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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση κανονισμού αφορά την αμοιβαία αναγνώριση, αφενός, των κοινοποιημένων 
συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, και αφετέρου, ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης στις συναλλαγές. 

Αποσκοπεί να συμπληρώσει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και κυρίως να παράσχει ένα
πλήρες μεταβατικό και διατομεακό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που θα 
χαρακτηρίζονται από νομική ασφάλεια και αξιόπιστο επίπεδο ασφάλειας. Η πρόταση αυτή 
εγγράφεται επίσης στο πλαίσιο της πράξης Ι για την ενιαία αγορά και, συνεπώς, αποτελεί μια 
από τις 12 κεντρικές δράσεις για την προώθηση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης στην ενιαία αγορά.

Η συντάκτρια γνωμοδότησης επιθυμεί να παρατηρήσει τα εξής:

Η συντάκτρια γνωμοδότησης υποστηρίζει την πρόταση του κειμένου της Επιτροπής και την 
επιλογή κανονισμού παρά οδηγίας, της οδηγίας 99/93/ΕΚ, που δεν κάλυπτε παρά μόνο τις 
ηλεκτρονικές υπογραφές, και δεν απέφερε ουσιαστικά αποτελέσματα.

Η συντάκτρια γνωμοδότησης προσυπογράφει τους γενικούς στόχους της πρότασης 
κανονισμού που αποσκοπεί στην ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής ψηφιακής αγοράς. 
Κατά την έννοια αυτή, το κείμενο ενισχύει σημαντικά τη νομική ασφάλεια των υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης, γεγονός που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αύξηση των 
ηλεκτρονικών συναλλαγών και, κυρίως, των διασυνοριακών ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Το κείμενο θα δώσει ακόμη μεγαλύτερη αξία όχι μόνο στις εθνικές διοικήσεις, ενόψει της 
ανάπτυξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αλλά και τις επιχειρήσεις, λαμβάνοντας για 
παράδειγμα υπόψη τις αυξημένες δυνατότητες πρόσβασης στις επιγραμμικές διαδικασίες 
δημοσίων συμβάσεων, ακόμη και στους ιδιώτες οι οποίοι δεν θα υποχρεούνται πλέον να 
μετακινηθούν και να υποστούν σε έξοδα, προκειμένου, επί παραδείγματι, να εγγραφούν σε 
ένα πανεπιστήμιο που απέχει σημαντικά από τον τόπο διαμονής τους.

Έχοντας επίγνωση της αγοράς στον τομέα των υπηρεσιών εμπιστοσύνης και της σημαντικής 
ανάπτυξης την οποία επιφυλάσσει σε αυτή η επόμενη δεκαετία, η συντάκτρια γνωμοδότησης 
υποστηρίζει την προσέγγιση της τεχνολογικής ουδετερότητας που χαρακτηρίζει το κείμενο.

Η συντάκτρια γνωμοδότησης επιθυμεί ωστόσο να υπενθυμίσει ότι η προβληματική της 
ψηφιακής ταυτότητας είναι πολύπλοκη. Μολονότι μια προσέγγιση που ευνοεί τις εθνικές 
διαλειτουργικές ψηφιακές ταυτότητες είναι απαραίτητη, αυτό δεν μπορεί να γίνει σε βάρος 
των απαιτήσεων ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων και σε βάρος των θεμελιωδών 
αρχών που συνδέονται με τον σεβασμό και την προστασία της ιδιωτικής ζωής, που 
αποτελούν προϋπόθεση για την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης στο ψηφιακό περιβάλλον.

Για τον λόγο αυτόν, η συντάκτρια προτείνει την καθιέρωση διαφόρων επιπέδων ασφάλειας, 
που αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την παροχή της αναγκαίας αναγνώρισης. Κατ’ αυτό 
τον τρόπο, θα υπάρχει επίσης και ένα ελάχιστο επίπεδο που θα αυξάνει την ασφάλεια για τις 
επιγραμμικές υπηρεσίες.
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Όσον αφορά την υπευθυνότητα των φορέων παροχής υπηρεσιών εμπιστοσύνης, η συντάκτρια 
γνωμοδότησης εκτιμά ότι αυτή πρέπει να αφορά αποκλειστικά τους πάροχοι υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης που διαθέτουν τα προσόντα, σύμφωνα με το πρότυπο της οδηγίας 99/93/ΕΚ.

Όσον αφορά τον έλεγχο, η συντάκτρια χαιρετίζει τις διατάξεις του τμήματος 2 του κεφαλαίου 
ΙΙΙ της πρότασης κανονισμού. Ωστόσο, για να διευκολυνθεί η δραστηριότητα εποπτείας με 
την οποία είναι επιφορτισμένα τα ελεγκτικά όργανα και για να διασφαλιστεί η ελάχιστη 
συνεκτικότητα των νομικών πτυχών των μη αναγνωρισμένων υπηρεσιών εμπιστοσύνης, η 
συντάκτρια γνωμοδότησης επιθυμεί να ενσωματώσει την υποχρέωση των μη 
αναγνωρισμένων παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης να κοινοποιούν την πρόθεσή τους να 
ξεκινήσουν την παροχή υπηρεσίας εμπιστοσύνης.

Στην πρόταση κανονισμού που επιβάλλει πολυάριθμες υποχρεώσεις ελέγχου και ασφάλειας 
στους αναγνωρισμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης, η συντάκτρια γνωμοδότησης 
προτείνει ένα νέο άρθρο που προβλέπει την καθιέρωση ενός αναγνωρισμένος σήματος
εμπιστοσύνης «ΕΕ». Το σήμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιείται από τους αναγνωρισμένους 
παρόχους  υπηρεσιών εμπιστοσύνης στην παρουσίαση και διαφήμιση των αναγνωρισμένων 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης που παρέχουν, οι οποίες ικανοποιούν τις απαιτήσεις του 
κανονισμού. Το εν λόγω εργαλείο θα παρέχει επίσης στους αναγνωρισμένους παρόχους 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης τη δυνατότητα να οριοθετούνται έναντι των ανταγωνιστών τους.

Τέλος, εκτιμώντας ότι ο αριθμός των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων είναι υπερβολικά μεγάλος
στην πρόταση κανονισμού, η συντάκτρια γνωμοδότησης υποβάλλει σειρά προτάσεων για 
μείωση του αριθμό αυτού.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει 
στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ένας από τους στόχους του παρόντος 
κανονισμού είναι η άρση των υφιστάμενων 
φραγμών στη διασυνοριακή χρήση των 
μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που 
χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη για να 
έχουν πρόσβαση τουλάχιστον στις 
δημόσιες υπηρεσίες. Ο παρών κανονισμός 
δεν αποσκοπεί να παρέμβει στα συστήματα 
διαχείρισης ηλεκτρονικών ταυτοτήτων και 
τις συναφείς υποδομές που έχουν θεσπιστεί 
στα κράτη μέλη. Σκοπός του παρόντος 

(11) Ένας από τους στόχους του παρόντος 
κανονισμού είναι η άρση των υφιστάμενων 
φραγμών στη διασυνοριακή χρήση των 
μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που 
χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη για να 
έχουν πρόσβαση τουλάχιστον στις 
δημόσιες υπηρεσίες. Ο παρών κανονισμός 
δεν αποσκοπεί να παρέμβει στα συστήματα 
διαχείρισης ηλεκτρονικών ταυτοτήτων και 
τις συναφείς υποδομές που έχουν θεσπιστεί 
στα κράτη μέλη, προβλέπει ωστόσο την
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κανονισμού είναι να διασφαλιστεί ότι είναι 
δυνατή η ασφαλής ηλεκτρονική 
ταυτοποίηση και επαλήθευση της 
ταυτότητας για την πρόσβαση στις 
διασυνοριακές επιγραμμικές υπηρεσίες 
που προσφέρονται από τα κράτη μέλη.

καθιέρωση διαφόρων επιπέδων
ασφαλείας, που εγγυώνται ένα ελάχιστο 
κοινό υπόβαθρο απαιτήσεων ασφαλείας. 
Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι να 
διασφαλιστεί ότι είναι δυνατή η ασφαλής 
ηλεκτρονική ταυτοποίηση και επαλήθευση 
της ταυτότητας για την πρόσβαση στις 
διασυνοριακές επιγραμμικές υπηρεσίες 
που προσφέρονται από τα κράτη μέλη.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αντίθετα με τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης που επωφελούνται ενός κοινού υπόβαθρου απαιτήσεων 
ασφάλειας, η Επιτροπή δεν έχει προβλέψει τίποτε για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση. Η 
εισηγήτρια υποστηρίζει ότι η καθιέρωση διαφορετικών επιπέδων ασφαλείας - και συνεπώς ενός 
ελάχιστου επιπέδου ασφάλειας - αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αρχή της αμοιβαίας 
αναγνώρισης και δεν μπορεί παρά να συμβάλει στην ανύψωση του επιπέδου ασφαλείας στο 
ψηφιακό περιβάλλον.

Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Ο κανονισμός πρέπει να προβλέπει 
ορισμένες προϋποθέσεις σε σχέση με τα 
μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης τα οποία 
θα πρέπει να γίνονται αποδεκτά και τον 
τρόπο κοινοποίησής των συστημάτων. Οι 
προϋποθέσεις αυτές θα βοηθούν τα κράτη 
μέλη να αναπτύσσουν την απαραίτητη 
εμπιστοσύνη στα συστήματα ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης που το καθένα εφαρμόζει 
και να αναγνωρίζουν αμοιβαία και να 
αποδέχονται τα μέσα ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης που υπάγονται στα 
κοινοποιημένα συστήματά τους. Η αρχή 
της αμοιβαίας αναγνώρισης και αποδοχής 
θα πρέπει να ισχύει εάν το κοινοποιούν 
κράτος μέλος πληροί τους όρους της 
κοινοποίησης και η κοινοποίηση έχει 
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, η 
πρόσβαση στις εν λόγω επιγραμμικές 

(13) Ο κανονισμός πρέπει να προβλέπει 
ορισμένες προϋποθέσεις σε σχέση με τα 
μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης τα οποία 
θα πρέπει να γίνονται αποδεκτά και τον 
τρόπο κοινοποίησής των συστημάτων. Οι 
προϋποθέσεις αυτές θα βοηθούν τα κράτη 
μέλη να αναπτύσσουν την απαραίτητη 
εμπιστοσύνη στα συστήματα ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης που το καθένα εφαρμόζει 
και να αναγνωρίζουν αμοιβαία και να 
αποδέχονται τα μέσα ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης που υπάγονται στα 
κοινοποιημένα συστήματά τους. Η αρχή 
της αμοιβαίας αναγνώρισης και αποδοχής 
θα πρέπει να ισχύει εάν το κοινοποιούν 
κράτος μέλος πληροί τους όρους της 
κοινοποίησης και η κοινοποίηση, κυρίως 
με την περιγραφή του κοινοποιημένου 
συστήματος ηλεκτρονικής ταυτοποίησης 
και των σχετικών πληροφοριών στα 
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υπηρεσίες και η τελική παροχή τους στον 
αιτούντα θα πρέπει να συνδέονται άμεσα 
με το δικαίωμα λήψης των υπηρεσιών 
αυτών, υπό τους όρους που προβλέπει η 
εθνική νομοθεσία.

διάφορα επίπεδα ασφάλειας, έχει
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, η 
πρόσβαση στις εν λόγω επιγραμμικές 
υπηρεσίες και η τελική παροχή τους στον 
αιτούντα θα πρέπει να συνδέονται άμεσα 
με το δικαίωμα λήψης των υπηρεσιών 
αυτών, υπό τους όρους που προβλέπει η 
εθνική νομοθεσία.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αντίθετα με τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης που επωφελούνται ενός κοινού υπόβαθρου απαιτήσεων 
ασφάλειας, η Επιτροπή δεν έχει προβλέψει τίποτε για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση. Η 
εισηγήτρια υποστηρίζει ότι η καθιέρωση διαφορετικών επιπέδων ασφαλείας - και συνεπώς ενός 
ελάχιστου επιπέδου ασφάλειας - αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αρχή της αμοιβαίας 
αναγνώρισης και δεν μπορεί παρά να συμβάλει στην ανύψωση του επιπέδου ασφαλείας στο 
ψηφιακό περιβάλλον.

Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Η κοινοποίηση των παραβιάσεων της 
ασφάλειας και των αξιολογήσεων 
κινδύνων για την ασφάλεια είναι 
εξαιρετικά σημαντική για την παροχή 
επαρκών πληροφοριών προς τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, σε περίπτωση 
παραβίασης της ασφάλειας ή απώλειας της 
ακεραιότητας.

(29) Η κοινοποίηση των παραβιάσεων της
ασφάλειας και των αξιολογήσεων
κινδύνων για την ασφάλεια από τους 
παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης προς 
την αρμόδια ελεγκτική αρχή είναι 
εξαιρετικά σημαντική για την παροχή 
επαρκών πληροφοριών προς τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, σε περίπτωση 
παραβίασης της ασφάλειας ή απώλειας της 
ακεραιότητας.

Or. fr

Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39 α) για να ενισχυθεί η επιγραμμική 
εμπιστοσύνη των χρηστών και για να 
εντοπίζονται καλύτερα οι αναγνωρισμένοι 
πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης που 
σέβονται τις απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισμού, πρέπει να δημιουργηθεί ένα 
αναγνωρισμένο σήμα «ΕΕ»·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο στόχος του εν λόγω σήματος εμπιστοσύνης, που έχει ήδη ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
στο ψήφισμα της 26ης Οκτωβρίου 2012 για την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς, 
είναι η ενίσχυση της επιγραμμικής εμπιστοσύνης των χρηστών με τη δημιουργία ευρωπαϊκού 
σήματος που θα είναι εύκολα αναγνωρίσιμο. Επιπλέον, με βασικό στόχο την ανύψωση του 
επιπέδου ασφάλειας των επιγραμμικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης, ένας αναγνωρισμένος 
πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης που σέβεται τις απαιτήσεις που προβλέπονται ιδίως στο 
άρθρο 19, πρέπει να μπορεί να επωφελείται από το σήμα αυτό καθώς και από την προστιθέμενη 
αξία του στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40 α) Καλείται να αναπτυχθεί η
δημιουργία των εξ αποστάσεως 
ηλεκτρονικών υπογραφών, με το 
περιβάλλον της δημιουργίας της 
ηλεκτρονικής υπογραφής να τελεί υπό τη 
διαχείριση ενός παρόχου υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης εξ ονόματος του 
υπογράφοντος, λόγω των πολλαπλών 
οικονομικών πλεονεκτημάτων της. 
Ωστόσο, για να διασφαλιστεί ότι οι εν 
λόγω ηλεκτρονικές υπογραφές θα τύχουν 
της ίδιας νομικής αναγνώρισης με τις 
ηλεκτρονικές υπογραφές που 
δημιουργούνται σε περιβάλλον το οποίο 
τελεί υπό την πλήρη διαχείριση του 
χρήστη, οι πάροχοι υπηρεσιών εξ 
αποστάσεως υπογραφής οφείλουν να 
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εφαρμόζουν συγκεκριμένες διαχειριστικές 
και διοικητικές διαδικασίες ασφαλείας, 
να χρησιμοποιούν αξιόπιστα συστήματα 
και προϊόντα, όπου περιλαμβάνονται 
ειδικότερα ασφαλείς ηλεκτρονικοί δίαυλοι 
επικοινωνίας, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η αξιοπιστία του 
περιβάλλοντος δημιουργίας ηλεκτρονικής 
υπογραφής και να υπάρξουν εγγυήσεις ότι 
το περιβάλλον αυτό χρησιμοποιήθηκε με 
αποκλειστικό έλεγχο του υπογράφοντος. 
Σε περίπτωση αναγνωρισμένης 
ηλεκτρονικής υπογραφής που 
δημιουργήθηκε με τη βοήθεια διάταξης 
για τη δημιουργία ηλεκτρονικής 
υπογραφής εξ αποστάσεως, 
εφαρμόζονται οι απαιτήσεις που ισχύουν 
για τους αναγνωρισμένους παρόχους 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης που 
αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Καθώς η υπογραφή του διακομιστή αποτελεί υπηρεσία που είναι εκτεθειμένη σε αυξημένο 
κίνδυνο σε σχέση με τις άλλες υπηρεσίες, παρέχοντας ωστόσο πλεονεκτήματα για τον χρήστη 
και ευρισκόμενη σε συνεχή εξέλιξη, η εισηγήτρια πιστεύει ότι πρέπει η υπηρεσία αυτή να 
χαρακτηρισθεί ασφαλής και ότι οι έλεγχοι που αφορούν την εποπτεία να εστιαστούν στις 
εγγενείς αδυναμίες αυτού του είδους της υπογραφής.

Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει κανόνες 
για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες εμπιστοσύνης με 
στόχο να εξασφαλίσει την ορθή λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς.

1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει κανόνες 
για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις 
υπηρεσίες εμπιστοσύνης με στόχο να 
εξασφαλίσει την ορθή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, να διασφαλιστεί 
υψηλό επίπεδο ασφάλειας των μέσων 
ταυτοποίησης και των υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης και να ενισχυθεί η 
εμπιστοσύνη των πολιτών στο ψηφιακό 
περιβάλλον.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 3.12 περιγράφει τις υπηρεσίας εμπιστοσύνης και όχι τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής 
εμπιστοσύνης.

Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο παρών κανονισμός εξασφαλίζει ότι οι 
υπηρεσίες και τα προϊόντα εμπιστοσύνης 
που συμμορφώνονται με τον παρόντα 
κανονισμό επιτρέπεται να κυκλοφορούν 
ελεύθερα στην εσωτερική αγορά.

4. Ο παρών κανονισμός εξασφαλίζει ότι οι 
υπηρεσίες εμπιστοσύνης και τα προϊόντα 
που συμμορφώνονται με τον παρόντα 
κανονισμό επιτρέπεται να κυκλοφορούν 
ελεύθερα στην εσωτερική αγορά.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 3 ορίζει τις «υπηρεσίες εμπιστοσύνης» και τα «προϊόντα» (βλέπε επίσης τη 
διατύπωση του άρθρου 4).

Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός ισχύει για την 
ηλεκτρονική ταυτοποίηση που παρέχεται
από, εκ μέρους ή υπό την ευθύνη κρατών 
μελών και προς παρόχους υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης εγκατεστημένους στην 
Ένωση.

1. Ο παρών κανονισμός ισχύει για την
ηλεκτρονική ταυτοποίηση που παρέχεται, 
με βάση τις διατάξεις περί κοινοποίησης 
που προβλέπονται στο άρθρο 6, από τα 
κράτη μέλη ή από έναν πάροχο
υπηρεσιών εμπιστοσύνης εξ ονόματος και 
υπό την ευθύνη των κρατών μελών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού όσον αφορά την ηλεκτρονική 
ταυτοποίηση και σύμφωνα με το άρθρο 6, εφαρμόζεται στους παρόχους υπηρεσιών και με την 
προϋπόθεση ότι η υπηρεσία ηλεκτρονικής ταυτοποίησης τους βρίσκεται υπό την ευθύνη ή 
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πραγματοποιείται εξ ονόματος του κράτους μέλους. Πράγματι, ένας πάροχος υπηρεσίας μπορεί 
να παρέχει υπηρεσία ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που ένα κράτος μέλος δεν υποχρεούται να 
κοινοποιεί και, ως εκ τούτου, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού.

Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για την 
παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης που βασίζονται σε 
εθελούσιες συμφωνίες ιδιωτικού δικαίου.

2. Ο παρών κανονισμός ισχύει για τους 
παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης, τόσο 
για αναγνωρισμένους όσο και μη 
αναγνωρισμένπους, που είναι 
εγκατεστημένοι στην Ένωση. Αντίθετα, ο
παρών κανονισμός δεν ισχύει για την 
παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης που βασίζονται σε 
εθελούσιες συμφωνίες ιδιωτικού δικαίου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αποσαφήνιση που επέρχεται στο άρθρο 2.1 δεν πρέπει να αποκλείει από το πεδίο εφαρμογής 
τους παρόχους υπηρεσιών.

Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 7 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) είναι ικανή να ταυτοποιήσει τον 
υπογράφοντα·

(β) είναι ικανή να εγγυηθεί τη νομική 
εγκυρότητα της ταυτότητας του 
υπογράφοντος·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο όρος «ταυτοποιήσει» μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση, καθώς αναφερόμαστε σε ηλεκτρονική 
ταυτοποίηση. Έτσι λοιπόν καλύτερος είναι ο ορισμός της προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής 
που αναφέρεται σε «υπηρεσίες εμπιστοσύνης» - κεφάλαιο ΙΙΙ της πρότασης κανονισμού.



PA\932172EL.doc 11/35 PE508.181v01-00

EL

Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 7 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) δημιουργείται με δεδομένα
δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής, τα 
οποία ο υπογράφων μπορεί να διατηρήσει 
υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο· και

(γ) δημιουργείται από μια διάταξη 
δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής, τα 
οποία ο υπογράφων μπορεί να διατηρήσει 
υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο· και

Or. fr

Αιτιολόγηση

Καταλληλότερο λεξιλόγιο από πλευράς εισηγητή, δεδομένης της διατύπωσης των άρθρων 22 
και 23. Η διατύπωση «υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης» δεν έχει νομικώς καμία έννοια.

Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8) «αναγνωρισμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή»: προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή που δημιουργείται από μια 
διάταξη δημιουργίας αναγνωρισμένης 
ηλεκτρονικής υπογραφής και η οποία 
βασίζεται σε ένα αναγνωρισμένο 
πιστοποιητικό ηλεκτρονικών υπογραφών·

8) «αναγνωρισμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή»: προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή που δημιουργείται από μια 
διάταξη δημιουργίας αναγνωρισμένης 
ηλεκτρονικής υπογραφής και η οποία 
βασίζεται σε ένα αναγνωρισμένο 
πιστοποιητικό ηλεκτρονικών υπογραφών
που παρέχει αναγνωρισμένος πάροχος 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης·

Or. fr

Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

19) «δημιουργός σφραγίδας»: φυσικό 
πρόσωπο που δημιουργεί μια ηλεκτρονική 
σφραγίδα·

19) «δημιουργός σφραγίδας»: φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που δημιουργεί μια 
ηλεκτρονική σφραγίδα·
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Or. fr

Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 21 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) δημιουργείται με στοιχεία δημιουργίας 
ηλεκτρονικής σφραγίδας, τα οποία ο 
δημιουργός της σφραγίδας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει με υψηλό επίπεδο 
εμπιστοσύνης για τη δημιουργία 
ηλεκτρονικής σφραγίδας υπό τον έλεγχό 
του, και

(γ) δημιουργείται με μια διάταξη 
δημιουργίας ηλεκτρονικής σφραγίδας, τα 
οποία ο δημιουργός της σφραγίδας μπορεί 
να χρησιμοποιήσει με υψηλό επίπεδο 
εμπιστοσύνης για τη δημιουργία 
ηλεκτρονικής σφραγίδας υπό τον έλεγχό 
του, και

Or. fr

Αιτιολόγηση

Καταλληλότερο λεξιλόγιο από πλευράς εισήτριας, δεδομένης της διατύπωσης των άρθρων 22 
και 23.

Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

22) «αναγνωρισμένη ηλεκτρονική 
σφραγίδα»: προηγμένη ηλεκτρονική 
σφραγίδα που δημιουργείται από μια 
διάταξη δημιουργίας αναγνωρισμένων 
ηλεκτρονικών σφραγίδων και η οποία 
βασίζεται σε ένα αναγνωρισμένο 
πιστοποιητικό ηλεκτρονικής σφραγίδας·

22) «αναγνωρισμένη ηλεκτρονική 
σφραγίδα»: προηγμένη ηλεκτρονική 
σφραγίδα που δημιουργείται από μια 
διάταξη δημιουργίας αναγνωρισμένων
ηλεκτρονικών σφραγίδων και η οποία 
βασίζεται σε ένα αναγνωρισμένο 
πιστοποιητικό ηλεκτρονικής σφραγίδας 
που παρέχει αναγνωρισμένος πάροχος 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης·

Or. fr



PA\932172EL.doc 13/35 PE508.181v01-00

EL

Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

28) «υπηρεσία ηλεκτρονικής παράδοσης»: 
υπηρεσία που καθιστά δυνατή τη 
διαβίβαση δεδομένων με ηλεκτρονικά 
μέσα, αποτελεί απόδειξη σχετικά με το 
χειρισμό των διαβιβαζόμενων δεδομένων, 
καθώς και για την αποστολή ή τη λήψη 
των δεδομένων, και προστατεύει τα 
διαβιβαζόμενα δεδομένα από τον κίνδυνο 
απώλειας, κλοπής, ζημίας ή τυχόν μη 
εξουσιοδοτημένη αλλαγή τους·

28) «υπηρεσία ηλεκτρονικής παροχής»: 
υπηρεσία που καθιστά δυνατή τη 
διαβίβαση δεδομένων με ηλεκτρονικά 
μέσα, αποτελεί απόδειξη σχετικά με το 
χειρισμό των διαβιβαζόμενων δεδομένων, 
καθώς και για την αποστολή ή τη λήψη 
των δεδομένων, και προστατεύει τα 
διαβιβαζόμενα δεδομένα από τον κίνδυνο 
απώλειας, κλοπής, ζημίας ή τυχόν μη 
εξουσιοδοτημένη αλλαγή τους·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Φαίνεται ότι η επιλεγείσα διατύπωση δεν είναι η πλέον κατάλληλη. Η εισηγήτρια επιθυμεί την 
αντικατάσταση της λέξης «παράδοση» με τη λέξη «παροχή», όπου αυτό είναι δυνατό.

Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αμοιβαία αναγνώριση και αποδοχή Αμοιβαία αναγνώριση

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αναγνώριση και αποδοχή είναι δύο διακριτές νομικές έννοιες που παρέχουν διαφορετικά 
αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν λόγω των ευαίσθητων δεδομένων που ενέχονται στη διαδικασία 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, η εισηγήτρια υποστηρίζει ότι οι δύο έννοιες δεν πρέπει να 
συνδέονται συστηματικά. Η τροπολογία ισχύει κάθε φορά που εμφανίζεται η λέξη «αποδοχή» ή 
«αποδεκτή».

Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν απαιτείται ηλεκτρονική ταυτοποίηση 
με τη χρήση μέσων ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης και επαλήθευση της 
ταυτότητας σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία ή τη διοικητική πρακτική για 
την απόκτηση πρόσβασης σε μια 
επιγραμμική υπηρεσία, κάθε μέσο 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης το οποίο έχει 
εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος στο πλαίσιο 
συστήματος που περιλαμβάνεται στον 
κατάλογο που έχει δημοσιευθεί από την 
Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 7, θα πρέπει να 
αναγνωρίζεται και να γίνεται αποδεκτό για 
την απόκτηση πρόσβασης στην εν λόγω 
υπηρεσία.

Όταν απαιτείται ηλεκτρονική ταυτοποίηση 
με τη χρήση μέσων ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης και επαλήθευση της 
ταυτότητας σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία ή τη διοικητική πρακτική για 
την απόκτηση πρόσβασης σε μια 
επιγραμμική υπηρεσία, κάθε μέσο 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης το οποίο έχει 
εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος στο πλαίσιο 
συστήματος που περιλαμβάνεται στον 
κατάλογο που έχει δημοσιευθεί από την 
Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 7 και, συνεπώς, το 
επίπεδο ασφάλειας είναι ισοδύναμο ή
ανώτερο από το επίπεδο ασφάλειας που 
υπάρχει όσον αφορά την πρόσβαση στην 
υπηρεσία, θα πρέπει να αναγνωρίζεται και
να γίνεται αποδεκτό για την απόκτηση
πρόσβασης στην εν λόγω υπηρεσία.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια υποστηρίζει την εισαγωγή σαφέστερων αναφορών στον κανονισμό όσον αφορά τα 
διάφορα επίπεδα ασφάλειας, προσδίδοντας στην υποχρέωση αναγνώρισης της ηλεκτρονικής 
υπογραφής αμοιβαιότητα σε σχέση με τα επίπεδα ασφάλειας.

Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) το κοινοποιούν κράτος μέλος 
εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα της 
επιγραμμικής δυνατότητας επαλήθευσης 
της ταυτότητας, ανά πάσα στιγμή και 
χωρίς επιβάρυνση, ώστε κάθε 
συμβαλλόμενο μέρος να μπορεί να 
επικυρώσει τα στοιχεία ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης του προσώπου που έχει 
λάβει σε ηλεκτρονική μορφή. Τα κράτη 
μέλη δεν επιβάλλουν τυχόν ειδικές 

(δ) το κοινοποιούν κράτος μέλος 
εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα της 
επιγραμμικής δυνατότητας επαλήθευσης 
της ταυτότητας, ανά πάσα στιγμή και σε 
τιμή που δεν υπερβαίνει το κόστος 
παραγωγής, ώστε κάθε συμβαλλόμενο 
μέρος να μπορεί να επικυρώσει τα στοιχεία 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης του προσώπου 
που έχει λάβει σε ηλεκτρονική μορφή. Τα 
κράτη μέλη δεν επιβάλλουν τυχόν ειδικές 
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τεχνικές απαιτήσεις για τα συμβαλλόμενα 
μέρη που είναι εγκατεστημένα εκτός της 
επικράτειάς τους, τα οποία προτίθενται να 
προβούν σε μια τέτοια εξακρίβωση. Όταν 
είτε το κοινοποιούμενο σύστημα 
ταυτοποίησης είτε η κοινοποιούμενη 
δυνατότητα επαλήθευσης της ταυτότητας 
παραβιαστεί ή διακυβευθεί εν μέρει, τα 
κράτη μέλη αναστέλλουν ή ανακαλούν 
άμεσα το κοινοποιούμενο σύστημα 
ταυτοποίησης ή την κοινοποιούμενη 
δυνατότητα επαλήθευσης της ταυτότητας ή 
τα μέρη που έχουν παραβιαστεί η 
διακυβευθεί και ενημερώνει τα άλλα κράτη 
μέλη και την Επιτροπή σύμφωνα με το 
άρθρο 7·

τεχνικές απαιτήσεις για τα συμβαλλόμενα 
μέρη που είναι εγκατεστημένα εκτός της 
επικράτειάς τους, τα οποία προτίθενται να 
προβούν σε μια τέτοια εξακρίβωση. Όταν 
είτε το κοινοποιούμενο σύστημα 
ταυτοποίησης είτε η κοινοποιούμενη 
δυνατότητα επαλήθευσης της ταυτότητας 
παραβιαστεί ή διακυβευθεί εν μέρει, τα 
κράτη μέλη αναστέλλουν ή ανακαλούν 
άμεσα το κοινοποιούμενο σύστημα 
ταυτοποίησης ή την κοινοποιούμενη 
δυνατότητα επαλήθευσης της ταυτότητας ή 
τα μέρη που έχουν παραβιαστεί η 
διακυβευθεί και ενημερώνει τα άλλα κράτη 
μέλη και την Επιτροπή σύμφωνα με το 
άρθρο 7·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Κατά την άποψη της εισηγήτριας, η δωρεάν παροχή θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για την 
ανάπτυξη σχεδίων ταυτοποίησης.

Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6(1) - στοιχείο ε - εδάφιο ιι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) τη δυνατότητα επαλήθευσης της 
ταυτότητας που προσδιορίζεται στο 
σημείο δ).

ii) τους τρόπους επαλήθευσης της 
ταυτότητας που προσδιορίζονται στο 
σημείο δ).

Or. fr

Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) περιγραφή του κοινοποιημένου 
συστήματος ηλεκτρονικής ταυτοποίησης·

(α) περιγραφή του κοινοποιημένου
συστήματος ηλεκτρονικής ταυτοποίησης
και κυρίως τις πληροφορίες που αφορούν 
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τα διάφορα επίπεδα ασφάλειας·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αντίθετα με τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης που επωφελούνται ενός κοινού υπόβαθρου απαιτήσεων 
ασφάλειας, η Επιτροπή δεν έχει προβλέψει τίποτε για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση. Η 
εισηγήτρια υποστηρίζει ότι η καθιέρωση διαφορετικών επιπέδων ασφαλείας - και συνεπώς ενός 
ελάχιστου επιπέδου ασφάλειας - αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αρχή της αμοιβαίας 
αναγνώρισης και δεν μπορεί παρά να συμβάλει στην ανύψωση του επιπέδου ασφαλείας στο 
ψηφιακό περιβάλλον.

Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) πληροφορίες σχετικά με το ποιος 
διαχειρίζεται την καταγραφή
αναμφίσημων αναγνωριστικών 
προσωπικών·

(γ) πληροφορίες σχετικά με τα άτομα που 
είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση της
καταγραφής αναμφίσημων 
αναγνωριστικών προσωπικών·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για να αποτραπεί η υπερβολική διαβίβαση μη ουσιωδών δεδομένων, η εισηγήτρια προτείνει τα 
κράτη μέλη να κοινοποιούν αποκλειστικά τις ενδείξεις που αφορούν πρόσωπα που είναι 
υπεύθυνα για τη διαχείριση της καταχώρισης των αναμφίσημων προσωπικών στοιχείων 
ταυτοποίησης.

Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) περιγραφή του συστήματος 
επαλήθευσης της ταυτότητας·

(δ) περιγραφή των διαδικασιών 
ταυτοποίησης και ιδιαίτερα των 
ελάχιστων απαιτουμένων επιπέδων 
ασφαλείας·

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Αντίθετα με τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης που επωφελούνται ενός κοινού υπόβαθρου απαιτήσεων 
ασφάλειας, η Επιτροπή δεν έχει προβλέψει τίποτε για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση. Η 
εισηγήτρια υποστηρίζει ότι η καθιέρωση διαφορετικών επιπέδων ασφαλείας - και συνεπώς ενός 
ελάχιστου επιπέδου ασφάλειας - αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αρχή της αμοιβαίας 
αναγνώρισης και δεν μπορεί παρά να συμβάλει στην ανύψωση του επιπέδου ασφαλείας στο 
ψηφιακό περιβάλλον.

Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν η Επιτροπή λάβει κοινοποίηση μετά 
τη λήξη της αναφερόμενης στην 
παράγραφο 2 περιόδου, θα τροποποιήσει 
τον κατάλογο εντός τριών μηνών.

3. Εάν η Επιτροπή λάβει κοινοποίηση μετά 
τη λήξη της αναφερόμενης στην 
παράγραφο 2 περιόδου, θα τροποποιήσει 
τον κατάλογο εντός μηνός.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η προθεσμία που προτείνει η Επιτροπή δεν φαίνεται να είναι αιτιολογημένη.

Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή δύναται να καθορίζει, με 
την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, τις 
περιστάσεις, τις μορφές και τις διαδικασίες 
της κοινοποίησης που προβλέπεται στις 
παραγράφους 1 και 3. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2.

4. Η Επιτροπή δύναται να καθορίζει, με 
την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, τις 
περιστάσεις, τις μορφές και τις διαδικασίες 
της κοινοποίησης που προβλέπεται στις 
παραγράφους 1 και 3 και τα επίπεδα 
ασφάλειας που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 39 παράγραφος 2.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Αντίθετα με τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης που επωφελούνται ενός κοινού υπόβαθρου απαιτήσεων 
ασφάλειας, η Επιτροπή δεν έχει προβλέψει τίποτε για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση. Η 
εισηγήτρια υποστηρίζει ότι η καθιέρωση διαφορετικών επιπέδων ασφαλείας - και συνεπώς ενός 
ελάχιστου επιπέδου ασφάλειας - αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αρχή της αμοιβαίας 
αναγνώρισης και δεν μπορεί παρά να συμβάλει στην ανύψωση του επιπέδου ασφαλείας στο 
ψηφιακό περιβάλλον.

Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ευθύνη Ευθύνη αναγνωρισμένων παρόχων 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι το καθεστώς ευθύνης δεν πρέπει να αφορά παρά μόνο τους 
αναγνωρισμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης, σύμφωνα με το πρότυπο της οδηγίας
1999/93/ΕΚ. Το γενικό καθεστώς αστικής και συμβατικής ευθύνης που ορίζει το εθνικό δίκαιο 
κάθε κράτους μέλους εφαρμόζεται στους μη αναγνωρισμένους παρόχους υπηρεσιών.

Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένας πάροχος υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης είναι υπεύθυνος για κάθε 
άμεση ζημία που προξενείται σε 
οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
λόγω μη συμμόρφωσης με τις 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 15 παράγραφος 1, εκτός εάν ο 
πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης μπορεί 
να αποδείξει ότι δεν ενήργησε αμελώς.

διαγράφεται

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι το καθεστώς ευθύνης δεν πρέπει να αφορά παρά μόνο τους 
αναγνωρισμένους παρόχους  υπηρεσιών εμπιστοσύνης, σύμφωνα με το πρότυπο της οδηγίας
1999/93/ΕΚ. Το γενικό καθεστώς αστικής και συμβατικής ευθύνης που ορίζει το εθνικό δίκαιο 
κάθε κράτους μέλους εφαρμόζεται στους  μη αναγνωρισμένους παρόχους υπηρεσιών.

Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ένας αναγνωρισμένος πάροχος 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης είναι υπεύθυνος 
για κάθε άμεση ζημία που προξενείται σε 
οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
λόγω μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό, ιδίως το άρθρο 19, εκτός εάν ο 
αναγνωρισμένος πάροχος υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης μπορεί να αποδείξει ότι δεν
ενήργησε αμελώς.

2. Ένας αναγνωρισμένος πάροχος 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης είναι υπεύθυνος 
για κάθε ζημία που προξενείται σε 
οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
λόγω μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό, ιδίως το άρθρο 19, εκτός εάν ο 
αναγνωρισμένος πάροχος υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης μπορεί να αποδείξει ότι 
ενήργησε με επιμέλεια. 

Or. fr

Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Σε περίπτωση ζημίας που 
καταλογίζεται στον πάροχο
αναγνωρισμένης υπηρεσίας εμπιστοσύνης 
λόγω μη σεβασμού των απαιτήσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 19, αρμόδιο 
δικαστήριο και εφαρμοστέο δίκαιο είναι 
της χώρας στην οποία διεπράχθη η 
ζημία.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια επιθυμεί να διευκρινιστεί το εφαρμοστέο δίκαιο.

Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης από 
τρίτες χώρες

Αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών
εμπιστοσύνης από τρίτες χώρες

Or. fr

Αιτιολόγηση

Επειδή το άρθρο αυτό θεσπίζει μόνο διατάξεις που αφορούν τους αναγνωρισμένους παρόχους  
υπηρεσιών εμπιστοσύνης, αναλόγως πρέπει να τροποποιηθεί και ο τίτλος.

Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αναγνωρισμένες υπηρεσίες 
εμπιστοσύνης και τα αναγνωρισμένα 
πιστοποιητικά που παρέχονται από 
αναγνωρισμένους παρόχους υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης, οι οποίοι είναι 
εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες, γίνονται 
αποδεκτά ως αναγνωρισμένες υπηρεσίες 
εμπιστοσύνης και αναγνωρισμένα 
πιστοποιητικά που παρέχονται από 
αναγνωρισμένους παρόχους υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης, οι οποίοι είναι 
εγκατεστημένοι εντός της επικράτειας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον οι 
αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης 
και τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά που 
προέρχονται από την τρίτη χώρα είναι 
αναγνωρισμένα δυνάμει συμφωνίας μεταξύ 
της Ένωσης και τρίτων χωρών ή διεθνών 
οργανισμών σύμφωνα με το άρθρο 218 της 
ΣΛΕΕ.

1. Οι αναγνωρισμένες υπηρεσίες 
εμπιστοσύνης και τα αναγνωρισμένα 
πιστοποιητικά που παρέχονται από 
αναγνωρισμένους παρόχους υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης, οι οποίοι είναι 
εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες, γίνονται 
αποδεκτά ως αναγνωρισμένες υπηρεσίες 
εμπιστοσύνης και αναγνωρισμένα 
πιστοποιητικά που παρέχονται από 
αναγνωρισμένους παρόχους υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης, οι οποίοι είναι 
εγκατεστημένοι εντός της επικράτειας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης:
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(α) εφόσον οι αναγνωρισμένες υπηρεσίες 
εμπιστοσύνης και τα αναγνωρισμένα 
πιστοποιητικά που προέρχονται από την 
τρίτη χώρα είναι αναγνωρισμένα δυνάμει 
συμφωνίας μεταξύ της Ένωσης και τρίτων 
χωρών ή διεθνών οργανισμών σύμφωνα με 
το άρθρο 218 της ΣΛΕΕ·
(β) υπό την προϋπόθεση, και με βάση την 
αρχή της αμοιβαιότητας, ότι οι 
αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης 
και τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά που 
εκδίδουν αναγνωρισμένοι πάροχοι 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης της Ένωσης 
αναγνωρίζονται από την τρίτη χώρα ή 
τους διεθνείς οργανισμούς.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για να μην πληγούν οι επιχειρήσεις που υπάγονται στις απαιτήσεις ασφάλειας της ΕΕ, η
εισηγήτρια είναι της άποψης ότι το άρθρο 10 πρέπει να αναφέρεται στην αρχή της 
αμοιβαιότητας για την υλοποίηση της αναγνώρισης των αναγνωρισμένων παρόχων υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης.

Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αναφορικά με την παράγραφο 1, οι εν 
λόγω συμφωνίες διασφαλίζουν την τήρηση 
των συμφωνιών που ισχύουν για 
αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης 
και αναγνωρισμένα πιστοποιητικά που 
εκδίδονται από αναγνωρισμένους 
παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης οι 
οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην 
επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 
τους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης 
σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, 
ιδίως δε αναφορικά με την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων, την ασφάλεια και 
την εποπτεία.

2. Αναφορικά με την παράγραφο 1, οι εν 
λόγω συμφωνίες διασφαλίζουν την τήρηση 
των συμφωνιών που ισχύουν για 
αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης 
και αναγνωρισμένα πιστοποιητικά που 
εκδίδονται από αναγνωρισμένους 
παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης οι 
οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην 
επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 
τους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης 
σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, 
ιδίως δε η ασφάλεια των παρεχόμενων
υπηρεσιών εμπιστοσύνης και ο έλεγχος 
των αναγνωρισμένων παρόχων 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης.
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Η εν λόγω τρίτη χώρα διασφαλίζει μια 
ικανοποιητική προστασία των
προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το
άρθρο 25, παράγραφος 2, της οδηγίας 
95/46/ΕΚ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια επιθυμεί να υπάρξει μνεία στο σημείο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που 
αναφέρεται στην προστασία προσωπικών δεδομένων, που διευκρινίζει τον επαρκή χαρακτήρα 
του επιπέδου προστασίας που παρέχεται από τρίτη χώρα, που πρέπει να εκτιμάται με βάση όλες 
τις συνθήκες που αφορούν μεταφορά ή κατηγορία μεταφορών δεδομένων.

Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες εμπιστοσύνης 
και τα προϊόντα τελικού χρήστη που 
χρησιμοποιούνται στην παροχή των 
υπηρεσιών αυτών καθίστανται διαθέσιμα 
σε άτομα με ειδικές ανάγκες, οποτεδήποτε 
αυτό είναι δυνατό.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες εμπιστοσύνης 
και τα προϊόντα τελικού χρήστη που 
χρησιμοποιούνται στην παροχή των 
υπηρεσιών αυτών καθίστανται διαθέσιμα 
σε άτομα με ειδικές ανάγκες όπως
προβλέπεται από το δίκαιο της Ένωσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρόσφατα η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης των 
αναπήρων και ο παρών κανονισμός πρέπει να αναφέρεται στην οδηγία αυτή, μόλις αυτή 
εγκριθεί.

Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) στατιστικά στοιχεία για την αγορά και 
τη χρήση αναγνωρισμένων υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών για τους ίδιους τους 

(γ) στατιστικά στοιχεία για την αγορά και 
τη χρήση αναγνωρισμένων υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης.
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παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης, τις 
αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης 
που αυτοί παρέχουν, τα προϊόντα που 
χρησιμοποιούν και τη γενική περιγραφή 
των πελατών τους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια υποστηρίζει ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι χρήσιμες και, συνεπώς, δεν πρέπει 
να περιληφθούν στον κανονισμό.

Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16 α
Εποπτεία παρόχων υπηρεσιών 

εμπιστοσύνης
Για να διευκολυνθεί η εποπτεία από 
πλευράς ελεγκτικού οργάνου, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 13, παράγραφος 
2, εδάφιο α), οι πάροχοι υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης κοινοποιούν στο ελεγκτικό 
όργανο την πρόθεσή τους να ξεκινήσουν 
την προσφορά αναγνωρισμένης 
υπηρεσίας εμπιστοσύνης και κοινοποιούν 
τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που 
έχουν λάβει και τη διαχείριση των 
κινδύνων που συνδέονται με την 
ασφάλεια των υπηρεσιών εμπιστοσύνης 
που παρέχουν σύμφωνα με το άρθρο 15, 
παράγραφος 1.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια επιθυμεί την προσθήκη του νέου αυτού άρθρου για να διευκολυνθεί η 
δραστηριότητα εποπτείας που αναλαμβάνει το ελεγκτικό όργανο έναντι των παρόχων
υπηρεσιών εμπιστοσύνης (μη αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης) προκειμένου 
να διασφαλιστεί κοινό επίπεδο νομικού κύρους για τις μη αναγνωρισμένες υπηρεσίες 
εμπιστοσύνης.
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Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης κοινοποιούν στο εποπτικό 
όργανο την πρόθεσή τους να ξεκινήσουν 
να παρέχουν μια αναγνωρισμένη υπηρεσία 
εμπιστοσύνης και υποβάλλουν στο 
εποπτικό όργανο έκθεση ελέγχου 
ασφάλειας που έχει διενεργηθεί από 
αναγνωρισμένο ανεξάρτητο όργανο, 
σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1. 
Οι αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης δύναται να ξεκινήσουν να 
παρέχουν την αναγνωρισμένη υπηρεσία 
εμπιστοσύνης αφότου υποβάλουν την 
κοινοποίηση και την έκθεση ελέγχου 
ασφάλειας στο εποπτικό όργανο.

1. Οι αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης κοινοποιούν στο εποπτικό 
όργανο την πρόθεσή τους να ξεκινήσουν 
να παρέχουν μια αναγνωρισμένη υπηρεσία 
εμπιστοσύνης και υποβάλλουν στο 
εποπτικό όργανο έκθεση ελέγχου 
ασφάλειας που έχει διενεργηθεί από 
αναγνωρισμένο ανεξάρτητο όργανο, 
σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η διαβίβαση πληροφοριών στο ελεγκτικό όργανο επ’ ουδενί συνεπάγεται ότι ο αναγνωρισμένος 
πάροχος υπηρεσίας εμπιστοσύνης ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που του αναλογούν, και γι' 
αυτό η εισηγήτρια πιστεύει ότι πριν από την αδειοδότηση για την έναρξη λειτουργίας 
αναγνωρισμένης υπηρεσίας εμπιστοσύνης και την προσθήκη στη λίστα εμπιστοσύνης, ο 
αναγνωρισμένος πάροχος της υπηρεσίας εμπιστοσύνης πρέπει να λαμβάνει την επιβεβαίωση 
του ελεγκτικού οργάνου.

Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αφού υποβληθούν τα σχετικά έγγραφα 
στο εποπτικό όργανο σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, οι αναγνωρισμένοι πάροχοι 
υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται στους 
καταλόγους εμπίστευσης που 
αναφέρονται στο άρθρο 18, πράγμα που 

διαγράφεται
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αποδεικνύει ότι έχει υποβληθεί η 
κοινοποίηση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η διαβίβαση πληροφοριών στο ελεγκτικό όργανο επ’ ουδενί συνεπάγεται ότι ο αναγνωρισμένος 
πάροχος υπηρεσίας εμπιστοσύνης ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που του αναλογούν, και γι' 
αυτό η εισηγήτρια πιστεύει ότι πριν από την αδειοδότηση για την έναρξη λειτουργίας 
αναγνωρισμένης υπηρεσίας εμπιστοσύνης και την προσθήκη στη λίστα εμπιστοσύνης, ο 
αναγνωρισμένος πάροχος της υπηρεσίας εμπιστοσύνης πρέπει να λαμβάνει την επιβεβαίωση 
του ελεγκτικού οργάνου.

Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το εποπτικό όργανο επικυρώνει ότι ο 
αναγνωρισμένος πάροχοςυπηρεσιών 
εμπιστοσύνης και οι αναγνωρισμένες 
υπηρεσίες εμπιστοσύνης που παρέχει ο 
φορέας συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 
του κανονισμού.

Το εποπτικό όργανο επικυρώνει ότι ο 
αναγνωρισμένος πάροχοςυπηρεσιών 
εμπιστοσύνης και οι αναγνωρισμένες 
υπηρεσίες εμπιστοσύνης που παρέχει ο 
φορέας συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 
του κανονισμού εντός προθεσμίας ενός 
μηνός από την κοινοποίηση που 
αναφέρεται στο άρθρο 17, παράγραφος 1.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στον βαθμό που η έναρξη λειτουργίας αναγνωρισμένης υπηρεσίας εμπιστοσύνης εναπόκειται 
στη ρητή επιβεβαίωση της ελεγκτικής αρχής, η εισηγήτρια προτείνει να επιβληθεί στην αρχή 
αυτή προθεσμία απάντησης.

Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το εποπτικό όργανο καταδεικνύει την 
κατάσταση αναγνώρισης των 
αναγνωρισμένων παρόχων υπηρεσιών και 

Το εποπτικό όργανο καταδεικνύει, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, την 
κατάσταση αναγνώρισης των 
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των αναγνωρισμένων υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης που παρέχουν οι φορείς 
αυτοί στους καταλόγους εμπίστευσης 
έπειτα από τη θετική ολοκλήρωση της 
επαλήθευσης, το αργότερο εντός ενός 
μήνα από τη διενέργεια της κοινοποίησης 
σύμφωνα με την παράγραφο 1.

αναγνωρισμένων παρόχων υπηρεσιών και 
των αναγνωρισμένων υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης που παρέχουν οι φορείς 
αυτοί στους καταλόγους εμπίστευσης 
έπειτα από τη θετική ολοκλήρωση της 
επαλήθευσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στον βαθμό που η έναρξη λειτουργίας αναγνωρισμένης υπηρεσίας εμπιστοσύνης εναπόκειται
στην επαλήθευση της έκθεσης της ελεγκτικής αρχής, η κοινοποίηση του αποτελέσματος δεν 
πρέπει να καθυστερεί αδικαιολόγητα.

Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή είναι εξουσιοδοτημένη να 
εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 38 σχετικά με τον 
ορισμό των πληροφοριών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των πληροφοριών που αφορούν τους αναγνωρισμένους παρόχους υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης πρέπει να καθορίζεται με βάση εκτελεστική και όχι κατ’ εξουσιοδότηση πράξη.

Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή δύναται να καθορίζει, με 
την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, τις 

6. Η Επιτροπή δύναται να καθορίζει, με 
την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, τις 
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τεχνικές προδιαγραφές και τις μορφές που 
ισχύουν για το σκοπό των παραγράφων 1 
έως 4. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 
παράγραφος 2.

πληροφορίες που περιγράφονται στην 
παράγραφο 1, τις τεχνικές προδιαγραφές 
και τις μορφές που ισχύουν για το σκοπό 
των παραγράφων 1 έως 4. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των πληροφοριών που αφορούν τους αναγνωρισμένους παρόχους υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης πρέπει να καθορίζεται με βάση εκτελεστική και όχι κατ’ εξουσιοδότηση πράξη.

Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18 α
Υπηρεσία αναγνωρισμένου σήματος

εμπιστοσύνης "ΕE"
1. Οι αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών
εμπιστοσύνης μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν στην παρουσίαση και 
διαφήμιση των αναγνωρισμένων 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης που πληρούν τις 
απαιτήσεις που ορίζει ο παρών 
κανονισμός, υπηρεσία αναγνωρισμένου
σήματος εμπιστοσύνης "ΕE".
2. Κατά τη χρησιμοποίηση της
αναγνωρισμένης υπηρεσίας σήματος 
«ΕΕ» που αναφέρεται στην παράγραφο 1, 
οι αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών
εμπιστοσύνης αναλαμβάνουν την 
υποχρέωση οι υπηρεσίες που παρέχουν να 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που 
ορίζει ο παρών κανονισμός.
3. Η Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις,
καθορίζει συγκεκριμένα υποχρεωτικά
κριτήρια όσον αφορά την παρουσίαση, τη 
σύνθεση, το μέγεθος και τον σχεδιασμό
του αναγνωρισμένου σήματος 
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εμπιστοσύνης «ΕΕ». Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 31, παράγραφος 
2. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο στόχος του εν λόγω σήματος εμπιστοσύνης, που έχει ήδη ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
στο ψήφισμα της 26ης Οκτωβρίου 2012 για την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς, 
είναι η ενίσχυση της επιγραμμικής εμπιστοσύνης των χρηστών με τη δημιουργία ευρωπαϊκού 
σήματος που θα είναι εύκολα αναγνωρίσιμο. Επιπλέον, με βασικό στόχο την ανύψωση του 
επιπέδου ασφάλειας των επιγραμμικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης, ένας αναγνωρισμένος φορέας 
παροχής υπηρεσιών εμπιστοσύνης που σέβεται τις απαιτήσεις που προβλέπονται ιδίως στο 
άρθρο 19, πρέπει να μπορεί να επωφελείται από το σήμα αυτό καθώς και από την προστιθέμενη 
αξία του στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Δεν απορρίπτεται η νομική ισχύς και 
το παραδεκτό μιας ηλεκτρονικής 
υπογραφής ως αποδεικτικού στοιχείου σε 
νομικές διαδικασίες μόνο λόγω του 
γεγονότος ότι είναι σε ηλεκτρονική 
μορφή.

1. Η ηλεκτρονική υπογραφή έχει νομική 
ισχύ και μπορεί να γίνει αποδεκτή ως 
αποδεικτικό στοιχείο σε νομικές 
διαδικασίες, υπενθυμίζοντας ότι η 
αναγνωρισμένη ηλεκτρονική υπογραφή 
ενέχει υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας σε 
σχέση με άλλες μορφές ηλεκτρονικών 
υπογραφών.

Or. fr

Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν απαιτείται ηλεκτρονική υπογραφή 
με επίπεδο ασφάλειας κατώτερο του 
επιπέδου των αναγνωρισμένων 

4. Εάν απαιτείται ηλεκτρονική υπογραφή 
με επίπεδο ασφάλειας κατώτερο του 
επιπέδου των αναγνωρισμένων 
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ηλεκτρονικών υπογραφών, ιδίως από ένα 
κράτος μέλος για την εκτίμηση μιας 
επιγραμμικής υπηρεσίας που παρέχεται 
από όργανο του δημόσιου τομέα βάσει 
δέουσας εκτίμησης των κινδύνων που 
συνεπάγεται μια τέτοια υπηρεσία, όλες οι 
ηλεκτρονικές υπογραφές με τουλάχιστον 
το ίδιο επίπεδο ασφάλειας θα 
αναγνωρίζονται και θα γίνονται αποδεκτές.

ηλεκτρονικών υπογραφών, ιδίως από ένα 
κράτος μέλος για την εκτίμηση μιας 
επιγραμμικής υπηρεσίας που παρέχεται 
από όργανο του δημόσιου τομέα βάσει 
δέουσας εκτίμησης των κινδύνων που 
συνεπάγεται μια τέτοια υπηρεσία, όλες οι 
ηλεκτρονικές υπογραφές με τουλάχιστον 
το ίδιο επίπεδο ασφάλειας θα 
αναγνωρίζονται και θα γίνονται αποδεκτές.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη δεν θα ζητούν, για 
σκοπούς διασυνοριακής πρόσβασης σε 
επιγραμμική υπηρεσία που παρέχεται από 
όργανο του δημόσιου τομέα, ηλεκτρονική 
υπογραφή με υψηλότερο βαθμό ασφάλειας 
από αυτόν της αναγνωρισμένης 
ηλεκτρονικής υπογραφής.

5. Τα κράτη μέλη δεν θα ζητούν, για 
σκοπούς διασυνοριακής πρόσβασης σε 
επιγραμμική υπηρεσία που παρέχεται από 
όργανο του δημόσιου τομέα, ηλεκτρονική 
υπογραφή με υψηλότερο βαθμό ασφάλειας 
από αυτόν της αναγνωρισμένης 
ηλεκτρονικής υπογραφής.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 38 σχετικά με τον 
ορισμό διαφορετικών επιπέδων 

διαγράφεται
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ασφάλειας ηλεκτρονικής υπογραφής που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στον βαθμό που ο ορισμός διαφορετικών επιπέδων ασφάλειας ηλεκτρονικής υπογραφής
αποτελεί κεντρικό στοιχείο του κανονισμού, η εισηγήτρια δεν κρίνει σκόπιμο το θέμα να 
παραπεμφθεί σε κατ' εξουσιοδότηση πράξη.

Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν απαιτείται ηλεκτρονική σφραγίδα 
με επίπεδο ασφάλειας κατώτερο του 
επιπέδου των αναγνωρισμένων 
ηλεκτρονικών σφραγίδων, ιδίως από ένα 
κράτος μέλος για την εκτίμηση 
επιγραμμικής υπηρεσίας που παρέχεται 
από όργανο του δημόσιου τομέα βάσει 
δέουσας εκτίμησης των κινδύνων που 
συνεπάγεται μια τέτοια υπηρεσία, όλες οι 
ηλεκτρονικές σφραγίδες με τουλάχιστον το 
ίδιο επίπεδο ασφάλειας θα είναι αποδεκτές.

4. Εάν απαιτείται ηλεκτρονική σφραγίδα 
με επίπεδο ασφάλειας κατώτερο του 
επιπέδου των αναγνωρισμένων 
ηλεκτρονικών σφραγίδων, ιδίως από ένα 
κράτος μέλος για την εκτίμηση 
επιγραμμικής υπηρεσίας που παρέχεται 
από όργανο του δημόσιου τομέα βάσει 
δέουσας εκτίμησης των κινδύνων που 
συνεπάγεται μια τέτοια υπηρεσία, όλες οι 
ηλεκτρονικές σφραγίδες με τουλάχιστον το 
ίδιο επίπεδο ασφάλειας θα είναι αποδεκτές.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη δεν θα ζητούν, για 
σκοπούς πρόσβασης σε επιγραμμική 
υπηρεσία που παρέχεται από όργανο του 
δημόσιου τομέα, ηλεκτρονική σφραγίδα με 
υψηλότερο βαθμό ασφάλειας από αυτόν 

5. Τα κράτη μέλη δεν θα ζητούν, για 
σκοπούς πρόσβασης σε επιγραμμική 
υπηρεσία που παρέχεται από όργανο του 
δημόσιου τομέα, ηλεκτρονική σφραγίδα με 
υψηλότερο βαθμό ασφάλειας από αυτόν 



PA\932172EL.doc 31/35 PE508.181v01-00

EL

των αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών 
σφραγίδων.

των αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών 
σφραγίδων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 38 σχετικά με τον 
ορισμό διαφορετικών επιπέδων 
ασφάλειας ηλεκτρονικών σφραγίδων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στον βαθμό που ο ορισμός διαφορετικών επιπέδων ασφάλειας ηλεκτρονικής υπογραφής
αποτελεί κεντρικό στοιχείο του κανονισμού, η εισηγήτρια δεν κρίνει σκόπιμο το θέμα να 
παραπεμφθεί σε κατ' εξουσιοδότηση πράξη.

Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την 
έγκριση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 38, σχετικά με τον 
προσδιορισμό μηχανισμών για την 
αποστολή και λήψη δεδομένων με τη 
χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής 
παράδοσης που θα χρησιμοποιηθούν για 
την προώθηση της διαλειτουργικότητας 
μεταξύ των υπηρεσιών ηλεκτρονικής 
παράδοσης.

διαγράφεται
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Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 8 
παράγραφος 3, το άρθρο 13 παράγραφος 5, 
το άρθρο 15 παράγραφος 5, το άρθρο 16 
παράγραφος 5, το άρθρο 18 παράγραφος 
5, το άρθρο 20 παράγραφος 6, το άρθρο
21 παράγραφος 4, το άρθρο 23 
παράγραφος 3, το άρθρο 25 παράγραφος 2, 
το άρθρο 27 παράγραφος 2, το άρθρο 28 
παράγραφος 6, το άρθρο 29 παράγραφος 
4, το άρθρο 30 παράγραφος 2, το άρθρο 
31, το άρθρο 35 παράγραφος 3 και το 
άρθρο 37 παράγραφος 3, ανατίθεται στην 
Επιτροπή επ’ αόριστον από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 8 
παράγραφος 3, το άρθρο 13 παράγραφος 5, 
το άρθρο 15 παράγραφος 5, το άρθρο 16 
παράγραφος 5, το άρθρο 21 παράγραφος 4, 
το άρθρο 23 παράγραφος 3, το άρθρο 25 
παράγραφος 2, το άρθρο 27 παράγραφος 2, 
το άρθρο 29 παράγραφος 4, το άρθρο 30 
παράγραφος 2, το άρθρο 31 και το άρθρο 
37 παράγραφος 3, ανατίθεται στην 
Επιτροπή επ’ αόριστον από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. fr

Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ανάθεση της εξουσίας που αναφέρεται 
στο άρθρο 8 παράγραφος 3, το άρθρο 13 
παράγραφος 5, το άρθρο 15 παράγραφος 5, 
το άρθρο 16 παράγραφος 5, το άρθρο 18 
παράγραφος 5, το άρθρο 20 παράγραφος 
6, το άρθρο 21 παράγραφος 4, το άρθρο 23
παράγραφος 3, το άρθρο 25 παράγραφος 2, 
το άρθρο 27 παράγραφος 2, το άρθρο 28 
παράγραφος 6, το άρθρο 29 παράγραφος 
4, το άρθρο 30 παράγραφος 2, το άρθρο 
31, το άρθρο 35 παράγραφος 3 και το 
άρθρο 37 παράγραφος 3 δύναται να 

3. Η ανάθεση της εξουσίας που αναφέρεται 
στο άρθρο 8 παράγραφος 3, το άρθρο 13 
παράγραφος 5, το άρθρο 15 παράγραφος 5, 
το άρθρο 16 παράγραφος 5, το άρθρο 21 
παράγραφος 4, το άρθρο 23 παράγραφος 3, 
το άρθρο 25 παράγραφος 2, το άρθρο 27 
παράγραφος 2, το άρθρο 29 παράγραφος 4, 
το άρθρο 30 παράγραφος 2, το άρθρο 31 
και το άρθρο 37 παράγραφος 3 δύναται να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
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ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
ανάθεση της αρμοδιότητας που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Τίθεται σε ισχύ την επόμενη ημέρα από τη 
δημοσίευση της απόφασης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται 
σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα 
οποιωνδήποτε κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

ανάθεση της αρμοδιότητας που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Τίθεται σε ισχύ την επόμενη ημέρα από τη 
δημοσίευση της απόφασης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται 
σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα 
οποιωνδήποτε κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

Or. fr

Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που 
εκδίδονται σύμφωνα με άρθρο 8 
παράγραφος 3, το άρθρο 13 παράγραφος 5, 
το άρθρο 15 παράγραφος 5, το άρθρο 16 
παράγραφος 5, το άρθρο 18 παράγραφος 
5, το άρθρο 20 παράγραφος 6, το άρθρο
21 παράγραφος 4, το άρθρο 23 
παράγραφος 3, το άρθρο 25 παράγραφος 2, 
το άρθρο 27 παράγραφος 2, το άρθρο 28 
παράγραφος 6, το άρθρο 29 παράγραφος 
4, το άρθρο 30 παράγραφος 2, το άρθρο
31, το άρθρο 35 παράγραφος 3 και το 
άρθρο 37 παράγραφος 3 τίθενται σε ισχύ 
μόνο εφόσον δεν προβληθεί καμία 
ένσταση είτε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο, εντός 
προθεσμίας δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της πράξης αυτής στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή εάν, πριν από τη λήξη της περιόδου 
αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 
Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν 
ενστάσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται 
κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του 

5. Οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που 
εκδίδονται σύμφωνα με άρθρο 8 
παράγραφος 3, το άρθρο 13 παράγραφος 5, 
το άρθρο 15 παράγραφος 5, το άρθρο 16 
παράγραφος 5, το άρθρο 21 παράγραφος 4, 
το άρθρο 23 παράγραφος 3, το άρθρο 25 
παράγραφος 2, το άρθρο 27 παράγραφος 2, 
το άρθρο 29 παράγραφος 4, το άρθρο 30 
παράγραφος 2, το άρθρο 31 και το άρθρο 
37 παράγραφος 3 τίθενται σε ισχύ μόνο 
εφόσον δεν προβληθεί καμία ένσταση είτε 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από 
το Συμβούλιο, εντός προθεσμίας δύο 
μηνών από την κοινοποίηση της πράξης 
αυτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της 
περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν πρόκειται να προβάλουν ενστάσεις. Η 
περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο 
μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

Or. fr

Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση για 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. 
Η πρώτη έκθεση υποβάλλεται εντός 
τεσσάρων ετών από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού. Οι επόμενες 
εκθέσεις υποβάλλονται εν συνεχεία ανά 
τετραετία.

(1) Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση για 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. 
Η πρώτη έκθεση υποβάλλεται εντός δύο 
ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού. Οι επόμενες εκθέσεις 
υποβάλλονται εν συνεχεία ανά τετραετία.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις καινοτομίες που εισάγει ο κανονισμός και δεδομένου ότι αυτός δεν 
μεταφέρεται άμεσα στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών, η εισηγήτρια υποστηρίζει ότι η πρώτη 
έκθεση αξιολόγησης πρέπει να υποβληθεί το αργότερο δύο χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του 
κανονισμού.

Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Η έκθεση αυτή πρέπει να επιτρέπει
να καθοριστεί κατά πόσο πρέπει να 
τροποποιηθεί το πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού ώστε να ληφθεί 
υπόψη η εξέλιξη των τεχνολογιών, της 
αγοράς και του νομικού πλαισίου στα 
κράτη μέλη αλλά και της ευρύτερης 
διεθνούς συγκυρίας και, γενικότερα, η 
έκθεση πρέπει να αναφέρει κατά πόσον ο 
κανονισμός έδωσε τη δυνατότητα να 
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επιτευχθούν οι στόχοι που καθορίστηκαν 
για την ενίσχυση του κλίματος 
εμπιστοσύνης στο επιγραμμικό 
περιβάλλον. Η έκθεση πρέπει ειδικότερα 
να προβαίνει σε αξιολόγηση της 
εφαρμογής των άρθρων 13, 16 και 19. Η 
παρούσα έκθεση συνοδεύεται, εφόσον 
ενδείκνυται, από νομοθετικές προτάσεις.

Or. fr


