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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών και την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να λάβουν υπόψη τους τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Σκοπός του παρόντος κανονισμού 
είναι η βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς με τη θέσπιση ενιαίου 
νομικού πλαισίου, ιδίως για την ανάπτυξη, 
την εμπορία και τη χρήση της τεχνητής 
νοημοσύνης σύμφωνα με τις αξίες της 
Ένωσης. Ο παρών κανονισμός επιδιώκει 
ορισμένους σκοπούς υπέρτερου δημόσιου 
συμφέροντος, όπως υψηλό επίπεδο 
προστασίας της υγείας, της ασφάλειας και 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και 
διασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των 
αγαθών και υπηρεσιών που βασίζονται 
στην ΤΝ σε διασυνοριακό επίπεδο, 
εμποδίζοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα 
κράτη μέλη να επιβάλλουν περιορισμούς 
στην ανάπτυξη, την εμπορία και τη χρήση 
συστημάτων ΤΝ, εκτός εάν αυτό 
επιτρέπεται ρητά από τον παρόντα 
κανονισμό.

(1) Σκοπός του παρόντος κανονισμού 
είναι η βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς με τη θέσπιση ενιαίου 
νομικού πλαισίου, ιδίως για την ανάπτυξη, 
την εμπορία και τη χρήση της τεχνητής 
νοημοσύνης σύμφωνα με τις αρχές και τις 
δημοκρατικές αξίες της Ένωσης. Ο παρών 
κανονισμός επιδιώκει ορισμένους σκοπούς 
υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος, όπως 
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας, της 
ασφάλειας και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, και διασφαλίζει την 
ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών και 
υπηρεσιών που βασίζονται στην ΤΝ σε 
διασυνοριακό επίπεδο, εμποδίζοντας, 
κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα κράτη μέλη να 
επιβάλλουν περιορισμούς στην ανάπτυξη, 
την εμπορία και τη χρήση συστημάτων 
ΤΝ, εκτός εάν αυτό επιτρέπεται ρητά από 
τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα 
ταχέως εξελισσόμενο σύνολο τεχνολογιών 
που μπορούν να συμβάλλουν στην 

(3) Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα 
ταχέως εξελισσόμενο σύνολο τεχνολογιών 
που μπορούν να συμβάλλουν στην 
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επίτευξη ευρείας κλίμακας οικονομικών 
και κοινωνικών οφελών σε ολόκληρο το 
φάσμα των κλάδων και των κοινωνικών 
δραστηριοτήτων. Μέσω της βελτίωσης της 
πρόβλεψης, της βελτιστοποίησης των 
δραστηριοτήτων και της κατανομής των 
πόρων, καθώς και της εξατομίκευσης των 
ψηφιακών λύσεων που διατίθενται σε 
ιδιώτες και οργανισμούς, η χρήση της 
τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να παράσχει 
βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στις 
εταιρείες και να στηρίξει κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά επωφελή αποτελέσματα, 
για παράδειγμα στους τομείς της 
υγειονομικής περίθαλψης, της γεωργίας, 
της εκπαίδευσης και κατάρτισης, της 
διαχείρισης υποδομών, της ενέργειας, των 
μεταφορών και της εφοδιαστικής, των 
δημόσιων υπηρεσιών, της ασφάλειας, της 
δικαιοσύνης, της αποδοτικότητας των 
πόρων και της ενεργειακής απόδοσης, και 
του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής 
και της προσαρμογής σε αυτήν.

επίτευξη ευρείας κλίμακας οικονομικών 
και κοινωνικών οφελών σε ολόκληρο το 
φάσμα των κλάδων και των κοινωνικών 
δραστηριοτήτων, εάν αναπτυχθούν 
σύμφωνα με σχετικές γενικές αρχές που 
συνάδουν με τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ και με τις αξίες 
στις οποίες βασίζεται η Ένωση. Μέσω 
της βελτίωσης της πρόβλεψης, της 
βελτιστοποίησης των δραστηριοτήτων και 
της κατανομής των πόρων, καθώς και της 
εξατομίκευσης των ψηφιακών λύσεων που 
διατίθενται σε ιδιώτες και οργανισμούς, η 
χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να 
παράσχει βασικά ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα στις εταιρείες και να 
στηρίξει κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
επωφελή αποτελέσματα, για παράδειγμα 
στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης, 
της γεωργίας, της εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, της διαχείρισης υποδομών, της 
ενέργειας, των μεταφορών και της 
εφοδιαστικής, των δημόσιων υπηρεσιών, 
της ασφάλειας, της δικαιοσύνης, της 
αποδοτικότητας των πόρων και της 
ενεργειακής απόδοσης, και του 
μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και 
της προσαρμογής σε αυτήν.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Ταυτόχρονα, ανάλογα με τις 
περιστάσεις που αφορούν τη συγκεκριμένη 
εφαρμογή και χρήση της, η τεχνητή 
νοημοσύνη μπορεί να δημιουργήσει 
κινδύνους και να αποβεί επιζήμια για τα 
δημόσια συμφέροντα και τα δικαιώματα 
που προστατεύονται από το δίκαιο της 
Ένωσης. Η ζημία αυτή μπορεί να είναι 
υλική ή άυλη.

(4) Ταυτόχρονα, ανάλογα με τις 
περιστάσεις που αφορούν τη συγκεκριμένη 
εφαρμογή και χρήση της, η τεχνητή 
νοημοσύνη μπορεί να δημιουργήσει 
κινδύνους και να αποβεί επιζήμια για τα 
δημόσια συμφέροντα και τα δικαιώματα 
που προστατεύονται από το δίκαιο της 
Ένωσης. Η ζημία αυτή μπορεί να είναι 
υλική ή άυλη και μπορεί να επηρεάσει ένα 
πρόσωπο, μια ομάδα προσώπων ή την 
κοινωνία στο σύνολό της.
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Με βάση τις επτά βασικές 
απαιτήσεις που καθορίστηκαν από την 
ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού 
επιπέδου για την τεχνητή νοημοσύνη, 
είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα 
συστήματα ΤΝ θα πρέπει να τηρούν τις 
γενικές αρχές για τη θέσπιση ενός 
πλαισίου υψηλού επιπέδου που προωθεί 
μια συνεκτική ανθρωποκεντρική 
προσέγγιση για δεοντολογική και 
αξιόπιστη ΤΝ, σύμφωνα με τον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αξίες στις 
οποίες βασίζεται η Ένωση, 
συμπεριλαμβανομένων της προστασίας 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της 
ανθρώπινης παρέμβασης και εποπτείας, 
της τεχνικής στιβαρότητας και 
ασφάλειας, της ιδιωτικότητας και της 
διακυβέρνησης των δεδομένων, της 
διαφάνειας, της μη διακριτικής 
μεταχείρισης και της δικαιοσύνης, και 
της κοινωνικής και περιβαλλοντικής 
ευημερίας.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Προκειμένου να διασφαλιστεί ένα 
συνεκτικό και υψηλό επίπεδο προστασίας 
των δημόσιων συμφερόντων όσον αφορά 
την υγεία, την ασφάλεια και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, θα πρέπει να θεσπιστούν 
κοινά κανονιστικά πρότυπα για όλα τα 
συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου. Τα 

(13) Προκειμένου να διασφαλιστεί ένα 
συνεκτικό και υψηλό επίπεδο προστασίας 
των δημόσιων συμφερόντων όσον αφορά 
την υγεία, την ασφάλεια, τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και το περιβάλλον, θα πρέπει 
να θεσπιστούν κοινά κανονιστικά πρότυπα 
για όλα τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
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πρότυπα αυτά θα πρέπει να συνάδουν με 
τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο Χάρτης), να 
μην εισάγουν διακρίσεις και να είναι 
σύμφωνα με τις διεθνείς εμπορικές 
δεσμεύσεις της ΕΕ.

κινδύνου. Τα πρότυπα αυτά θα πρέπει να 
συνάδουν με τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο 
Χάρτης), την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία (η Πράσινη Συμφωνία) και την 
κοινή διακήρυξη ψηφιακών δικαιωμάτων 
της Ένωσης (η Διακήρυξη), να μην 
εισάγουν διακρίσεις και να είναι σύμφωνα 
με τις διεθνείς δεσμεύσεις της ΕΕ.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Για να είναι αποτελεσματικός ο 
παρών κανονισμός, είναι σημαντικό να 
αντιμετωπιστεί το ζήτημα του ψηφιακού 
χάσματος και, κατά συνέπεια, θα πρέπει 
να συνοδεύεται από μια πολιτική 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και 
ευαισθητοποίησης όσον αφορά τις εν 
λόγω τεχνολογίες που να διασφαλίζει 
επαρκές επίπεδο γραμματισμού στον 
τομέα της ΤΝ.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14β) Ο όρος «γραμματισμός στον 
τομέα της ΤΝ» αναφέρεται στις 
δεξιότητες, τις γνώσεις και την 
κατανόηση που επιτρέπουν στους 
παρόχους, τους χρήστες και τα 
επηρεαζόμενα πρόσωπα, λαμβανομένων 
υπόψη των αντίστοιχων δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεών τους στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού, να προβαίνουν σε 
εμπεριστατωμένη ανάπτυξη των 
συστημάτων ΤΝ, καθώς και να έχουν 
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επίγνωση των ευκαιριών και των 
κινδύνων της ΤΝ και της πιθανής βλάβης 
που μπορεί να προκαλέσει και, ως εκ 
τούτου, να προωθούν τον δημοκρατικό 
της έλεγχο. Ο γραμματισμός στον τομέα 
της ΤΝ δεν θα πρέπει να περιορίζεται στη 
μάθηση σχετικά με εργαλεία και 
τεχνολογίες, αλλά θα πρέπει επίσης να 
αποσκοπεί στον εφοδιασμό των παρόχων 
και των χρηστών με τις έννοιες και τις 
δεξιότητες που απαιτούνται για τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον 
παρόντα κανονισμό και της επιβολής του. 
Επομένως, είναι απαραίτητο η Επιτροπή, 
τα κράτη μέλη καθώς και οι πάροχοι και 
οι χρήστες συστημάτων ΤΝ, σε 
συνεργασία με όλα τα σχετικά 
ενδιαφερόμενα μέρη, να προωθήσουν την 
ανάπτυξη επαρκούς επιπέδου 
γραμματισμού στον τομέα της ΤΝ, σε 
όλους τους τομείς της κοινωνίας, για 
πολίτες όλων των ηλικιών, 
συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και 
των κοριτσιών, και να παρακολουθείται 
στενά η πρόοδος στον εν λόγω τομέα.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Πέρα από τις πολλές επωφελείς 
χρήσεις της, η τεχνολογία τεχνητής 
νοημοσύνης μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά και να 
παράσχει νέα και ισχυρά εργαλεία για 
πρακτικές χειραγώγησης, εκμετάλλευσης 
και κοινωνικού ελέγχου. Οι πρακτικές 
αυτές είναι ιδιαίτερα επιβλαβείς και θα 
πρέπει να απαγορευτούν διότι έρχονται σε 
αντίθεση με τις ενωσιακές αξίες του 
σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, 
της ελευθερίας, της ισότητας, της 
δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, 
καθώς και με τα θεμελιώδη δικαιώματα 
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του 

(15) Πέρα από τις πολλές επωφελείς 
χρήσεις της, η τεχνολογία τεχνητής 
νοημοσύνης μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά και να 
παράσχει νέα και ισχυρά εργαλεία για 
πρακτικές χειραγώγησης, εκμετάλλευσης 
και κοινωνικού ελέγχου. Οι πρακτικές 
αυτές είναι ιδιαίτερα επιβλαβείς και θα 
πρέπει να απαγορευτούν διότι έρχονται σε 
αντίθεση με τις ενωσιακές αξίες του 
σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, 
της ελευθερίας, της ισότητας, της 
δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, 
καθώς και με τα θεμελιώδη δικαιώματα 
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του 
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δικαιώματος στη μη διακριτική 
μεταχείριση, στην προστασία των 
δεδομένων και της ιδιωτικότητας, καθώς 
και στα δικαιώματα του παιδιού.

δικαιώματος στη μη διακριτική 
μεταχείριση, στην προστασία των 
δεδομένων και της ιδιωτικότητας, στην 
ισότητα των φύλων, καθώς και στα 
δικαιώματα του παιδιού.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Θα πρέπει να απαγορευτεί η 
διάθεση στην αγορά, η θέση σε λειτουργία 
ή η χρήση ορισμένων συστημάτων ΤΝ που 
αποσκοπούν στη στρέβλωση της 
ανθρώπινης συμπεριφοράς, με την οποία 
είναι πιθανόν να προκληθούν σωματικές ή 
ψυχολογικές βλάβες. Αυτά τα συστήματα 
ΤΝ χρησιμοποιούν κατασκευαστικά 
στοιχεία που απευθύνονται στο 
υποσυνείδητο και τα οποία τα άτομα δεν 
μπορούν να αντιληφθούν, ή 
εκμεταλλεύονται ευάλωτα χαρακτηριστικά 
παιδιών και ανθρώπων λόγω της ηλικίας 
τους ή λόγω της σωματικής ή της 
διανοητικής ανικανότητάς τους. Αυτό έχει 
ως στόχο να στρεβλωθεί ουσιωδώς η 
συμπεριφορά ενός προσώπου, κατά τρόπο 
που προκαλεί ή είναι πιθανό να 
προκαλέσει βλάβη σε αυτό ή σε άλλο 
πρόσωπο. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι 
υπάρχει τέτοια πρόθεση εάν η στρέβλωση 
της ανθρώπινης συμπεριφοράς οφείλεται 
σε εξωτερικούς παράγοντες του 
συστήματος ΤΝ οι οποίοι είναι εκτός του 
ελέγχου του παρόχου ή του χρήστη. Η 
απαγόρευση δεν θα πρέπει να 
παρεμποδίζει την έρευνα που διεξάγεται 
για νόμιμους σκοπούς σε σχέση με τα εν 
λόγω συστήματα ΤΝ, εάν η εν λόγω 
έρευνα δεν ισοδυναμεί με χρήση του 
συστήματος ΤΝ σε σχέσεις ανθρώπου-
μηχανής η οποία εκθέτει φυσικά πρόσωπα 
σε επιζήμιους παράγοντες, και η εν λόγω 
έρευνα διεξάγεται σύμφωνα με 
αναγνωρισμένα πρότυπα δεοντολογίας για 

(16) Θα πρέπει να απαγορευτεί η 
διάθεση στην αγορά, η θέση σε λειτουργία 
ή η χρήση ορισμένων συστημάτων ΤΝ που 
αποσκοπούν στη στρέβλωση της 
ανθρώπινης συμπεριφοράς, με την οποία 
είναι πιθανόν να προκληθούν σωματικές ή 
ψυχολογικές βλάβες. Αυτά τα συστήματα 
ΤΝ χρησιμοποιούν κατασκευαστικά 
στοιχεία που απευθύνονται στο 
υποσυνείδητο και τα οποία τα άτομα δεν 
μπορούν να αντιληφθούν, ή 
εκμεταλλεύονται ευάλωτα χαρακτηριστικά 
παιδιών και ανθρώπων λόγω της ηλικίας 
τους ή λόγω της σωματικής ή της 
διανοητικής ανικανότητάς τους. Αυτό έχει 
ως στόχο να στρεβλωθεί ουσιωδώς η 
συμπεριφορά ενός προσώπου, κατά τρόπο 
που προκαλεί ή είναι πιθανό να 
προκαλέσει βλάβη σε αυτό ή σε άλλο 
πρόσωπο. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι 
υπάρχει τέτοια πρόθεση εάν η στρέβλωση 
της ανθρώπινης συμπεριφοράς οφείλεται 
σε εξωτερικούς παράγοντες του 
συστήματος ΤΝ οι οποίοι είναι εκτός του 
ελέγχου του παρόχου ή του χρήστη. Η 
απαγόρευση δεν θα πρέπει να 
παρεμποδίζει την έρευνα που διεξάγεται 
για νόμιμους σκοπούς σε σχέση με τα εν 
λόγω συστήματα ΤΝ, εάν η εν λόγω 
έρευνα δεν ισοδυναμεί με χρήση του 
συστήματος ΤΝ σε μη εποπτευόμενες 
σχέσεις ανθρώπου-μηχανής η οποία 
εκθέτει φυσικά πρόσωπα σε επιζήμιους 
παράγοντες, και η εν λόγω έρευνα 
διεξάγεται σύμφωνα με αναγνωρισμένα 
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την επιστημονική έρευνα. πρότυπα δεοντολογίας για την 
επιστημονική έρευνα. Εάν είναι αναγκαίο, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν, 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, 
περαιτέρω δυνατότητες ευελιξίας για την 
προώθηση της έρευνας και, κατ’ 
επέκταση, των ευρωπαϊκών ικανοτήτων 
καινοτομίας.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Τα συστήματα ΤΝ θα μπορούσαν 
να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία 
και την ασφάλεια των προσώπων, ιδίως 
όταν τα εν λόγω συστήματα λειτουργούν 
ως κατασκευαστικά στοιχεία προϊόντων. 
Σύμφωνα με τους στόχους της ενωσιακής 
νομοθεσίας εναρμόνισης οι οποίοι 
συνίστανται στη διευκόλυνση της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εμπορευμάτων στην εσωτερική αγορά και 
στο να διασφαλιστεί ότι μόνο ασφαλή και 
κατά τα άλλα συμμορφούμενα προϊόντα 
εισέρχονται στην αγορά, είναι σημαντικό 
να προλαμβάνονται και να μετριάζονται 
κατάλληλα οι κίνδυνοι για την ασφάλεια 
που ενδέχεται να προκύψουν από ένα 
προϊόν στο σύνολό του λόγω των 
ψηφιακών συστατικών του στοιχείων, 
συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 
ΤΝ. Για παράδειγμα, τα ολοένα και πιο 
αυτόνομα ρομπότ, είτε στο πλαίσιο της 
κατασκευής είτε της προσωπικής βοήθειας 
και φροντίδας, θα πρέπει να είναι σε θέση 
να λειτουργούν με ασφάλεια και να 
εκτελούν τις λειτουργίες τους σε σύνθετα 
περιβάλλοντα. Ομοίως, στον τομέα της 
υγείας όπου το διακύβευμα για τη ζωή και 
την υγεία είναι ιδιαίτερα υψηλό, τα ολοένα 
και πιο εξελιγμένα συστήματα διάγνωσης 
και τα συστήματα που υποστηρίζουν τις 
ανθρώπινες αποφάσεις θα πρέπει να είναι 
αξιόπιστα και ακριβή. Η έκταση των 

(28) Τα συστήματα ΤΝ θα μπορούσαν 
να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία 
και την ασφάλεια των προσώπων, ιδίως 
όταν τα εν λόγω συστήματα λειτουργούν 
ως κατασκευαστικά στοιχεία προϊόντων. 
Σύμφωνα με τους στόχους της ενωσιακής 
νομοθεσίας εναρμόνισης οι οποίοι 
συνίστανται στη διευκόλυνση της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εμπορευμάτων στην εσωτερική αγορά και 
στο να διασφαλιστεί ότι μόνο ασφαλή και 
κατά τα άλλα συμμορφούμενα προϊόντα 
εισέρχονται στην αγορά, είναι σημαντικό 
να προλαμβάνονται και να μετριάζονται 
κατάλληλα οι κίνδυνοι για την ασφάλεια 
που ενδέχεται να προκύψουν από ένα 
προϊόν στο σύνολό του λόγω των 
ψηφιακών συστατικών του στοιχείων, 
συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 
ΤΝ. Για παράδειγμα, τα ολοένα και πιο 
αυτόνομα ρομπότ, είτε στο πλαίσιο της 
κατασκευής είτε της προσωπικής βοήθειας 
και φροντίδας, θα πρέπει να είναι σε θέση 
να λειτουργούν με ασφάλεια και να 
εκτελούν τις λειτουργίες τους σε σύνθετα 
περιβάλλοντα. Ομοίως, στον τομέα της 
υγείας όπου το διακύβευμα για τη ζωή και 
την υγεία είναι ιδιαίτερα υψηλό, τα ολοένα 
και πιο εξελιγμένα συστήματα διάγνωσης 
και τα συστήματα που υποστηρίζουν τις 
ανθρώπινες αποφάσεις θα πρέπει να είναι 
αξιόπιστα και ακριβή. Η έκταση των 
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δυσμενών επιπτώσεων του συστήματος ΤΝ 
στα θεμελιώδη δικαιώματα που 
προστατεύονται από τον Χάρτη έχει 
ιδιαίτερη σημασία για την ταξινόμηση ενός 
συστήματος ΤΝ ως υψηλού κινδύνου. Τα 
δικαιώματα αυτά περιλαμβάνουν το 
δικαίωμα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, 
στον σεβασμό της ιδιωτικής και 
οικογενειακής ζωής, στην προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την 
ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, 
την ελευθερία του συνέρχεσθαι και του 
συνεταιρίζεσθαι, την απαγόρευση των 
διακρίσεων, την προστασία των 
καταναλωτών, τα δικαιώματα των 
εργαζομένων, τα δικαιώματα των ατόμων 
με αναπηρία, το δικαίωμα πραγματικής 
προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου, 
το δικαίωμα υπεράσπισης και το τεκμήριο 
αθωότητας, το δικαίωμα χρηστής 
διοίκησης. Πέραν των δικαιωμάτων αυτών, 
είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι τα 
παιδιά έχουν ειδικά δικαιώματα, όπως 
αυτά κατοχυρώνονται στο άρθρο 24 του 
Χάρτη της ΕΕ και στη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού (και αναλύονται περαιτέρω στο 
Γενικό Σχόλιο αριθ. 25 της UNCRC 
σχετικά με το ψηφιακό περιβάλλον), που 
αμφότερα απαιτούν να λαμβάνονται υπόψη 
τα ευάλωτα χαρακτηριστικά των παιδιών 
και να παρέχεται η προστασία και η 
φροντίδα που απαιτούνται για την 
ευημερία τους. Το θεμελιώδες δικαίωμα σε 
υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής 
προστασίας, το οποίο κατοχυρώνεται στον 
Χάρτη και εφαρμόζεται σε πολιτικές της 
Ένωσης θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται 
υπόψη κατά την αξιολόγηση της 
σοβαρότητας της βλάβης που μπορεί να 
προκαλέσει ένα σύστημα ΤΝ, μεταξύ 
άλλων και σε σχέση με την υγεία και την 
ασφάλεια των προσώπων.

δυσμενών επιπτώσεων του συστήματος ΤΝ 
στα θεμελιώδη δικαιώματα που 
προστατεύονται από τον Χάρτη έχει 
ιδιαίτερη σημασία για την ταξινόμηση ενός 
συστήματος ΤΝ ως υψηλού κινδύνου. Τα 
δικαιώματα αυτά περιλαμβάνουν το 
δικαίωμα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, 
στον σεβασμό της ιδιωτικής και 
οικογενειακής ζωής, στην προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την 
ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, 
την ελευθερία του συνέρχεσθαι και του 
συνεταιρίζεσθαι, την απαγόρευση των 
διακρίσεων, την εκπαίδευση, την 
προστασία των καταναλωτών, τα 
δικαιώματα των εργαζομένων, την 
ισότητα των φύλων, τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία, το δικαίωμα 
πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου 
δικαστηρίου, το δικαίωμα υπεράσπισης και 
το τεκμήριο αθωότητας, το δικαίωμα 
χρηστής διοίκησης, το δικαίωμα 
προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας, 
και την πολιτιστική πολυμορφία. Πέραν 
των δικαιωμάτων αυτών, είναι σημαντικό 
να επισημανθεί ότι τα παιδιά έχουν ειδικά 
δικαιώματα, όπως αυτά κατοχυρώνονται 
στο άρθρο 24 του Χάρτη της ΕΕ και στη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού (και αναλύονται 
περαιτέρω στο Γενικό Σχόλιο αριθ. 25 της 
UNCRC σχετικά με το ψηφιακό 
περιβάλλον), που αμφότερα απαιτούν να 
λαμβάνονται υπόψη τα ευάλωτα 
χαρακτηριστικά των παιδιών και να 
παρέχεται η προστασία και η φροντίδα που 
απαιτούνται για την ευημερία τους. Το 
θεμελιώδες δικαίωμα σε υψηλό επίπεδο 
περιβαλλοντικής προστασίας, το οποίο 
κατοχυρώνεται στον Χάρτη και 
εφαρμόζεται σε πολιτικές της Ένωσης θα 
πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη κατά 
την αξιολόγηση της σοβαρότητας της 
βλάβης που μπορεί να προκαλέσει ένα 
σύστημα ΤΝ, μεταξύ άλλων και σε σχέση 
με την υγεία και την ασφάλεια των 
προσώπων.
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47α) Οι εν λόγω απαιτήσεις σχετικά με 
τη διαφάνεια και την εξηγησιμότητα της 
λήψης αποφάσεων στον τομέα της ΤΝ θα 
πρέπει επίσης να συμβάλλουν στην 
αντιμετώπιση της αποτρεπτικής 
επίδρασης της ψηφιακής ασυμμετρίας 
και των λεγόμενων «παραπλανητικών 
μοτίβων» που έχουν ως στόχο να 
επηρεάσουν τα άτομα και την εν 
επιγνώσει συγκατάθεσή τους.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48α) Η ανθρώπινη εποπτεία αποσκοπεί 
στην εξυπηρέτηση ανθρωποκεντρικών 
στόχων. Τα άτομα στα οποία ανατίθεται 
η ανθρώπινη εποπτεία θα πρέπει να 
λαμβάνουν επαρκή εκπαίδευση και 
κατάρτιση σχετικά με τη λειτουργία του 
συστήματος ΤΝ, τις ικανότητές του να 
επηρεάζει ή να λαμβάνει αποφάσεις, τις 
πιθανές επιβλαβείς επιπτώσεις που 
μπορεί να προκαλέσει, ιδίως στα 
θεμελιώδη δικαιώματα, και την 
πιθανότητα εμφάνισής των επιπτώσεων 
αυτών. Τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα 
για την τοποθέτηση των εν λόγω ατόμων 
θα πρέπει να τους παρέχουν το 
προσωπικό, την ψυχολογική υποστήριξη 
και την εξουσία που χρειάζονται για να 
ασκήσουν τα καθήκοντά τους.

Τροπολογία 13
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 57 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(57α) Τα συστήματα ΤΝ που έχουν 
διατεθεί στην αγορά αλλά απαιτούν 
περαιτέρω κατάρτιση ή τη χρήση 
μοντέλου που δεν παρέχεται από τον 
πάροχο θα πρέπει να θεωρούνται 
συστήματα ΤΝ γενικού σκοπού. Η 
κατάρτιση των συστημάτων αυτών μετά 
τη διάθεσή τους στην αγορά θα πρέπει να 
θεωρείται προσαρμογή τους σε 
συγκεκριμένο σκοπό·

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 57 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(57β) Οι άδειες λογισμικού ανοικτού 
κώδικα επιτρέπουν στους χρήστες να 
εκτελούν, να αντιγράφουν, να διανέμουν, 
να μελετούν, να τροποποιούν και να 
βελτιώνουν ελεύθερα το λογισμικό. Εξ 
ορισμού, η χρήση λογισμικού ανοικτού 
κώδικα με τον τρόπο αυτό συνεπάγεται 
ότι ο χρήστης υπέχει ευθύνη, ενώ όταν 
ένας πάροχος παρέχει λογισμικό ανοικτού 
κώδικα εμπορικά στο πλαίσιο ενός 
μοντέλου λογισμικού ως υπηρεσίας 
(SaaS) ή επαγγελματικών υπηρεσιών, 
τότε ο πάροχος μπορεί να διατηρεί την 
ευθύνη αντί του χρήστη. Σύμφωνα με 
έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η 
συνεισφορά του λογισμικού ανοικτού 
κώδικα στο ΑΕγχΠ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης εκτιμάται ότι ανέρχεται στα 65-
95 δισ. ευρώ, με σημαντικές ευκαιρίες 
ανάπτυξης για την οικονομία της 
Ένωσης. Οι πάροχοι ανοικτού κώδικα θα 
πρέπει να είναι σε θέση να υιοθετήσουν 
το ίδιο οικονομικό μοντέλο για τα 
συστήματα ΤΝ. Κατά συνέπεια, οι 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν 
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θα πρέπει να εφαρμόζονται στα 
συστήματα ΤΝ ανοικτού κώδικα έως 
ότου τεθούν σε λειτουργία τα εν λόγω 
συστήματα. Για να διασφαλιστεί ότι τα 
συστήματα ΤΝ δεν μπορούν να τεθούν σε 
λειτουργία χωρίς να συμμορφώνονται με 
τον παρόντα κανονισμό, όταν τίθεται σε 
λειτουργία ένα σύστημα ΤΝ ανοικτού 
κώδικα, οι υποχρεώσεις που συνδέονται 
με τους παρόχους θα πρέπει να 
μεταβιβάζονται στο πρόσωπο που θέτει 
το σύστημα σε λειτουργία.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 73

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(73) Για την προώθηση και την 
προστασία της καινοτομίας, είναι 
σημαντικό να λαμβάνονται ιδιαιτέρως 
υπόψη τα συμφέροντα των παρόχων 
μικρής κλίμακας και των χρηστών 
συστημάτων ΤΝ. Για τον σκοπό αυτό, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν 
πρωτοβουλίες που θα απευθύνονται στους 
εν λόγω φορείς εκμετάλλευσης, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά την ευαισθητοποίηση 
και την ενημέρωση. Επιπλέον, τα ειδικά 
συμφέροντα και οι ανάγκες των παρόχων 
μικρής κλίμακας λαμβάνονται υπόψη κατά 
τον καθορισμό των τελών αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης από τους κοινοποιημένους 
οργανισμούς. Οι δαπάνες μετάφρασης που 
σχετίζονται με την υποχρεωτική 
τεκμηρίωση και επικοινωνία με τις αρχές 
ενδέχεται να αποτελούν σημαντικό κόστος 
για τους παρόχους και άλλους φορείς 
εκμετάλλευσης, ιδίως τους φορείς μικρής 
κλίμακας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
ενδεχομένως να διασφαλίσουν ότι μία από 
τις γλώσσες που καθορίζουν και 
αποδέχονται για την τεκμηρίωση των 
σχετικών παρόχων και για την επικοινωνία 
με τους φορείς εκμετάλλευσης είναι 
γλώσσα ευρέως κατανοητή από τον 

(73) Για την προώθηση και την 
προστασία της καινοτομίας, είναι 
σημαντικό να λαμβάνονται ιδιαιτέρως 
υπόψη τα συμφέροντα των παρόχων 
μικρής κλίμακας και των χρηστών 
συστημάτων ΤΝ. Για τον σκοπό αυτό, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν 
πρωτοβουλίες που θα απευθύνονται στους 
εν λόγω φορείς εκμετάλλευσης, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά τον γραμματισμό στον 
τομέα της ΤΝ, την ευαισθητοποίηση και 
την ενημέρωση. Επιπλέον, τα ειδικά 
συμφέροντα και οι ανάγκες των παρόχων 
μικρής κλίμακας λαμβάνονται υπόψη κατά 
τον καθορισμό των τελών αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης από τους κοινοποιημένους 
οργανισμούς. Οι δαπάνες μετάφρασης που 
σχετίζονται με την υποχρεωτική 
τεκμηρίωση και επικοινωνία με τις αρχές 
ενδέχεται να αποτελούν σημαντικό κόστος 
για τους παρόχους και άλλους φορείς 
εκμετάλλευσης, ιδίως τους φορείς μικρής 
κλίμακας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
ενδεχομένως να διασφαλίσουν ότι μία από 
τις γλώσσες που καθορίζουν και 
αποδέχονται για την τεκμηρίωση των 
σχετικών παρόχων και για την επικοινωνία 
με τους φορείς εκμετάλλευσης είναι 
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μεγαλύτερο δυνατό αριθμό διασυνοριακών 
χρηστών.

γλώσσα ευρέως κατανοητή από τον 
μεγαλύτερο δυνατό αριθμό διασυνοριακών 
χρηστών.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 76

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(76) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
ομαλή, αποτελεσματική και 
εναρμονισμένη εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού θα πρέπει να συσταθεί 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Τεχνητής 
Νοημοσύνης. Το Συμβούλιο θα πρέπει να 
είναι αρμόδιο για την εκτέλεση ορισμένων 
συμβουλευτικών καθηκόντων, 
συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης 
γνωμών, συστάσεων, συμβουλών ή 
κατευθυντήριων οδηγιών σε θέματα που 
σχετίζονται με την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, μεταξύ άλλων σε σχέση με 
τεχνικές προδιαγραφές ή υφιστάμενα 
πρότυπα όσον αφορά τις απαιτήσεις που 
θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό, 
καθώς και της παροχής συμβουλών και 
συνδρομής στην Επιτροπή για 
συγκεκριμένα ζητήματα που σχετίζονται 
με την τεχνητή νοημοσύνη.

(76) Προκειμένου να αποφευχθεί ο 
κατακερματισμός και να διασφαλιστεί η 
βέλτιστη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, 
είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική και εναρμονισμένη 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Για 
τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να συσταθεί 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Τεχνητής 
Νοημοσύνης, στο οποίο θα πρέπει να 
ανατεθούν ορισμένα συμβουλευτικά 
καθήκοντα, συμπεριλαμβανομένης της 
έκδοσης γνωμών, συστάσεων, συμβουλών 
ή κατευθυντήριων οδηγιών σε θέματα που 
σχετίζονται με την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, μεταξύ άλλων σε σχέση με 
τεχνικές προδιαγραφές ή υφιστάμενα 
πρότυπα όσον αφορά τις απαιτήσεις που 
θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό, 
καθώς και της παροχής συμβουλών και 
συνδρομής στην Επιτροπή για 
συγκεκριμένα ζητήματα που σχετίζονται 
με την τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, μια 
τέτοια λύση ενδέχεται να αποδειχθεί 
ανεπαρκής για τη διασφάλιση μιας 
πλήρως συνεκτικής διασυνοριακής 
δράσης και, κατά συνέπεια, [εντός τριών 
ετών από την ημερομηνία εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή θα 
πρέπει να εξετάσει κατά πόσον χρειάζεται 
να συσταθεί οργανισμός της ΕΕ 
προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεπής 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σε 
επίπεδο Ένωσης.

Τροπολογία 17
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 57 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(76α) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
συστήσει εκ νέου την ομάδα 
εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου ή 
παρόμοιο όργανο με νέα και ισόρροπη 
σύνθεση, που να περιλαμβάνει ίσο αριθμό 
εμπειρογνωμόνων από ΜΜΕ και νεοφυείς 
επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις, την 
ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, 
κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία 
των πολιτών. Αυτή η νέα ομάδα 
εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για 
την αξιόπιστη ΤΝ θα πρέπει να ενεργεί ως 
συμβουλευτικό όργανο όχι μόνο της 
Επιτροπής αλλά και του συμβουλίου. Η 
νέα ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού 
επιπέδου για την αξιόπιστη ΤΝ πρέπει να 
έχει την ευκαιρία να μοιράζεται την 
πρακτική και τεχνική εμπειρογνωσία της 
σε ειδική συνεδρίαση με το συμβούλιο 
τουλάχιστον κάθε τρίμηνο.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 77

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(77) Τα κράτη μέλη διαδραματίζουν 
καίριο ρόλο στην εφαρμογή και την 
επιβολή του παρόντος κανονισμού. Στο 
πλαίσιο αυτό, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει 
να ορίσει μία ή περισσότερες εθνικές 
αρμόδιες αρχές για την εποπτεία της 
εφαρμογής και της υλοποίησης του 
παρόντος κανονισμού. Προκειμένου να 
αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της 
οργάνωσης από την πλευρά των κρατών 
μελών και να δημιουργηθεί ένα επίσημο 
σημείο επαφής με το κοινό και άλλους 
ομολόγους σε επίπεδο κρατών μελών και 
σε επίπεδο Ένωσης, σε κάθε κράτος μέλος 

(77) Τα κράτη μέλη διαδραματίζουν 
καίριο ρόλο στην εφαρμογή και την 
επιβολή του παρόντος κανονισμού. Στο 
πλαίσιο αυτό, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει 
να ορίσει μία ή περισσότερες εθνικές 
αρμόδιες αρχές για την εποπτεία της 
εφαρμογής και της υλοποίησης του 
παρόντος κανονισμού. Προκειμένου να 
αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της 
οργάνωσης από την πλευρά των κρατών 
μελών και να δημιουργηθεί ένα επίσημο 
σημείο επαφής με το κοινό και άλλους 
ομολόγους σε επίπεδο κρατών μελών και 
σε επίπεδο Ένωσης, σε κάθε κράτος μέλος 
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θα πρέπει να οριστεί μία εθνική αρχή ως 
εθνική εποπτική αρχή.

θα πρέπει να οριστεί μία εθνική αρχή ως 
εθνική εποπτική αρχή. Προκειμένου να 
διευκολυνθεί η συνεπής και συνεκτική 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, οι 
εθνικές εποπτικές αρχές θα πρέπει να 
συνεργάζονται ουσιαστικά και τακτικά 
όχι μόνο με το συμβούλιο, αλλά και 
μεταξύ τους, για την προώθηση της 
ανταλλαγής σχετικών πληροφοριών και 
βέλτιστων πρακτικών. Στο πλαίσιο αυτό 
και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι —
δεδομένης της τρέχουσας έλλειψης 
εμπειρογνωμόνων στον τομέα της ΤΝ— 
ενδέχεται να είναι δύσκολο να 
διασφαλιστεί σε εθνικό επίπεδο η 
επαρκής στελέχωση των εποπτικών 
αρχών για την εκτέλεση των καθηκόντων 
τους, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται 
επίσης θερμά να εξετάσουν τη 
δυνατότητα δημιουργίας διεθνικών 
οντοτήτων με σκοπό να διασφαλιστεί η 
κοινή εποπτεία της εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 80 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(80α) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 
επηρεάζονται από αποφάσεις που 
λαμβάνονται από συστήματα ΤΝ και 
παράγουν έννομα αποτελέσματα τα οποία 
επηρεάζουν δυσμενώς την υγεία, την 
ασφάλεια, τα θεμελιώδη δικαιώματα, την 
κοινωνικοοικονομική ευημερία ή 
οποιοδήποτε άλλο από τα δικαιώματά 
τους που απορρέουν από τις υποχρεώσεις 
που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, 
θα πρέπει να δικαιούνται να λάβουν 
επεξήγηση της εν λόγω απόφασης. Η 
επεξήγηση αυτή πρέπει να παρέχεται στα 
θιγόμενα πρόσωπα και, ως εκ τούτου, 
κατά την παροχή της εν λόγω 
επεξήγησης, οι πάροχοι και οι χρήστες θα 
πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη ότι 
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το επίπεδο εμπειρογνωσίας και γνώσεων 
του μέσου καταναλωτή ή πολίτη όσον 
αφορά τα συστήματα ΤΝ είναι 
περιορισμένο και πολύ χαμηλότερο από 
το δικό τους. Από την άλλη πλευρά, 
ορισμένα συστήματα ΤΝ δεν μπορούν να 
εξηγήσουν τις αποφάσεις τους πέραν των 
αρχικών δεδομένων εισόδου. Όταν τα 
συστήματα ΤΝ υποχρεούνται αλλά δεν 
μπορούν να παρέχουν επεξήγηση, θα 
πρέπει να δηλώνουν σαφώς ότι δεν είναι 
δυνατή η παροχή της εν λόγω 
επεξήγησης. Αυτό θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη από κάθε διοικητική, 
μη διοικητική ή δικαστική αρχή που 
χειρίζεται καταγγελίες από θιγόμενα 
πρόσωπα.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 85

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(85) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
το κανονιστικό πλαίσιο μπορεί να 
προσαρμόζεται όταν απαιτείται, θα πρέπει 
να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 ΣΛΕΕ ώστε να τροποποιεί τις 
τεχνικές και τις προσεγγίσεις που 
αναφέρονται στο παράρτημα Ι για τον 
καθορισμό των συστημάτων ΤΝ, την 
ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης που 
παρατίθεται στο παράρτημα II, τα 
συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου που 
απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ, τις 
διατάξεις που αφορούν τον τεχνικό φάκελο 
στο παράρτημα IV, το περιεχόμενο της 
δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ που 
αναφέρεται στο παράρτημα V, τις 
διατάξεις που αφορούν τις διαδικασίες 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης στα 
παραρτήματα VI και VII και τις διατάξεις 
για τον καθορισμό των συστημάτων ΤΝ 
υψηλού κινδύνου στα οποία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται η διαδικασία αξιολόγησης της 

(85) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
το κανονιστικό πλαίσιο μπορεί να 
προσαρμόζεται όταν απαιτείται, θα πρέπει 
να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 ΣΛΕΕ ώστε να τροποποιεί τις 
τεχνικές και τις προσεγγίσεις που 
αναφέρονται στο παράρτημα Ι για τον 
καθορισμό των συστημάτων ΤΝ, την 
ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης που 
παρατίθεται στο παράρτημα II, τα 
συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου που 
απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ, τις 
διατάξεις που αφορούν τον τεχνικό φάκελο 
στο παράρτημα IV, το περιεχόμενο της 
δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ που 
αναφέρεται στο παράρτημα V, τις 
διατάξεις που αφορούν τις διαδικασίες 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης στα 
παραρτήματα VI και VII και τις διατάξεις 
για τον καθορισμό των συστημάτων ΤΝ 
υψηλού κινδύνου στα οποία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται η διαδικασία αξιολόγησης της 
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συμμόρφωσης βάσει αξιολόγησης του 
συστήματος διαχείρισης της ποιότητας και 
αξιολόγησης του τεχνικού φακέλου. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να 
διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της 
εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, 
μεταξύ άλλων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, και οι διαβουλεύσεις 
αυτές να πραγματοποιούνται σύμφωνα με 
τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική 
συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη 
βελτίωση του νομοθετικού έργου 58. Πιο 
συγκεκριμένα, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην 
προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
κατά τον ίδιο χρόνο με τους 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και 
οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις 
των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 
Επιτροπής που ασχολούνται με την 
προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων.

συμμόρφωσης βάσει αξιολόγησης του 
συστήματος διαχείρισης της ποιότητας και 
αξιολόγησης του τεχνικού φακέλου. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να 
διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της 
εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, 
μεταξύ άλλων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, και οι διαβουλεύσεις 
αυτές να πραγματοποιούνται σύμφωνα με 
τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική 
συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη 
βελτίωση του νομοθετικού έργου58. Στις εν 
λόγω διαβουλεύσεις θα πρέπει να 
συμμετέχει ισορροπημένη επιλογή 
ενδιαφερόμενων μερών, μεταξύ άλλων 
οργανώσεις καταναλωτών, ενώσεις που 
εκπροσωπούν τα θιγόμενα πρόσωπα, 
εκπρόσωποι επιχειρήσεων από διάφορους 
τομείς και διαφόρων μεγεθών, 
συνδικαλιστικές οργανώσεις καθώς και 
ερευνητές και επιστήμονες. Πιο 
συγκεκριμένα, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην 
προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
κατά τον ίδιο χρόνο με τους 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και 
οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις 
των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 
Επιτροπής που ασχολούνται με την 
προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 86 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(86α) Δεδομένων των ραγδαίων 
τεχνολογικών εξελίξεων και της 
απαιτούμενης τεχνικής εμπειρογνωσίας 
για τη διενέργεια της αξιολόγησης των 
συστημάτων ΤΝ υψηλού κινδύνου, οι 
εξουσίες και οι εκτελεστικές 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0206&from=EN#footnote59
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αρμοδιότητες που ανατίθενται στην 
Επιτροπή θα πρέπει να ασκούνται με τη 
μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να επανεξετάζει τακτικά το 
παράρτημα ΙΙΙ χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, σε διαβούλευση με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) εναρμονισμένους κανόνες 
διαφάνειας για ορισμένα συστήματα ΤΝ·

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 25

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) υψηλό επίπεδο προστασίας των 
δημόσιων συμφερόντων, όπως η υγεία, η 
ασφάλεια, τα θεμελιώδη δικαιώματα και 
το περιβάλλον, από πιθανές βλάβες που 
προκαλούνται από την τεχνητή 
νοημοσύνη·

Τροπολογία 26

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 27

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

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

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) παρόχους και χρήστες συστημάτων 
ΤΝ οι οποίοι βρίσκονται σε τρίτη χώρα, 
όταν τα στοιχεία εξόδου, δηλαδή οι 
προβλέψεις, οι συστάσεις ή οι αποφάσεις 
που παράγει το σύστημα και επηρεάζουν 
το περιβάλλον με το οποίο αλληλεπιδρά, 
χρησιμοποιούνται στην Ένωση και θέτουν 
σε κίνδυνο το περιβάλλον ή την υγεία, την 
ασφάλεια ή τα θεμελιώδη δικαιώματα 
φυσικών προσώπων που έχουν φυσική 
παρουσία στην Ένωση, στον βαθμό που ο 
πάροχος ή ο χρήστης έχει επιτρέψει, 
γνωρίζει ή μπορεί εύλογα να αναμένει την 
εν λόγω χρήση·

Τροπολογία 30



PE719.827v02-00 22/84 AD\1262500EL.docx

EL

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Τροπολογία 32

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

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

διαγράφεται

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ο παρών κανονισμός δεν 
επηρεάζει τις δραστηριότητες έρευνας, 
δοκιμών και ανάπτυξης σχετικά με ένα 
σύστημα ΤΝ πριν από τη διάθεση του εν 
λόγω συστήματος στην αγορά ή τη θέση 
του σε λειτουργία, υπό την προϋπόθεση 
ότι οι εν λόγω δραστηριότητες 
διεξάγονται με σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και του εφαρμοστέου 
ενωσιακού δικαίου. Ανατίθεται στην 
Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 73 για τον προσδιορισμό της εν 
λόγω εξαίρεσης. Το συμβούλιο παρέχει 
καθοδήγηση σχετικά με τη διακυβέρνηση 
της έρευνας και ανάπτυξης σύμφωνα με 
το άρθρο 56 παράγραφος 2 στοιχείο γγ), 
με στόχο, μεταξύ άλλων, να υπάρχει 
συντονισμός όσον αφορά τον τρόπο με 
τον οποίο η Επιτροπή και οι εθνικές 
εποπτικές αρχές εφαρμόζουν την 
εξαίρεση αυτή.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Ο τίτλος III του παρόντος 
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κανονισμού δεν εφαρμόζεται σε 
συστήματα ΤΝ που χρησιμοποιούνται σε 
αυστηρά διεπιχειρησιακό περιβάλλον και 
υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω 
συστήματα δεν ενέχουν κίνδυνο 
πρόκλησης βλάβης στο περιβάλλον, την 
υγεία ή την ασφάλεια ή κίνδυνο δυσμενών 
επιπτώσεων στα θεμελιώδη δικαιώματα.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Ο παρών κανονισμός δεν 
εφαρμόζεται στα συστήματα ΤΝ 
ανοικτού κώδικα έως ότου τα εν λόγω 
συστήματα τεθούν σε λειτουργία ή 
καταστούν διαθέσιμα στην αγορά έναντι 
πληρωμής, ανεξάρτητα από το αν η εν 
λόγω πληρωμή αφορά το ίδιο το σύστημα 
ΤΝ, την παροχή του συστήματος ΤΝ ως 
υπηρεσίας ή την παροχή τεχνικής 
υποστήριξης για το σύστημα ΤΝ ως 
υπηρεσία.

Τροπολογία 36

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 37

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β) «συστήματα ΤΝ ανοικτού 
κώδικα»: συστήματα ΤΝ, 
συμπεριλαμβανομένων δεδομένων 
δοκιμών και εκπαίδευσης, ή 
εκπαιδευμένων μοντέλων, που 
διανέμονται βάσει ανοικτών αδειών.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 39

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) «θιγόμενο πρόσωπο»: κάθε 
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φυσικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων που 
υπάγεται σε σύστημα ΤΝ ή επηρεάζεται 
από αυτό·

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 44 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44α) «γραμματισμός στον τομέα της 
ΤΝ»: οι δεξιότητες, οι γνώσεις και η 
κατανόηση που αφορούν συστήματα ΤΝ 
και είναι απαραίτητες για τη 
συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό 
και την επιβολή του·

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4α
Γενικές αρχές που ισχύουν για όλα τα 

συστήματα ΤΝ
1. Όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης ΤΝ 
τηρούν τις ακόλουθες γενικές αρχές που 
θεσπίζουν ένα πλαίσιο υψηλού επιπέδου 
το οποίο προωθεί μια συνεκτική 
ανθρωποκεντρική ευρωπαϊκή προσέγγιση 
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για δεοντολογική και αξιόπιστη τεχνητή 
νοημοσύνη, η οποία συνάδει πλήρως με 
τον Χάρτη, καθώς και με τις αξίες στις 
οποίες βασίζεται η Ένωση:
• «ανθρώπινη παρέμβαση και εποπτεία»: 
τα συστήματα ΤΝ αναπτύσσονται και 
χρησιμοποιούνται ως εργαλείο που 
εξυπηρετεί τον άνθρωπο, σέβεται την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την 
προσωπική αυτονομία και λειτουργεί 
κατά τρόπο που μπορεί να ελέγχεται και 
να εποπτεύεται κατάλληλα από τον 
άνθρωπο. 
• «τεχνική στιβαρότητα και ασφάλεια»: 
τα συστήματα ΤΝ αναπτύσσονται και 
χρησιμοποιούνται κατά τρόπο ώστε να 
ελαχιστοποιούνται οι ακούσιες και 
απροσδόκητες βλάβες, καθώς και να 
είναι στιβαρά σε περίπτωση ακούσιων 
προβλημάτων και ανθεκτικά σε 
προσπάθειες τροποποίησης της χρήσης ή 
των επιδόσεων του συστήματος ΤΝ που 
αποσκοπούν στην παράνομη χρήση του 
από κακόβουλους τρίτους. 
• «προστασία της ιδιωτικότητας και 
διακυβέρνηση των δεδομένων»: τα 
συστήματα ΤΝ αναπτύσσονται και 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους 
υφιστάμενους κανόνες για την προστασία 
της ιδιωτικότητας και των δεδομένων, 
και επεξεργάζονται δεδομένα που 
πληρούν υψηλά πρότυπα ποιότητας και 
ακεραιότητας. 
• «διαφάνεια»: τα συστήματα ΤΝ 
αναπτύσσονται και χρησιμοποιούνται 
κατά τρόπο που επιτρέπει την κατάλληλη 
ιχνηλασιμότητα και εξηγησιμότητα, ενώ 
παράλληλα οι άνθρωποι ενημερώνονται 
ότι επικοινωνούν ή αλληλεπιδρούν με ένα 
σύστημα ΤΝ, οι χρήστες ενημερώνονται 
δεόντως σχετικά με τις ικανότητες και 
τους περιορισμούς του εν λόγω 
συστήματος ΤΝ και τα θιγόμενα 
πρόσωπα ενημερώνονται δεόντως 
σχετικά με τα δικαιώματά τους. 
• «διαφορετικότητα, μη διακριτική 
μεταχείριση και δικαιοσύνη»: τα 
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συστήματα ΤΝ αναπτύσσονται και 
χρησιμοποιούνται κατά τρόπο που 
συμπεριλαμβάνει διάφορους παράγοντες 
και προωθεί την ίση πρόσβαση, την 
ισότητα των φύλων και την πολιτιστική 
πολυμορφία, αποφεύγοντας παράλληλα 
περιπτώσεις διακριτικής μεταχείρισης 
και άδικης μεροληψίας που 
απαγορεύονται από το ενωσιακό ή το 
εθνικό δίκαιο. 
• «κοινωνική και περιβαλλοντική 
ευημερία»: τα συστήματα ΤΝ 
αναπτύσσονται και χρησιμοποιούνται με 
βιώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον 
τρόπο, καθώς και με τρόπο που αποβαίνει 
προς όφελος όλων των ανθρώπων, ενώ 
παράλληλα παρακολουθούνται και 
αξιολογούνται οι μακροπρόθεσμες 
επιπτώσεις στο άτομο, την κοινωνία και 
τη δημοκρατία. 
2. Η παράγραφος 1 δεν θίγει τις 
υποχρεώσεις που προβλέπονται από το 
ισχύον ενωσιακό και εθνικό δίκαιο.
Όσον αφορά τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου, οι γενικές αρχές 
μετουσιώνονται στις απαιτήσεις των 
άρθρων 8 έως 15 του παρόντος 
κανονισμού, με τις οποίες 
συμμορφώνονται οι πάροχοι ή οι χρήστες. 
Όσον αφορά όλα τα υπόλοιπα συστήματα 
ΤΝ, ενθαρρύνεται θερμά η εθελοντική 
εφαρμογή βάσει εναρμονισμένων 
προτύπων, τεχνικών προδιαγραφών και 
κωδίκων δεοντολογίας, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 69, με σκοπό την εκπλήρωση 
των αρχών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1. 
3. Η Επιτροπή και το συμβούλιο 
εκδίδουν συστάσεις που βοηθούν στην 
καθοδήγηση των παρόχων και των 
χρηστών σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης 
και χρήσης των συστημάτων ΤΝ 
σύμφωνα με τις γενικές αρχές. Οι 
ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης 
λαμβάνουν υπόψη τις γενικές αρχές που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 ως 
στόχους που βασίζονται στα 
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αποτελέσματα κατά την ανάπτυξη των 
κατάλληλων εναρμονισμένων προτύπων 
για συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 40 
παράγραφος 2β.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4β
Γραμματισμός στον τομέα της ΤΝ

1. Κατά την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, η Ένωση και τα κράτη μέλη 
προωθούν μέτρα και εργαλεία για την 
ανάπτυξη επαρκούς επιπέδου 
γραμματισμού στον τομέα της ΤΝ, σε 
όλους τους κλάδους και λαμβάνοντας 
υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες των 
ενδιαφερόμενων ομάδων παρόχων, 
χρηστών και θιγόμενων προσώπων, 
μεταξύ άλλων μέσω προγραμμάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, απόκτησης 
δεξιοτήτων και επανειδίκευσης, και 
διασφαλίζοντας παράλληλα την 
κατάλληλη ισορροπία ως προς το φύλο 
και την ηλικία, προκειμένου να καταστεί 
δυνατός ο δημοκρατικός έλεγχος των 
συστημάτων ΤΝ.
2. Οι πάροχοι και οι χρήστες 
συστημάτων ΤΝ προωθούν εργαλεία και 
λαμβάνουν μέτρα για να εξασφαλίσουν 
επαρκές επίπεδο γραμματισμού στον 
τομέα της ΤΝ για το προσωπικό τους και 
άλλα πρόσωπα που ασχολούνται με τη 
λειτουργία και τη χρήση συστημάτων ΤΝ 
για λογαριασμό τους, συνεκτιμώντας τις 
τεχνικές γνώσεις, την εμπειρία, την 
εκπαίδευση και κατάρτισή τους και το 
περιβάλλον στο οποίο πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν τα συστήματα ΤΝ, και 
λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσωπα ή τις 
ομάδες προσώπων στα οποία πρόκειται 
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να χρησιμοποιηθούν τα συστήματα ΤΝ. 
3. Τα εν λόγω εργαλεία και μέτρα 
γραμματισμού συνίστανται, ιδίως, στη 
διδασκαλία και εκμάθηση βασικών 
εννοιών και δεξιοτήτων σχετικά με τα 
συστήματα ΤΝ και τη λειτουργία τους, 
μεταξύ άλλων τα διάφορα είδη προϊόντων 
και χρήσεων, τους κινδύνους και τα 
οφέλη τους, και τη σοβαρότητα της 
πιθανής βλάβης που μπορούν να 
προκαλέσουν, καθώς και την πιθανότητα 
να προκύψει βλάβη. 
4. Επαρκές επίπεδο γραμματισμού 
στον τομέα της ΤΝ είναι αυτό που 
συμβάλλει, κατά περίπτωση, στην 
ικανότητα των παρόχων και των 
χρηστών να διασφαλίζουν τη 
συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό 
και την επιβολή του.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – 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 κατάρτιση των 
χρηστών, κατά τρόπο ώστε να 
διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο 
γραμματισμού στον τομέα της ΤΝ 
σύμφωνα με το άρθρο 4β.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 9
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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 συστημάτων 
ΤΝ που καλύπτονται ήδη από άλλες 
πράξεις του ενωσιακού δικαίου που 
απαιτούν από αυτούς να θέσουν σε 
εφαρμογή συγκεκριμένα συστήματα 
διαχείρισης κινδύνου, 
συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών 
ιδρυμάτων 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 
τις εν λόγω πράξεις του ενωσιακού 
δικαίου.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαφάνεια και πληροφόρηση των χρηστών Διαφάνεια και πληροφόρηση

Τροπολογία 47

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 

1. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου σχεδιάζονται και αναπτύσσονται 
κατά τρόπο που διασφαλίζει ότι η 
λειτουργία τους είναι επαρκώς διαφανής 
ώστε οι πάροχοι και οι χρήστες να είναι σε 
θέση να κατανοούν εύλογα τη λειτουργία 
του συστήματος. Διασφαλίζεται 
κατάλληλη διαφάνεια σύμφωνα με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό του συστήματος ΤΝ, 
με στόχο την επίτευξη συμμόρφωσης με 
τις σχετικές υποχρεώσεις του παρόχου και 
του χρήστη οι οποίες καθορίζονται στο 
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παρόντος τίτλου. κεφάλαιο 3 του παρόντος τίτλου.

Στο πλαίσιο αυτό, διαφάνεια σημαίνει ότι, 
κατά τη διάθεση του συστήματος ΤΝ 
υψηλού κινδύνου στην αγορά, 
χρησιμοποιούνται όλα τα τεχνικά μέσα 
που είναι διαθέσιμα σύμφωνα με τη 
γενικά αναγνωρισμένη εξέλιξη της 
τεχνολογίας, για να διασφαλιστεί ότι τα 
στοιχεία εξόδου του συστήματος ΤΝ 
μπορούν να ερμηνευτούν από τον πάροχο 
και τον χρήστη. Ο χρήστης πρέπει να έχει 
τη δυνατότητα να κατανοεί και να 
χρησιμοποιεί κατάλληλα το σύστημα ΤΝ, 
γνωρίζοντας γενικά τον τρόπο 
λειτουργίας του συστήματος ΤΝ και τα 
δεδομένα που επεξεργάζεται, ούτως ώστε 
να μπορεί ο χρήστης να εξηγήσει τις 
αποφάσεις που λαμβάνει το σύστημα ΤΝ 
στο θιγόμενο πρόσωπο σύμφωνα με το 
άρθρο 68 στοιχείο γ).

Τροπολογία 48

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 σε σταθερό 
μέσο, οι οποίες περιλαμβάνουν 
συνοπτικές, ορθές, σαφείς και, στο μέτρο 
του δυνατού, πλήρεις πληροφορίες που 
βοηθούν στη λειτουργία και τη 
συντήρηση του συστήματος ΤΝ, 
υποστηρίζουν τη λήψη 
εμπεριστατωμένων αποφάσεων από τους 
χρήστες και είναι ευλόγως συναφείς, 
προσβάσιμες και κατανοητές από τους 
χρήστες.

Τροπολογία 49
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι πληροφορίες που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2 διευκρινίζουν:

3. Για την επίτευξη των 
αποτελεσμάτων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, οι πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 
διευκρινίζουν:

Τροπολογία 50

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, των εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων του·

Τροπολογία 51

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) εάν δεν είναι τα ίδια με αυτά του 
παρόχου, την ταυτότητα και τα στοιχεία 
επικοινωνίας της οντότητας που 
διενήργησε την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης και, κατά περίπτωση, του 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της·

Τροπολογία 52

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

και τους περιορισμούς των επιδόσεων του 
συστήματος ΤΝ υψηλού κινδύνου, μεταξύ 
άλλων τα εξής, κατά περίπτωση:

Τροπολογία 53

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 και το οποίο μπορεί να 
αναμένεται, καθώς και κάθε σαφώς 
γνωστή και προβλέψιμη περίσταση που 
μπορεί να έχει αντίκτυπο στο εν λόγω 
αναμενόμενο επίπεδο ακρίβειας, 
στιβαρότητας και κυβερνοασφάλειας·

Τροπολογία 54

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 σαφώς 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, τα θεμελιώδη δικαιώματα ή το 
περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων, κατά 
περίπτωση, ενδεικτικών παραδειγμάτων 
των εν λόγω περιορισμών και σεναρίων 
για τα οποία δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται το σύστημα·

Τροπολογία 55
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – στοιχείο β – σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii α) τον βαθμό στον οποίο το σύστημα 
ΤΝ μπορεί να εξηγήσει τις αποφάσεις που 
λαμβάνει·

Τροπολογία 56

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, λαμβανομένου υπόψη 
του επιδιωκόμενου σκοπού του 
συστήματος ΤΝ.

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) την αναμενόμενη διάρκεια ζωής 
του συστήματος ΤΝ υψηλού κινδύνου και 
τυχόν απαραίτητα μέτρα συντήρησης και 
φροντίδας για τη διασφάλιση της ορθής 
λειτουργίας του εν λόγω συστήματος ΤΝ, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά τις 
επικαιροποιήσεις του λογισμικού.

ε) τυχόν απαραίτητα μέτρα 
συντήρησης και φροντίδας για τη 
διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του εν 
λόγω συστήματος ΤΝ, μεταξύ άλλων όσον 
αφορά τις επικαιροποιήσεις του 
λογισμικού, κατά την αναμενόμενη 
διάρκεια ζωής του.

Τροπολογία 58
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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.

Τροπολογία 59

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε β) Οι πληροφορίες παρέχονται 
τουλάχιστον στη γλώσσα της χώρας στην 
οποία χρησιμοποιείται το σύστημα ΤΝ.

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Προκειμένου να τηρούν τις 
υποχρεώσεις που καθορίζονται στο παρόν 
άρθρο, οι πάροχοι και οι χρήστες 
διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο 
γραμματισμού στον τομέα της ΤΝ 
σύμφωνα με το άρθρο 4β.

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 1. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
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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.

κινδύνου σχεδιάζονται και αναπτύσσονται 
κατά τέτοιο τρόπο, μεταξύ άλλων με 
κατάλληλα εργαλεία διεπαφής ανθρώπου-
μηχανής, ώστε να μπορούν να 
εποπτεύονται αποτελεσματικά από φυσικά 
πρόσωπα, ανάλογα με τους κινδύνους που 
συνδέονται με τα εν λόγω συστήματα. Τα 
φυσικά πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για 
τη διασφάλιση της ανθρώπινης εποπτείας 
διαθέτουν επαρκές επίπεδο γραμματισμού 
στον τομέα της ΤΝ σύμφωνα με το άρθρο 
4β και την αναγκαία υποστήριξη και 
εξουσία για την άσκηση της εν λόγω 
λειτουργίας, κατά τη διάρκεια της 
περιόδου κατά την οποία χρησιμοποιείται 
το σύστημα ΤΝ, καθώς και για τη 
διενέργεια ενδελεχούς έρευνας μετά από 
τυχόν περιστατικό.

Τροπολογία 62

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 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 κακής χρήσης, 
ιδιαίτερα όταν οι κίνδυνοι αυτοί 
εξακολουθούν να υφίστανται παρά την 
εφαρμογή άλλων απαιτήσεων που 
ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο και όταν οι 
αποφάσεις που βασίζονται αποκλειστικά 
σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία από 
συστήματα ΤΝ παράγουν έννομα ή άλλως 
σημαντικά αποτελέσματα για τα 
πρόσωπα ή τις ομάδες προσώπων στα 
οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το 
σύστημα.
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Τροπολογία 63

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 λαμβάνει 
υπόψη τους ειδικούς κινδύνους, το 
επίπεδο αυτοματοποίησης και το πλαίσιο 
του συστήματος ΤΝ και εξασφαλίζεται 
είτε με ένα είτε με όλα τα ακόλουθα είδη 
μέτρων τα οποία:

Τροπολογία 64

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:

Τροπολογία 65

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 σχετικούς 
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·
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Τροπολογία 66

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 τη 
λειτουργία του συστήματος μέσω 
πλήκτρου «διακοπής» ή παρόμοιας 
διαδικασίας που επιτρέπει στο σύστημα 
να σταματήσει σε ασφαλή κατάσταση, 
εκτός εάν η ανθρώπινη παρέμβαση 
αυξάνει τους κινδύνους ή θα επηρέαζε 
αρνητικά τις επιδόσεις, λαμβανομένης 
υπόψη της γενικώς αναγνωρισμένης 
εξέλιξης της τεχνολογίας.

Τροπολογία 67

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 που 
διαθέτουν την απαιτούμενη ικανότητα, 
κατάρτιση και εξουσιοδότηση.

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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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 οικεία 
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·

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – εδάφιο 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 
και τη διεύθυνση επικοινωνίας τους στο 
σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου ή, όταν δεν 
είναι δυνατόν, στη συσκευασία του ή 
στην τεκμηρίωση που το συνοδεύει, κατά 
περίπτωση·

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) καταρτίζουν τον τεχνικό φάκελο 
του συστήματος ΤΝ υψηλού κινδύνου·

γ) διατηρούν την τεκμηρίωση και, 
εφόσον δεν είναι ακόμη διαθέσιμος, 
καταρτίζουν τον τεχνικό φάκελο που 
αναφέρεται στο άρθρο 18·

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ



AD\1262500EL.docx 41/84 PE719.827v02-00

EL

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) τηρούν τα αρχεία καταγραφής που 
δημιουργούνται αυτόματα από τα οικεία 
συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου, 
σύμφωνα με το άρθρο 20, όταν τα εν λόγω 
αρχεία βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους·

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – εδάφιο 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) διενεργούν τη σχετική διαδικασία 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 19, πριν από τη 
διάθεση του συστήματος στην αγορά ή τη 
θέση του σε λειτουργία·

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – εδάφιο 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·

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – εδάφιο 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) κατόπιν αιτήματος αρμόδιας 
εθνικής αρχής, αποδεικνύουν τη 

ι) κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος 
εθνικής αρμόδιας αρχής, παρέχουν τις 
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συμμόρφωση του συστήματος ΤΝ υψηλού 
κινδύνου με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στο κεφάλαιο 2 του παρόντος τίτλου.

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.

Τροπολογία 75

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 νέος πάροχος 
για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού και υπόκειται στις 
υποχρεώσεις που ισχύουν για τον πάροχο 
δυνάμει του άρθρου 16, στις ακόλουθες 
περιστάσεις: 
α) διαθέτει την επωνυμία ή το 
εμπορικό του 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) επιφέρει ουσιαστική τροποποίηση 
στον επιδιωκόμενο σκοπό ή τροποποιεί 
τον επιδιωκόμενο σκοπό συστήματος ΤΝ 
υψηλού κινδύνου που έχει ήδη διατεθεί 
στην αγορά ή έχει τεθεί σε λειτουργία· 
γ) τροποποιεί τον επιδιωκόμενο 
σκοπό ενός συστήματος ΤΝ μη υψηλού 
κινδύνου που έχει ήδη διατεθεί στην 
αγορά ή το θέτει σε λειτουργία κατά 
τρόπο που καθιστά το τροποποιημένο 
σύστημα σύστημα ΤΝ υψηλού κινδύνου· 
δ) διαθέτει στην αγορά ή καθιστά 
διαθέσιμο στην αγορά, με ή χωρίς 
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τροποποίηση και έναντι πληρωμής, 
σύστημα ΤΝ ανοικτού κώδικα, σύστημα 
ΤΝ που προέρχεται από σύστημα ΤΝ 
ανοικτού κώδικα, ή υπηρεσίες τεχνικής 
υποστήριξης για οποιοδήποτε τέτοιο 
σύστημα ΤΝ ανοικτού κώδικα· 
ε) προσαρμόζει ένα σύστημα ΤΝ 
γενικού σκοπού, το οποίο έχει ήδη 
διατεθεί στην αγορά ή τεθεί σε 
λειτουργία, σε συγκεκριμένο 
επιδιωκόμενο σκοπό. 
2. Όταν συντρέχουν οι περιστάσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
στοιχεία α), β), γ) ή δ), ο προηγούμενος 
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 προηγούμενος πάροχος, 
κατόπιν αιτήματος και διατηρώντας τα 
δικά του δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας ή εμπορικά απόρρητα, 
παρέχει στον νέο πάροχο όλες τις 
ουσιώδεις, σχετικές και ευλόγως 
αναμενόμενες πληροφορίες που είναι 
αναγκαίες για τη συμμόρφωση με τις 
υποχρεώσεις που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό.
3. Ο αρχικός πάροχος συστήματος 
ΤΝ γενικού σκοπού, όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 στοιχείο ε), 
διατηρώντας τα δικά του δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας ή εμπορικά 
απόρρητα και λαμβάνοντας υπόψη τους 
κινδύνους που συνδέονται ειδικά με την 
προσαρμογή του συστήματος ΤΝ γενικού 
σκοπού σε συγκεκριμένο επιδιωκόμενο 
σκοπό: 
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 και 3, στο άρθρο 
14 παράγραφος 1 και στο άρθρο 15 του 
παρόντος κανονισμού· 
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β) συμμορφώνεται με τις 
υποχρεώσεις που ορίζονται στα άρθρα 
16αα, 16ε, 16στ, 16ζ, 16θ, 16ι, 48 και 61 
του παρόντος κανονισμού· 
γ) αξιολογεί τις ευλόγως προβλέψιμες 
κακές χρήσεις 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 γενικώς 
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:
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 (API), 
εργαλείων λογισμικού και 
κατασκευαστικών στοιχείων γενικού 
σκοπού, ή οι πάροχοι υπηρεσιών δικτύου 
δεν θεωρούνται πάροχοι για τους 
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σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι χρήστες συστημάτων ΤΝ 
υψηλού κινδύνου χρησιμοποιούν τα 
συστήματα αυτά σύμφωνα με τις οδηγίες 
χρήσης που συνοδεύουν τα συστήματα, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 5.

1. Οι χρήστες συστημάτων ΤΝ 
υψηλού κινδύνου λαμβάνουν κατάλληλα 
οργανωτικά μέτρα και διασφαλίζουν ότι η 
χρήση των εν λόγω συστημάτων 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες 
χρήσης που συνοδεύουν τα συστήματα 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1α έως 5 
του παρόντος άρθρου. Οι χρήστες φέρουν 
την ευθύνη σε περίπτωση οποιασδήποτε 
χρήσης του συστήματος ΤΝ που δεν είναι 
σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης που 
συνοδεύουν τα συστήματα.

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Στον βαθμό που ο χρήστης ασκεί 
έλεγχο επί του συστήματος ΤΝ υψηλού 
κινδύνου, ο εν λόγω χρήστης αναθέτει την 
ανθρώπινη εποπτεία σε φυσικά πρόσωπα 
που διαθέτουν τον απαραίτητο 
γραμματισμό στον τομέα της ΤΝ 
σύμφωνα με το άρθρο 4β.

Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι υποχρεώσεις της παραγράφου 1 2. Οι υποχρεώσεις των παραγράφων 
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ισχύουν με την επιφύλαξη άλλων 
υποχρεώσεων των χρηστών βάσει του 
ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου και της 
διακριτικής ευχέρειας του χρήστη κατά την 
οργάνωση των πόρων του και των 
δραστηριοτήτων για τον σκοπό της 
εφαρμογής των μέτρων ανθρώπινης 
εποπτείας που υποδεικνύει ο πάροχος.

1 και 1α ισχύουν με την επιφύλαξη άλλων 
υποχρεώσεων του χρήστη βάσει του 
ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου και της 
διακριτικής ευχέρειας του χρήστη κατά την 
οργάνωση των πόρων του και των 
δραστηριοτήτων για τον σκοπό της 
εφαρμογής των μέτρων ανθρώπινης 
εποπτείας που υποδεικνύει ο πάροχος.

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 
1, στον βαθμό που ο χρήστης ασκεί έλεγχο 
επί των δεδομένων εισόδου, ο εν λόγω 
χρήστης διασφαλίζει ότι τα δεδομένα 
εισόδου είναι συναφή με τον επιδιωκόμενο 
σκοπό του συστήματος ΤΝ υψηλού 
κινδύνου.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 
1, στον βαθμό που ο χρήστης ασκεί έλεγχο 
επί των δεδομένων εισόδου, ο εν λόγω 
χρήστης διασφαλίζει ότι τα δεδομένα 
εισόδου είναι συναφή και επαρκώς 
αντιπροσωπευτικά όσον αφορά τον 
επιδιωκόμενο σκοπό του συστήματος ΤΝ 
υψηλού κινδύνου.

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι χρήστες παρακολουθούν τη 
λειτουργία του συστήματος ΤΝ υψηλού 
κινδύνου με βάση τις οδηγίες χρήσης. 
Όταν έχουν λόγους να θεωρούν ότι η 
χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης 
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το σύστημα 
ΤΝ να παρουσιάσει κίνδυνο κατά την 
έννοια του άρθρου 65 παράγραφος 1, τότε 
ενημερώνουν τον πάροχο ή τον διανομέα 
και αναστέλλουν τη χρήση του 
συστήματος. Ενημερώνουν επίσης τον 
πάροχο ή τον διανομέα όταν εντοπίσουν 
σοβαρό περιστατικό ή δυσλειτουργία κατά 
την έννοια του άρθρου 62 και διακόπτουν 

4. Οι χρήστες παρακολουθούν τη 
λειτουργία του συστήματος ΤΝ υψηλού 
κινδύνου με βάση τις οδηγίες χρήσης και, 
κατά περίπτωση, ενημερώνουν τον 
πάροχο σύμφωνα με το άρθρο 61. Στον 
βαθμό που οι χρήστες ασκούν έλεγχο επί 
του συστήματος ΤΝ υψηλού κινδύνου, 
διενεργούν επίσης εκτίμηση κινδύνου 
σύμφωνα με το άρθρο 9, η οποία όμως 
περιορίζεται στις πιθανές δυσμενείς 
επιπτώσεις της χρήσης του συστήματος 
ΤΝ υψηλού κινδύνου καθώς και στα 
αντίστοιχα μέτρα μετριασμού. Όταν έχουν 
λόγους να θεωρούν ότι η χρήση σύμφωνα 
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τη χρήση του συστήματος ΤΝ. Σε 
περίπτωση που ο χρήστης δεν είναι σε 
θέση να επικοινωνήσει με τον πάροχο, 
εφαρμόζεται το άρθρο 62, τηρουμένων των 
αναλογιών.

με τις οδηγίες χρήσης μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα το σύστημα ΤΝ να 
παρουσιάσει κίνδυνο κατά την έννοια του 
άρθρου 65 παράγραφος 1, τότε 
ενημερώνουν τον πάροχο ή τον διανομέα 
και αναστέλλουν τη χρήση του 
συστήματος. Ενημερώνουν επίσης τον 
πάροχο ή τον διανομέα και την αρμόδια 
εποπτική αρχή όταν εντοπίσουν σοβαρό 
περιστατικό ή δυσλειτουργία και 
διακόπτουν τη χρήση του συστήματος ΤΝ. 
Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν είναι σε 
θέση να επικοινωνήσει με τον πάροχο, τον 
εισαγωγέα ή τον διανομέα, εφαρμόζεται 
το άρθρο 62, τηρουμένων των αναλογιών.

Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι χρήστες συστημάτων ΤΝ 
υψηλού κινδύνου τηρούν τα αρχεία 
καταγραφής που δημιουργούνται αυτόματα 
από το εν λόγω σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου, στον βαθμό που τα εν λόγω 
αρχεία καταγραφής βρίσκονται υπό τον 
έλεγχό τους. 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.

5. Οι χρήστες συστημάτων ΤΝ 
υψηλού κινδύνου τηρούν τα αρχεία 
καταγραφής που δημιουργούνται αυτόματα 
από το εν λόγω σύστημα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου, στον βαθμό που τα εν λόγω 
αρχεία καταγραφής βρίσκονται υπό τον 
έλεγχό τους και αυτό είναι εφικτό από 
τεχνική άποψη. Τηρούν τα εν λόγω 
αρχεία για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 
έξι μηνών, εκτός εάν προβλέπεται 
διαφορετικά στο εφαρμοστέο ενωσιακό ή 
εθνικό δίκαιο.

Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι χρήστες συστημάτων ΤΝ 6. Οι χρήστες συστημάτων ΤΝ 
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υψηλού κινδύνου χρησιμοποιούν τις 
πληροφορίες που παρέχονται βάσει του 
άρθρου 13 για να συμμορφωθούν με την 
υποχρέωσή τους να διενεργούν εκτίμηση 
αντικτύπου σχετικά με την προστασία των 
δεδομένων, δυνάμει του άρθρου 35 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ή του άρθρου 
27 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680, κατά 
περίπτωση.

υψηλού κινδύνου χρησιμοποιούν τις 
πληροφορίες που παρέχονται βάσει του 
άρθρου 13 για να συμμορφωθούν με την 
υποχρέωσή τους να διενεργούν εκτίμηση 
αντικτύπου σχετικά με την προστασία των 
δεδομένων, δυνάμει του άρθρου 35 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ή του άρθρου 
27 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 και 
μπορούν να επανέρχονται, κατά 
περίπτωση, σε αυτές τις αξιολογήσεις 
αντικτύπου σχετικά με την προστασία 
των δεδομένων για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων που ορίζονται στο παρόν 
άρθρο.

Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Ο πάροχος υποχρεούται να 
συνεργάζεται στενά με τον χρήστη και, 
ειδικότερα, να παρέχει στον χρήστη τις 
απαραίτητες και κατάλληλες 
πληροφορίες για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων που ορίζονται στο παρόν 
άρθρο.

Τροπολογία 84

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6β. Οι χρήστες συνεργάζονται με τις 
εθνικές αρμόδιες αρχές για οποιαδήποτε 
ενέργεια στην οποία προβαίνουν οι αρχές 
αυτές σε σχέση με ένα σύστημα ΤΝ.

Τροπολογία 85
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου που 
συμμορφώνονται με τα εναρμονισμένα 
πρότυπα ή μέρη αυτών, των οποίων τα 
στοιχεία έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
τεκμαίρεται ότι συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις του κεφαλαίου 2 του παρόντος 
τίτλου, στον βαθμό που τα εν λόγω 
πρότυπα καλύπτουν αυτές τις απαιτήσεις.

1. Τα συστήματα ΤΝ υψηλού 
κινδύνου που συμμορφώνονται με τα 
εναρμονισμένα πρότυπα ή μέρη αυτών, 
των οποίων τα στοιχεία έχουν δημοσιευθεί 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, τεκμαίρεται ότι συμμορφώνονται 
με τις απαιτήσεις του κεφαλαίου 2 του 
παρόντος τίτλου, στον βαθμό που τα εν 
λόγω πρότυπα καλύπτουν αυτές τις 
απαιτήσεις.

Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Κατά την έκδοση αιτήματος 
τυποποίησης σε ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης σύμφωνα με το 
άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1025/2012, η Επιτροπή διευκρινίζει ότι τα 
πρότυπα είναι συνεκτικά, εύκολα 
εφαρμόσιμα και συντάσσονται κατά 
τρόπο ώστε να αποσκοπούν στην 
επίτευξη ιδίως των ακόλουθων στόχων:
α) διασφαλίζουν ότι τα συστήματα 
ΤΝ που διατίθενται στην αγορά ή 
τίθενται σε λειτουργία στην Ένωση είναι 
ασφαλή και αξιόπιστα, σέβονται τις αξίες 
της Ένωσης και ενισχύουν την ψηφιακή 
κυριαρχία της Ένωσης·
β) λαμβάνουν υπόψη τις γενικές 
αρχές για αξιόπιστη ΤΝ που ορίζονται 
στο άρθρο 4α·
γ) προωθούν τις επενδύσεις και την 
καινοτομία στην ΤΝ, καθώς και την 
ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της 
αγοράς της Ένωσης·
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δ)  ενισχύουν την πολυσυμμετοχική 
διακυβέρνηση, η οποία είναι 
αντιπροσωπευτική όλων των σχετικών 
ευρωπαϊκών ενδιαφερόμενων μερών (π.χ. 
βιομηχανία, ΜΜΕ, κοινωνία των 
πολιτών, κοινωνικοί εταίροι, ερευνητές)·
ε) συμβάλλουν στην ενίσχυση της 
παγκόσμιας συνεργασίας για μια 
τυποποίηση στον τομέα της ΤΝ που να 
συνάδει με τις αξίες, τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και τα συμφέροντα της 
Ένωσης.
Η Επιτροπή ζητεί από τους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης να παράσχουν 
στοιχεία που αποδεικνύουν ότι 
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια 
για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων.
1β.  Η Επιτροπή εκδίδει αιτήματα 
τυποποίησης που καλύπτουν όλες τις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού 
σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1025/2012 πριν από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Τροπολογία 87

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υποχρεώσεις διαφάνειας για ορισμένα 
συστήματα ΤΝ

Υποχρεώσεις διαφάνειας

Τροπολογία 88

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι διασφαλίζουν ότι τα 
συστήματα ΤΝ που προορίζονται για 
αλληλεπίδραση με φυσικά πρόσωπα 

1. Οι πάροχοι διασφαλίζουν ότι τα 
συστήματα ΤΝ που προορίζονται για 
αλληλεπίδραση με φυσικά πρόσωπα 
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σχεδιάζονται και αναπτύσσονται κατά 
τρόπο ώστε τα φυσικά πρόσωπα να 
ενημερώνονται ότι αλληλεπιδρούν με 
σύστημα ΤΝ, εκτός εάν αυτό είναι 
προφανές από τις περιστάσεις και το 
πλαίσιο χρήσης. Η υποχρέωση αυτή δεν 
ισχύει για συστήματα ΤΝ 
εξουσιοδοτημένα από τον νόμο για την 
ανίχνευση, την πρόληψη, τη διερεύνηση 
και τη δίωξη ποινικών αδικημάτων, εκτός 
εάν τα συστήματα αυτά είναι διαθέσιμα 
στο κοινό για την καταγγελία ποινικού 
αδικήματος.

σχεδιάζονται και αναπτύσσονται κατά 
τρόπο ώστε το σύστημα ΤΝ, ο ίδιος ο 
πάροχος ή ο χρήστης να ενημερώνει το 
φυσικό πρόσωπο που εκτίθεται σε 
σύστημα ΤΝ ότι αλληλεπιδρά με σύστημα 
ΤΝ με έγκαιρο, σαφή και εύληπτο τρόπο, 
εκτός εάν αυτό είναι προφανές από τις 
περιστάσεις και το πλαίσιο χρήσης.

Όταν κρίνεται δέον και σκόπιμο, οι 
πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν επίσης 
τις λειτουργίες στις οποίες είναι 
ενεργοποιημένη η ΤΝ, εάν υπάρχει 
ανθρώπινη εποπτεία και ποιος είναι 
υπεύθυνος για τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων, καθώς και τα υφιστάμενα 
δικαιώματα και τις διαδικασίες που, 
σύμφωνα με το ενωσιακό και το εθνικό 
δίκαιο, επιτρέπουν σε φυσικά πρόσωπα ή 
τους εκπροσώπους τους να αντιταχθούν 
στην εφαρμογή των εν λόγω συστημάτων 
στην περίπτωσή τους και να ασκήσουν 
ένδικα μέσα κατά αποφάσεων που 
λαμβάνονται από συστήματα ΤΝ ή για 
βλάβη που προκαλείται από συστήματα 
ΤΝ, συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματός τους να ζητήσουν 
επεξήγηση. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει 
για συστήματα ΤΝ εξουσιοδοτημένα από 
τον νόμο για την ανίχνευση, την πρόληψη, 
τη διερεύνηση και τη δίωξη ποινικών 
αδικημάτων, εκτός εάν τα συστήματα αυτά 
είναι διαθέσιμα στο κοινό για την 
καταγγελία ποινικού αδικήματος.

Τροπολογία 89

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι χρήστες συστήματος 2. Οι χρήστες συστήματος 
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αναγνώρισης συναισθημάτων ή 
συστήματος βιομετρικής 
κατηγοριοποίησης ενημερώνουν σχετικά 
με τη λειτουργία του συστήματος τα 
φυσικά πρόσωπα που εκτίθενται σε αυτό. 
Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για τα 
συστήματα ΤΝ που χρησιμοποιούνται για 
βιομετρική κατηγοριοποίηση, των οποίων 
η χρήση επιτρέπεται από τον νόμο για την 
ανίχνευση, την πρόληψη και τη 
διερεύνηση ποινικών αδικημάτων.

αναγνώρισης συναισθημάτων ή 
συστήματος βιομετρικής 
κατηγοριοποίησης που δεν απαγορεύεται 
σύμφωνα με το άρθρο 5, ενημερώνουν με 
έγκαιρο, σαφή και εύληπτο τρόπο σχετικά 
με τη λειτουργία του συστήματος τα 
φυσικά πρόσωπα που εκτίθενται σε αυτό, 
και λαμβάνουν τη συγκατάθεσή τους πριν 
από την επεξεργασία των βιομετρικών 
και άλλων δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα τους σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2016/1725 και την οδηγία (ΕΕ) 
2016/280, κατά περίπτωση. Η υποχρέωση 
αυτή δεν ισχύει για τα συστήματα ΤΝ που 
χρησιμοποιούνται για βιομετρική 
κατηγοριοποίηση, των οποίων η χρήση 
επιτρέπεται από τον νόμο για την 
ανίχνευση, την πρόληψη και τη 
διερεύνηση ποινικών αδικημάτων.

Τροπολογία 90

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι χρήστες συστήματος ΤΝ που 
παράγει ή χειρίζεται περιεχόμενο εικόνας, 
ήχου ή βίντεο που έχει αισθητή ομοιότητα 
με υπαρκτά πρόσωπα, αντικείμενα, 
τόπους ή άλλες οντότητες ή γεγονότα και 
θα εκλαμβανόταν ψευδώς από κάποιο 
πρόσωπο ως γνήσιο ή αληθινό («βαθιά 
ψευδές υλικό»), γνωστοποιούν ότι το 
περιεχόμενο έχει παραχθεί τεχνητά ή 
υποστεί χειρισμό.

3. Οι χρήστες συστήματος ΤΝ που 
παράγει ή χειρίζεται κειμενικό, ακουστικό 
ή οπτικό περιεχόμενο που θα 
εκλαμβανόταν ψευδώς ως γνήσιο ή 
αληθινό και το οποίο περιλαμβάνει 
απεικονίσεις ατόμων που εμφανίζονται να 
λένε ή να κάνουν πράγματα τα οποία δεν 
είπαν ούτε έκαναν, χωρίς τη συγκατάθεσή 
τους («βαθιά ψευδές υλικό»), 
γνωστοποιούν ότι το περιεχόμενο έχει 
παραχθεί τεχνητά ή υποστεί χειρισμό, 
καθώς και, όταν είναι δυνατόν, το όνομα 
του φυσικού ή νομικού προσώπου που το 
παρήγαγε ή το χειρίστηκε. Ως 
γνωστοποίηση νοείται η επισήμανση του 
περιεχομένου κατά τρόπο που να 
πληροφορεί ότι το περιεχόμενο δεν είναι 
αυθεντικό, και να είναι ευδιάκριτος για 
τον αποδέκτη του εν λόγω περιεχομένου. 
Για την επισήμανση του περιεχομένου, οι 
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χρήστες λαμβάνουν υπόψη τη γενικά 
αναγνωρισμένη εξέλιξη της τεχνολογίας 
και τα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα 
και προδιαγραφές.

Τροπολογία 91

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, το πρώτο εδάφιο δεν 
εφαρμόζεται όταν η χρήση επιτρέπεται 
από τον νόμο για την ανίχνευση, την 
πρόληψη, τη διερεύνηση και τη δίωξη 
ποινικών αδικημάτων ή είναι απαραίτητη 
για την άσκηση του δικαιώματος στην 
ελευθερία της έκφρασης και του 
δικαιώματος στην ελευθερία της τέχνης 
και της επιστήμης που κατοχυρώνονται 
στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ, και με την 
επιφύλαξη των κατάλληλων εγγυήσεων για 
τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τρίτων.

3α. Η παράγραφος 3 δεν εφαρμόζεται 
όταν η χρήση συστήματος ΤΝ που 
παράγει ή χειρίζεται κειμενικό, ακουστικό 
ή οπτικό περιεχόμενο επιτρέπεται από τον 
νόμο ή εάν είναι απαραίτητη για την 
άσκηση του δικαιώματος στην ελευθερία 
της έκφρασης και του δικαιώματος στην 
ελευθερία της τέχνης και της επιστήμης 
που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, και με 
την επιφύλαξη των κατάλληλων 
εγγυήσεων για τα δικαιώματα και τις 
ελευθερίες τρίτων. Όταν το περιεχόμενο 
αποτελεί μέρος προδήλως δημιουργικού, 
σατιρικού, καλλιτεχνικού ή 
μυθοπλαστικού κινηματογραφικού 
υλικού, εικόνων βιντεοπαιχνιδιού και 
ανάλογου έργου ή προγράμματος, οι 
υποχρεώσεις διαφάνειας που ορίζονται 
στην παράγραφο 3 περιορίζονται στη 
γνωστοποίηση της ύπαρξης του εν λόγω 
περιεχομένου που έχει παραχθεί ή 
υποβληθεί σε χειρισμό, με κατάλληλο 
σαφή και ορατό τρόπο που δεν εμποδίζει 
την προβολή του έργου και τη 
δημοσιοποίηση των εφαρμοστέων 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 
κατά περίπτωση. Επίσης, δεν εμποδίζει 
τις αρχές επιβολής του νόμου να 
χρησιμοποιούν συστήματα ΤΝ που 
προορίζονται για τον εντοπισμό βαθιά 
ψευδούς υλικού και την πρόληψη, τη 
διερεύνηση και τη δίωξη ποινικών 
αδικημάτων που συνδέονται με τη χρήση 
του.
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Τροπολογία 92

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Οι πληροφορίες που αναφέρονται 
στις παραγράφους 1 έως 3 παρέχονται 
στα φυσικά πρόσωπα το αργότερο κατά 
την πρώτη αλληλεπίδραση ή έκθεση. 
Είναι προσβάσιμες σε ευάλωτα άτομα, 
όπως άτομα με αναπηρία ή παιδιά, και 
συμπληρώνονται, όταν κρίνεται δέον και 
σκόπιμο, με διαδικασίες παρέμβασης ή 
επισήμανσης για το εκτιθέμενο φυσικό 
πρόσωπο, λαμβάνοντας υπόψη τη 
γενικώς αναγνωρισμένη εξέλιξη της 
τεχνολογίας και τα σχετικά 
εναρμονισμένα πρότυπα και κοινές 
προδιαγραφές.

Τροπολογία 93

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Συστήνεται «Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Τεχνητής Νοημοσύνης» (στο 
εξής: συμβούλιο).

1. Συστήνεται «Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Τεχνητής Νοημοσύνης» (στο 
εξής: συμβούλιο) ως ανεξάρτητος φορέας 
με δική του νομική προσωπικότητα, για 
την προώθηση μιας αξιόπιστης, 
αποτελεσματικής και ανταγωνιστικής 
εσωτερικής αγοράς τεχνητής 
νοημοσύνης. Το συμβούλιο οργανώνεται 
κατά τρόπο που εγγυάται την 
ανεξαρτησία, την αντικειμενικότητα και 
την αμεροληψία των δραστηριοτήτων 
του και διαθέτει γραμματεία, ισχυρή 
εντολή, καθώς και επαρκείς πόρους και 
ειδικευμένο προσωπικό προς υποστήριξη 
της ορθής εκτέλεσης των καθηκόντων 
του που ορίζονται στο άρθρο 58.



AD\1262500EL.docx 55/84 PE719.827v02-00

EL

Τροπολογία 94

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το συμβούλιο παρέχει συμβουλές 
και συνδρομή στην Επιτροπή προκειμένου:

2. Το συμβούλιο παρέχει συμβουλές 
και συνδρομή στην Επιτροπή και στα 
κράτη μέλη, κατά την εφαρμογή του 
δικαίου της Ένωσης σχετικά με την 
τεχνητή νοημοσύνη, και συνεργάζεται με 
τους παρόχους και τους χρήστες των 
συστημάτων ΤΝ προκειμένου:

Τροπολογία 95

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να συμβάλει στην αποτελεσματική 
συνεργασία των εθνικών εποπτικών αρχών 
και της Επιτροπής για θέματα που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό·

α) να προωθεί και να στηρίζει την 
αποτελεσματική συνεργασία των εθνικών 
εποπτικών αρχών και της Επιτροπής·

Τροπολογία 96

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να επικουρεί τις εθνικές εποπτικές 
αρχές και την Επιτροπή στη διασφάλιση 
της συνεπούς εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού.

γ) να επικουρεί την Επιτροπή, τις 
εθνικές εποπτικές αρχές και άλλες εθνικές 
αρμόδιες αρχές στη διασφάλιση της 
συνεπούς εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, ιδίως σύμφωνα με τον 
μηχανισμό συνεκτικότητας που 
αναφέρεται στο άρθρο 59α παράγραφος 
3.
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Τροπολογία 97

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) να βοηθά τους παρόχους και τους 
χρήστες συστημάτων ΤΝ να πληρούν τις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, 
καθώς και εκείνες που ορίζονται στην 
ισχύουσα και τη μελλοντική νομοθεσία 
της Ένωσης, ιδίως τις ΜΜΕ και τις 
νεοφυείς επιχειρήσεις.

Τροπολογία 98

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) να παρέχει ιδιαίτερη εποπτεία, 
παρακολούθηση και τακτικό διάλογο με 
τους παρόχους συστημάτων ΤΝ γενικού 
σκοπού σχετικά με τη συμμόρφωσή τους 
με τον παρόντα κανονισμό. Κάθε τέτοια 
συνεδρίαση είναι ανοικτή στις εθνικές 
εποπτικές αρχές, τους κοινοποιημένους 
οργανισμούς και τις αρχές εποπτείας της 
αγοράς, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να 
παραστούν και να συμβάλουν·

Τροπολογία 99

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ γ) να προτείνει τροποποιήσεις στα 
παραρτήματα Ι και ΙΙΙ.

Τροπολογία 100
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το συμβούλιο ενεργεί ως σημείο 
αναφοράς για την παροχή συμβουλών και 
εμπειρογνωσίας για τα θεσμικά και λοιπά 
όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, 
καθώς και για άλλα σχετικά 
ενδιαφερόμενα μέρη σε θέματα που 
σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Τροπολογία 101

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διάρθρωση του συμβουλίου Εντολή και διάρθρωση του συμβουλίου

Τροπολογία 102

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το συμβούλιο απαρτίζεται από τις 
εθνικές εποπτικές αρχές, οι οποίες 
εκπροσωπούνται από τον επικεφαλής ή 
ισοδύναμο υψηλόβαθμο υπάλληλο της εν 
λόγω αρχής, και από τον Ευρωπαίο 
Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Στις 
συνεδριάσεις μπορούν να προσκαλούνται 
άλλες εθνικές αρχές, όταν τις αφορούν τα 
ζητήματα που συζητούνται.

1. Το συμβούλιο απαρτίζεται από τις 
εθνικές εποπτικές αρχές, οι οποίες 
εκπροσωπούνται από τον επικεφαλής ή 
ισοδύναμο υψηλόβαθμο υπάλληλο της εν 
λόγω αρχής. Στις συνεδριάσεις μπορούν να 
προσκαλούνται άλλες εθνικές αρχές, όταν 
τις αφορούν τα ζητήματα που συζητούνται. 
Η σύνθεση του συμβουλίου είναι 
ισόρροπη ως προς την εκπροσώπηση των 
φύλων. 
Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 
Δεδομένων, ο πρόεδρος του Οργανισμού 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, ο 
εκτελεστικός διευθυντής του Οργανισμού 
της ΕΕ για την Κυβερνοασφάλεια, ο 
πρόεδρος της ομάδας εμπειρογνωμόνων 
υψηλού επιπέδου για την ΤΝ, ο γενικός 
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διευθυντής του Κοινού Κέντρου Ερευνών 
και οι πρόεδροι της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Τυποποίησης, της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ηλεκτροτεχνικής 
Τυποποίησης και του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Τηλεπικοινωνιακών 
Προτύπων προσκαλούνται ως μόνιμοι 
παρατηρητές με δικαίωμα λόγου αλλά 
χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Τροπολογία 103

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το συμβούλιο εκδίδει τον 
εσωτερικό κανονισμό του με απλή 
πλειοψηφία των μελών που το αποτελούν, 
κατόπιν συναίνεσης της Επιτροπής. Ο 
εσωτερικός κανονισμός περιλαμβάνει 
επίσης τις επιχειρησιακές πτυχές που 
σχετίζονται με την εκτέλεση των 
καθηκόντων του συμβουλίου, όπως 
απαριθμούνται στο άρθρο 58. Το 
συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί 
υποομάδες, εφόσον είναι σκόπιμο για την 
εξέταση συγκεκριμένων ζητημάτων.

2. Το συμβούλιο εκδίδει τον 
εσωτερικό κανονισμό του με απλή 
πλειοψηφία των μελών που το αποτελούν, 
με τη συνδρομή της γραμματείας του. Ο 
εσωτερικός κανονισμός περιλαμβάνει 
επίσης τις επιχειρησιακές πτυχές που 
σχετίζονται με την εκτέλεση των 
καθηκόντων του συμβουλίου, όπως 
απαριθμούνται στο άρθρο 58. Το 
συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί μόνιμες ή 
προσωρινές υποομάδες, εφόσον είναι 
σκόπιμο για την εξέταση συγκεκριμένων 
ζητημάτων.

Τροπολογία 104

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η προεδρία του συμβουλίου 
ασκείται από την Επιτροπή. Η Επιτροπή 
συγκαλεί τις συνεδριάσεις και καταρτίζει 
την ημερήσια διάταξη σύμφωνα με τα 
καθήκοντα του συμβουλίου βάσει του 
παρόντος κανονισμού και του εσωτερικού 
κανονισμού του. Η Επιτροπή παρέχει 
διοικητική και αναλυτική στήριξη για τις 

3. Η προεδρία του συμβουλίου 
ασκείται από κοινού από την Επιτροπή και 
τον εκπρόσωπο που επιλέγεται μεταξύ 
των αντιπροσώπων των κρατών μελών. 
Η γραμματεία του συμβουλίου συγκαλεί 
τις συνεδριάσεις και καταρτίζει την 
ημερήσια διάταξη σύμφωνα με τα 
καθήκοντα του συμβουλίου βάσει του 
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δραστηριότητες του συμβουλίου σύμφωνα 
με τον παρόντα κανονισμό.

παρόντος κανονισμού και του εσωτερικού 
κανονισμού του. Η γραμματεία του 
συμβουλίου παρέχει επίσης διοικητική και 
αναλυτική στήριξη για τις δραστηριότητες 
του συμβουλίου σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό.

Τροπολογία 105

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το συμβούλιο μπορεί να καλεί 
εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και 
παρατηρητές να παρίστανται στις 
συνεδριάσεις του, καθώς και να 
πραγματοποιεί ανταλλαγές με 
ενδιαφερόμενους τρίτους οι οποίοι 
συνεισφέρουν στις δραστηριότητές του σε 
κατάλληλο βαθμό. Για τον σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή μπορεί να διευκολύνει τις επαφές 
μεταξύ του συμβουλίου και άλλων 
οργάνων, υπηρεσιών, οργανισμών και 
συμβουλευτικών ομάδων της Ένωσης.

4. Το συμβούλιο προσκαλεί τακτικά 
εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, ιδίως από 
οργανώσεις που εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα των παρόχων και των 
χρηστών συστημάτων ΤΝ, ΜΜΕ και 
νεοφυών επιχειρήσεων, οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών, συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, εκπροσώπους θιγόμενων 
προσώπων, την ακαδημαϊκή κοινότητα 
και ερευνητές, εγκαταστάσεις δοκιμών 
και πειραματισμού, και οργανισμούς 
τυποποίησης, να παρίστανται στις 
συνεδριάσεις του, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η λογοδοσία και η δέουσα 
συμμετοχή εξωτερικών παραγόντων. Η 
ημερήσια διάταξη και τα πρακτικά των 
συνεδριάσεών του δημοσιεύονται στο 
διαδίκτυο. Η Επιτροπή μπορεί να 
διευκολύνει τις επαφές μεταξύ του 
συμβουλίου και άλλων οργάνων, 
υπηρεσιών, οργανισμών και 
συμβουλευτικών ομάδων της Ένωσης.

Τροπολογία 106

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 4, η γραμματεία του 
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συμβουλίου διοργανώνει τέσσερις 
πρόσθετες συνεδριάσεις μεταξύ του 
συμβουλίου και της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για 
την αξιόπιστη ΤΝ, ώστε να τους δίνεται η 
δυνατότητα να ανταλλάσσουν την 
πρακτική και τεχνική εμπειρογνωσία τους 
κάθε τρίμηνο του έτους.

Τροπολογία 107

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την παροχή συμβουλών και 
συνδρομής στην Επιτροπή στο πλαίσιο του 
άρθρου 56 παράγραφος 2, το συμβούλιο 
έχει συγκεκριμένα τα εξής καθήκοντα:

Κατά την παροχή συμβουλών και 
συνδρομής στην Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη στο πλαίσιο του άρθρου 56 
παράγραφος 2, το συμβούλιο έχει 
συγκεκριμένα τα εξής καθήκοντα:

Τροπολογία 108

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συλλέγει και ανταλλάσσει 
εμπειρογνωσία και βέλτιστες πρακτικές 
μεταξύ των κρατών μελών·

α) συλλέγει και ανταλλάσσει 
εμπειρογνωσία και βέλτιστες 
πρακτικές μεταξύ των κρατών μελών, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά την προώθηση 
του γραμματισμού στον τομέα της ΤΝ και 
πρωτοβουλιών ευαισθητοποίησης 
σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και 
τον παρόντα κανονισμό·

Τροπολογία 109

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) προωθεί και στηρίζει τη 
συνεργασία μεταξύ των εθνικών 
εποπτικών αρχών και της Επιτροπής·

Τροπολογία 110

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) συμβάλλει στην καθιέρωση 
ομοιόμορφων διοικητικών πρακτικών στα 
κράτη μέλη, μεταξύ άλλων για τη 
λειτουργία των ρυθμιστικών 
δοκιμαστηρίων που αναφέρονται στο 
άρθρο 53·

β) συμβάλλει στην καθιέρωση 
ομοιόμορφων διοικητικών πρακτικών στα 
κράτη μέλη, μεταξύ άλλων για την 
αξιολόγηση, τη δημιουργία, τη διαχείριση 
με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας 
και τη διασφάλιση της συνέπειας μεταξύ 
των ρυθμιστικών δοκιμαστηρίων, καθώς 
και τη λειτουργία των ρυθμιστικών 
δοκιμαστηρίων που αναφέρονται στο 
άρθρο 53·

Τροπολογία 111

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) εκδίδει γνώμες, συστάσεις ή 
γραπτές εισηγήσεις για θέματα που 
σχετίζονται με την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, ειδικότερα

γ) εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές, 
συστάσεις ή γραπτές εισηγήσεις για 
θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού, ειδικότερα

Τροπολογία 112

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ – σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii α) σχετικά με τις διατάξεις που 
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αφορούν την παρακολούθηση μετά τη 
διάθεση στην αγορά, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 61,

Τροπολογία 113

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ – σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii α) σχετικά με την ανάγκη 
τροποποίησης καθενός από τα 
παραρτήματα που αναφέρονται στο 
άρθρο 73, καθώς και όλων των άλλων 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού που 
μπορεί να τροποποιήσει η Επιτροπή, με 
βάση τα διαθέσιμα στοιχεία.

Τροπολογία 114

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ – σημείο iii β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii β) σχετικά με τις δραστηριότητες και 
τις αποφάσεις των κρατών μελών όσον 
αφορά την παρακολούθηση μετά τη 
διάθεση στην αγορά, την ανταλλαγή 
πληροφοριών και την εποπτεία της 
αγοράς που αναφέρονται στον τίτλο VIII·

Τροπολογία 115

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ – σημείο iii γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii γ) σχετικά με κοινά κριτήρια για 
τους φορείς της αγοράς και τις αρμόδιες 
αρχές που έχουν την ίδια κατανόηση 
εννοιών όπως η «γενικώς αναγνωρισμένη 
εξέλιξη της τεχνολογίας» που αναφέρεται 
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στο άρθρο 9 παράγραφος 3, στο άρθρο 13 
παράγραφος 1, στο άρθρο 14 παράγραφος 
4, στο άρθρο 23α παράγραφος 3 ή στο 
άρθρο 52 παράγραφος 3α, οι 
«προβλέψιμοι κίνδυνοι» που αναφέρονται 
στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) 
και η «προβλέψιμη κακή χρήση» που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 13, 
στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο β), 
στο άρθρο 9 παράγραφος 4, στο άρθρο 13 
παράγραφος 3 στοιχείο β) σημείο iii), στο 
άρθρο 14 παράγραφος 2 και στο άρθρο 
23α παράγραφος 3γ·

Τροπολογία 116

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ – σημείο iii δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii δ) σχετικά με την επαλήθευση της 
ευθυγράμμισης με τις νομικές πράξεις 
που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ, 
μεταξύ άλλων ως προς τα θέματα 
εφαρμογής που σχετίζονται με τις εν λόγω 
πράξεις.

Τροπολογία 117

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ – σημείο iii ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii ε) σχετικά με την τήρηση των 
γενικών αρχών που ισχύουν για όλα τα 
συστήματα ΤΝ που αναφέρονται στο 
άρθρο 4α·

Τροπολογία 118

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)



PE719.827v02-00 64/84 AD\1262500EL.docx

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) διενεργεί ετήσιες επανεξετάσεις 
και αναλύσεις των καταγγελιών που 
αποστέλλονται στις εθνικές εποπτικές 
αρχές και των πορισμάτων τους, των 
εκθέσεων σοβαρών περιστατικών και 
δυσλειτουργίας που αναφέρονται στο 
άρθρο 62, και της νέας καταχώρισης στη 
βάση δεδομένων της ΕΕ που αναφέρεται 
στο άρθρο 60, με σκοπό τον εντοπισμό 
τάσεων και πιθανών αναδυόμενων 
ζητημάτων που απειλούν τη μελλοντική 
υγεία και ασφάλεια και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα των πολιτών, τα οποία δεν 
καλύπτονται επαρκώς από τον παρόντα 
κανονισμό·

Τροπολογία 119

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) διεξάγει εξαμηνιαίες ασκήσεις 
ανίχνευσης του ορίζοντα και διερεύνησης 
προοπτικών για να συναγάγει 
συμπεράσματα σχετικά με τον αντίκτυπο 
που μπορεί να έχουν στην Ένωση οι 
επιστημονικές εξελίξεις, οι τάσεις και τα 
αναδυόμενα ζητήματα·

Τροπολογία 120

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ γ) δημοσιεύει ετησίως συστάσεις 
προς την Επιτροπή, ιδίως όσον αφορά 
την κατηγοριοποίηση των 
απαγορευμένων πρακτικών, των 
συστημάτων υψηλού κινδύνου και των 
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κωδίκων δεοντολογίας για τα συστήματα 
ΤΝ που δεν ταξινομούνται ως υψηλού 
κινδύνου·

Τροπολογία 121

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ δ) ενθαρρύνει και διευκολύνει την 
εκπόνηση κωδίκων δεοντολογίας, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 69·

Τροπολογία 122

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ ε) συντονίζει τις εθνικές αρμόδιες 
αρχές και διασφαλίζει ότι τηρείται ο 
μηχανισμός συνεκτικότητας του άρθρου 
59α παράγραφος 3, ιδίως για όλες τις 
σημαντικές διασυνοριακές υποθέσεις·

Τροπολογία 123

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ στ) εκδίδει δεσμευτικές αποφάσεις για 
τις εθνικές εποπτικές αρχές σε περίπτωση 
που ο μηχανισμός συνεκτικότητας δεν 
είναι σε θέση να επιλύσει τη σύγκρουση 
μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών, 
όπως διευκρινίζεται στο άρθρο 59α 
παράγραφος 6.

Τροπολογία 124
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ ζ) παρέχει υλικό καθοδήγησης σε 
παρόχους και χρήστες σχετικά με τη 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. 
Ειδικότερα, εκδίδει κατευθυντήριες 
γραμμές:
i) για την τεχνική αξιολόγηση της 
αξιόπιστης ΤΝ που αναφέρεται στο 
άρθρο 4α, 
ii) για τις μεθόδους διενέργειας της 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης με βάση 
τον εσωτερικό έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 43· 
iii) για τη διευκόλυνση της 
συμμόρφωσης με την αναφορά σοβαρών 
περιστατικών ή δυσλειτουργιών που 
αναφέρεται στο άρθρο 62· 
iv) σχετικά με οποιεσδήποτε άλλες 
συγκεκριμένες διαδικασίες που πρέπει να 
εφαρμόζουν οι πάροχοι και οι χρήστες 
κατά τη συμμόρφωση με τον παρόντα 
κανονισμό, ιδίως όσον αφορά την 
τεκμηρίωση που πρέπει να παρέχεται 
στους κοινοποιημένους οργανισμούς και 
τις μεθόδους παροχής άλλων σχετικών 
πληροφοριών στις αρχές.

Τροπολογία 125

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ η (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ η) παρέχει ειδική καθοδήγηση για τη 
στήριξη των ΜΜΕ και των νεοφυών 
επιχειρήσεων όσον αφορά τη 
συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό·
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Τροπολογία 126

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ θ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ θ) ευαισθητοποιεί τους παρόχους και 
τους χρήστες και τους παρέχει υλικό 
καθοδήγησης σχετικά με τη συμμόρφωση 
με την απαίτηση θέσπισης εργαλείων και 
μέτρων για τη διασφάλιση επαρκούς 
επιπέδου γραμματισμού στον τομέα της 
ΤΝ σύμφωνα με το άρθρο 4β·

Τροπολογία 127

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ ι (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ ι) συμβάλλει στις προσπάθειες της 
Ένωσης να συνεργαστεί με τρίτες χώρες 
και διεθνείς οργανισμούς με σκοπό την 
προώθηση μιας κοινής παγκόσμιας 
προσέγγισης για αξιόπιστη ΤΝ·

Τροπολογία 128

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ ια (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ ια) εκδίδει ετήσιες εκθέσεις σχετικά 
με την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης 
εκτίμησης των επιπτώσεών του στους 
οικονομικούς φορείς·

Τροπολογία 129
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ ιβ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ ιβ) παρέχει καθοδήγηση σχετικά με 
τη διακυβέρνηση της έρευνας και της 
ανάπτυξης.

Τροπολογία 130

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ορισμός των εθνικών αρμόδιων αρχών Ορισμός των εθνικών εποπτικών αρχών

Τροπολογία 131

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι εθνικές αρμόδιες αρχές 
συστήνονται ή ορίζονται από κάθε κράτος 
μέλος με σκοπό τη διασφάλιση της 
εφαρμογής και της υλοποίησης του 
παρόντος κανονισμού. Οι εθνικές 
αρμόδιες αρχές οργανώνονται κατά 
τρόπον ώστε να διασφαλίζεται η 
αντικειμενικότητα και η αμεροληψία των 
δραστηριοτήτων και των καθηκόντων 
τους.

1. Κάθε κράτος μέλος ιδρύει ή ορίζει 
μια εθνική εποπτική αρχή, η οποία 
οργανώνεται κατά τρόπο ώστε να 
διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και η 
αμεροληψία των δραστηριοτήτων και των 
καθηκόντων της.

Τροπολογία 132

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος ορίζει μια 
εθνική εποπτική αρχή μεταξύ των 

2. Η εθνική εποπτική αρχή είναι 
υπεύθυνη για τη διασφάλιση της 
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εθνικών αρμόδιων αρχών. Η εθνική 
εποπτική αρχή ενεργεί ως κοινοποιούσα 
αρχή και ως αρχή εποπτείας της αγοράς, 
εκτός εάν το κράτος μέλος έχει 
οργανωτικούς και διοικητικούς λόγους να 
ορίσει περισσότερες από μία αρχές.

εφαρμογής και της υλοποίησης του 
παρόντος κανονισμού. Όσον αφορά τα 
συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου, τα 
οποία σχετίζονται με προϊόντα για τα 
οποία ισχύουν οι νομικές πράξεις που 
παρατίθενται στο παράρτημα II, οι 
αρμόδιες αρχές που ορίζονται βάσει των 
εν λόγω νομικών πράξεων εξακολουθούν 
να ηγούνται των διοικητικών 
διαδικασιών. Ωστόσο, στον βαθμό που 
μια περίπτωση αφορά πτυχές που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, 
οι αρμόδιες αρχές δεσμεύονται από τα 
μέτρα που εκδίδει η εθνική εποπτική 
αρχή που ορίζεται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού. Η εθνική εποπτική αρχή 
ενεργεί επίσης ως κοινοποιούσα αρχή και 
ως αρχή εποπτείας της αγοράς.

Τροπολογία 133

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή σχετικά με τον ορισμό μίας ή 
περισσότερων αρχών και, κατά 
περίπτωση, τους λόγους για τους οποίους 
ορίζουν περισσότερες από μία αρχές.

3. Η εθνική αρμόδια αρχή σε κάθε 
κράτος μέλος είναι η επικεφαλής αρχή, 
εξασφαλίζει επαρκή συντονισμό και 
ενεργεί ως ενιαίο σημείο επαφής για τον 
παρόντα κανονισμό. Τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με την 
αρχή που ορίζουν. Επιπλέον, θα πρέπει να 
μπορεί κανείς να επικοινωνεί με το 
κεντρικό σημείο επαφής κάθε κράτους 
μέλους με μέσα ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών.

Τροπολογία 134

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
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εθνικές αρμόδιες αρχές να διαθέτουν 
επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους 
πόρους για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων τους δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού. Ειδικότερα, οι εθνικές 
αρμόδιες αρχές διαθέτουν επαρκή αριθμό 
μονίμως διαθέσιμου προσωπικού, οι 
αρμοδιότητες και η εμπειρογνωσία του 
οποίου περιλαμβάνουν εις βάθος 
κατανόηση των τεχνολογιών τεχνητής 
νοημοσύνης, των δεδομένων και της 
υπολογιστικής δεδομένων, των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, των κινδύνων 
για την υγεία και την ασφάλεια, και γνώση 
των υφιστάμενων προτύπων και νομικών 
απαιτήσεων.

εθνική εποπτική αρχή να διαθέτει 
επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους 
πόρους για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων της δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού. Ειδικότερα, οι εθνικές 
εποπτικές αρχές διαθέτουν επαρκή αριθμό 
μονίμως διαθέσιμου προσωπικού, οι 
ικανότητες και η εμπειρογνωσία του 
οποίου περιλαμβάνουν εις βάθος 
κατανόηση των τεχνολογιών τεχνητής 
νοημοσύνης, των δεδομένων, της 
προστασίας των δεδομένων και της 
υπολογιστικής των δεδομένων, της 
κυβερνοασφάλειας, του δικαίου του 
ανταγωνισμού, των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, των κινδύνων για την υγεία 
και την ασφάλεια, καθώς και γνώση των 
υφιστάμενων προτύπων και νομικών 
απαιτήσεων.

Τροπολογία 135

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η εθνική αρμόδια αρχή πληροί τις 
ελάχιστες απαιτήσεις κυβερνοασφάλειας 
οι οποίες ορίζονται για τις οντότητες 
δημόσιας διοίκησης που προσδιορίζονται 
ως φορείς εκμετάλλευσης βασικών 
υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία (...) 
σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό 
επίπεδο κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη 
την Ένωση και για την κατάργηση της 
οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148.

Τροπολογία 136

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Κάθε πληροφορία και τεκμηρίωση 
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που λαμβάνει η εθνική εποπτική αρχή 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου αντιμετωπίζεται σε συμμόρφωση 
με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας 
που ορίζονται στο άρθρο 70.

Τροπολογία 137

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση 
στην Επιτροπή σε ετήσια βάση σχετικά με 
την κατάσταση των οικονομικών και 
ανθρώπινων πόρων των εθνικών 
αρμόδιων αρχών με αξιολόγηση της 
επάρκειάς τους. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις 
εν λόγω πληροφορίες στο συμβούλιο προς 
συζήτηση και, ενδεχομένως, διατύπωση 
συστάσεων.

5. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση 
στην Επιτροπή σε ετήσια βάση σχετικά με 
την κατάσταση των οικονομικών και 
ανθρώπινων πόρων της εθνικής εποπτικής 
αρχής, με αξιολόγηση της επάρκειάς τους. 
Η Επιτροπή διαβιβάζει τις εν λόγω 
πληροφορίες στο συμβούλιο προς 
συζήτηση και, ενδεχομένως, διατύπωση 
συστάσεων.

Τροπολογία 138

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή διευκολύνει την 
ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των εθνικών 
αρμόδιων αρχών.

6. Η Επιτροπή και το συμβούλιο 
διευκολύνουν την ανταλλαγή εμπειριών 
μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών.

Τροπολογία 139

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι εθνικές αρμόδιες αρχές μπορούν 
να παρέχουν καθοδήγηση και συμβουλές 
σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, μεταξύ άλλων και σε 

7. Οι εθνικές εποπτικές αρχές 
μπορούν να παρέχουν καθοδήγηση και 
συμβουλές σχετικά με την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων σε 
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παρόχους μικρής κλίμακας. Όποτε οι 
εθνικές αρμόδιες αρχές προτίθενται να 
παράσχουν καθοδήγηση και συμβουλές 
σχετικά με ένα σύστημα ΤΝ σε τομείς που 
καλύπτονται από άλλη ενωσιακή 
νομοθεσία, ζητείται η γνώμη των 
αρμόδιων εθνικών αρχών δυνάμει της εν 
λόγω ενωσιακής νομοθεσίας, κατά 
περίπτωση. Τα κράτη μέλη μπορούν 
επίσης να δημιουργήσουν ένα κεντρικό 
σημείο επαφής για την επικοινωνία με 
τους φορείς εκμετάλλευσης.

ΜΜΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις, εφόσον 
αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με την 
καθοδήγηση και τις συμβουλές του 
συμβουλίου ή της Επιτροπής. Όποτε οι 
εθνικές εποπτικές αρχές προτίθενται να 
παράσχουν καθοδήγηση και συμβουλές 
σχετικά με ένα σύστημα ΤΝ σε τομείς που 
καλύπτονται από άλλη ενωσιακή 
νομοθεσία, ζητείται η γνώμη των 
αρμόδιων εθνικών αρχών δυνάμει της εν 
λόγω ενωσιακής νομοθεσίας, κατά 
περίπτωση.

Τροπολογία 140

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Όταν τα θεσμικά και λοιπά όργανα 
και οι οργανισμοί της Ένωσης εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, ο Ευρωπαίος Επόπτης 
Προστασίας Δεδομένων ενεργεί ως η 
αρμόδια αρχή για την εποπτεία τους.

8. Όταν τα θεσμικά και λοιπά όργανα 
και οι οργανισμοί της Ένωσης εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, ο Ευρωπαίος Επόπτης 
Προστασίας Δεδομένων ενεργεί ως η 
αρμόδια αρχή για την εποπτεία και τον 
συντονισμό τους.

Τροπολογία 141

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 59α
Μηχανισμός συνεκτικότητας για 

διασυνοριακές υποθέσεις
1. Κάθε εθνική εποπτική αρχή 
εκτελεί τα καθήκοντα και ασκεί τις 
εξουσίες που της ανατίθενται σύμφωνα 
με τον παρόντα κανονισμό στην 
επικράτεια του οικείου κράτους μέλους.
2. Σε περίπτωση διασυνοριακής 
υπόθεσης στην οποία εμπλέκονται δύο ή 



AD\1262500EL.docx 73/84 PE719.827v02-00

EL

περισσότερες εθνικές εποπτικές αρχές, η 
εθνική εποπτική αρχή του κράτους 
μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο 
τόπος κεντρικής διοίκησης του παρόχου 
ή του χρήστη στην Ένωση ή στο οποίο 
έχει οριστεί ο εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος, είναι αρμόδια να ενεργεί 
ως επικεφαλής εθνική εποπτική αρχή για 
διασυνοριακή υπόθεση που αφορά 
σύστημα ΤΝ.
3. Στην περίπτωση που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2, οι εθνικές εποπτικές 
αρχές συνεργάζονται, ανταλλάσσουν όλες 
τις σχετικές πληροφορίες μεταξύ τους σε 
εύθετο χρόνο, παρέχουν αμοιβαία 
συνδρομή και εκτελούν κοινές 
επιχειρήσεις. Οι εθνικές εποπτικές αρχές 
συνεργάζονται για την επίτευξη 
συναίνεσης. 
4. Σε περίπτωση σοβαρής διαφωνίας 
μεταξύ δύο ή περισσότερων εθνικών 
εποπτικών αρχών, η επικεφαλής εθνική 
εποπτική αρχή ενημερώνει το συμβούλιο 
και κοινοποιεί αμελλητί στο συμβούλιο 
όλες τις σχετικές με την υπόθεση 
πληροφορίες. 
5. Εντός τριών μηνών από την 
κοινοποίηση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 4, το συμβούλιο εκδίδει 
δεσμευτική απόφαση προς τις εθνικές 
εποπτικές αρχές.

Τροπολογία 142

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εν λόγω κοινοποίηση πραγματοποιείται 
αμέσως μόλις ο πάροχος διαπιστώσει 
αιτιώδη συνάφεια μεταξύ του συστήματος 
ΤΝ και του περιστατικού ή της 
δυσλειτουργίας ή εύλογη πιθανότητα 
στοιχειοθέτησης τέτοιας συνάφειας, και σε 
κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός 15 

Η εν λόγω κοινοποίηση πραγματοποιείται 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μόλις 
ο πάροχος διαπιστώσει αιτιώδη συνάφεια 
μεταξύ του συστήματος ΤΝ και του 
σοβαρού περιστατικού ή της 
δυσλειτουργίας ή εύλογη πιθανότητα 
στοιχειοθέτησης τέτοιας συνάφειας, και σε 
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ημερών αφότου ο πάροχος λάβει γνώση 
του σοβαρού περιστατικού ή της 
δυσλειτουργίας.

κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός 72 
ωρών αφότου ο πάροχος λάβει γνώση του 
σοβαρού περιστατικού ή της 
δυσλειτουργίας.

Τροπολογία 143

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν απαιτείται αναφορά βάσει του 
παρόντος άρθρου εάν το σοβαρό 
περιστατικό ή η δυσλειτουργία πρέπει 
επίσης να αναφερθεί από τους παρόχους 
προκειμένου να συμμορφωθούν με τις 
υποχρεώσεις που προβλέπονται σε άλλες 
πράξεις του ενωσιακού δικαίου. Στην 
περίπτωση αυτή, οι αρχές που είναι 
αρμόδιες δυνάμει των εν λόγω πράξεων 
του ενωσιακού δικαίου διαβιβάζουν τη 
ληφθείσα αναφορά στην εθνική εποπτική 
αρχή που ορίζεται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού.

Τροπολογία 144

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
ενθαρρύνουν και διευκολύνουν την 
κατάρτιση κωδίκων δεοντολογίας που 
αποσκοπούν στην προώθηση της 
εθελοντικής εφαρμογής στα συστήματα 
ΤΝ, πλην των συστημάτων ΤΝ υψηλού 
κινδύνου, των απαιτήσεων που ορίζονται 
στον τίτλο III κεφάλαιο 2, με βάση 
τεχνικές προδιαγραφές και λύσεις που 
αποτελούν κατάλληλα μέσα για τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις εν 
λόγω απαιτήσεις με βάση τον 

1. Η Επιτροπή, το συμβούλιο και τα 
κράτη μέλη ενθαρρύνουν και 
διευκολύνουν την κατάρτιση κωδίκων 
δεοντολογίας που αποσκοπούν —μεταξύ 
άλλων όταν καταρτίζονται για να 
καταδείξουν τον τρόπο με τον οποίο τα 
συστήματα ΤΝ τηρούν τις αρχές που 
ορίζονται στο άρθρο 4α και μπορούν 
επομένως να θεωρηθούν αξιόπιστα— 
στην προώθηση της εθελοντικής 
εφαρμογής στα συστήματα ΤΝ, πλην των 
συστημάτων ΤΝ υψηλού κινδύνου, των 
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επιδιωκόμενο σκοπό των συστημάτων. απαιτήσεων που ορίζονται στον τίτλο III 
κεφάλαιο 2, με βάση τεχνικές 
προδιαγραφές και λύσεις που αποτελούν 
κατάλληλα μέσα για τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης με τις εν λόγω απαιτήσεις 
με βάση τον επιδιωκόμενο σκοπό των 
συστημάτων.

Τροπολογία 145

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή και το συμβούλιο 
ενθαρρύνουν και διευκολύνουν την 
κατάρτιση κωδίκων δεοντολογίας που 
αποσκοπούν στην προώθηση της 
εθελοντικής εφαρμογής στα συστήματα 
ΤΝ, απαιτήσεων που σχετίζονται για 
παράδειγμα με την περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα, την προσβασιμότητα για τα 
άτομα με αναπηρία, τη συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων μερών στον σχεδιασμό 
και την ανάπτυξη των συστημάτων ΤΝ 
και την ποικιλομορφία των ομάδων 
ανάπτυξης με βάση σαφείς στόχους και 
βασικούς δείκτες επιδόσεων για τη 
μέτρηση της επίτευξης των εν λόγω 
στόχων.

2. Οι κώδικες δεοντολογίας που 
αποσκοπούν στην προώθηση της 
εθελοντικής συμμόρφωσης με τις αρχές 
που διέπουν τα αξιόπιστα συστήματα ΤΝ, 
έχουν ιδίως τα εξής χαρακτηριστικά:

α) επιδιώκουν επαρκές επίπεδο 
γραμματισμού στον τομέα της ΤΝ μεταξύ 
του προσωπικού τους και άλλων 
προσώπων που ασχολούνται με τη 
λειτουργία και τη χρήση συστημάτων ΤΝ, 
προκειμένου να τηρούνται οι εν λόγω 
αρχές·
β) αξιολογούν σε ποιον βαθμό τα 
οικεία συστήματα ΤΝ μπορεί να 
επηρεάσουν ευάλωτα πρόσωπα ή ομάδες 
προσώπων, συμπεριλαμβανομένων 
παιδιών, ηλικιωμένων, μεταναστών και 
ατόμων με αναπηρία ή εάν θα μπορούσαν 
να ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση της 
προσβασιμότητας ή την υποστήριξη των 
εν λόγω προσώπων ή ομάδων προσώπων 
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με άλλο τρόπο·
γ) εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο 
η χρήση των οικείων συστημάτων ΤΝ 
μπορεί να έχει αντίκτυπο ή να ενισχύσει 
τη διαφορετικότητα, την ισόρροπη 
εκπροσώπηση των φύλων και την 
ισότητα·
δ) εξετάζουν εάν τα οικεία 
συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
με τρόπο που μπορεί, άμεσα ή έμμεσα, να 
ενισχύσει δευτερευόντως ή σημαντικά τις 
υφιστάμενες περιπτώσεις μεροληψίας ή 
ανισότητες· 
ε) προβληματίζονται σχετικά με την 
ανάγκη και τη σημασία ύπαρξης 
ποικιλόμορφων ομάδων ανάπτυξης 
προκειμένου να εξασφαλίζεται ο 
συμπεριληπτικός σχεδιασμός των 
συστημάτων τους· 
στ) εξετάζουν προσεκτικά εάν τα 
συστήματά τους μπορούν να έχουν 
αρνητικό κοινωνικό αντίκτυπο, ιδίως 
όσον αφορά τους πολιτικούς θεσμούς και 
τις δημοκρατικές διαδικασίες· 
ζ) εκτιμούν με ποιον τρόπο μπορούν 
τα συστήματα ΤΝ να συμβάλουν στην 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα και ιδίως 
στις δεσμεύσεις της Ένωσης στο πλαίσιο 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας 
και της Ευρωπαϊκής Διακήρυξης για τα 
Ψηφιακά Δικαιώματα και Αρχές.

Τροπολογία 146

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι κώδικες δεοντολογίας μπορούν 
να καταρτίζονται από μεμονωμένους 
παρόχους συστημάτων ΤΝ ή από 
οργανώσεις που τους εκπροσωπούν ή και 
από τους δύο, μεταξύ άλλων με τη 
συμμετοχή των χρηστών και τυχόν 

3. Οι κώδικες δεοντολογίας μπορούν 
να καταρτίζονται από μεμονωμένους 
παρόχους συστημάτων ΤΝ ή από 
οργανώσεις που τους εκπροσωπούν ή και 
από τους δύο, μεταξύ άλλων με τη 
συμμετοχή των χρηστών και τυχόν 
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ενδιαφερόμενων μερών και των 
οργανώσεων που τους εκπροσωπούν. Οι 
κώδικες δεοντολογίας μπορούν να 
καλύπτουν ένα ή περισσότερα συστήματα 
ΤΝ, λαμβανομένης υπόψη της ομοιότητας 
του επιδιωκόμενου σκοπού των σχετικών 
συστημάτων.

ενδιαφερόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών 
ερευνητών, και των οργανώσεων που τους 
εκπροσωπούν, ιδίως των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων και των οργανώσεων 
καταναλωτών. Οι κώδικες δεοντολογίας 
μπορούν να καλύπτουν ένα ή περισσότερα 
συστήματα ΤΝ, λαμβανομένης υπόψη της 
ομοιότητας του επιδιωκόμενου σκοπού 
των σχετικών συστημάτων. Οι πάροχοι 
που υιοθετούν κώδικες δεοντολογίας 
ορίζουν τουλάχιστον ένα φυσικό πρόσωπο 
υπεύθυνο για την εσωτερική 
παρακολούθηση.

Τροπολογία 147

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή και το συμβούλιο 
λαμβάνουν υπόψη τα ειδικά συμφέροντα 
και τις ανάγκες των παρόχων μικρής 
κλίμακας και των νεοφυών επιχειρήσεων, 
όταν ενθαρρύνουν και διευκολύνουν την 
κατάρτιση κωδίκων δεοντολογίας.

4. Η Επιτροπή και το συμβούλιο 
λαμβάνουν υπόψη τα ειδικά συμφέροντα 
και τις ανάγκες των ΜΜΕ και των 
νεοφυών επιχειρήσεων, όταν ενθαρρύνουν 
και διευκολύνουν την κατάρτιση κωδίκων 
δεοντολογίας.

Τροπολογία 148

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 69α
Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε 

εποπτική αρχή
1. Με την επιφύλαξη κάθε άλλης 
διοικητικής ή δικαστικής προσφυγής, 
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει το 
δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία σε 
εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος 
της συνήθους διαμονής του, του τόπου 
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εργασίας ή του τόπου της εικαζόμενης 
παράβασης, εάν το φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο θεωρεί ότι τα δικαιώματά του 
ως προς την υγεία και την ασφάλεια, τα 
θεμελιώδη δικαιώματά του, το δικαίωμά 
του σε επεξήγηση ή οποιοδήποτε άλλο 
δικαίωμά του που απορρέει από τις 
υποχρεώσεις που ορίζει ο παρών 
κανονισμός, έχουν παραβιαστεί από τον 
πάροχο ή τον χρήστη συστήματος ΤΝ 
που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού. Η εν λόγω 
καταγγελία μπορεί να υποβληθεί μέσω 
αντιπροσωπευτικής αγωγής για την 
προστασία των συλλογικών συμφερόντων 
των καταναλωτών, όπως προβλέπεται 
στην οδηγία (ΕΕ) 2020/1828.
2. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
έχουν δικαίωμα ακρόασης κατά τη 
διαδικασία διεκπεραίωσης καταγγελιών 
και στο πλαίσιο τυχόν ερευνών που 
διεξάγει η εθνική εποπτική αρχή ως 
αποτέλεσμα της καταγγελίας τους. 
3. Η εθνική εποπτική αρχή στην 
οποία υποβλήθηκε η καταγγελία 
ενημερώνει τους καταγγέλλοντες σχετικά 
με την πρόοδο και την έκβαση της 
καταγγελίας τους. Ειδικότερα, η εθνική 
εποπτική αρχή λαμβάνει όλα τα αναγκαία 
μέτρα για να δώσει συνέχεια στις 
καταγγελίες που λαμβάνει και, εντός 
τριών μηνών από την παραλαβή της 
καταγγελίας, δίνει στον καταγγέλλοντα 
προκαταρκτική απάντηση αναφέροντας 
τα μέτρα που προτίθεται να λάβει και τα 
επόμενα στάδια της διαδικασίας, εάν 
υπάρχουν.
4. Η εθνική εποπτική αρχή λαμβάνει 
απόφαση σχετικά με την καταγγελία και 
ενημερώνει τον καταγγέλλοντα σχετικά με 
την πρόοδο και την έκβαση της 
καταγγελίας, συμπεριλαμβανομένης της 
δυνατότητας άσκησης δικαστικής 
προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 68β, 
χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο 
εντός έξι μηνών από την ημερομηνία 
υποβολής της καταγγελίας.
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Τροπολογία 149

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 69β
Δικαίωμα πραγματικής δικαστικής 
προσφυγής κατά εθνικής εποπτικής 

αρχής
1. Με την επιφύλαξη κάθε άλλης 
διοικητικής ή μη δικαστικής προσφυγής, 
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει 
δικαίωμα πραγματικής δικαστικής ή μη 
δικαστικής προσφυγής, 
συμπεριλαμβανομένων της επισκευής, 
της αντικατάστασης, της μείωσης του 
τιμήματος, της καταγγελίας της 
σύμβασης, της επιστροφής του 
καταβληθέντος τιμήματος ή της 
αποζημίωσης για υλική και ηθική βλάβη, 
κατά νομικά δεσμευτικής απόφασης 
εθνικής εποπτικής αρχής που το αφορά 
και παραβιάζει τα δικαιώματά του.
2. Με την επιφύλαξη κάθε άλλης 
διοικητικής ή μη δικαστικής προσφυγής, 
κάθε θιγόμενο πρόσωπο έχει δικαίωμα 
πραγματικής δικαστικής προσφυγής όταν 
η εθνική εποπτική αρχή δεν χειρίζεται 
καταγγελία, δεν ενημερώσει τον 
καταγγέλλοντα σχετικά με την πρόοδο ή 
την προκαταρκτική έκβαση της 
καταγγελίας που υποβλήθηκε εντός τριών 
μηνών σύμφωνα με το άρθρο 68α 
παράγραφος 3 ή δεν συμμορφωθεί με την 
υποχρέωσή της να καταλήξει σε τελική 
απόφαση επί της καταγγελίας εντός έξι 
μηνών σύμφωνα με το άρθρο 68α 
παράγραφος 4 ή με τις υποχρεώσεις που 
υπέχει δυνάμει του άρθρου 65.
3. Η διαδικασία κατά εποπτικής 
αρχής κινείται ενώπιον των δικαστηρίων 
του κράτους μέλους στο οποίο είναι 
εγκατεστημένη η εθνική εποπτική αρχή.
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Τροπολογία 150

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 69γ
Δικαίωμα σε επεξήγηση

1. Κάθε θιγόμενο πρόσωπο που 
υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται 
από πάροχο ή χρήστη, βάσει στοιχείων 
εξόδου από σύστημα ΤΝ που εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, η οποία παράγει έννομα 
αποτελέσματα τα οποία το πρόσωπο 
θεωρεί ότι επηρεάζουν δυσμενώς την 
υγεία, την ασφάλεια, τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, την κοινωνικοοικονομική 
ευημερία ή οποιοδήποτε άλλο από τα 
δικαιώματά του που απορρέουν από τις 
υποχρεώσεις που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό, λαμβάνει από τον πάροχο ή 
τον χρήστη, κατά τον χρόνο 
κοινοποίησης της απόφασης, σαφή και 
ουσιαστική επεξήγηση σύμφωνα με το 
άρθρο 13 παράγραφος 1 σχετικά με τον 
ρόλο του συστήματος ΤΝ στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων, τις κύριες 
παραμέτρους της ληφθείσας απόφασης 
και τα σχετικά δεδομένα εισόδου.  
2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται 
στη χρήση συστημάτων ΤΝ: 
α) για τα οποία απορρέουν εξαιρέσεις 
από την υποχρέωση της παραγράφου 1 ή 
περιορισμοί της εν λόγω υποχρέωσης από 
το ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο, το οποίο 
προβλέπει άλλες κατάλληλες εγγυήσεις για 
τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τα 
έννομα συμφέροντα των θιγόμενων 
προσώπων· ή 
β) όταν το θιγόμενο πρόσωπο έχει 
δώσει την ελεύθερη, ρητή, ειδική και εν 
επιγνώσει συγκατάθεσή του να μη λάβει 
επεξήγηση. Το θιγόμενο πρόσωπο έχει το 
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δικαίωμα να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή 
τη συγκατάθεσή του να μη λάβει 
επεξήγηση. Πριν δώσει τη συγκατάθεσή 
του, το θιγόμενο πρόσωπο ενημερώνεται 
σχετικά. Η ανάκληση της συγκατάθεσης 
είναι εξίσου εύκολη με την παροχή της.

Τροπολογία 151

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 69δ
Αντιπροσωπευτικές αγωγές

1. Στο παράρτημα Ι της οδηγίας 
(ΕΕ) 2020/1828 σχετικά με τις 
αντιπροσωπευτικές αγωγές για την 
προστασία των συλλογικών συμφερόντων 
των καταναλωτών προστίθενται τα 
ακόλουθα: 
«Κανονισμός xxxx/xxxx του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων 
σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη 
(πράξη για την τεχνητή νοημοσύνη) και 
για την τροποποίηση ορισμένων 
νομοθετικών πράξεων της Ένωσης».

Τροπολογία 152

Πρόταση κανονισμού
ΤΙΤΛΟΣ Χ – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΕΣΑ 
ΕΝΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Τροπολογία 153
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Εντός [τριών ετών από την 
ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού που αναφέρεται στο άρθρο 85 
παράγραφος 2], η Επιτροπή αξιολογεί την 
αποτελεσματικότητα του συμβουλίου 
στην εκτέλεση των καθηκόντων του και 
εκτιμά κατά πόσον θα ήταν 
καταλληλότερος ένας οργανισμός της ΕΕ 
για να εξασφαλίσει την αποτελεσματική 
και εναρμονισμένη εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 154

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIII – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης 
της αξιοπιστίας της τεχνολογίας·
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος Εναρμονισμένοι κανόνες σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη 
(πράξη για την τεχνητή νοημοσύνη) και τροποποίηση ορισμένων 
νομοθετικών πράξεων της Ένωσης
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