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I.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.

Η Επιτροπή ενέκρινε την ως άνω πρόταση αναθεώρησης1 στις 31 Μαΐου 2018 και την
υπέβαλε στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Η νομική βάση είναι το άρθρο 81 (δικαστική
συνεργασία σε αστικές υποθέσεις) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και η πρόταση υπόκειται στη συνήθη νομοθετική διαδικασία.
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2.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου για τη συνεργασία μεταξύ των
δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές
υποθέσεις συνιστά σημαντικό εργαλείο ευρωπαϊκής δικαστικής συνεργασίας. Ο σκοπός
αυτού του εργαλείου είναι να παράσχει ένα πλαίσιο διασυνοριακής δικαστικής συνδρομής
μεταξύ κρατών μελών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, διευκολύνοντας τη διασυνοριακή
συλλογή αποδείξεων. Η πρόταση αναθεώρησης αποσκοπεί να θεσπίσει σε ολόκληρη την
Ένωση ένα σύστημα άμεσης, ασφαλούς και ταχείας διαβίβασης παραγγελιών για τη
διεξαγωγή και εκτέλεση αποδείξεων, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα της ψηφιοποίησης και
ταυτόχρονα ενισχύοντας τις δικονομικές εγγυήσεις. Με την πρόταση της Επιτροπής ζητείται
η θέσπιση ενός υποχρεωτικού, ηλεκτρονικού, αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ για αυτό το
σκοπό.

3.

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή εξέδωσε τη γνώμη της2 για αυτήν την
πρόταση καθώς και για την πρόταση κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί επιδόσεως και
κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές
υποθέσεις (πρόταση σχετικά με την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων) στις 17 Οκτωβρίου
2018. Η ΕΟΚΕ έκρινε και τις δύο προτάσεις σύμφωνες με τη στρατηγική για την ενιαία
ψηφιακή αγορά σε σχέση με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ιδίως όσον αφορά την ανάγκη
να ληφθούν μέτρα για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και για την επίτευξη
διασυνοριακής διαλειτουργικότητας.

4.

Στις 13 Φεβρουαρίου 2019, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη
ανάγνωση για την πρόταση που αφορά τη διεξαγωγή αποδείξεων, με 37 τροπολογίες στην
πρόταση της Επιτροπής με 554 ψήφους υπέρ, 26 ψήφους κατά και 9 αποχές.

5.

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2019, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων υπέβαλε τη γνώμη
5/2019 σχετικά με την εν λόγω πρόταση και την πρόταση σχετικά με την επίδοση ή
κοινοποίηση πράξεων3.

2
3

14013/18.
12245/19.

14601/19

ΧΠ/γπ/ΔΙ
JAI.2

2

EL

6.

Κατά το Συμβούλιο ΔΕΥ του Ιουνίου του 2019, οι υπουργοί συμφώνησαν ότι η δικαστική
συνεργασία στο πλαίσιο της παρούσας πρότασης και η πρόταση για την επίδοση ή
κοινοποίηση πράξεων θα πρέπει να βασίζονται σε ένα ασφαλές αποκεντρωμένο σύστημα ΤΠ
που θα περιλαμβάνει διασυνδεδεμένα εθνικά συστήματα ΤΠ. Οι υπουργοί θα μπορούσαν,
επίσης, κατ’ αρχήν, να δεχθούν υποχρεωτικό σύστημα ΤΠ, αλλά υπό ορισμένες
προϋποθέσεις, όπως μεγαλύτερη μεταβατική περίοδο, εξαιρέσεις από την υποχρεωτική χρήση
και την εφαρμογή αναφοράς που παρέχει η Επιτροπή.

7.

Η αρχική πρόταση της Επιτροπής δεν περιείχε δημοσιονομικό δελτίο σχετικά με τις
επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Κατά την εξέταση της πρότασης, οι αντιπροσωπίες
ζήτησαν συνδρομή για την εφαρμογή του συστήματος ΤΠ, όπως ένα λογισμικό εφαρμογής
αναφοράς που τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν ως σύστημα υποστηρικτικών
λειτουργιών αντί του συστήματος ΤΠ που έχει αναπτυχθεί σε εθνικό επίπεδο. Το κείμενο της
Προεδρίας προβλέπει ότι η Επιτροπή θα είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία, τη συντήρηση και
τη μελλοντική ανάπτυξη του λογισμικού εφαρμογής αναφοράς. Η υποχρέωση αυτή θα έχει
αισθητές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της ΕΕ, μεταξύ άλλων και μεταβολές στον αριθμό
των θέσεων απασχόλησης. Σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 1 εδάφιο 2 του
δημοσιονομικού κανονισμού της ΕΕ4, η Προεδρία έχει καταρτίσει, σε συνεργασία με την
Επιτροπή, ενδεικτικό δημοσιονομικό δελτίο5 στο οποίο παρατίθενται οι εκτιμώμενες
δημοσιονομικές επιπτώσεις των τροποποιήσεων στον προϋπολογισμό,
συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών στον αριθμό των θέσεων απασχόλησης.

8.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου (αριθ. 21) των Συνθηκών για τη θέση του
Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και
δικαιοσύνης, η Ιρλανδία αποφάσισε να συμμετάσχει στην παρούσα πρόταση. Το ΗΒ δεν
έκανε χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στο άρθρο 3 του πρωτοκόλλου (αριθ. 21) να
συμμετάσχει στην έκδοση και την εφαρμογή της παρούσας πρότασης. Κατ’ εφαρμογήν του
πρωτοκόλλου (αριθ. 22) των Συνθηκών σχετικά με τη θέση της Δανίας, η Δανία δεν
συμμετέχει στην έγκριση των προτεινόμενων μέτρων.

4
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II.

ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

9.

Χάρη στις συζητήσεις αυτές έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος σχετικά με ουσιώδη
ζητήματα σε τεχνικό επίπεδο. Η Προεδρία θεωρεί, επομένως, ότι έχει έρθει η στιγμή το
Συμβούλιο να εγκρίνει γενική προσέγγιση για το κείμενο των άρθρων και των αιτιολογικών
σκέψεων του προτεινόμενου κανονισμού, με την επιφύλαξη της οριστικοποίησης ορισμένων
ζητημάτων τεχνικού ή συντακτικού χαρακτήρα που αφορά την οριστική διατύπωση των
παραρτημάτων.

10.

Τα στοιχεία του συμβιβαστικού κειμένου πρέπει να θεωρηθούν ως συνολική δέσμη που
αποσκοπεί στην παροχή αποτελεσματικού πλαισίου για τη διασυνοριακή δικαστική
συνεργασία. Η συμβιβαστική πρόταση προβλέπει επίσης λεπτή ισορροπία μεταξύ των
διαφορετικών θέσεων των κρατών μελών, προωθώντας ταυτόχρονα την αμοιβαία
εμπιστοσύνη μεταξύ τους.

III. ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
11.

Κατά τη συνεδρίαση της 27ης Νοεμβρίου 2019, η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων
ενέκρινε το κείμενο του σχεδίου κανονισμού το οποίο υπέβαλε η Προεδρία στο παράρτημα
του εγγράφου 13836/1/19 REV 1, με την επιφύλαξη τροποποίησης του άρθρου 17β. Στο
πλαίσιο αυτό, η Προεδρία υποβάλλει στο Συμβούλιο το ίδιο κείμενο, με την εξαίρεση του
άρθρου 17β, που παρατίθεται στο παράρτημα. Στο παρόν κείμενο, οι αλλαγές στην πρόταση
της Επιτροπής επισημαίνονται με έντονα στοιχεία και οι διαγραφές με [...].

IV.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

12.

Η Προεδρία καλεί το Συμβούλιο
–

να εγκρίνει, ως γενική προσέγγιση, το κείμενο του κανονισμού για τη διεξαγωγή
αποδείξεων, όπως περιέχεται στο παράρτημα ως συμβιβαστική δέσμη, λαμβάνοντας
υπόψη ότι τα παραρτήματα του κανονισμού θα οριστικοποιηθούν σε τεχνικό επίπεδο το
συντομότερο δυνατό μετά το Συμβούλιο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου
2001, για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή
αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 81,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Προς τον σκοπό της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, είναι αναγκαίο να
βελτιωθεί περαιτέρω και να επιταχυνθεί η συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων κατά τη
διεξαγωγή αποδείξεων.
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(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/20016 του Συμβουλίου θεσπίζει κανόνες για τη συνεργασία
μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή
εμπορικές υποθέσεις.

(2α) Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, με τον όρο «δικαστήριο» θα πρέπει επίσης
να νοούνται και άλλες αρχές που ασκούν δικαστικά καθήκοντα ή ενεργούν βάσει
εξουσιοδότησης από δικαστική αρχή ή υπό τον έλεγχο δικαστικής αρχής που είναι
αρμόδιες για τη διεξαγωγή αποδείξεων σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο για τους σκοπούς
δικαστικών διαδικασιών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, ιδίως οι αρχές που
χαρακτηρίζονται ως «δικαστήριο» με βάση άλλες νομικές πράξεις του δικαίου της
Ένωσης, όπως ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2019/1111 του Συμβουλίου7, ο κανονισμός (ΕΕ)
αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου8 και ο κανονισμός
(ΕΕ) αριθ. 650/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου9.

6

7

8

9

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για τη
συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε
αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 174 της 27.6.2001, σ. 1).
Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1111 του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία, την
αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής
μέριμνας, και για τη διεθνή απαγωγή παιδιών (ΕΕ L 178 της 2.7.2019, σ. 1)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 12ης Δεκεμβρίου 2012, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την
εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 351 της 20.12.2012, σ.
1)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 650/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και
εκτέλεση αποφάσεων, την αποδοχή και εκτέλεση δημόσιων εγγράφων στον τομέα της
κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου (ΕΕ L 201
της 27.7.2012, σ. 107)
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(3)

Για να εξασφαλιστεί η ταχεία διαβίβαση των παραγγελιών και των κοινοποιήσεων, θα πρέπει
να χρησιμοποιούνται όλα τα κατάλληλα μέσα της σύγχρονης τεχνολογίας επικοινωνιών. Ως
εκ τούτου, κατά κανόνα, όλες οι κοινοποιήσεις και οι ανταλλαγές εγγράφων θα πρέπει να
πραγματοποιούνται μέσω ασφαλούς αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ, το οποίο θα
απαρτίζεται από τα εθνικά συστήματα ΤΠ. Για το σκοπό αυτόν, θα πρέπει να θεσπιστεί
τέτοιου είδους αποκεντρωμένο σύστημα ΤΠ για την ανταλλαγή δεδομένων σύμφωνα με
τον παρόντα κανονισμό. Ο αποκεντρωμένος χαρακτήρας του εν λόγω συστήματος
σημαίνει ότι θα καταστήσει δυνατή την ανταλλαγή δεδομένων αποκλειστικά από ένα
κράτος μέλος σε άλλο, χωρίς τη συμμετοχή οποιουδήποτε οργάνου της Ένωσης σε αυτές
τις ανταλλαγές.

(3α) Η αρμόδια αρχή ή αρχές σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους, υπό την ιδιότητά
τους ως υπευθύνων επεξεργασίας, θα πρέπει να έχουν την ευθύνη για την επεξεργασία
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιούν δυνάμει του παρόντος
κανονισμού για τη διαβίβαση παραγγελιών και άλλων κοινοποιήσεων μεταξύ κρατών
μελών. Η Επιτροπή ή οποιοδήποτε άλλο θεσμικό όργανο της Ένωσης, δεν συμμετέχει σε
καμία επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργείται στο πλαίσιο του
αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό.
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(3β) Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την ευθύνη για τη δημιουργία, τη συντήρηση και τη
μελλοντική ανάπτυξη λογισμικού εφαρμογής αναφοράς, το οποίο τα κράτη μέλη
μπορούν να επιλέξουν να εφαρμόσουν αντί του εθνικού συστήματος ΤΠ. Το λογισμικό
εφαρμογής αναφοράς θα πρέπει να σχεδιασθεί, να αναπτυχθεί και να συντηρείται
σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις αρχές περί προστασίας των δεδομένων που
καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/172510 και στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/67911,
ιδίως τις αρχές της προστασίας των δεδομένων ήδη εκ σχεδιασμού και εξ ορισμού. Θα
πρέπει επίσης να εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά μέτρα και να επιτρέπει τα αναγκαία
οργανωτικά μέτρα για την εξασφάλιση ενός κατάλληλου επιπέδου ασφάλειας και
διαλειτουργικότητας για τις ανταλλαγές πληροφοριών στον τομέα της διεξαγωγής
αποδείξεων.
(3γ) Η διαβίβαση μέσω του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ θα μπορούσε να καταστεί
αδύνατη λόγω διακοπής λειτουργίας του συστήματος ή της φύσης των αποδείξεων, για
παράδειγμα κατά τη διαβίβαση DNA ή δειγμάτων αίματος. Άλλα μέσα κοινοποίησης θα
μπορούσαν, επίσης, να είναι καταλληλότερα σε εξαιρετικές περιστάσεις, όπως στην
περίπτωση όπου η μετατροπή ογκωδών εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή θα
συνεπαγόταν δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση για τις αρμόδιες αρχές ή όπου το
πρωτότυπο έγγραφο σε έντυπη μορφή είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση της
γνησιότητάς του. Όταν δεν θα χρησιμοποιείται το αποκεντρωμένο σύστημα ΤΠ, η
διαβίβαση θα πρέπει να πραγματοποιείται με τα πλέον κατάλληλα μέσα. Αυτό σημαίνει,
μεταξύ άλλων, ότι η διαβίβαση θα πρέπει να πραγματοποιείται το ταχύτερο δυνατό και
με ασφαλή τρόπο με άλλα ασφαλή ηλεκτρονικά μέσα ή ταχυδρομικώς.

10

11

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα
και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων
αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης
αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).
Κανονισμός (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
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(4)

Προκειμένου να [...] ενισχυθούν οι ηλεκτρονικές διαβιβάσεις σε διασυνοριακό επίπεδο,
[...] η νομική ισχύς ή το παραδεκτό των εγγράφων που διαβιβάζονται μέσω του
αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ ως αποδεικτικά στοιχεία στη διαδικασία δεν θα πρέπει
να απορρίπτονται αποκλειστικά λόγω του ότι προσκομίζονται σε ηλεκτρονική μορφή [...].
Ωστόσο, η αρχή αυτή δεν θα πρέπει να θίγει την αρμοδιότητα του δικαστηρίου που
επιλαμβάνεται της διαδικασίας να εκτιμά τη νομική ισχύ των εν λόγω εγγράφων ή το
παραδεκτό τους ως αποδεικτικών στοιχείων. Επίσης, δεν θα πρέπει να θίγει τις
απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας όσον αφορά τη μετατροπή εγγράφων.

(5)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 δεν θα πρέπει να θίγει τη δυνατότητα των αρχών να
ανταλλάσσουν πληροφορίες βάσει συστημάτων που θεσπίζονται με άλλες ενωσιακές νομικές
πράξεις, όπως ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/1111 του Συμβουλίου ή ο κανονισμός (ΕΚ)
αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου12, ακόμη και στις περιπτώσεις που οι εν λόγω πληροφορίες
έχουν αποδεικτική αξία, αλλά θα πρέπει να παρέχεται στην αιτούσα αρχή η δυνατότητα να
επιλέξει την πλέον ενδεδειγμένη εκάστοτε μέθοδο.

12

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη διεθνή
δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη
συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής (ΕΕ L 7 της 10.1.2009, σ. 1).

14601/19
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΧΠ/γπ/ΔΙ
JAI.2

9

EL

(6)

Οι σύγχρονες τεχνολογίες επικοινωνιών, [...] όπως για παράδειγμα η εικονοτηλεδιάσκεψη, η
οποία αποτελεί σημαντικό μέσο για την απλούστευση και την επιτάχυνση της διεξαγωγής
αποδείξεων, επί του παρόντος δεν αξιοποιούνται πλήρως. Στις περιπτώσεις όπου πρόκειται να
διεξαχθούν αποδείξεις μέσω της ακρόασης προσώπου, όπως μάρτυρα, διάδικου μέρους ή
εμπειρογνώμονα [...] που βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος, το αιτούν δικαστήριο θα πρέπει
να διεξάγει τις εν λόγω αποδείξεις απευθείας μέσω εικονοτηλεδιάσκεψης ή άλλης
τεχνολογίας εξ αποστάσεως επικοινωνίας, εφόσον [...] διαθέτει [..] τη σχετική δυνατότητα,
όταν κρίνει ότι η χρήση τέτοιου είδους τεχνολογίας ενδείκνυται λαμβανομένων υπόψη των
ειδικών περιστάσεων της υπόθεσης. Η εικονοτηλεδιάσκεψη θα μπορούσε επίσης να
χρησιμοποιηθεί για την ακρόαση παιδιού, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ)
2019/1111 του Συμβουλίου. Ωστόσο, η απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων θα πρέπει να
διενεργείται, εφόσον είναι αναγκαίο, υπό όρους που καθορίζονται από το κεντρικό
όργανο ή την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εκτέλεσης της παραγγελίας, σύμφωνα
με το εθνικό του δίκαιο, και μπορεί να απορριφθεί εν όλω ή εν μέρει, εάν αντιβαίνει στις
θεμελιώδεις αρχές της νομοθεσίας του.

(7)

Προκειμένου να διευκολύνεται η διεξαγωγή αποδείξεων από διπλωματικούς ή προξενικούς
υπαλλήλους, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αναθέτει στα
πρόσωπα αυτά [...] στο έδαφος άλλου κράτους μέλους και εντός της περιοχής όπου είναι
διαπιστευμένοι, [...] να διεξάγουν αποδείξεις χωρίς την ανάγκη προηγούμενης παραγγελίας,
εξετάζοντας, χωρίς καταναγκασμό, υπηκόους του κράτους μέλους το οποίο εκπροσωπούν
στο πλαίσιο διαδικασιών που εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους μέλους το
οποίο εκπροσωπούν. Ωστόσο, επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του κράτους μέλους
κατά πόσον οι διπλωματικοί ή προξενικοί αντιπρόσωποί του έχουν την εξουσία να
διεξάγουν αποδείξεις ως μέρος των καθηκόντων τους.
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(8)

Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από
τα κράτη μέλη, αλλά μπορούν να επιτευχθούν αποτελεσματικότερα σε ενωσιακό επίπεδο,
μέσω της θέσπισης ενός νομικού πλαισίου που θα εξασφαλίζει την ταχεία διαβίβαση των
παραγγελιών και των κοινοποιήσεων σχετικά με πράξεις διεξαγωγής αποδείξεων, η Ένωση
μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, που ορίζεται στο άρθρο 5
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που
ορίζεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την
επίτευξη του στόχου αυτού.

(9)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 και το άρθρο 4α παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου αριθ. 21 για τη
θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας,
ασφάλειας και δικαιοσύνης, που προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και
στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, [...] η Ιρλανδία [...] γνωστοποίησε
[...] την επιθυμία της να συμμετάσχει στη θέσπιση και την εφαρμογή του παρόντος
κανονισμού [...].

(9α) Σύμφωνα με το άρθρο 3 και το άρθρο 4α παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου αριθ. 21 για
τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας,
ασφάλειας και δικαιοσύνης, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή
Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ηνωμένο
Βασίλειο δεν συμμετέχει στη θέσπιση του παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύεται από
αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του.
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(10) Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 22 σχετικά με τη θέση της Δανίας, το
οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δανία δεν συμμετέχει στην έκδοση του παρόντος
κανονισμού και δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του.
(11) Προκειμένου να επικαιροποιούνται τα τυποποιημένα έντυπα που περιλαμβάνονται στα
παραρτήματα ή να πραγματοποιούνται τεχνικές τροποποιήσεις των εν λόγω εντύπων, θα
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την τροποποίηση των
παραρτημάτων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις
προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο
εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη
διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 201613.
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.

13

ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1
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(12) Σύμφωνα με τα σημεία 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη
βελτίωση του νομοθετικού έργου, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τον παρόντα
κανονισμό βάσει πληροφοριών που θα συλλεγούν μέσω ειδικών ρυθμίσεων
παρακολούθησης, προκειμένου να εκτιμηθούν τα πραγματικά αποτελέσματα του κανονισμού
και η τυχόν ανάγκη για περαιτέρω δράση. Για τους σκοπούς της εν λόγω παρακολούθησης,
τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν στην Επιτροπή τις διαθέσιμες πληροφορίες
σχετικά με τον αριθμό των παραγγελιών που έχουν διαβιβαστεί και εκτελεστεί, καθώς
και τον αριθμό των περιπτώσεων στις οποίες η διαβίβαση πραγματοποιήθηκε με άλλα
μέσα εκτός του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ. Το εθνικό σύστημα υποστηρικτικών
λειτουργιών ή η εφαρμογή αναφοράς θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να διευκολύνει
την αυτοματοποιημένη συλλογή και αναφορά δεδομένων σχετικά με τον αριθμό των
ανταλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω αυτού του συστήματος.
(12α) Ζητήθηκε η γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με το
άρθρο 42 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, ο οποίος και γνωμοδότησε στις 13 Σεπτεμβρίου 201914.
(13) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,
ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
Άρθρο 1
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 τροποποιείται ως εξής:
(1)

Στο άρθρο 1, [...] η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«3. [...] Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

14

ΕΕ C 370 της 31.10.2019, σ. 24.
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(α)

[...] «Δικαστήριο»: [...] τα δικαστήρια και άλλες αρχές [...] στα [...] κράτη μέλη, όπως
έχουν κοινοποιηθεί βάσει του άρθρου 22 τρίτο εδάφιο, που έχουν δικαιοδοτικές
αρμοδιότητες ή ενεργούν κατ’ εξουσιοδότηση δικαστικής αρχής ή υπό τον έλεγχο
δικαστικής αρχής και έχουν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, αρμοδιότητα
διεξαγωγής αποδείξεων για τους σκοπούς δικαστικών διαδικασιών σε αστικές και
εμπορικές υποθέσεις [...].

(β)

«αποκεντρωμένο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών (ΤΠ)»: δίκτυο εθνικών
συστημάτων ΤΠ και σημείων πρόσβασης της διαλειτουργικής επικοινωνιακής
υποδομής, που λειτουργεί υπό την ευθύνη και τη διαχείριση κάθε κράτους μέλους
και καθιστά δυνατή την ασφαλή και αξιόπιστη διασυνοριακή ανταλλαγή
πληροφοριών μεταξύ των εθνικών συστημάτων ΤΠ.

(2)

Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 6
Διαβίβαση παραγγελιών και άλλων κοινοποιήσεων
1.

Οι παραγγελίες και οι κοινοποιήσεις σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό διαβιβάζονται
μέσω αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ [...].
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2.

Το γενικό νομικό πλαίσιο για τη χρήση υπηρεσιών εμπιστοσύνης, που θεσπίζεται με τον
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Συμβουλίου15, εφαρμόζεται στις παραγγελίες και τις
κοινοποιήσεις που διαβιβάζονται μέσω του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ [...].

3.

Εάν οι παραγγελίες και οι κοινοποιήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 απαιτούν ή
φέρουν σφραγίδα ή χειρόγραφη υπογραφή, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν αντ’ αυτών
«εγκεκριμένες ηλεκτρονικές σφραγίδες» [...] ή «εγκεκριμένες ηλεκτρονικές υπογραφές»,
όπως αυτές ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου.

4.

[...] Αν η διαβίβαση σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεν είναι δυνατή λόγω [...] διακοπής
λειτουργίας του [...] συστήματος ΤΠ [...], της φύσης των αποδείξεων ή εξαιρετικών
περιστάσεων [...] [...], η διαβίβαση πραγματοποιείται με τα πλέον κατάλληλα [...] μέσα
[...] [...].

5.

Η αρμόδια αρχή ή οι αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους,
θεωρούνται υπεύθυνοι επεξεργασίας όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΕ) 2016/679.»·

(2α) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 6β:

15

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες
εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση
της οδηγίας 1999/93/ΕΚ (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 73).
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[...] «Άρθρο 6β
Νομική ισχύς των ηλεκτρονικών εγγράφων
Οι πράξεις που διαβιβάζονται μέσω του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ [...] δεν
αποστερούνται νομικής ισχύος [...] και παραδεκτού ως αποδεικτικά στοιχεία στις νομικές
διαδικασίες αποκλειστικά και μόνο λόγω του γεγονότος ότι είναι σε ηλεκτρονική μορφή.
(3)

Στο άρθρο 17, [...]
[…]
[...] στην παράγραφο 4, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
[…]
«Το κεντρικό όργανο ή η αρμόδια αρχή μπορεί να αναθέτει σε δικαστήριο του
οικείου κράτους μέλους να παρέχει πρακτική βοήθεια κατά τη διεξαγωγή
αποδείξεων.»·

(4)

Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 17α:
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«Άρθρο 17α
Απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων μέσω εικονοτηλεδιάσκεψης ή άλλης τεχνολογίας εξ
αποστάσεως επικοινωνίας
1.

Στις περιπτώσεις στις οποίες πρόκειται να διεξαχθούν αποδείξεις μέσω της ακρόασης
προσώπου [...] που βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος [...] και το δικαστήριο ζητήσει την
απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 17 [...], το αιτούν δικαστήριο θα
πρέπει να διεξαγάγει τις εν λόγω αποδείξεις [...] μέσω εικονοτηλεδιάσκεψης ή άλλης
τεχνολογίας εξ αποστάσεως επικοινωνίας, εφόσον [...] διαθέτει [..] τη σχετική δυνατότητα,
όταν κρίνει ότι η χρήση τέτοιου είδους τεχνολογίας ενδείκνυται λαμβανομένων υπόψη των
ειδικών περιστάσεων της υπόθεσης.

2.

Στις περιπτώσεις παραγγελίας για διεξαγωγή αποδείξεων απευθείας μέσω
εικονοτηλεδιάσκεψης ή άλλης τεχνολογίας εξ αποστάσεως επικοινωνίας, το [...] αιτούν
δικαστήριο και το κεντρικό όργανο ή η αρμόδια αρχή που αναφέρονται στο άρθρο 3
παράγραφος 3 ή το δικαστήριο στο οποίο έχει ανατεθεί η παροχή πρακτικής βοήθειας
κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων [...], […] έρχονται σε συμφωνία για τις πρακτικές
λεπτομέρειες της ακρόασης [...]. Κατόπιν αιτήσεως, το αιτούν δικαστήριο μπορεί να
λαμβάνει βοήθεια για την εξεύρεση διερμηνέα.

3.

[…]
[…]
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[…]
(5)

προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 17β:

«Άρθρο 17β
Διεξαγωγή αποδείξεων μέσω διπλωματικών ή προξενικών υπαλλήλων
Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν στην εθνική τους νομοθεσία τη δυνατότητα των
δικαστηρίων τους να ζητούν από τους δικούς τους [...] διπλωματικούς ή προξενικούς
υπαλλήλους [...], στο έδαφος άλλου κράτους μέλους και εντός της περιοχής όπου είναι
διαπιστευμένοι [...], να διεξάγουν αποδείξεις χωρίς την ανάγκη προηγούμενης παραγγελίας [...],
εξετάζοντας, χωρίς καταναγκασμό, υπηκόους του κράτους μέλους το οποίο εκπροσωπούν στο
πλαίσιο διαδικασιών που εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους μέλους το οποίο
εκπροσωπούν.»·
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
(7)

Στο άρθρο 19, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
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«2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατʼ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με
το άρθρο 20, προς το σκοπό της τροποποίησης των παραρτημάτων για την επικαιροποίηση
των τυποποιημένων εντύπων ή την πραγματοποίηση τεχνικών τροποποιήσεων στα εν λόγω
έντυπα.»·
(8)

Το άρθρο 20 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 20
Άσκηση της εξουσιοδότησης
1.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατʼ εξουσιοδότηση πράξεων υπό τους όρους
που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

2.

Η προβλεπόμενη στο άρθρο 19 παράγραφος 2 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων
ανατίθεται στην Επιτροπή για [...] περίοδο πέντε ετών [...] από ... [την ημερομηνία έναρξης
ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες
που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των
πέντε-ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας,
εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το
αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3.

Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 μπορεί να ανακληθεί ανά
πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης θέτει
τέλος στην εξουσιοδότηση που ορίζεται στην απόφαση αυτή. Αρχίζει να ισχύει την επομένη
της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε
μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται στην απόφαση αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατʼ
εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.
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4.

Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις
με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής
συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.

Μόλις εκδώσει κατʼ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6. […] Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που έχει εκδοθεί βάσει του άρθρου 19 παράγραφος 2 τίθεται σε
ισχύ μόνο αν δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το
Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συμβούλιο ή αν, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα διατυπώσουν
αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.»·
(8α) Προστίθενται τα ακόλουθα άρθρα 20α, 20β και 20γ:

«Άρθρο 20α
Κόστος του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ
1.

Κάθε κράτος μέλος αναλαμβάνει τα έξοδα εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης
των σημείων πρόσβασης της επικοινωνιακής υποδομής του που διασυνδέουν τα εθνικά
συστήματα ΤΠ στο πλαίσιο του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ.

2.

Κάθε κράτος μέλος αναλαμβάνει τα έξοδα εγκατάστασης και προσαρμογής των εθνικών
του συστημάτων ΤΠ, ώστε να είναι διαλειτουργικά με την επικοινωνιακή υποδομή,
καθώς και τα έξοδα διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρησης των εν λόγω συστημάτων.
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3.

Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της δυνατότητας να υποβληθεί
αίτηση για επιχορηγήσεις για τη στήριξη των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στις
παραγράφους αυτές στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ένωσης.

4.

Η Επιτροπή έχει την ευθύνη για τη δημιουργία, τη συντήρηση και τη μελλοντική
ανάπτυξη λογισμικού εφαρμογής αναφοράς, το οποίο τα κράτη μέλη μπορούν να
επιλέξουν να εφαρμόσουν, ως σύστημα υποστηρικτικών λειτουργιών, αντί του εθνικού
συστήματος ΤΠ. Η δημιουργία, η συντήρηση και η μελλοντική ανάπτυξη του
λογισμικού εφαρμογής αναφοράς χρηματοδοτούνται από τον γενικό προϋπολογισμό της
Ένωσης.

5.

Η Επιτροπή παρέχει, συντηρεί και υποστηρίζει δωρεάν την εφαρμογή των συστατικών
στοιχείων του λογισμικού στα οποία βασίζονται τα σημεία πρόσβασης της
επικοινωνιακής υποδομής.
Άρθρο 20β
Έκδοση εκτελεστικών πράξεων από την Επιτροπή

1.

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση του αποκεντρωμένου
συστήματος ΤΠ. Η Επιτροπή εγκρίνει με εκτελεστικές πράξεις τα εξής:
α)

τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζουν τις μεθόδους επικοινωνίας με
ηλεκτρονικά μέσα για τους σκοπούς του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ·

β)

τις τεχνικές προδιαγραφές των πρωτοκόλλων επικοινωνίας·

γ)

τους στόχους ασφάλειας των πληροφοριών και τα σχετικά τεχνικά μέτρα για τη
διασφάλιση των ελάχιστων προτύπων ασφάλειας των πληροφοριών για την
επεξεργασία και την επικοινωνία πληροφοριών στο πλαίσιο του αποκεντρωμένου
συστήματος ΤΠ·
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δ)

τους ελάχιστους στόχους διαθεσιμότητας και τις σχετικές ενδεχόμενες τεχνικές
απαιτήσεις για τις υπηρεσίες που παρέχει το αποκεντρωμένο σύστημα ΤΠ·

ε)

τις σχετικές αρμοδιότητες προστασίας των δεδομένων και τα τεχνικά μέτρα που
απαιτούνται για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του συστήματος ΤΠ με τον
κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725·

στ)

τη σύσταση διευθύνουσας επιτροπής απαρτιζόμενης από αντιπροσώπους των
κρατών μελών για τη διασφάλιση της λειτουργίας και της συντήρησης του
αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του
παρόντος κανονισμού.

2.

Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται εντός δύο ετών
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με τη
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 20γ παράγραφος 2.

Άρθρο 20γ
Διαδικασία επιτροπής
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.

Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.» [...] ·

(8β) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 21α:
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«Άρθρο 21a
Σχέση με άλλες νομοθετικές πράξεις
Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (γενικός κανονισμός για την
προστασία δεδομένων) και την οδηγία 2002/58/ΕΚ (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής
στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες).»
(8γ) Στο άρθρο 22 προστίθενται τα εδάφια τρία και τέσσερα:
«Κάθε κράτος μέλος ανακοινώνει στην Επιτροπή τις άλλες αρχές που είναι αρμόδιες για
τη διεξαγωγή αποδείξεων για τους σκοπούς των δικαστικών διαδικασιών σε αστικές και
εμπορικές υποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο α). Τα κράτη μέλη
ανακοινώνουν στην Επιτροπή οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίηση των στοιχείων
αυτών.
Τα κράτη μέλη μπορούν να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή εάν είναι σε θέση να
εφαρμόσουν το αποκεντρωμένο σύστημα ΤΠ νωρίτερα από ό, τι απαιτείται από τον
παρόντα κανονισμό. Η Επιτροπή καθιστά τις πληροφορίες αυτές διαθέσιμες σε
ηλεκτρονική μορφή, ιδίως μέσω της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής
δικαιοσύνης.
(9 [...] )

Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 22α:

«Άρθρο 22a
Παρακολούθηση
1.

Το αργότερο [δύο έτη μετά την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], η
Επιτροπή καταρτίζει λεπτομερές πρόγραμμα παρακολούθησης των εκροών, των
αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων του παρόντος κανονισμού.
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2.

Το πρόγραμμα παρακολούθησης προσδιορίζει τη δράση που πρέπει να αναλάβουν η
Επιτροπή και τα κράτη μέλη για την παρακολούθηση των συνεπειών, των αποτελεσμάτων
και του αντίκτυπου του παρόντος κανονισμού [...]. Καθορίζει πότε –το αργότερο
τέσσερα έτη μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού– και ανά ποια
επακόλουθα διαστήματα πρέπει να συγκεντρώνονται τα δεδομένα που αναφέρονται στην
παράγραφο 3.

3.

Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή, εφόσον υπάρχουν, τα ακόλουθα δεδομένα [...]
απαραίτητα για τους σκοπούς της παρακολούθησης: […]
α)

τον αριθμό των παραγγελιών για τη διεξαγωγή αποδείξεων που διαβιβάζονται
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 17 παράγραφος 1 αντίστοιχα·

β)

τον αριθμό των παραγγελιών για τη διεξαγωγή αποδείξεων που εκτελούνται
σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 και το άρθρο 17 παράγραφος 6 αντίστοιχα·

γ)

τον αριθμό των περιπτώσεων στις οποίες η παραγγελία για τη διεξαγωγή
αποδείξεων διαβιβάστηκε με άλλα μέσα εκτός του αποκεντρωμένου συστήματος
ΤΠ σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4.»·

(10 [...] )

Το άρθρο 23 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

14601/19
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΧΠ/γπ/ΔΙ
JAI.2

24

EL

«Άρθρο 23
Αξιολόγηση
1.

Το νωρίτερο [πέντε έτη μετά την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], η
Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει έκθεση για τα
κύρια πορίσματά της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

2.

Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκπόνηση
της εν λόγω έκθεσης.»·

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζεται από { [...] δέκα οκτώ μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού}.
Ωστόσο, το σημείο 8γ του άρθρου 1 όσον αφορά το νέο τρίτο εδάφιο του άρθρου 22
εφαρμόζεται από την [πρώτη ημέρα του μήνα που αντιστοιχεί στο μήνα που έπεται της
περιόδου των δέκα πέντε μηνών μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού]· και το
σημείο 2 του άρθρου 1 όσον αφορά τις παραγράφους 1-4 του άρθρου 6 εφαρμόζεται από … [την
πρώτη ημέρα του μήνα που αντιστοιχεί στον μήνα που έπεται της περιόδου των πέντε ετών μετά
την έναρξη ισχύος των εκτελεστικών πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 20α [...] [...] ].
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη
σύμφωνα με τις Συνθήκες.
[Τόπος] [...],

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συμβούλιο

O Πρόεδρος

O Πρόεδρος
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