πάροχοι παρέχουν επίσης στην εν λόγω 
αρχή πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής 
που δημιουργούνται αυτόματα από το 
σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου, στον 
βαθμό που τα εν λόγω αρχεία καταγραφής 
βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους δυνάμει 
συμβατικής ρύθμισης με τον χρήστη ή 
άλλως βάσει νόμου.

Οι πάροχοι συστημάτων ΤΝ υψηλού 
κινδύνου, κατόπιν αιτιολογημένου 
αιτήματος εθνικής αρμόδιας αρχής, 
παρέχουν στην εν λόγω αρχή όλες τις 
πληροφορίες και την τεκμηρίωση που 
απαιτούνται για να αποδειχθεί η 
συμμόρφωση του συστήματος ΤΝ υψηλού 
κινδύνου με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στο κεφάλαιο 2 του παρόντος τίτλου, σε 
γλώσσα εύκολα κατανοητή από την εν 
λόγω εθνική αρμόδια αρχή. Κατόπιν 
αιτιολογημένου αιτήματος εθνικής 
αρμόδιας αρχής, οι πάροχοι παρέχουν 
επίσης στην εν λόγω αρχή πρόσβαση στα 
αρχεία καταγραφής που δημιουργούνται 
αυτόματα από το σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου, στον βαθμό που τα εν λόγω 
αρχεία καταγραφής βρίσκονται υπό τον 
έλεγχό τους δυνάμει συμβατικής ρύθμισης 
με τον χρήστη ή άλλως βάσει νόμου. Κάθε 
πληροφορία που υποβάλλεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου 
θεωρείται από την αρμόδια εθνική αρχή 
εμπορικό απόρρητο της εταιρείας που 
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υποβάλλει τις εν λόγω πληροφορίες και 
τηρείται αυστηρά εμπιστευτική.

Or. en

Τροπολογία 1969
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, 
Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πάροχοι συστημάτων ΤΝ υψηλού 
κινδύνου, κατόπιν αιτήματος εθνικής 
αρμόδιας αρχής, παρέχουν στην εν λόγω 
αρχή όλες τις πληροφορίες και την 
τεκμηρίωση που απαιτούνται για να 
αποδειχθεί η συμμόρφωση του συστήματος 
ΤΝ υψηλού κινδύνου με τις απαιτήσεις 
που ορίζονται στο κεφάλαιο 2 του 
παρόντος τίτλου, σε επίσημη γλώσσα της 
Ένωσης που καθορίζεται από το οικείο 
κράτος μέλος. Κατόπιν αιτιολογημένου 
αιτήματος εθνικής αρμόδιας αρχής, οι 
πάροχοι παρέχουν επίσης στην εν λόγω 
αρχή πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής 
που δημιουργούνται αυτόματα από το 
σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου, στον 
βαθμό που τα εν λόγω αρχεία καταγραφής 
βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους δυνάμει 
συμβατικής ρύθμισης με τον χρήστη ή 
άλλως βάσει νόμου.

Οι πάροχοι συστημάτων ΤΝ υψηλού 
κινδύνου, κατόπιν αιτήματος εθνικής 
αρμόδιας αρχής, παρέχουν στην εν λόγω 
αρχή όλες τις πληροφορίες και την 
τεκμηρίωση που απαιτούνται για να 
αποδειχθεί η συμμόρφωση του συστήματος 
ΤΝ υψηλού κινδύνου με τις απαιτήσεις 
που ορίζονται στο κεφάλαιο 2 του 
παρόντος τίτλου, σε επίσημη γλώσσα της 
Ένωσης που καθορίζεται από το οικείο 
κράτος μέλος. Κατόπιν αιτιολογημένου 
αιτήματος εθνικής αρμόδιας αρχής, οι 
πάροχοι παρέχουν επίσης στην εν λόγω 
αρχή πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής 
που δημιουργούνται αυτόματα από το 
σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου, στον 
βαθμό που τα εν λόγω αρχεία καταγραφής 
βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους δυνάμει 
συμβατικής ρύθμισης με τον χρήστη ή 
άλλως βάσει νόμου. Κάθε πληροφορία που 
υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος άρθρου θεωρείται από την 
αρμόδια εθνική αρχή εμπορικό απόρρητο 
της εταιρείας που υποβάλλει τις εν λόγω 
πληροφορίες και τηρείται αυστηρά 
εμπιστευτική.

Or. en

Τροπολογία 1970
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Ramona 
Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, Malik Azmani, Alin 
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Mituța

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πάροχοι συστημάτων ΤΝ υψηλού 
κινδύνου, κατόπιν αιτήματος εθνικής 
αρμόδιας αρχής, παρέχουν στην εν λόγω 
αρχή όλες τις πληροφορίες και την 
τεκμηρίωση που απαιτούνται για να 
αποδειχθεί η συμμόρφωση του συστήματος 
ΤΝ υψηλού κινδύνου με τις απαιτήσεις 
που ορίζονται στο κεφάλαιο 2 του 
παρόντος τίτλου, σε επίσημη γλώσσα της 
Ένωσης που καθορίζεται από το οικείο 
κράτος μέλος. Κατόπιν αιτιολογημένου 
αιτήματος εθνικής αρμόδιας αρχής, οι 
πάροχοι παρέχουν επίσης στην εν λόγω 
αρχή πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής 
που δημιουργούνται αυτόματα από το 
σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου, στον 
βαθμό που τα εν λόγω αρχεία 
καταγραφής βρίσκονται υπό τον έλεγχό 
τους δυνάμει συμβατικής ρύθμισης με 
τον χρήστη ή άλλως βάσει νόμου.

Οι πάροχοι και, όπου αρμόζει, οι χρήστες 
συστημάτων ΤΝ υψηλού κινδύνου, 
κατόπιν αιτήματος εθνικής αρμόδιας αρχής 
ή, όπου αρμόζει, της Υπηρεσίας ΤΝ ή της 
Επιτροπής, τους παρέχουν όλες τις 
πληροφορίες και την τεκμηρίωση που 
απαιτούνται για να αποδειχθεί η 
συμμόρφωση του συστήματος ΤΝ υψηλού 
κινδύνου με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στο κεφάλαιο 2 του παρόντος τίτλου, σε 
επίσημη γλώσσα της Ένωσης που 
καθορίζεται από το οικείο κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 1971
Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πάροχοι συστημάτων ΤΝ υψηλού 
κινδύνου, κατόπιν αιτήματος εθνικής 
αρμόδιας αρχής, παρέχουν στην εν λόγω 
αρχή όλες τις πληροφορίες και την 
τεκμηρίωση που απαιτούνται για να 
αποδειχθεί η συμμόρφωση του συστήματος 
ΤΝ υψηλού κινδύνου με τις απαιτήσεις 
που ορίζονται στο κεφάλαιο 2 του 
παρόντος τίτλου, σε επίσημη γλώσσα της 

Οι πάροχοι και, όπου αρμόζει, οι χρήστες 
συστημάτων ΤΝ υψηλού κινδύνου, 
κατόπιν αιτήματος εθνικής αρχής 
εποπτείας ή εθνικής αρμόδιας αρχής ή, 
όπου αρμόζει, του συμβουλίου ή της 
Επιτροπής, τους παρέχουν όλες τις 
πληροφορίες και την τεκμηρίωση που 
απαιτούνται για να αποδειχθεί η 
συμμόρφωση του συστήματος ΤΝ υψηλού 
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Ένωσης που καθορίζεται από το οικείο 
κράτος μέλος. Κατόπιν αιτιολογημένου 
αιτήματος εθνικής αρμόδιας αρχής, οι 
πάροχοι παρέχουν επίσης στην εν λόγω 
αρχή πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής 
που δημιουργούνται αυτόματα από το 
σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου, στον 
βαθμό που τα εν λόγω αρχεία 
καταγραφής βρίσκονται υπό τον έλεγχό 
τους δυνάμει συμβατικής ρύθμισης με 
τον χρήστη ή άλλως βάσει νόμου.

κινδύνου με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στο κεφάλαιο 2 του παρόντος τίτλου, σε 
επίσημη γλώσσα της Ένωσης που 
καθορίζεται από το οικείο κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 1972
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πάροχοι συστημάτων ΤΝ υψηλού 
κινδύνου, κατόπιν αιτήματος εθνικής 
αρμόδιας αρχής, παρέχουν στην εν λόγω 
αρχή όλες τις πληροφορίες και την 
τεκμηρίωση που απαιτούνται για να 
αποδειχθεί η συμμόρφωση του συστήματος 
ΤΝ υψηλού κινδύνου με τις απαιτήσεις 
που ορίζονται στο κεφάλαιο 2 του 
παρόντος τίτλου, σε επίσημη γλώσσα της 
Ένωσης που καθορίζεται από το οικείο 
κράτος μέλος. Κατόπιν αιτιολογημένου 
αιτήματος εθνικής αρμόδιας αρχής, οι 
πάροχοι παρέχουν επίσης στην εν λόγω 
αρχή πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής 
που δημιουργούνται αυτόματα από το 
σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου, στον 
βαθμό που τα εν λόγω αρχεία καταγραφής 
βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους δυνάμει 
συμβατικής ρύθμισης με τον χρήστη ή 
άλλως βάσει νόμου.

Οι πάροχοι συστημάτων ΤΝ υψηλού 
κινδύνου, κατόπιν αιτήματος εθνικής 
αρμόδιας αρχής, παρέχουν στην εν λόγω 
αρχή όλες τις πληροφορίες και την 
τεκμηρίωση που απαιτούνται για να 
αποδειχθεί η συμμόρφωση του συστήματος 
ΤΝ υψηλού κινδύνου με τις απαιτήσεις 
που ορίζονται στο κεφάλαιο 2 του 
παρόντος τίτλου, σε επίσημη γλώσσα της 
Ένωσης που καθορίζεται από το οικείο 
κράτος μέλος. Κατόπιν αιτήματος 
αρμόδιας αρχής, οι πάροχοι παρέχουν 
επίσης στην εν λόγω αρχή πρόσβαση στα 
αρχεία καταγραφής που δημιουργούνται 
αυτόματα από το σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου, στον βαθμό που τα εν λόγω 
αρχεία καταγραφής βρίσκονται υπό τον 
έλεγχό τους.

Or. en
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Τροπολογία 1973
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πάροχοι συστημάτων ΤΝ υψηλού 
κινδύνου, κατόπιν αιτήματος εθνικής 
αρμόδιας αρχής, παρέχουν στην εν λόγω 
αρχή όλες τις πληροφορίες και την 
τεκμηρίωση που απαιτούνται για να 
αποδειχθεί η συμμόρφωση του συστήματος 
ΤΝ υψηλού κινδύνου με τις απαιτήσεις 
που ορίζονται στο κεφάλαιο 2 του 
παρόντος τίτλου, σε επίσημη γλώσσα της 
Ένωσης που καθορίζεται από το οικείο 
κράτος μέλος. Κατόπιν αιτιολογημένου 
αιτήματος εθνικής αρμόδιας αρχής, οι 
πάροχοι παρέχουν επίσης στην εν λόγω 
αρχή πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής 
που δημιουργούνται αυτόματα από το 
σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου, στον 
βαθμό που τα εν λόγω αρχεία καταγραφής 
βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους δυνάμει 
συμβατικής ρύθμισης με τον χρήστη ή 
άλλως βάσει νόμου.

Οι πάροχοι συστημάτων ΤΝ υψηλού 
κινδύνου, κατόπιν αιτιολογημένου 
αιτήματος εθνικής αρμόδιας αρχής, 
παρέχουν στην εν λόγω αρχή όλες τις 
πληροφορίες και την τεκμηρίωση που 
κρίνουν απαραίτητες για να αποδειχθεί η 
συμμόρφωση του συστήματος ΤΝ υψηλού 
κινδύνου με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στο κεφάλαιο 2 του παρόντος τίτλου, σε 
επίσημη γλώσσα της Ένωσης που 
καθορίζεται από το οικείο κράτος μέλος. 
Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος 
εθνικής αρμόδιας αρχής, οι πάροχοι 
παρέχουν επίσης στην εν λόγω αρχή 
πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής που 
δημιουργούνται αυτόματα από το σύστημα 
ΤΝ υψηλού κινδύνου, στον βαθμό που τα 
εν λόγω αρχεία καταγραφής βρίσκονται 
υπό τον έλεγχό τους δυνάμει συμβατικής 
ρύθμισης με τον χρήστη ή άλλως βάσει 
νόμου.

Or. en

Τροπολογία 1974
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Ramona 
Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Malik Azmani, Alin Mituța, 
Michal Šimečka, Irena Joveva

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος 
εθνικής αρμόδιας αρχής, ή, όπου αρμόζει, 
της Επιτροπής, οι πάροχοι και, όπου 
αρμόζει, οι χρήστες παρέχουν επίσης 
στην αιτούσα εθνική αρμόδια αρχή ή, 
όπου αρμόζει, στην Επιτροπή, πρόσβαση 
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στα αρχεία καταγραφής που 
δημιουργούνται αυτόματα από το 
σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου, στον 
βαθμό που τα εν λόγω αρχεία 
καταγραφής βρίσκονται υπό τον έλεγχό 
τους δυνάμει συμβατικής ρύθμισης με 
τον χρήστη ή άλλως βάσει νόμου. Οι 
αρμόδιες εθνικές αρχές ή, κατά 
περίπτωση, η Επιτροπή τηρούν την 
εμπιστευτικότητα όλων των εμπορικών 
απορρήτων που περιέχονται στις 
ληφθείσες πληροφορίες, σύμφωνα με το 
άρθρο 70 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 1975
Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος 
εθνικής εποπτικής αρχής ή εθνικής 
αρμόδιας αρχής ή, κατά περίπτωση, του 
συμβουλίου ή της Επιτροπής, οι πάροχοι 
και, κατά περίπτωση, οι χρήστες 
παρέχουν επίσης σε αυτούς πρόσβαση 
στα αρχεία καταγραφής που 
δημιουργούνται αυτόματα από το 
σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου, στον 
βαθμό που τα εν λόγω αρχεία 
καταγραφής βρίσκονται υπό τον έλεγχό 
τους δυνάμει συμβατικής ρύθμισης με 
τον χρήστη ή άλλως βάσει νόμου.

Or. en

Τροπολογία 1976
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 23α
Αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων σε 

ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα της ΤΝ
1. Όσον αφορά τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου, οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο θεωρείται πάροχος για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού και 
υπόκειται στις υποχρεώσεις που ισχύουν 
για τον πάροχο δυνάμει του άρθρου 16, 
στις ακόλουθες περιστάσεις:
α) διαθέτουν την επωνυμία ή το εμπορικό 
τους σήμα σε σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου που έχει ήδη διατεθεί στην 
αγορά ή τεθεί σε λειτουργία, με την 
επιφύλαξη των συμβατικών ρυθμίσεων 
που ορίζουν ότι οι υποχρεώσεις 
κατανέμονται διαφορετικά·
β) επιφέρουν ουσιαστική τροποποίηση 
στον επιδιωκόμενο σκοπό ή τροποποιούν 
τον επιδιωκόμενο σκοπό συστήματος ΤΝ 
υψηλού κινδύνου που έχει ήδη διατεθεί 
στην αγορά ή έχει τεθεί σε λειτουργία·
γ) τροποποιούν τον επιδιωκόμενο σκοπό 
ενός συστήματος ΤΝ μη υψηλού κινδύνου 
που έχει ήδη διατεθεί στην αγορά ή το 
θέτουν σε λειτουργία, κατά τρόπο που 
καθιστά το τροποποιημένο σύστημα 
σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου·
δ) προσαρμόζουν ένα σύστημα ΤΝ 
γενικής χρήσης, το οποίο έχει ήδη 
διατεθεί στην αγορά ή τεθεί σε 
λειτουργία, σε συγκεκριμένο 
προβλεπόμενο σκοπό.
2. Όταν συντρέχουν οι περιστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία 
α), β) και γ), ο προηγούμενος πάροχος δεν 
θεωρείται πλέον πάροχος για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Ο 
προηγούμενος πάροχος, κατόπιν 
αιτήματος και χωρίς να θέτει σε κίνδυνο 
τα δικά του δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας ή εμπορικά απόρρητα, 
παρέχει στον νέο πάροχο όλες τις 
ουσιώδεις, σχετικές και εύλογα 
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αναμενόμενες πληροφορίες που είναι 
αναγκαίες για τη συμμόρφωση με τις 
υποχρεώσεις που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό.
3. Ο αρχικός πάροχος συστήματος ΤΝ 
γενικού σκοπού, χωρίς να θέτει σε 
κίνδυνο τα δικά του δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας ή εμπορικά 
απόρρητα και, στον βαθμό που αρμόζει 
και εφικτό:
α) διασφαλίζει ότι το σύστημα ΤΝ 
γενικού σκοπού που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 
9, στο άρθρο 10, στο άρθρο 11, στο 
άρθρο 13 παράγραφοι 2/3 και στο άρθρο 
15 του παρόντος κανονισμού·
β) να συμμορφώνονται με τις 
υποχρεώσεις που ορίζονται στα άρθρα 
16αα, 16ε, 16στ, 16ζ, 16θ, 16ι, 48 και 61 
του παρόντος κανονισμού·
γ) αξιολογεί τις εύλογες προβλέψιμες 
καταχρήσεις του συστήματος ΤΝ γενικού 
σκοπού που ενδέχεται να προκύψουν 
κατά την αναμενόμενη διάρκεια ζωής και 
εφαρμόζει μέτρα μετριασμού έναντι των 
περιπτώσεων αυτών με βάση τη γενικά 
αναγνωρισμένη εξέλιξη της τεχνολογίας·
δ) παρέχει στον νέο πάροχο που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) 
όλες τις ουσιώδεις, συναφείς και ευλόγως 
αναμενόμενες πληροφορίες που είναι 
αναγκαίες για τη συμμόρφωση με τις 
υποχρεώσεις που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό.
4. Για τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου που αποτελούν κατασκευαστικά 
στοιχεία ασφάλειας προϊόντων για τα 
οποία ισχύουν οι νομικές πράξεις που 
παρατίθενται στο παράρτημα II τμήμα Α, 
ο κατασκευαστής των εν λόγω προϊόντων 
θεωρείται ο πάροχος του συστήματος ΤΝ 
υψηλού κινδύνου και υπόκειται στις 
υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
16 βάσει ενός από τα ακόλουθα σενάρια:
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i) το σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου 
διατίθεται στην αγορά μαζί με το προϊόν 
με την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του 
κατασκευαστή του προϊόντος· ή
ii) το σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου 
τίθεται σε λειτουργία με την επωνυμία ή 
το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή του 
προϊόντος μετά τη διάθεση του προϊόντος 
στην αγορά.
5. Τρίτα μέρη που συμμετέχουν στην 
πώληση και την προμήθεια λογισμικού, 
συμπεριλαμβανομένων διεπαφών 
προγραμματισμού εφαρμογών γενικής 
χρήσης (API), εργαλείων και συστατικών 
στοιχείων λογισμικού, πάροχοι που 
αναπτύσσουν και εκπαιδεύουν συστήματα 
ΤΝ για λογαριασμό εταιρείας 
εγκατάστασης σύμφωνα με τις οδηγίες 
τους, ή πάροχοι υπηρεσιών δικτύου δεν 
θεωρούνται πάροχοι για τους σκοπούς 
του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 1977
Svenja Hahn, Nicola Beer, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 23α
Προϋποθέσεις για την υπαγωγή άλλων 

προσώπων στις υποχρεώσεις του 
παρόχου

1. Όσον αφορά τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου, οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο θεωρείται πάροχος για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού και 
υπόκειται στις υποχρεώσεις που ισχύουν 
για τον πάροχο δυνάμει του άρθρου 16, 
στις ακόλουθες περιστάσεις:
α) διαθέτουν την επωνυμία ή το εμπορικό 
τους σήμα σε σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου που έχει ήδη διατεθεί στην 
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αγορά ή τεθεί σε λειτουργία, με την 
επιφύλαξη των συμβατικών ρυθμίσεων 
που ορίζουν ότι οι υποχρεώσεις 
κατανέμονται διαφορετικά·
β) επιφέρουν ουσιαστική τροποποίηση 
στον επιδιωκόμενο σκοπό ή τροποποιούν 
τον επιδιωκόμενο σκοπό συστήματος ΤΝ 
υψηλού κινδύνου που έχει ήδη διατεθεί 
στην αγορά ή έχει τεθεί σε λειτουργία·
γ) τροποποιούν τον επιδιωκόμενο σκοπό 
ενός συστήματος ΤΝ μη υψηλού κινδύνου 
που έχει ήδη διατεθεί στην αγορά ή το 
θέτουν σε λειτουργία, κατά τρόπο που 
καθιστά το τροποποιημένο σύστημα 
σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου·
δ) πληρούν τους όρους που αναφέρονται 
στο άρθρο 3α παράγραφος 2.
2. Όταν συντρέχουν οι περιστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο 
πάροχος που αρχικά διέθεσε το σύστημα 
ΤΝ υψηλού κινδύνου στην αγορά ή το 
έθεσε σε λειτουργία δεν θεωρείται πλέον 
πάροχος για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού. Ο αρχικός πάροχος που 
υπόκειται στο προηγούμενο εδάφιο, 
κατόπιν αιτήματος και χωρίς να θέτει σε 
κίνδυνο τα δικά του δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας ή εμπορικά 
απόρρητα, παρέχει στον νέο πάροχο που 
αναφέρεται στις παραγράφους 1α, 1β ή 1γ 
όλες τις ουσιώδεις, συναφείς και εύλογα 
αναμενόμενες πληροφορίες που είναι 
αναγκαίες για τη συμμόρφωση με τις 
υποχρεώσεις που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό.
3. Για τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου που αποτελούν κατασκευαστικά 
στοιχεία ασφάλειας προϊόντων για τα 
οποία ισχύουν οι νομικές πράξεις που 
παρατίθενται στο παράρτημα II τμήμα Α, 
ο κατασκευαστής των εν λόγω προϊόντων 
θεωρείται ο πάροχος του συστήματος ΤΝ 
υψηλού κινδύνου και υπόκειται στις 
υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
16 βάσει ενός από τα ακόλουθα σενάρια:
i) το σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου 
διατίθεται στην αγορά μαζί με το προϊόν 
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με την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του 
κατασκευαστή του προϊόντος· ή
ii) το σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου 
τίθεται σε λειτουργία με την επωνυμία ή 
το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή του 
προϊόντος μετά τη διάθεση του προϊόντος 
στην αγορά.
4. Τρίτα μέρη που συμμετέχουν στην 
πώληση και την προμήθεια λογισμικού, 
συμπεριλαμβανομένων διεπαφών 
προγραμματισμού εφαρμογών γενικής 
χρήσης (API), εργαλείων και συστατικών 
στοιχείων λογισμικού, πάροχοι που 
αναπτύσσουν και εκπαιδεύουν συστήματα 
ΤΝ για λογαριασμό εταιρείας 
εγκατάστασης σύμφωνα με τις οδηγίες 
τους, ή πάροχοι υπηρεσιών δικτύου δεν 
θεωρούνται πάροχοι για τους σκοπούς 
του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατόπιν πρότασης του Συμβουλίου, το άρθρο αυτό, σε συνδυασμό με το νέο άρθρο 3α για την 
τεχνητή νοημοσύνη γενικού σκοπού, τα άρθρα 16, 25, 26, 27 και 29 αποσκοπεί στην επαρκή 
αντιμετώπιση των ρόλων των διαφόρων φορέων που συμμετέχουν στην ανάπτυξη και την 
εγκατάσταση συστημάτων ΤΝ. Το νέο άρθρο διευκρινίζει ποιος φορέας είναι υπεύθυνος σε ποια 
περίπτωση.

Τροπολογία 1978
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, 
Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 24 διαγράφεται·
24 Όταν ένα σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου που σχετίζεται με προϊόντα στα 
οποία εφαρμόζονται οι νομικές πράξεις 
που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ 
τμήμα Α, διατίθεται στην αγορά ή τίθεται 
σε λειτουργία μαζί με το προϊόν που 
κατασκευάζεται σύμφωνα με τις εν λόγω 
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νομικές πράξεις και με την επωνυμία του 
κατασκευαστή του προϊόντος, ο 
κατασκευαστής του προϊόντος 
αναλαμβάνει την ευθύνη για τη 
συμμόρφωση του συστήματος ΤΝ με τον 
παρόντα κανονισμό και, όσον αφορά το 
σύστημα ΤΝ, έχει τις ίδιες υποχρεώσεις 
που επιβάλλει ο παρών κανονισμός στον 
πάροχο.
Όταν ένα σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου 
που σχετίζεται με προϊόντα στα οποία 
εφαρμόζονται οι νομικές πράξεις που 
παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα Α, 
διατίθεται στην αγορά ή τίθεται σε 
λειτουργία μαζί με το προϊόν που 
κατασκευάζεται σύμφωνα με τις εν λόγω 
νομικές πράξεις και με την επωνυμία του 
κατασκευαστή του προϊόντος, ο 
κατασκευαστής του προϊόντος 
αναλαμβάνει την ευθύνη για τη 
συμμόρφωση του συστήματος ΤΝ με τον 
παρόντα κανονισμό και, όσον αφορά το 
σύστημα ΤΝ, έχει τις ίδιες υποχρεώσεις 
που επιβάλλει ο παρών κανονισμός στον 
πάροχο.

Or. en

Τροπολογία 1979
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 24 διαγράφεται·
24 Όταν ένα σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου που σχετίζεται με προϊόντα στα 
οποία εφαρμόζονται οι νομικές πράξεις 
που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ 
τμήμα Α, διατίθεται στην αγορά ή τίθεται 
σε λειτουργία μαζί με το προϊόν που 
κατασκευάζεται σύμφωνα με τις εν λόγω 
νομικές πράξεις και με την επωνυμία του 
κατασκευαστή του προϊόντος, ο 
κατασκευαστής του προϊόντος 
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αναλαμβάνει την ευθύνη για τη 
συμμόρφωση του συστήματος ΤΝ με τον 
παρόντα κανονισμό και, όσον αφορά το 
σύστημα ΤΝ, έχει τις ίδιες υποχρεώσεις 
που επιβάλλει ο παρών κανονισμός στον 
πάροχο.
Όταν ένα σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου 
που σχετίζεται με προϊόντα στα οποία 
εφαρμόζονται οι νομικές πράξεις που 
παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα Α, 
διατίθεται στην αγορά ή τίθεται σε 
λειτουργία μαζί με το προϊόν που 
κατασκευάζεται σύμφωνα με τις εν λόγω 
νομικές πράξεις και με την επωνυμία του 
κατασκευαστή του προϊόντος, ο 
κατασκευαστής του προϊόντος 
αναλαμβάνει την ευθύνη για τη 
συμμόρφωση του συστήματος ΤΝ με τον 
παρόντα κανονισμό και, όσον αφορά το 
σύστημα ΤΝ, έχει τις ίδιες υποχρεώσεις 
που επιβάλλει ο παρών κανονισμός στον 
πάροχο.

Or. en

Τροπολογία 1980
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 25 διαγράφεται·
Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι
1. Πριν από τη διάθεση των συστημάτων 
τους στην αγορά της Ένωσης, όταν δεν 
μπορεί να προσδιοριστεί εισαγωγέας, οι 
πάροχοι που είναι εγκατεστημένοι εκτός 
της Ένωσης διορίζουν με γραπτή εντολή 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο 
εγκατεστημένο στην Ένωση.
2. Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος 
ασκεί τα καθήκοντα που προσδιορίζονται 
στην εντολή την οποία λαμβάνει από τον 
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πάροχο. Η εντολή δίνει στον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τη 
δυνατότητα να προβαίνει στις εξής 
ενέργειες:
α) να διατηρεί αντίγραφο της δήλωσης 
συμμόρφωσης ΕΕ και του τεχνικού 
φακέλου στη διάθεση των αρμόδιων 
εθνικών αρχών και των εθνικών αρχών 
που αναφέρονται στο άρθρο 63 
παράγραφος 7·
β) να παρέχει στην αρμόδια εθνική αρχή, 
κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος, όλες 
τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που 
απαιτούνται για να αποδειχθεί η 
συμμόρφωση ενός συστήματος ΤΝ 
υψηλού κινδύνου με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο κεφάλαιο 2 του παρόντος 
τίτλου, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσβασης στα αρχεία καταγραφής που 
δημιουργούνται αυτόματα από το 
σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου, στον 
βαθμό που τα εν λόγω αρχεία 
καταγραφής βρίσκονται υπό τον έλεγχο 
του παρόχου δυνάμει συμβατικής 
ρύθμισης με τον χρήστη ή άλλως βάσει 
νόμου·
γ) να συνεργάζεται με τις αρμόδιες 
εθνικές αρχές, κατόπιν αιτιολογημένου 
αιτήματος, για τυχόν ενέργειες στις 
οποίες προβαίνουν οι εν λόγω αρχές σε 
σχέση με το σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο μεταφέρθηκε έτσι ώστε να μην καλύπτει μόνο τα συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου.

Τροπολογία 1981
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Πριν από τη διάθεση των 
συστημάτων τους στην αγορά της Ένωσης, 
όταν δεν μπορεί να προσδιοριστεί 
εισαγωγέας, οι πάροχοι που είναι 
εγκατεστημένοι εκτός της Ένωσης 
διορίζουν με γραπτή εντολή 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο 
εγκατεστημένο στην Ένωση.

1. Πριν από τη διάθεση των 
συστημάτων τους στην αγορά της Ένωσης, 
οι πάροχοι που είναι εγκατεστημένοι εκτός 
της Ένωσης διορίζουν με γραπτή εντολή 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο 
εγκατεστημένο στην Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 1982
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Πριν από τη διάθεση των 
συστημάτων τους στην αγορά της Ένωσης, 
όταν δεν μπορεί να προσδιοριστεί 
εισαγωγέας, οι πάροχοι που είναι 
εγκατεστημένοι εκτός της Ένωσης 
διορίζουν με γραπτή εντολή 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο 
εγκατεστημένο στην Ένωση.

1. Πριν από τη διάθεση των 
συστημάτων τους στην αγορά της Ένωσης, 
οι πάροχοι που είναι εγκατεστημένοι εκτός 
της Ένωσης διορίζουν με γραπτή εντολή 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο 
εγκατεστημένο στην Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 1983
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ο εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος είναι σε θέση, από τη 
στιγμή του διορισμού του, να αντιστοιχεί, 
να ανταλλάσσει τεχνικές πληροφορίες και 
να εκτελεί τα καθήκοντα που του 
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ανατίθενται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό με τις εθνικές αρχές και στις 
επίσημες γλώσσες όλων των κρατών 
μελών.

Or. fr

Τροπολογία 1984
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος 
ασκεί τα καθήκοντα που προσδιορίζονται 
στην εντολή την οποία λαμβάνει από τον 
πάροχο. Η εντολή δίνει στον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τη 
δυνατότητα να προβαίνει στις εξής 
ενέργειες:

2. Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος 
ασκεί τα καθήκοντα που προσδιορίζονται 
στην εντολή την οποία λαμβάνει από τον 
πάροχο. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, η εντολή δίνει στον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τη 
δυνατότητα να προβαίνει μόνο στις εξής 
ενέργειες:

Or. en

Τροπολογία 1985
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να διατηρεί αντίγραφο της 
δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ και του 
τεχνικού φακέλου στη διάθεση των 
αρμόδιων εθνικών αρχών και των 
εθνικών αρχών που αναφέρονται στο 
άρθρο 63 παράγραφος 7·

α) διενεργεί ή αναθέτει τη διενέργεια 
της αξιολόγησης της συμμόρφωσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 43·

Or. fr
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Τροπολογία 1986
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να διατηρεί αντίγραφο της 
δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ και του 
τεχνικού φακέλου στη διάθεση των 
αρμόδιων εθνικών αρχών και των 
εθνικών αρχών που αναφέρονται στο 
άρθρο 63 παράγραφος 7·

α) να ελέγχει ότι η δήλωση 
συμμόρφωσης ΕΕ και του τεχνικού 
φακέλου έχουν εκπονηθεί και ότι έχει 
πραγματοποιηθεί κατάλληλη διαδικασία 
εκτίμησης της συμμόρφωσης από τον 
πάροχο·

Or. en

Τροπολογία 1987
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να παρέχει στην αρμόδια εθνική 
αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος, 
όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση 
που απαιτούνται για να αποδειχθεί η 
συμμόρφωση ενός συστήματος ΤΝ 
υψηλού κινδύνου με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο κεφάλαιο 2 του παρόντος 
τίτλου, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσβασης στα αρχεία καταγραφής που 
δημιουργούνται αυτόματα από το 
σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου, στον 
βαθμό που τα εν λόγω αρχεία 
καταγραφής βρίσκονται υπό τον έλεγχο 
του παρόχου δυνάμει συμβατικής 
ρύθμισης με τον χρήστη ή άλλως βάσει 
νόμου·

β) να διατηρεί αντίγραφο της 
δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ και του 
τεχνικού φακέλου στη διάθεση των 
αρμόδιων εθνικών αρχών και των 
εθνικών αρχών που αναφέρονται στο 
άρθρο 63 παράγραφος 7·

Or. fr

Τροπολογία 1988
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Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να παρέχει στην αρμόδια εθνική 
αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος, 
όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση 
που απαιτούνται για να αποδειχθεί η 
συμμόρφωση ενός συστήματος ΤΝ 
υψηλού κινδύνου με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο κεφάλαιο 2 του παρόντος 
τίτλου, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσβασης στα αρχεία καταγραφής που 
δημιουργούνται αυτόματα από το σύστημα 
ΤΝ υψηλού κινδύνου, στον βαθμό που τα 
εν λόγω αρχεία καταγραφής βρίσκονται 
υπό τον έλεγχο του παρόχου δυνάμει 
συμβατικής ρύθμισης με τον χρήστη ή 
άλλως βάσει νόμου·

β) παρέχει στην εθνική αρμόδια αρχή 
όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση 
που απαιτούνται για να αποδειχθεί η 
συμμόρφωση ενός συστήματος ΤΝ 
υψηλού κινδύνου με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο κεφάλαιο 2 του παρόντος 
τίτλου, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσβασης στα αρχεία καταγραφής που 
παράγονται αυτόματα από το σύστημα ΤΝ 
υψηλού κινδύνου στον βαθμό που τα εν 
λόγω αρχεία καταγραφής βρίσκονται υπό 
τον έλεγχο του παρόχου·

Or. en

Τροπολογία 1989
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) να διατηρεί στη διάθεση των 
εθνικών αρμόδιων αρχών και των 
εθνικών αρχών που αναφέρονται στο 
άρθρο 63 παράγραφος 7, για περίοδο που 
λήγει 3 έτη μετά τη διάθεση στην αγορά ή 
τη θέση σε λειτουργία του συστήματος 
ΤΝ υψηλού κινδύνου, αντίγραφο της 
δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ, του τεχνικού 
φακέλου και, κατά περίπτωση, του 
πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί από τον 
κοινοποιημένο οργανισμό·

Or. en
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Τροπολογία 1990
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να συνεργάζεται με τις αρμόδιες 
εθνικές αρχές, κατόπιν αιτιολογημένου 
αιτήματος, για τυχόν ενέργειες στις οποίες 
προβαίνουν οι εν λόγω αρχές σε σχέση με 
το σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου.

γ) να παρέχει στην αρμόδια εθνική 
αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος, 
όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση 
που απαιτούνται για να αποδειχθεί η 
συμμόρφωση ενός συστήματος ΤΝ 
υψηλού κινδύνου με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο κεφάλαιο 2 του παρόντος 
τίτλου, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσβασης στα αρχεία καταγραφής που 
δημιουργούνται αυτόματα από το 
σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου, στον 
βαθμό που τα εν λόγω αρχεία 
καταγραφής βρίσκονται υπό τον έλεγχο 
του παρόχου δυνάμει συμβατικής 
ρύθμισης με τον χρήστη ή άλλως βάσει 
νόμου·

Or. fr

Τροπολογία 1991
Svenja Hahn, Nicola Beer, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-
Christoph Oetjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να συνεργάζεται με τις αρμόδιες 
εθνικές αρχές, κατόπιν αιτιολογημένου 
αιτήματος, για τυχόν ενέργειες στις οποίες 
προβαίνουν οι εν λόγω αρχές σε σχέση με 
το σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου.

γ) συνεργάζεται με τις αρμόδιες 
εθνικές αρχές, κατόπιν αιτιολογημένου 
αιτήματος, για τυχόν ενέργειες στις οποίες 
προβαίνουν οι τελευταίες για τη μείωση 
και τον μετριασμό των κινδύνων που 
ενέχει ένα σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου 
που καλύπτεται από την εντολή του 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.
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Or. en

Τροπολογία 1992
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να συνεργάζεται με τις αρμόδιες 
εθνικές αρχές, κατόπιν αιτιολογημένου 
αιτήματος, για τυχόν ενέργειες στις οποίες 
προβαίνουν οι εν λόγω αρχές σε σχέση με 
το σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου.

γ) να συνεργάζεται με τις εθνικές 
εποπτικές αρχές, κατόπιν αιτιολογημένου 
αιτήματος, για τυχόν ενέργειες στις οποίες 
προβαίνουν οι εν λόγω αρχές σε σχέση με 
το σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου.

Or. en

Τροπολογία 1993
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) να συμμορφώνεται με τις 
υποχρεώσεις καταχώρισης που 
αναφέρονται στο άρθρο 51 ή, εάν η 
καταχώριση πραγματοποιείται από τον 
ίδιο τον πάροχο, να επαληθεύει την 
ορθότητα των πληροφοριών που 
αναφέρονται στο σημείο 3 του 
παραρτήματος VIII.

Or. en

Τροπολογία 1994
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) να συνεργάζεται με τις αρμόδιες 
εθνικές αρχές, κατόπιν αιτιολογημένου 
αιτήματος, για τυχόν ενέργειες στις 
οποίες προβαίνουν οι εν λόγω αρχές σε 
σχέση με το σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου.

Or. fr

Τροπολογία 1995
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος 
τερματίζει την εντολή εάν θεωρεί ή έχει 
λόγους να θεωρεί ότι ο πάροχος ενεργεί 
κατά παράβαση των υποχρεώσεων που 
υπέχει δυνάμει του παρόντος κανονισμού. 
Στην περίπτωση αυτή, ενημερώνει επίσης 
αμέσως την αρχή εποπτείας της αγοράς 
του κράτους μέλους στο οποίο είναι 
εγκατεστημένη, καθώς και, κατά 
περίπτωση, τον σχετικό κοινοποιημένο 
οργανισμό, σχετικά με τον τερματισμό 
της εντολής και τους σχετικούς λόγους.

Or. en

Τροπολογία 1996
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Πριν από τη διάθεση συστήματος 
ΤΝ υψηλού κινδύνου στην αγορά, οι 
εισαγωγείς του εν λόγω συστήματος 
εξασφαλίζουν ότι:

1. Πριν από τη διάθεση συστήματος 
ΤΝ υψηλού κινδύνου στην αγορά, οι 
εισαγωγείς του εν λόγω συστήματος 
εξασφαλίζουν ότι το σύστημα αυτό είναι 
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σε συμμόρφωση με τον παρόντα 
κανονισμό επαληθεύοντας ότι:

Or. en

Τροπολογία 1997
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ο πάροχος του εν λόγω συστήματος 
ΤΝ έχει διενεργήσει την κατάλληλη 
διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης·

α) ο πάροχος του εν λόγω συστήματος 
ΤΝ έχει ακολουθήσει την κατάλληλη 
διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης 
μετά την εισαγωγή του και πριν από την 
εγκατάστασή του·

Or. fr

Τροπολογία 1998
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ο πάροχος του εν λόγω συστήματος 
ΤΝ έχει διενεργήσει την κατάλληλη 
διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης·

α) ο πάροχος του εν λόγω συστήματος 
ΤΝ έχει διενεργήσει την σχετική 
διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης 
που αναφέρεται στο άρθρο 43·

Or. en

Τροπολογία 1999
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το σύστημα φέρει την απαιτούμενη 
σήμανση συμμόρφωσης και συνοδεύεται 
από την απαιτούμενη τεκμηρίωση και 
οδηγίες χρήσης.

γ) το σύστημα φέρει την απαιτούμενη 
σήμανση συμμόρφωσης και συνοδεύεται 
από την απαιτούμενη τεκμηρίωση και 
οδηγίες χρήσης.

Or. en

Τροπολογία 2000
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) ο εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος που αναφέρεται στο άρθρο 
25 έχει οριστεί από τον πάροχο.

Or. en

Τροπολογία 2001
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν ο εισαγωγέας θεωρεί ή έχει 
λόγους να θεωρεί ότι ένα σύστημα ΤΝ 
υψηλού κινδύνου δεν συμμορφώνεται με 
τον παρόντα κανονισμό, τότε δεν διαθέτει 
το εν λόγω σύστημα στην αγορά έως ότου 
επιτευχθεί η συμμόρφωση του εν λόγω 
συστήματος ΤΝ. Όταν το σύστημα ΤΝ 
υψηλού κινδύνου παρουσιάζει κίνδυνο 
κατά την έννοια του άρθρου 65 
παράγραφος 1, ο εισαγωγέας ενημερώνει 
σχετικά τον πάροχο του συστήματος ΤΝ 
και τις αρχές εποπτείας της αγοράς.

2. Όταν ο εισαγωγέας θεωρεί ή έχει 
λόγους να θεωρεί ότι ένα σύστημα ΤΝ 
υψηλού κινδύνου δεν συμμορφώνεται με 
τον παρόντα κανονισμό ή είναι 
παραποιημένο ή συνοδεύεται από 
παραποιημένη τεκμηρίωση, τότε δεν 
διαθέτει το εν λόγω σύστημα στην αγορά 
έως ότου επιτευχθεί η συμμόρφωση του εν 
λόγω συστήματος ΤΝ. Όταν το σύστημα 
ΤΝ υψηλού κινδύνου παρουσιάζει κίνδυνο 
κατά την έννοια του άρθρου 65 
παράγραφος 1, ο εισαγωγέας ενημερώνει 
σχετικά τον πάροχο του συστήματος ΤΝ 
και τις αρχές εποπτείας της αγοράς.
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Or. en

Τροπολογία 2002
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι εισαγωγείς σημειώνουν το 
όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική 
επωνυμία τους ή το καταχωρισμένο 
εμπορικό σήμα τους και τη διεύθυνσή τους 
στο σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου ή, όταν 
δεν είναι δυνατόν, στη συσκευασία του ή 
στην τεκμηρίωση που το συνοδεύει, κατά 
περίπτωση.

3. Οι εισαγωγείς σημειώνουν το 
όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική 
επωνυμία τους ή το καταχωρισμένο 
εμπορικό σήμα τους και τη διεύθυνσή τους 
στο σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου και, 
όταν δεν είναι δυνατόν, στη συσκευασία 
του ή στην τεκμηρίωση που το συνοδεύει, 
κατά περίπτωση.

Or. en

Τροπολογία 2003
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι, 
ενόσω το σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου 
βρίσκεται υπό την ευθύνη τους, κατά 
περίπτωση, οι συνθήκες αποθήκευσης ή 
μεταφοράς δεν θέτουν σε κίνδυνο τη 
συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο κεφάλαιο 2 του 
παρόντος τίτλου.

4. Οι εισαγωγείς διατηρούν, για 
περίοδο που λήγει 3 έτη μετά τη διάθεση 
στην αγορά ή τη θέση σε λειτουργία του 
συστήματος ΤΝ, αντίγραφο του 
πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί από τον 
κοινοποιημένο οργανισμό, κατά 
περίπτωση, των οδηγιών χρήσης και της 
δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 2004
Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Maria Grapini
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι εισαγωγείς παρέχουν στις 
αρμόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν 
αιτιολογημένου αιτήματος, όλες τις 
πληροφορίες και την τεκμηρίωση που 
απαιτούνται για να αποδειχθεί η 
συμμόρφωση ενός συστήματος ΤΝ 
υψηλού κινδύνου με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο κεφάλαιο 2 του παρόντος 
τίτλου, σε γλώσσα που μπορεί να γίνει 
εύκολα κατανοητή από την αρμόδια 
εθνική αρχή, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσβασης στα αρχεία καταγραφής που 
δημιουργούνται αυτόματα από το σύστημα 
ΤΝ υψηλού κινδύνου, στον βαθμό που τα 
εν λόγω αρχεία καταγραφής βρίσκονται 
υπό τον έλεγχο του παρόχου δυνάμει 
συμβατικής ρύθμισης με τον χρήστη ή 
άλλως βάσει νόμου. Επίσης, 
συνεργάζονται με τις εν λόγω αρχές για 
οποιαδήποτε ενέργεια στην οποία 
προβαίνει η αρμόδια εθνική αρχή σε 
σχέση με το εν λόγω σύστημα.

5. Οι εισαγωγείς παρέχουν στην 
εθνική εποπτική αρχή και στις αρμόδιες 
εθνικές αρχές, κατόπιν αιτιολογημένου 
αιτήματος, όλες τις πληροφορίες και την 
τεκμηρίωση που απαιτούνται για να 
αποδειχθεί η συμμόρφωση ενός 
συστήματος ΤΝ υψηλού κινδύνου με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στο κεφάλαιο 2 
του παρόντος τίτλου, σε γλώσσα που 
μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητή από τις 
αρχές αυτές, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσβασης στα αρχεία καταγραφής που 
δημιουργούνται αυτόματα από το σύστημα 
ΤΝ υψηλού κινδύνου, στον βαθμό που τα 
εν λόγω αρχεία καταγραφής βρίσκονται 
υπό τον έλεγχο του παρόχου δυνάμει 
συμβατικής ρύθμισης με τον χρήστη ή 
άλλως βάσει νόμου. Συνεργάζονται επίσης 
με τις εν λόγω αρχές για κάθε ενέργεια 
στην οποία προβαίνουν η εθνική εποπτική 
αρχή και η εθνική αρμόδια αρχή σε σχέση 
με το εν λόγω σύστημα.

Or. en

Τροπολογία 2005
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι εισαγωγείς παρέχουν στις 
αρμόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν 
αιτιολογημένου αιτήματος, όλες τις 
πληροφορίες και την τεκμηρίωση που 
απαιτούνται για να αποδειχθεί η 
συμμόρφωση ενός συστήματος ΤΝ 
υψηλού κινδύνου με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο κεφάλαιο 2 του παρόντος 

5. Οι εισαγωγείς παρέχουν στις 
εθνικές αρμόδιες αρχές, κατόπιν 
αιτήματος, όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες και την τεκμηρίωση για να 
αποδειχθεί η συμμόρφωση ενός 
συστήματος ΤΝ υψηλού κινδύνου με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στο κεφάλαιο 2 
του παρόντος τίτλου, σε γλώσσα εύκολα 
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τίτλου, σε γλώσσα που μπορεί να γίνει 
εύκολα κατανοητή από την αρμόδια 
εθνική αρχή, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσβασης στα αρχεία καταγραφής που 
δημιουργούνται αυτόματα από το σύστημα 
ΤΝ υψηλού κινδύνου, στον βαθμό που τα 
εν λόγω αρχεία καταγραφής βρίσκονται 
υπό τον έλεγχο του παρόχου δυνάμει 
συμβατικής ρύθμισης με τον χρήστη ή 
άλλως βάσει νόμου. Επίσης, 
συνεργάζονται με τις εν λόγω αρχές για 
οποιαδήποτε ενέργεια στην οποία 
προβαίνει η αρμόδια εθνική αρχή σε σχέση 
με το εν λόγω σύστημα.

κατανοητή από την εν λόγω εθνική 
αρμόδια αρχή, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσβασης στα αρχεία καταγραφής που 
παράγονται αυτόματα από το σύστημα ΤΝ 
υψηλού κινδύνου, στον βαθμό που τα εν 
λόγω αρχεία καταγραφής βρίσκονται υπό 
τον έλεγχο του παρόχου. Επίσης, 
συνεργάζονται με τις εν λόγω αρχές για 
οποιαδήποτε ενέργεια στην οποία 
προβαίνει η αρμόδια εθνική αρχή σε σχέση 
με το εν λόγω σύστημα.

Or. en


