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Τροπολογία 51
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η οικοδόμηση εμπιστοσύνης στο 
επιγραμμικό περιβάλλον είναι 
καθοριστικής σημασίας για την οικονομική 
ανάπτυξη. Η έλλειψη εμπιστοσύνης κάνει 
τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και τις 
διοικήσεις να διστάζουν να 
πραγματοποιούν συναλλαγές ηλεκτρονικά 
και να υιοθετήσουν νέες υπηρεσίες.

(1) Η οικοδόμηση εμπιστοσύνης στο 
επιγραμμικό περιβάλλον είναι 
καθοριστικής σημασίας για την οικονομική 
και κοινωνική ανάπτυξη. Η έλλειψη 
εμπιστοσύνης, ιδίως λόγω της αισθητής 
έλλειψης ασφάλειας δικαίου, κάνει τους 
καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και τις 
διοικήσεις να διστάζουν να 
πραγματοποιούν συναλλαγές ηλεκτρονικά 
και να υιοθετήσουν νέες υπηρεσίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παροχή βελτιωμένης ασφάλειας δικαίου είναι το ζητούμενο και πρέπει, κατά συνέπεια, να 
βρίσκεται στην αρχή. Η έννοια της κοινωνικής ανάπτυξης σύμφωνα με το σχέδιο γνωμοδότησης 
της κας Marita Ulvskog.

Τροπολογία 52
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ο παρών κανονισμός επιδιώκει να 
ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στις ηλεκτρονικές 
συναλλαγές εντός της εσωτερικής αγοράς, 
επιτρέποντας την ασφαλή και 
απρόσκοπτη ηλεκτρονική αλληλεπίδραση
μεταξύ των επιχειρήσεων, των πολιτών και 
των δημόσιων αρχών, αυξάνοντας έτσι την 
αποτελεσματικότητα των δημόσιων και 
ιδιωτικών επιγραμμικών υπηρεσιών, του 
ηλεκτρονικού επιχειρείν και του 

(2) Ο παρών κανονισμός επιδιώκει να 
ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στις ηλεκτρονικές 
συναλλαγές εντός της εσωτερικής αγοράς, 
με την παροχή κοινής βάσης για νομικά 
ασφαλείς ηλεκτρονικές αλληλεπιδράσεις
μεταξύ των επιχειρήσεων, των πολιτών και 
των δημόσιων αρχών, αυξάνοντας έτσι την 
αποτελεσματικότητα των δημόσιων και 
ιδιωτικών επιγραμμικών υπηρεσιών, του 
ηλεκτρονικού επιχειρείν και του 
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ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ένωση. ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ένωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Και πάλι το ζητούμενο είναι η ασφάλεια δικαίου.

Τροπολογία 53
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
13ης Δεκεμβρίου 1999 σχετικά με το 
κοινοτικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές 
υπογραφές, ουσιαστικά καλύπτει τις 
ηλεκτρονικές υπογραφές, χωρίς να παρέχει 
ένα ολοκληρωμένο διασυνοριακό και 
διατομεακό πλαίσιο για ασφαλείς, 
αξιόπιστες και εύχρηστες ηλεκτρονικές 
συναλλαγές. Ο παρών κανονισμός ενισχύει 
και αναπτύσσει το κεκτημένο της 
οδηγίας.

(3) Η οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
13ης Δεκεμβρίου 1999 σχετικά με το 
κοινοτικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές 
υπογραφές, ουσιαστικά καλύπτει τις 
ηλεκτρονικές υπογραφές, χωρίς να παρέχει 
ένα ολοκληρωμένο διασυνοριακό και 
διατομεακό πλαίσιο για ασφαλείς, 
αξιόπιστες και εύχρηστες ηλεκτρονικές 
συναλλαγές. Ο παρών κανονισμός 
αναφέρεται σε αυτές τις παραλείψεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης 
Δεκεμβρίου 1999 σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές, ουσιαστικά 
καλύπτει τις ηλεκτρονικές υπογραφές, χωρίς να παρέχει ένα ολοκληρωμένο διασυνοριακό και 
διατομεακό πλαίσιο για ασφαλείς, αξιόπιστες και εύχρηστες ηλεκτρονικές συναλλαγές. Ο παρών 
κανονισμός αναφέρεται σε αυτές τις παραλείψεις.

Τροπολογία 54
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την 
Επιτροπή να δημιουργήσει μια ψηφιακή 
ενιαία αγορά έως το 2015, προκειμένου να 
επιτευχθεί ταχεία πρόοδος σε βασικούς 
τομείς της ψηφιακής οικονομίας και να 
προωθηθεί μια πλήρως ολοκληρωμένη 
ψηφιακή ενιαία αγορά με τη διευκόλυνση 
της διασυνοριακής χρήσης των 
επιγραμμικών υπηρεσιών, με ιδιαίτερη 
προσοχή στη διευκόλυνση της ασφαλούς 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και 
επαλήθευσης της ταυτότητας.

(5) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την 
Επιτροπή να δημιουργήσει μια ψηφιακή 
ενιαία αγορά έως το 2015, προκειμένου να 
επιτευχθεί ταχεία πρόοδος σε βασικούς 
τομείς της ψηφιακής οικονομίας και να 
προωθηθεί μια πλήρως ολοκληρωμένη 
ψηφιακή ενιαία αγορά με τη διευκόλυνση 
της διασυνοριακής χρήσης των 
επιγραμμικών υπηρεσιών, με ιδιαίτερη 
προσοχή στη διευκόλυνση της ασφαλούς 
ηλεκτρονικής επαλήθευσης της 
ταυτότητας και ταυτοποίησης.

Or. en

Τροπολογία 55
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να 
συμβάλει στην ψηφιακή ενιαία αγορά με 
τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για 
την αμοιβαία αναγνώριση των βασικών 
εργαλείων σε διασυνοριακό επίπεδο, όπως 
η ηλεκτρονική ταυτοποίηση, τα 
ηλεκτρονικά έγγραφα, οι ηλεκτρονικές 
υπογραφές και οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής 
παράδοσης δεδομένων, καθώς και για τις 
διαλειτουργικές υπηρεσίες ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης σε ολόκληρη την η 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

(6) Το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να 
συμβάλει στην ψηφιακή ενιαία αγορά με 
τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για 
την αμοιβαία αναγνώριση των βασικών 
εργαλείων σε διασυνοριακό επίπεδο, όπως 
η ηλεκτρονική επαλήθευση της 
ταυτότητας ή η ταυτοποίηση, τα 
ηλεκτρονικά έγγραφα, οι ηλεκτρονικές 
υπογραφές και οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής 
παράδοσης δεδομένων, καθώς και για τις 
διαλειτουργικές υπηρεσίες ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης σε ολόκληρη την η 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 56
Amelia Andersdotter
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7a) Η οδηγία 2002/58/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002 
σχετικά με την επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον 
τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
(οδηγία για την προστασία ιδιωτικής 
ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες)1

καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μέτρα 
όπου απαιτείται ώστε να εξασφαλιστεί ότι 
ο τερματικός εξοπλισμός είναι 
κατασκευασμένος κατά τρόπο συμβατό 
με το δικαίωμα των χρηστών να 
προστατεύουν και να ελέγχουν τη 
χρησιμοποίηση των προσωπικών τους 
δεδομένων, σύμφωνα με την οδηγία 
1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 
1999, σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό και 
τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό 
εξοπλισμό καθώς και την αμοιβαία 
αναγνώριση της2 και την απόφαση 
87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας 
Δεκεμβρίου 1986, για την τυποποίηση 
στον τομέα της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και των τηλεπικοινωνιών3. 
Η ευρωπαϊκή πολυσυμμετοχική 
πλατφόρμα για την τυποποίηση στον 
τομέα των ΤΠΕ, που θεσπίστηκε μέσω 
της απόφασης της Επιτροπής της 28ης 
Νοεμβρίου 2011 με την οποία συστάθηκε 
η ευρωπαϊκή πολυσυμμετοχική 
πλατφόρμα για την περαιτέρω 
τυποποίηση στον τομέα των ΤΠΕ4

φαίνεται να είναι το κατάλληλο μέσο για 
χρήση προς τους εν λόγω σκοπούς στο 
βαθμό που οι αρχές προστασίας 
δεδομένων και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων διαθέτουν τους 
κατάλληλους πόρους προκειμένου να 
συμμετέχουν στις διαδικασίες 
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τυποποίησης, οι οποίες σχετίζονται με τις 
τεχνολογίες των πληροφοριών και των 
τηλεπικοινωνιών που αφορούν τα 
προσωπικά δεδομένα, όπως ορίζεται 
στην οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών5.
_________________

1 1 ΕΕ L 201, 31.07.2002, σ. 37.
2 ΕΕ L 91, 7.4.1999, σ. 10.
3 ΕΕ L 36, 7.2.1987, σ. 31.
4 ΕΕ C 349, 30.11.2011, σ. 4.
5 ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροπολογία παρέχει ένα μηχανισμό χάρη στον οποίο η Επιτροπή και οι εποπτικές 
αρχές και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων μπορούν να αλληλεπιδράσουν 
ώστε να διασφαλιστεί η εναρμονισμένη εφαρμογή ασφαλών, ανθεκτικών υπηρεσιών 
επαλήθευσης της ταυτότητας ή ταυτοποίησης που προστατεύουν το απόρρητο 

Τροπολογία 57
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η οδηγία 2006/123/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 
σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική 
αγορά ζητά από τα κράτη μέλη να 
δημιουργήσουν υπηρεσίες μίας στάσης 
(«κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης») για την 
εύκολη ολοκλήρωση όλων των 
διαδικασιών και διατυπώσεων όσον 

(8) Η οδηγία 2006/123/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 
σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική 
αγορά ζητά από τα κράτη μέλη να 
δημιουργήσουν υπηρεσίες μίας στάσης 
(«κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης») για την 
εύκολη ολοκλήρωση της πρόσβασης σε 
μια δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών και 
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αφορά την πρόσβαση σε μια 
δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών και 
την άσκησή της, από απόσταση και με 
ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της κατάλληλης 
υπηρεσίας μίας στάσης και με τις αρμόδιες 
αρχές. Πολλές επιγραμμικές υπηρεσίες που 
είναι διαθέσιμες μέσω κέντρων ενιαίας 
εξυπηρέτησης απαιτούν ηλεκτρονική 
ταυτοποίηση, επαλήθευση της ταυτότητας 
και υπογραφή.

συγκεκριμένα σε σχέση με συναλλαγές, 
και την άσκησή της, από απόσταση και με 
ηλεκτρονικά μέσα, για τις κατάλληλες 
υπηρεσίες μέσω της κατάλληλης 
υπηρεσίας μίας στάσης και με τις αρμόδιες 
αρχές. Πολλές επιγραμμικές υπηρεσίες που 
είναι διαθέσιμες μέσω κέντρων ενιαίας 
εξυπηρέτησης απαιτούν ηλεκτρονική 
ταυτοποίηση, επαλήθευση της ταυτότητας 
και υπογραφή

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δε θα απαιτηθεί ξαφνικά από όλες τις υπηρεσίες να διαθέτουν 
σύστημα ταυτοποίησης ή επαλήθευσης της ταυτότητας που να έχει εκδοθεί από το κράτος. Είναι 
απαραίτητο να διατηρηθεί η δυνατότητα για μη ταυτοποιημένες υπηρεσίες. Υπάρχει μεγάλη 
πιθανότητα οι επιχειρήσεις αλλά και οι πολίτες να μπορέσουν να διαπιστώσουν τη διαφορά.

Τροπολογία 58
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι 
πάροχοι υπηρεσιών από άλλο κράτος 
μέλος δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα 
στοιχεία ηλεκτρονικής ταυτοποίησής τους 
για να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις 
υπηρεσίες, επειδή τα εθνικά συστήματα 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης στη χώρα τους 
δεν είναι αναγνωρισμένα και αποδεκτά σε 
άλλα κράτη μέλη. Αυτός ο ηλεκτρονικός
φραγμός δεν επιτρέπει στους παρόχους 
υπηρεσιών να απολαμβάνουν πλήρως τα 
οφέλη της εσωτερικής αγοράς. Τα 
αμοιβαίως αναγνωρισμένα και αποδεκτά 
μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης θα 
διασφαλίσουν τη διασυνοριακή παροχή 
πολυάριθμων υπηρεσιών στην εσωτερική 
αγορά και θα δώσουν στις επιχειρήσεις τη 
δυνατότητα να επεκτείνονται σε 

(9) Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι 
πάροχοι υπηρεσιών από άλλο κράτος 
μέλος δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα 
στοιχεία ηλεκτρονικής επαλήθευσης της 
ταυτότητάς τους ή ταυτοποίησής τους για 
να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις 
υπηρεσίες, επειδή τα εθνικά συστήματα 
ηλεκτρονικής επαλήθευσης της
ταυτότητας ή ταυτοποίησης στη χώρα 
τους δεν είναι αναγνωρισμένα και 
αποδεκτά σε άλλα κράτη μέλη. Ένα 
επιπλέον πρόβλημα είναι ότι τα 
συστήματα που αναπτύσσονται επί του 
παρόντος δεν επιτρέπουν στους πολίτες 
και τους δικαιούχους των εν λόγω 
υπηρεσιών να αποκτούν εμπιστοσύνη 
στον πάροχο υπηρεσιών μέσω 
αποτελεσματικής, αμοιβαίας 



AM\936276EL.doc 9/183 PE510.784v01-00

EL

διασυνοριακό επίπεδο χωρίς να 
αντιμετωπίζουν εμπόδια στις συναλλαγές 
τους με δημόσιες αρχές.

επαλήθευσης της ταυτότητας ή 
ταυτοποίησης. Αυτοί οι ηλεκτρονικοί 
φραγμοί δεν επιτρέπουν στους παρόχους 
υπηρεσιών να απολαμβάνουν πλήρως τα 
οφέλη της εσωτερικής αγοράς. Τα 
αμοιβαίως αναγνωρισμένα και αποδεκτά 
μέσα ηλεκτρονικής επαλήθευσης της 
ταυτότητας ή ταυτοποίησης θα 
διασφαλίσουν τη διασυνοριακή παροχή 
πολυάριθμων υπηρεσιών στην εσωτερική 
αγορά και θα δώσουν στις επιχειρήσεις τη 
δυνατότητα να επεκτείνονται σε 
διασυνοριακό επίπεδο χωρίς να 
αντιμετωπίζουν εμπόδια στις συναλλαγές 
τους με δημόσιες αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα εξίσου μεγάλο εμπόδιο όσον αφορά την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής επαλήθευσης της 
ταυτότητας και της ταυτοποίησης είναι ότι υπάρχουν συνήθως περιορισμένα, ή και καθόλου, 
αποτελεσματικά μέσα προκειμένου να διαπιστώσουν οι καταναλωτές ότι έχουν αλληλεπίδραση 
με τον σωστό πάροχο υπηρεσιών.

Τροπολογία 59
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
παραμένουν ελεύθερα να χρησιμοποιούν ή 
θα εισάγουν μέσα πρόσβασης σε 
επιγραμμικές υπηρεσίες για σκοπούς 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Επίσης, 
πρέπει να είναι σε θέση να αποφασίσουν 
εάν ο ιδιωτικός τομέας θα συμμετέχει στην 
παροχή των μέσων αυτών. Τα κράτη μέλη 
δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να 
κοινοποιούν τα συστήματα ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης που εφαρμόζουν. Τα κράτη 
μέλη έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν 
εάν θα κοινοποιήσουν όλα, ορισμένα ή 

(12) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
παραμένουν ελεύθερα να χρησιμοποιούν ή 
θα εισάγουν μέσα πρόσβασης σε 
επιγραμμικές υπηρεσίες για σκοπούς 
ηλεκτρονικής επαλήθευσης της 
ταυτότητας ή ταυτοποίησης. Επίσης, 
πρέπει να είναι σε θέση να αποφασίσουν 
εάν ο ιδιωτικός τομέας θα συμμετέχει στην 
παροχή των μέσων αυτών. Τα κράτη μέλη 
δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να 
κοινοποιούν τα συστήματα ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης που εφαρμόζουν. Τα κράτη 
μέλη έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν 
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κανένα από τα συστήματα ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης που χρησιμοποιούν σε 
εθνικό επίπεδο για την πρόσβαση 
τουλάχιστον σε δημόσιες επιγραμμικές 
υπηρεσίες ή σε συγκεκριμένες υπηρεσίες.

εάν θα κοινοποιήσουν όλα, ορισμένα ή 
κανένα από τα συστήματα ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης που χρησιμοποιούν σε 
εθνικό επίπεδο για την πρόσβαση 
τουλάχιστον σε δημόσιες επιγραμμικές 
υπηρεσίες ή σε συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 60
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

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 
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.

(13) Ο κανονισμός πρέπει να προβλέπει 
ορισμένες προϋποθέσεις σε σχέση με τα 
μέσα ηλεκτρονικής επαλήθευσης της 
ταυτότητας ή 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 
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. en
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Τροπολογία 61
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν 
να αποφασίζουν για τη συμμετοχή του 
ιδιωτικού τομέα στην έκδοση των μέσων 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και να 
επιτρέπουν στον ιδιωτικό τομέα τη χρήση 
μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης στο 
πλαίσιο ενός κοινοποιημένου συστήματος 
για σκοπούς ταυτοποίησης, όταν αυτό 
απαιτείται για επιγραμμικές υπηρεσίες ή 
ηλεκτρονικές συναλλαγές. Η δυνατότητα 
χρήσης των εν λόγω μέσων ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης θα έδινε τη δυνατότητα 
στον ιδιωτικό τομέα να βασιστεί στην 
ηλεκτρονική ταυτοποίηση και επαλήθευση 
της ταυτότητας που χρησιμοποιείται ήδη 
ευρέως σε πολλά κράτη μέλη τουλάχιστον 
για δημόσιες υπηρεσίες και να διευκολύνει 
για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες την 
πρόσβαση στις επιγραμμικές τους 
υπηρεσίες σε διασυνοριακό επίπεδο. Για 
να διευκολυνθεί η χρήση των εν λόγω 
μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης σε 
διασυνοριακό επίπεδο από τον ιδιωτικό 
τομέα, η παρεχόμενη από τα κράτη μέλη 
δυνατότητα ταυτοποίησης απαιτείται να 
είναι διαθέσιμη στα συμβαλλόμενα μέρη 
χωρίς διακρίσεις μεταξύ του δημόσιου και 
του ιδιωτικού τομέα.

(14) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν 
να κάνουν τον ιδιωτικό τομέα να 
συμμετέχει στην έκδοση των μέσων 
ηλεκτρονικής επαλήθευσης της 
ταυτότητας ή ταυτοποίησης. Θα πρέπει, 
επίσης, να επιτρέπεται στα συμβαλλόμενα 
μέρη του ιδιωτικού τομέα να 
χρησιμοποιούν μέσα ηλεκτρονικής 
επαλήθευσης της ταυτότητας και 
ταυτοποίησης στο πλαίσιο ενός 
κοινοποιημένου συστήματος για σκοπούς
επαλήθευσης της ταυτότητας ή 
ταυτοποίησης, όταν αυτό απαιτείται για 
επιγραμμικές υπηρεσίες ή ηλεκτρονικές 
συναλλαγές. Η δυνατότητα χρήσης των εν 
λόγω μέσων θα έδινε τη δυνατότητα στον 
ιδιωτικό τομέα να βασιστεί στην 
ηλεκτρονική ταυτοποίηση και/ή
επαλήθευση της ταυτότητας που 
χρησιμοποιείται ήδη ευρέως σε πολλά 
κράτη μέλη τουλάχιστον για δημόσιες 
υπηρεσίες και να διευκολύνει για τις 
επιχειρήσεις και τους πολίτες την 
πρόσβαση στις επιγραμμικές τους 
υπηρεσίες σε διασυνοριακό επίπεδο. Για 
να διευκολυνθεί η χρήση των εν λόγω 
μέσων ηλεκτρονικής επαλήθευσης της 
ταυτότητας ή ταυτοποίησης σε 
διασυνοριακό επίπεδο από τον ιδιωτικό 
τομέα, η παρεχόμενη από τα κράτη μέλη 
δυνατότητα ταυτοποίησης απαιτείται να 
είναι διαθέσιμη στα συμβαλλόμενα μέρη 
χωρίς διακρίσεις μεταξύ του δημόσιου και 
του ιδιωτικού τομέα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η αρχική διατύπωση της Επιτροπής καθιστά ασαφές ποιο είναι το συμβαλλόμενο μέρος (ένας 
ιδιωτικός φορέας), καθώς και τη διάκριση ανάμεσα στη χρήση ενός συμβαλλόμενου μέρους 
(πάροχος με πιστοποιητικό) και του εκδότη φυσικού εξοπλισμού για την ερμηνεία των 
δεδομένων ταυτοποίησης.

Τροπολογία 62
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η διασυνοριακή χρήση μέσων 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης βάσει ενός 
κοινοποιημένου συστήματος προϋποθέτει 
ότι τα κράτη μέλη θα συνεργαστούν για 
την παροχή τεχνικής διαλειτουργικότητας. 
Για το λόγο αυτό αποκλείονται 
οποιοιδήποτε συγκεκριμένοι εθνικοί 
τεχνικοί κανόνες βάσει των οποίων 
απαιτείται παραδείγματος χάριν τα μη 
εθνικά συμβαλλόμενα μέρη να αποκτούν
ειδικό εξοπλισμό ή λογισμικό για την 
επαλήθευση και επικύρωση της 
κοινοποιημένης ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης. Από την άλλη, οι τεχνικές 
απαιτήσεις για τους χρήστες, οι οποίες 
απορρέουν από τις εγγενείς προδιαγραφές 
οποιουδήποτε αδειοδοτικού 
χρησιμοποιείται (π.χ. έξυπνες κάρτες), 
είναι αναπόφευκτες.

(15) Η διασυνοριακή χρήση μέσων 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης βάσει ενός 
κοινοποιημένου συστήματος προϋποθέτει 
ότι τα κράτη μέλη θα συνεργαστούν για 
την παροχή τεχνικής διαλειτουργικότητας. 
Οι τεχνικές απαιτήσεις για τους χρήστες, 
οι οποίες απορρέουν από τις εγγενείς 
προδιαγραφές οποιουδήποτε 
αδειοδοτικού χρησιμοποιείται (π.χ. 
έξυπνες κάρτες), είναι αναπόφευκτες. Τα 
κράτη μέλη, των οποίων οι μηχανισμοί 
ταυτοποίησης βασίζονται σε ειδικό 
εξοπλισμό ή λογισμικό για την 
επαλήθευση και επικύρωση της 
κοινοποιημένης ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης, πρέπει να παρέχουν τέτοια 
αδειοδοτικά πιστοποίησης χωρίς 
επιπρόσθετο κόστος σε άτομα που 
δραστηριοποιούνται στην Ένωση, αλλά 
δεν είναι ούτε υπήκοοι ούτε μόνιμοι 
κάτοικοί τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό θα επέτρεπε σε εκείνα τα κράτη μέλη, τα οποία διαθέτουν πιο εξελιγμένες μεθόδους όσον 
αφορά την ηλεκτρονική ταυτοποίηση με επαλήθευση της ταυτότητας όχι μόνο ενός πολίτη σε 
σχέση με μια δημόσια υπηρεσία, αλλά επίσης της δημόσιας υπηρεσίας σε σχέση με τον πολίτη, 
να διατηρήσουν αυτό το υψηλότερο επίπεδο εμπιστοσύνης χωρίς ταυτόχρονα να θέτουν σε 
κίνδυνο την ιδέα της διαλειτουργικότητας.
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Τροπολογία 63
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η διασυνοριακή χρήση μέσων 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης βάσει ενός 
κοινοποιημένου συστήματος προϋποθέτει 
ότι τα κράτη μέλη θα συνεργαστούν για 
την παροχή τεχνικής διαλειτουργικότητας. 
Για το λόγο αυτό αποκλείονται 
οποιοιδήποτε συγκεκριμένοι εθνικοί 
τεχνικοί κανόνες βάσει των οποίων 
απαιτείται παραδείγματος χάριν τα μη 
εθνικά συμβαλλόμενα μέρη να αποκτούν 
ειδικό εξοπλισμό ή λογισμικό για την 
επαλήθευση και επικύρωση της 
κοινοποιημένης ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης. Από την άλλη, οι τεχνικές 
απαιτήσεις για τους χρήστες, οι οποίες 
απορρέουν από τις εγγενείς προδιαγραφές 
οποιουδήποτε αδειοδοτικού 
χρησιμοποιείται (π.χ. έξυπνες κάρτες), 
είναι αναπόφευκτες.

(15) Η διασυνοριακή χρήση μέσων 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης βάσει ενός 
κοινοποιημένου συστήματος προϋποθέτει 
ότι τα κράτη μέλη θα συνεργαστούν για 
την παροχή τεχνικής διαλειτουργικότητας 
σύμφωνα με την αρχή της τεχνολογικής 
ουδετερότητας. Για το λόγο αυτό 
αποκλείονται οποιοιδήποτε συγκεκριμένοι 
εθνικοί τεχνικοί κανόνες βάσει των οποίων 
απαιτείται παραδείγματος χάριν τα μη 
εθνικά συμβαλλόμενα μέρη να αποκτούν 
ειδικό εξοπλισμό ή λογισμικό για την 
επαλήθευση και επικύρωση της 
κοινοποιημένης ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης. Από την άλλη, οι τεχνικές 
απαιτήσεις για τους χρήστες, οι οποίες 
απορρέουν από τις εγγενείς προδιαγραφές 
οποιουδήποτε αδειοδοτικού 
χρησιμοποιείται (π.χ. έξυπνες κάρτες), 
είναι αναπόφευκτες.

Or. en

Τροπολογία 64
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η συνεργασία των κρατών μελών θα 
πρέπει να εξυπηρετεί την τεχνική 
διαλειτουργικότητα των κοινοποιημένων 
συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης 
προκειμένου να δημιουργηθεί υψηλό 

(16) Η συνεργασία των κρατών μελών θα 
πρέπει να εξυπηρετεί την τεχνική 
διαλειτουργικότητα των κοινοποιημένων 
συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης 
προκειμένου να δημιουργηθεί υψηλό 
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επίπεδο εμπιστοσύνης και ασφάλειας 
ανάλογο με το βαθμό του κινδύνου. Η 
ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων 
πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών με 
στόχο την αμοιβαία αναγνώρισή τους θα 
βοηθήσει την εν λόγω συνεργασία.

επίπεδο εμπιστοσύνης και ασφάλειας 
ανάλογο με το βαθμό του κινδύνου. Η 
ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων 
πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, 
ιδίως στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που 
θεωρείται πως έχουν σημαντική 
διασυνοριακή συνάφεια, με στόχο την 
αμοιβαία αναγνώρισή τους θα βοηθήσει 
την εν λόγω συνεργασία.

Or. en

Τροπολογία 65
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η συνεργασία των κρατών μελών θα 
πρέπει να εξυπηρετεί την τεχνική 
διαλειτουργικότητα των κοινοποιημένων 
συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης 
προκειμένου να δημιουργηθεί υψηλό 
επίπεδο εμπιστοσύνης και ασφάλειας 
ανάλογο με το βαθμό του κινδύνου. Η 
ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων 
πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών με 
στόχο την αμοιβαία αναγνώρισή τους θα 
βοηθήσει την εν λόγω συνεργασία.

(16) Η συνεργασία των κρατών μελών θα 
πρέπει να εξυπηρετεί την τεχνική 
διαλειτουργικότητα των κοινοποιημένων 
συστημάτων ηλεκτρονικής επαλήθευσης 
της ταυτότητας ή ταυτοποίησης 
προκειμένου να δημιουργηθεί υψηλό 
επίπεδο εμπιστοσύνης και ασφάλειας
ανάλογο με το βαθμό του κινδύνου. Η 
ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων 
πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών με 
στόχο την αμοιβαία αναγνώρισή τους θα 
βοηθήσει την εν λόγω συνεργασία.

Or. en

Τροπολογία 66
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να (17) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
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θεσπίζει επίσης ένα γενικό νομικό πλαίσιο 
για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να 
δημιουργεί γενική υποχρέωση για τη 
χρήση τους. Ειδικότερα, δεν θα πρέπει να 
καλύπτει την παροχή υπηρεσιών που 
βασίζονται σε εθελούσιες συμφωνίες 
ιδιωτικού δικαίου. Δεν θα πρέπει επίσης
να καλύπτει θέματα που αφορούν τη 
σύναψη και την ισχύ συμβάσεων ή άλλων 
νομικών υποχρεώσεων, εφόσον υφίστανται 
απαιτήσεις ως προς τον τύπο οι οποίες 
απορρέουν από το εθνικό δίκαιο ή το 
δίκαιο της Ένωσης.

θεσπίζει επίσης ένα γενικό νομικό πλαίσιο 
για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης χωρίς να δημιουργεί γενική 
υποχρέωση για τη χρήση τους. Ειδικότερα, 
δεν θα πρέπει να καλύπτει την παροχή 
υπηρεσιών που βασίζονται σε εθελούσιες 
συμφωνίες ιδιωτικού δικαίου. Τα κράτη 
μέλη θα διασφαλίζουν ίσους όρους 
ανταγωνισμού μεταξύ των ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης, ανεξαρτήτως 
του εάν εκδίδονται δυνάμει των όρων του 
δημόσιου ή του ιδιωτικού δικαίου.

Ομοίως, ο παρών κανονισμός δεν ισχύει 
για θέματα που αφορούν τη σύναψη και 
την ισχύ συμβάσεων ή άλλων νομικών 
υποχρεώσεων, εφόσον υφίστανται 
απαιτήσεις ως προς τον τύπο οι οποίες 
απορρέουν από το εθνικό δίκαιο ή το 
δίκαιο της Ένωσης.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα διασφαλίζουν 
ότι οι δομές που περιγράφονται στο 
εθνικό δίκαιο ή στο δίκαιο της Ένωσης 
δεν θίγουν τη νομική ισχύ και την 
αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης που 
καθορίζονται μεταξύ ιδιωτικών ή 
δημόσιων επιχειρήσεων.

Or. en

Τροπολογία 67
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να καθορίζουν ελεύθερα 
άλλους τύπους υπηρεσιών εμπιστοσύνης 
πέραν αυτών που απαρτίζουν τον κλειστό 
κατάλογο υπηρεσιών που προβλέπεται 

(19) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να καθορίζουν ελεύθερα 
άλλους τύπους υπηρεσιών εμπιστοσύνης 
πέραν αυτών που απαρτίζουν τον κλειστό 
κατάλογο υπηρεσιών που προβλέπεται 
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στον παρόντα κανονισμό, για σκοπούς 
αναγνώρισης σε εθνικό επίπεδο ως 
αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης.

στον παρόντα κανονισμό, για σκοπούς 
αναγνώρισης σε εθνικό επίπεδο ως 
υπηρεσίες εμπιστοσύνης.
(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. τροποποίηση της αιτιολογικής σκέψης 22.

Τροπολογία 68
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των 
πολιτών στην εσωτερική αγορά και να 
προωθηθεί η χρήση των υπηρεσιών και 
των προϊόντων εμπιστοσύνης, οι έννοιες 
των αναγνωρισμένων υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης και των αναγνωρισμένων 
παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης πρέπει 
να εισαχθούν με σκοπό να 
προσδιοριστούν οι απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις για την εξασφάλιση υψηλού 
επιπέδου ασφάλειας σε οποιεσδήποτε 
χρησιμοποιούμενες ή παρεχόμενες 
αναγνωρισμένες υπηρεσίες και προϊόντα 
εμπιστοσύνης.

διαγράφεται

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Δε χρειάζεται να εισαχθεί η έννοια των αναγνωρισμένων παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης. 
Ένας πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης θα είναι αξιόπιστος στο βαθμό της λογοδοσίας και της 
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αξιοπιστίας που διαθέτει. Ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλιστεί ότι οι τεχνικές λύσεις είναι 
άριστες και περιλαμβάνουν τις πλέον πρόσφατες τεχνικές δυνατότητες είναι να εκτεθούν κατ’ 
επανάληψη και επιμόνως στον έλεγχο των ομοτίμων τους. Η εν λόγω μέθοδος αυτορρύθμισης 
είχε θετικά αποτελέσματα στο παρελθόν για την κοινότητα ασφάλειας. Μια εποπτική αρχή σε 
κάθε κράτος μέλος δεν θα το άλλαζε αυτό.

Τροπολογία 69
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των 
πολιτών στην εσωτερική αγορά και να 
προωθηθεί η χρήση των υπηρεσιών και 
των προϊόντων εμπιστοσύνης, οι έννοιες 
των αναγνωρισμένων υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης και των αναγνωρισμένων 
παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης πρέπει 
να εισαχθούν με σκοπό να προσδιοριστούν 
οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την 
εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας 
σε οποιεσδήποτε χρησιμοποιούμενες ή 
παρεχόμενες αναγνωρισμένες υπηρεσίες 
και προϊόντα εμπιστοσύνης.

(22) Για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των 
πολιτών στην εσωτερική αγορά και να 
προωθηθεί η χρήση των υπηρεσιών και 
των προϊόντων εμπιστοσύνης, οι έννοιες 
των αναγνωρισμένων υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης και των αναγνωρισμένων 
παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης πρέπει 
να εισαχθούν με σκοπό να προσδιοριστούν 
οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την 
εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας 
σε οποιεσδήποτε χρησιμοποιούμενες ή 
παρεχόμενες αναγνωρισμένες υπηρεσίες 
και προϊόντα εμπιστοσύνης. Οι 
αναγνωρισμένες και οι προηγμένες 
ηλεκτρονικές υπογραφές πρέπει να είναι 
νομικά ισοδύναμες με τις χειρόγραφες 
υπογραφές. Τίποτα στον παρόντα 
κανονισμό δεν θα πρέπει να περιορίζει 
την ικανότητα οποιουδήποτε φυσικού ή 
νομικού προσώπου να παρουσιάζει 
αποδεικτικά στοιχεία για την 
αναξιοπιστία οποιασδήποτε μορφής 
ηλεκτρονικής υπογραφής. Ωστόσο, στην 
περίπτωση των αναγνωρισμένων 
ηλεκτρονικών υπογραφών, όταν 
αμφισβητείται η ταυτότητα του 
υπογράφοντος, το βάρος της απόδειξης 
θα πρέπει φέρει το αμφισβητούν μέρος.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι ακόμα και μια μη αναγνωρισμένη υπογραφή μπορεί να έχει το 
ίδιο αποτέλεσμα με μια χειρόγραφη υπογραφή. Η μόνη διαφορά έγκειται στο βάρος της 
απόδειξης.

Τροπολογία 70
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που 
προβλέπει η σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία που έχει τεθεί σε εφαρμογή στην 
ΕΕ, τα άτομα με αναπηρία θα πρέπει να 
μπορούν να χρησιμοποιούν τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες εμπιστοσύνης και 
τα προϊόντα τελικού χρήστη που 
χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των 
υπηρεσιών αυτών σε ισότιμη βάση με 
άλλους καταναλωτές.

(23) Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που 
προβλέπει η σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία που έχει τεθεί σε εφαρμογή στην 
ΕΕ και με σεβασμό προς και σύμφωνα με 
τη νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με την 
προσβασιμότητα των ιστοτόπων 
οργανισμών του δημόσιου τομέα, τα 
άτομα με αναπηρία θα πρέπει να μπορούν 
να χρησιμοποιούν τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες εμπιστοσύνης και τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και τα 
προϊόντα τελικού χρήστη που 
χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των 
υπηρεσιών αυτών σε ισότιμη βάση με 
άλλους καταναλωτές.

Or. en

Τροπολογία 71
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24α) Ο πάροχος υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης λειτουργεί σε ένα ιδιαίτερα 
ευαίσθητο περιβάλλον, όπου πολλά άλλα 
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συμβαλλόμενα μέρη βασίζονται στην 
ακεραιότητα των υπηρεσιών του. 
Συγκεκριμένα, θεωρείται από τους 
πελάτες του ότι είναι πάντοτε αξιόπιστος. 
Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό να 
αποφεύγονται οι συγκρούσεις 
συμφερόντων. Προς όφελος της χρηστής 
διακυβέρνησης στο πλαίσιο των 
ηλεκτρονικών υπογραφών και της 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, οι πάροχοι 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης δεν πρέπει 
γενικά να διοικούνται από ή να ανήκουν 
σε οντότητες που παρέχουν υπηρεσίες, οι 
οποίες απαιτούν τις υπηρεσίες 
εμπιστοσύνης τους. Η εποπτεία θα 
παρέχεται από ένα αρμόδιο εποπτικό 
όργανο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο διαχωρισμός της λειτουργικότητας ενός παρόχου υπηρεσιών εμπιστοσύνης από εκείνη ενός 
παρόχου υπηρεσιών που απαιτούν εμπιστοσύνη σημαίνει ότι υπάρχει μικρότερη πιθανότητα ένα 
μεμονωμένο συμφέρον να επιδείξει μεγαλύτερη προθυμία ή να ασκήσει αδικαιολόγητη επιρροή 
στον πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης. Η αρχή αυτή είναι σημαντική για τη θέσπιση 
κατάλληλων αλυσίδων εμπιστοσύνης στην αγορά σχετικά με τις ηλεκτρονικές υπογραφές.

Τροπολογία 72
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Τα εποπτικά όργανα πρέπει να
συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν 
πληροφορίες με τις αρχές προστασίας 
δεδομένων ώστε να εξασφαλίζεται η 
σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας για την 
προστασία των δεδομένων από τους 
παρόχους των υπηρεσιών. Η ανταλλαγή 
πληροφοριών θα πρέπει να καλύπτει ιδίως 
συμβάντα σχετικά με την ασφάλεια και 
παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων.

(25) Οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης 
και οι εθνικοί φορείς, που είναι αρμόδιοι 
για πιστοποίηση ή εποπτεία, θα 
συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, 
για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
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για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών.
Τα κράτη μέλη θα διασφαλίζουν, επίσης, 
ότι οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης 
και τα εθνικά όργανα, που είναι αρμόδια 
για πιστοποίηση ή εποπτεία, 
συνεργάζονται και ανταλλάσσουν 
πληροφορίες με τις αρχές προστασίας 
δεδομένων ώστε να εξασφαλίζεται η 
σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας για την 
προστασία των δεδομένων από τους 
παρόχους των υπηρεσιών. Η ανταλλαγή 
πληροφοριών θα πρέπει να καλύπτει ιδίως 
συμβάντα σχετικά με την ασφάλεια και 
παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων, 
όπου προβλέπεται από την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 73
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Όλα τα κράτη μέλη πρέπει να 
ακολουθούν κοινές βασικές απαιτήσεις 
εποπτείας για να διασφαλίζουν συγκρίσιμο 
επίπεδο ασφάλειας των αναγνωρισμένων
υπηρεσιών εμπιστοσύνης. Προκειμένου να 
διευκολύνουν την ομοιόμορφη εφαρμογή 
αυτών των απαιτήσεων σε ολόκληρη την 
ΕΕ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγκρίνουν 
συγκρίσιμες διαδικασίες και θα πρέπει να 
ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τις 
εποπτικές δραστηριότητες και τις 
βέλτιστες πρακτικές τους στον τομέα αυτό.

(28) Όλα τα κράτη μέλη πρέπει να 
ακολουθούν κοινές βασικές απαιτήσεις 
εποπτείας για να διασφαλίζουν συγκρίσιμο 
επίπεδο ασφάλειας των υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης. Προκειμένου να 
διευκολύνουν την ομοιόμορφη εφαρμογή 
αυτών των απαιτήσεων σε ολόκληρη την 
ΕΕ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγκρίνουν 
συγκρίσιμες διαδικασίες και θα πρέπει να 
ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τις 
εποπτικές δραστηριότητες και τις 
βέλτιστες πρακτικές τους στον τομέα αυτό.

Or. en
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Τροπολογία 74
Pilar del Castillo Vera

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 σύμφωνα με την οδηγία 
95/46/ΕΚ 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.

Or. en

Τροπολογία 75
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Για να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση 
από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη των 
επιπτώσεων του παρόντος κανονισμού, τα 
εποπτικά όργανα πρέπει να καλούνται να 
υποβάλουν στατιστικά στοιχεία σχετικά με 
τη χρήση αναγνωρισμένων υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης.

(31) Για να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση 
από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη των 
επιπτώσεων του παρόντος κανονισμού, τα 
εποπτικά όργανα πρέπει να καλούνται να 
υποβάλουν στατιστικά στοιχεία σχετικά με 
τη χρήση υπηρεσιών εμπιστοσύνης

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. τροποποίηση της αιτιολογικής σκέψης 22.

Τροπολογία 76
Amelia Andersdotter
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα 
και η διάρκεια των αναγνωρισμένων
υπηρεσιών εμπιστοσύνης και να ενισχυθεί 
η εμπιστοσύνη των χρηστών στη συνέχεια 
των αναγνωρισμένων υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης, τα εποπτικά όργανα πρέπει 
να εξασφαλίζουν ότι τα δεδομένα των 
αναγνωρισμένων παρόχων υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης διατηρούνται και είναι 
προσβάσιμα για τη δέουσα χρονική 
περίοδο, ακόμη και αν πάψει να υπάρχει 
ένας αναγνωρισμένος πάροχος υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης.

(33) Για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα 
και η διάρκεια των υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης με σαφώς δημόσια 
αποστολή και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη 
των χρηστών στη συνέχεια των υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης, τα εποπτικά όργανα πρέπει 
να εξασφαλίζουν ότι τα δεδομένα των 
συγκεκριμένων παρόχων υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης διατηρούνται και είναι 
προσβάσιμα για τη δέουσα χρονική 
περίοδο, ακόμη και αν πάψει να υπάρχει 
ένας συγκεκριμένος πάροχος υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό καθιστά τα εποπτικά όργανα υπεύθυνα για τη συνέχεια μόνο εκείνων των παρόχων 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν στην παροχή μιας υπηρεσίας σε ένα 
κράτος μέλος για μια δημόσια λειτουργία. Καταργεί τις αναφορές σε αναγνωρισμένους 
παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 22, 28 και 31.

Τροπολογία 77
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα 
και η διάρκεια των αναγνωρισμένων 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης και να ενισχυθεί 
η εμπιστοσύνη των χρηστών στη συνέχεια 
των αναγνωρισμένων υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης, τα εποπτικά όργανα πρέπει 
να εξασφαλίζουν ότι τα δεδομένα των 
αναγνωρισμένων παρόχων υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης διατηρούνται και είναι 
προσβάσιμα για τη δέουσα χρονική 

(33) Για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα 
και η διάρκεια των αναγνωρισμένων 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης και να ενισχυθεί 
η εμπιστοσύνη των χρηστών στη συνέχεια 
των αναγνωρισμένων υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης, τα εποπτικά όργανα πρέπει 
να εξασφαλίζουν ότι τα δεδομένα τα οποία 
συλλέγουν οι αναγνωρισμένοι πάροχοι
υπηρεσιών εμπιστοσύνης διατηρούνται και 
είναι προσβάσιμα για τη δέουσα χρονική 
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περίοδο, ακόμη και αν πάψει να υπάρχει 
ένας αναγνωρισμένος πάροχος υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης.

περίοδο, ακόμη και αν πάψει να υπάρχει 
ένας αναγνωρισμένος πάροχος υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης.

Or. en

Τροπολογία 78
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
εποπτεία των αναγνωρισμένων παρόχων 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης, για παράδειγμα, 
όταν ένας πάροχος παρέχει τις υπηρεσίες 
του στο έδαφος άλλου κράτους μέλους στο 
οποίο δεν υπόκειται σε εποπτεία, ή όταν οι 
υπολογιστές ενός παρόχου βρίσκονται στο 
έδαφος κράτους μέλους άλλου από το 
κράτος μέλος στο οποίο είναι 
εγκατεστημένος, θα πρέπει να 
δημιουργηθεί ένα σύστημα αμοιβαίας 
συνδρομής μεταξύ των εποπτικών 
οργάνων στα κράτη μέλη.

(34) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
εποπτεία των παρόχων υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης, για παράδειγμα, όταν ένας 
πάροχος παρέχει τις υπηρεσίες του στο 
έδαφος άλλου κράτους μέλους στο οποίο 
δεν υπόκειται σε εποπτεία, ή όταν οι 
υπολογιστές ενός παρόχου βρίσκονται στο 
έδαφος κράτους μέλους άλλου από το 
κράτος μέλος στο οποίο είναι 
εγκατεστημένος, θα πρέπει να 
δημιουργηθεί ένα σύστημα αμοιβαίας 
συνδρομής μεταξύ των εποπτικών 
οργάνων στα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 79
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Αποτελεί ευθύνη των παρόχων 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης να πληρούν τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό σχετικά με την παροχή 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης, ιδίως δε σχετικά 
με τις αναγνωρισμένες υπηρεσίες 

(35) Αποτελεί ευθύνη των παρόχων 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης να πληρούν τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό σχετικά με την παροχή 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης, ιδίως δε σχετικά 
με τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης. Τα 
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εμπιστοσύνης. Τα εποπτικά όργανα έχουν 
την ευθύνη να εποπτεύουν τον τρόπο με 
τον οποίο πληρούν αυτές τις απαιτήσεις οι 
πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης.

εποπτικά όργανα έχουν την ευθύνη να 
εποπτεύουν το γεγονός ότι πληρούν αυτές 
τις απαιτήσεις οι πάροχοι υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Φαίνεται ότι οι εποπτικές αρχές δεν πρέπει μόνο να εποπτεύουν τον τρόπο ή το εάν ένας 
πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης πληροί τις απαιτήσεις, αλλά ότι τους παρέχονται επίσης 
εργαλεία για να λάβουν πιο αυστηρά μέτρα εφόσον αποδειχτεί ότι ο πάροχος υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης δεν πληροί τελικά τις απαιτήσεις.

Τροπολογία 80
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
αποδοτική διαδικασία έναρξης, η οποία θα 
πρέπει να οδηγεί στη συμπερίληψη των 
αναγνωρισμένων παρόχων υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης και των αναγνωρισμένων
υπηρεσιών εμπιστοσύνης που προσφέρουν 
σε καταλόγους εμπίστευσης, θα πρέπει να 
προωθούνται οι προκαταρκτικές 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μελλοντικών 
αναγνωρισμένων παρόχων υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης και του εποπτικού οργάνου 
με σκοπό τη διευκόλυνση της δέουσας 
επιμέλειας που οδηγεί στην παροχή 
αναγνωρισμένων υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης.

(36) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
αποδοτική διαδικασία έναρξης, η οποία θα 
πρέπει να οδηγεί στη συμπερίληψη των 
παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης και των 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης που προσφέρουν 
σε καταλόγους εμπίστευσης, θα πρέπει να 
προωθούνται οι προκαταρκτικές 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μελλοντικών 
παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης και του 
εποπτικού οργάνου με σκοπό τη 
διευκόλυνση της δέουσας επιμέλειας που 
οδηγεί στην παροχή υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης.

Or. en

Τροπολογία 81
Amelia Andersdotter
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Οι κατάλογοι εμπίστευσης αποτελούν 
ουσιώδη στοιχεία για την οικοδόμηση 
εμπιστοσύνης μεταξύ των φορέων της 
αγοράς εφόσον αποδεικνύουν την 
κατάσταση αναγνώρισης του παρόχου 
υπηρεσιών κατά τον χρόνο εποπτείας, 
ενώ ταυτόχρονα αποτελούν προϋπόθεση 
για την εξασφάλιση της κατάστασης 
αναγνώρισης και την παροχή 
αναγνωρισμένων υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης, πράγμα που οδηγεί στην 
τήρηση των απαιτήσεων του παρόντος 
κανονισμού.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. τροποποιήσεις της αιτιολογικής σκέψης 22, 28, 31, 33, 34 και 35. Ας σημειωθεί ότι μπορεί 
κανείς να επιβάλει τα απαιτούμενα προσόντα για την παροχή υπηρεσιών χωρίς να επιβάλει 
υποχρεωτικά επαγγελματικά προσόντα στο πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης καθεαυτό.

Τροπολογία 82
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Αφού καταστεί αντικείμενο 
κοινοποίησης, μια αναγνωρισμένη
υπηρεσία εμπιστοσύνης δεν μπορεί να 
αρνηθεί την εκπλήρωση διοικητικής 
διαδικασίας ή διατύπωσης από το οικείο 
όργανο του δημόσιου τομέα επειδή δεν 
περιλαμβάνεται στους καταλόγους 
εμπίστευσης που έχουν δημιουργήσει τα 
κράτη μέλη. Στην παρούσα περίπτωση, 
όργανο του δημόσιου τομέα σημαίνει 
οποιαδήποτε δημόσια αρχή ή οποιαδήποτε 

(38) Αφού καταστεί αντικείμενο 
κοινοποίησης, μια υπηρεσία εμπιστοσύνης 
δεν μπορεί να αρνηθεί την εκπλήρωση 
διοικητικής διαδικασίας ή διατύπωσης από 
το οικείο όργανο του δημόσιου τομέα 
επειδή δεν περιλαμβάνεται στους 
καταλόγους εμπίστευσης που έχουν 
δημιουργήσει τα κράτη μέλη. Στην 
παρούσα περίπτωση, όργανο του δημόσιου 
τομέα σημαίνει οποιαδήποτε δημόσια αρχή 
ή οποιαδήποτε άλλη οντότητα στην οποία 
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άλλη οντότητα στην οποία έχει ανατεθεί η 
παροχή υπηρεσιών ηλε-διακυβέρνησης, 
όπως επιγραμμικές δηλώσεις φορολογίας, 
αιτήματα για πιστοποιητικά γέννησης, 
συμμετοχή σε ηλεκτρονικές διαδικασίες 
δημόσιων προμηθειών κ.λπ.

έχει ανατεθεί η παροχή υπηρεσιών ηλε-
διακυβέρνησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. τροποποίηση της αιτιολογικής σκέψης 22. Επιπλέον, είτε διατηρεί κανείς κατάλογο των 
υπηρεσιών ηλε-διακυβέρνησης που καλύπτονται είτε όχι. Ο ανοικτός κατάλογος είναι ατυχής 
στις περιστάσεις αυτές και πρέπει να δημιουργείται αργότερα.

Τροπολογία 83
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38α) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 
αναπτύξει εντός τριών ετών από την 
έγκριση του παρόντος κανονισμού 
πρόταση για ένα ευρωπαϊκό σήμα 
αξιοπιστίας (trustmark) όσον αφορά τους 
παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης, το 
οποίο μπορεί να βοηθήσει τους 
καταναλωτές να σταθμίσουν τους 
ποικίλους βαθμούς επιπέδων ασφάλειας 
που παρέχονται από τους παρόχους 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης στην εσωτερική 
αγορά.

Or. en

Τροπολογία 84
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Θα πρέπει να είναι δυνατό να 
ανατεθούν οι αναγνωρισμένες διατάξεις 
δημιουργίας ηλεκτρονικών υπογραφών 
στην επιμέλεια ενός τρίτου μέρους από τον 
υπογράφοντα, με την προϋπόθεση ότι 
εφαρμόζονται οι κατάλληλοι μηχανισμοί 
και διαδικασίες ώστε να διασφαλιστεί ότι ο 
υπογράφων έχει τον αποκλειστικό έλεγχο 
της χρήσης των δεδομένων δημιουργίας 
της ηλεκτρονικής υπογραφής του, καθώς 
και ότι η χρήση της διάταξης πληροί τις 
απαιτήσεις όσον αφορά τις 
αναγνωρισμένες υπογραφές.

(40) Θα πρέπει να είναι δυνατό να 
ανατεθούν οι διατάξεις δημιουργίας 
ηλεκτρονικών υπογραφών στην επιμέλεια 
ενός τρίτου μέρους από τον υπογράφοντα, 
με την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται οι 
κατάλληλοι μηχανισμοί και διαδικασίες 
ώστε να διασφαλιστεί ότι ο υπογράφων 
έχει τον αποκλειστικό έλεγχο της χρήσης 
των δεδομένων δημιουργίας της 
ηλεκτρονικής υπογραφής του, καθώς και 
ότι η χρήση της διάταξης πληροί τις 
απαιτήσεις όσον αφορά τις υπογραφές.

Or. en

Τροπολογία 85
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια 
δικαίου σχετικά με την εγκυρότητα της 
υπογραφής, είναι απαραίτητο να 
καθοριστούν αναλυτικά εκείνα τα 
συστατικά στοιχεία μιας αναγνωρισμένης
ηλεκτρονικής υπογραφής που πρέπει να 
αξιολογούνται από το συμβαλλόμενο 
μέρος που διενεργεί την επικύρωση. 
Επιπλέον, ο καθορισμός των απαιτήσεων 
για τους αναγνωρισμένους παρόχους 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης που μπορούν να 
παρέχουν αναγνωρισμένη υπηρεσία 
επικύρωσης σε συμβαλλόμενα μέρη που 
δεν είναι πρόθυμα ή σε θέση να 
πραγματοποιήσουν μόνα τους την 
επικύρωση αναγνωρισμένων
ηλεκτρονικών υπογραφών θα παρακινούσε 
τον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα να 
επενδύσει στις εν λόγω υπηρεσίες. 

(41) Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια 
δικαίου σχετικά με την εγκυρότητα της 
υπογραφής, είναι απαραίτητο να 
καθοριστούν αναλυτικά εκείνα τα 
συστατικά στοιχεία μιας ηλεκτρονικής 
υπογραφής που πρέπει να αξιολογούνται 
από το συμβαλλόμενο μέρος που διενεργεί 
την επικύρωση. Επιπλέον, ο καθορισμός 
των απαιτήσεων για τους παρόχους 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης που μπορούν να 
παρέχουν υπηρεσία επικύρωσης σε 
συμβαλλόμενα μέρη που δεν είναι 
πρόθυμα ή σε θέση να πραγματοποιήσουν 
μόνα τους την επικύρωση ηλεκτρονικών 
υπογραφών θα παρακινούσε τον ιδιωτικό ή 
το δημόσιο τομέα να επενδύσει στις εν 
λόγω υπηρεσίες. Αμφότερα τα στοιχεία 
αυτά θα καθιστούσαν την επικύρωση 
υπογραφών εύκολη και άνετη διαδικασία 
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Αμφότερα τα στοιχεία αυτά θα 
καθιστούσαν την επικύρωση 
αναγνωρισμένων υπογραφών εύκολη και 
άνετη διαδικασία για όλα τα μέρη σε 
επίπεδο Ένωσης.

για όλα τα μέρη σε επίπεδο Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 86
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Όταν μια συναλλαγή απαιτεί 
αναγνωρισμένη ηλεκτρονική σφραγίδα 
από ένα νομικό πρόσωπο, η 
αναγνωρισμένη ηλεκτρονική υπογραφή 
του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του 
νομικού προσώπου θα πρέπει να είναι 
εξίσου αποδεκτή.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. τροποποίηση της αιτιολογικής σκέψης 22.

Τροπολογία 87
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Οι ηλεκτρονικές σφραγίδες πρέπει να 
χρησιμεύουν ως απόδειξη ότι ένα 
ηλεκτρονικό έγγραφο έχει εκδοθεί από 
ένα νομικό πρόσωπο, βεβαιώνοντας την 
προέλευση και ακεραιότητα του 
εγγράφου.

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Φαίνεται ότι η ηλεκτρονική σφραγίδα προστίθεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον παρόντα 
κανονισμό προκειμένου να δημιουργηθεί με νόμιμο τρόπο ένα είδος επαλήθευσης της 
ταυτότητας νομικών προσώπων, το οποίο δεν υπάρχει. Το ζήτημα είναι εάν υπάρχει ήδη 
τεχνική λύση, η οποία μπορεί να αναπτυχθεί ανεξάρτητα και εάν σε αυτό το σημείο είναι 
απαραίτητος ο νομικός προσδιορισμός των τεχνικών της απαιτήσεων. Οι σαφείς κανόνες περί 
ευθύνης για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη στην αλυσίδα δημιουργίας σφραγίδας είναι πιο 
χρήσιμοι.

Τροπολογία 88
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Οι ηλεκτρονικές σφραγίδες πρέπει να 
χρησιμεύουν ως απόδειξη ότι ένα 
ηλεκτρονικό έγγραφο έχει εκδοθεί από ένα 
νομικό πρόσωπο, βεβαιώνοντας την 
προέλευση και ακεραιότητα του εγγράφου.

(43) Οι ηλεκτρονικές σφραγίδες και/ή 
σημάνσεις πρέπει να χρησιμεύουν ως 
απόδειξη ότι ένα ηλεκτρονικό έγγραφο 
έχει εκδοθεί από ένα νομικό πρόσωπο, 
βεβαιώνοντας την ακεραιότητα του 
εγγράφου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνιστάται θερμώς να προστεθεί ο όρος «σήμανση» στον όρο «σφραγίδα». Ο όρος «σφραγίδα» 
έχει ήδη συγκεκριμένη σημασία στους νόμους πολλών ευρωπαϊκών κρατών μελών, όπου 
χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της δημόσιας πράξης επικύρωσης εγγράφων. Η εισαγωγή του για 
ιδιωτικά έγγραφα θα προκαλούσε σημαντική σύγχυση στους νομικούς.

Τροπολογία 89
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44) Ο παρών κανονισμός πρέπει να 
εξασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη 
διαφύλαξη των πληροφοριών, δηλαδή τη 
νομική εγκυρότητα της ηλεκτρονικής 
υπογραφής και των ηλεκτρονικών 
σφραγίδων για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
εξασφαλίζοντας ότι μπορούν να 
επικυρωθούν, ανεξάρτητα από τις 
μελλοντικές τεχνολογικές αλλαγές.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο τρόπος που μπορεί αυτό να επιτευχθεί από τεχνικής άποψης είναι μέσω της χρήσης ανοικτών 
προτύπων, τα οποία είναι διαθέσιμα δωρεάν σε όλους και μέσω της τήρησης των αρχών της 
αναδρομικής συμβατότητας και διαλειτουργικότητας. Πολύ απλά, ως νομοθέτες δεν έχουμε 
φτάσει στο σημείο αυτό και πρέπει να περιμένουμε να κινηθεί η βιομηχανία. Παρεμπιπτόντως, 
ενδέχεται να μη χρειαστεί να περιμένουμε πολύ.

Τροπολογία 90
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46) Δεδομένου ότι οι αρμόδιες αρχές στα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν επί του 
παρόντος διαφορετικές μορφές 
προηγμένων ηλεκτρονικών υπογραφών 
για την υπογραφή των εγγράφων τους με 
ηλεκτρονικά μέσα, είναι απαραίτητο να 
εξασφαλιστεί ότι τουλάχιστον ένας 
αριθμός μορφών προηγμένων 
ηλεκτρονικών υπογραφών μπορεί να 
υποστηρίζεται τεχνικά από τα κράτη 
μέλη όταν λαμβάνουν έγγραφα με 
ηλεκτρονική υπογραφή. Ομοίως, όταν οι 
αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν προηγμένες ηλεκτρονικές 
σφραγίδες, θα είναι αναγκαίο να 

διαγράφεται
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διασφαλιστεί ότι υποστηρίζουν 
τουλάχιστον έναν αριθμό μορφών 
προηγμένων ηλεκτρονικών σφραγίδων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω πρόταση αποσκοπεί στο να καταστήσει διαλειτουργικές τις τεχνολογίες που 
χρησιμοποιούνται για υπογραφές και σφραγίδες στα διαφορετικά κράτη μέλη. Αφήνει, επίσης, 
ανοικτό το ζήτημα του αριθμού των μορφών σφραγίδων και υπογραφών που πρέπει να 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο των αρμόδιων αρχών.

Τροπολογία 91
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Εκτός από την πιστοποίηση της 
γνησιότητας του εγγράφου που έχει 
εκδοθεί από το νομικό πρόσωπο, οι 
ηλεκτρονικές σφραγίδες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την πιστοποίηση 
της γνησιότητας οποιουδήποτε ψηφιακού 
περιουσιακού στοιχείου του νομικού 
προσώπου, π.χ. κώδικα λογισμικού ή 
διακομιστές.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαφορά μεταξύ σφραγίδας και υπογραφής δεν πρέπει να είναι πολύ μεγάλη. Η βιομηχανία 
συχνά αναπτύσσει τους εν λόγω μηχανισμούς εφόσον είναι απαραίτητοι, εντός κατάλληλου 
πλαισίου.

Τροπολογία 92
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49) Για να συμπληρωθούν ορισμένες 
λεπτομερείς τεχνικές πτυχές του 
παρόντος κανονισμού κατά τρόπο 
ευέλικτο και ταχύ, θα πρέπει να ανατεθεί 
η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στην Επιτροπή σχετικά με τη 
διαλειτουργικότητα της ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης· τα απαιτούμενα μέτρα 
ασφάλειας των παρόχων υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης· τα αναγνωρισμένα 
ανεξάρτητα όργανα που είναι υπεύθυνα 
για τον έλεγχο των παρόχων υπηρεσιών· 
τους καταλόγους εμπίστευσης· 
απαιτήσεις σχετικά με τα επίπεδα 
ασφάλειας των ηλεκτρονικών 
υπογραφών· απαιτήσεις αναγνωρισμένων 
πιστοποιητικών ηλεκτρονικών 
υπογραφών για την επικύρωσή τους και 
τη διαφύλαξή τους· τα όργανα που είναι 
υπεύθυνα για την πιστοποίηση διατάξεων 
δημιουργίας αναγνωρισμένων 
ηλεκτρονικών υπογραφών· και τις 
απαιτήσεις σχετικά με τα επίπεδα 
ασφάλειας ηλεκτρονικών σφραγίδων και 
με τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά 
ηλεκτρονικών σφραγίδων· τη 
διαλειτουργικότητα μεταξύ των 
υπηρεσιών παράδοσης. Έχει ιδιαίτερη 
σημασία να προβαίνει η Επιτροπή σε 
κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη 
διάρκεια των προπαρασκευαστικών
εργασιών της, μεταξύ άλλων και σε 
επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνονται λεπτομερείς τεχνικές πτυχές στον παρόντα κανονισμό και 
δεν είναι απαραίτητο να επιτευχθεί εκείνο που είναι πολιτικά λογικό να επιτευχθεί στα άρθρα 3-
7. Οι κατάλληλοι μηχανισμοί της αγοράς σχετικά με τη διαφάνεια και το λειτουργικό 
διαχωρισμό στις αγορές παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης δεν αντιμετωπίζονται, επίσης, με 
τον καλύτερο τρόπο εκτός των άρθρων 15-16 και των αιτιολογικών σκέψεων. Οι μηχανισμοί 
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τυποποίησης πρέπει να ακολουθούν τις κανονικές διαδικασίες για τις προδιαγραφές στο πλαίσιο 
των δημόσιων συμβάσεων όπως ήδη υφίστανται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τροπολογία 93
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(51) Για να εξασφαλιστούν ομοιόμορφες 
προϋποθέσεις για την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να 
ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές 
εξουσίες, ιδίως για τον προσδιορισμό των 
αριθμών αναφοράς προτύπων, η χρήση 
των οποίων θα αποτελούσε τεκμήριο 
συμμόρφωσης με ορισμένες απαιτήσεις 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό ή που καθορίζονται στις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις. Οι αρμοδιότητες 
αυτές πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή.

(51) Για να εξασφαλιστούν ομοιόμορφες 
προϋποθέσεις για την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να 
ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές 
εξουσίες, ιδίως για τον προσδιορισμό των 
αριθμών αναφοράς προτύπων, η χρήση 
των οποίων θα αποτελούσε τεκμήριο 
συμμόρφωσης με ορισμένες απαιτήσεις 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό ή που καθορίζονται στις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις. Οι αρμοδιότητες 
αυτές πρέπει να ασκούνται, μετά από 
διαφανή διαβούλευση των 
ενδιαφερόμενων μερών, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 94
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 53



PE510.784v01-00 34/183 AM\936276EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(53) Για να εξασφαλισθεί ασφάλεια 
δικαίου για τους φορείς της αγοράς που 
χρησιμοποιούν ήδη αναγνωρισμένα
πιστοποιητικά εκδοθέντα σύμφωνα με την 
οδηγία 1999/93/ΕΚ, είναι απαραίτητη η 
πρόβλεψη επαρκούς μεταβατικής 
περιόδου. Είναι επίσης απαραίτητο να 
παρασχεθούν στην Επιτροπή μέσα για την 
έκδοση των εκτελεστικών πράξεων και 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων πριν από
την ημερομηνία αυτή.

(53) Για να εξασφαλισθεί ασφάλεια 
δικαίου για τους φορείς της αγοράς που 
χρησιμοποιούν ήδη πιστοποιητικά 
εκδοθέντα σύμφωνα με την οδηγία 
1999/93/ΕΚ, είναι απαραίτητη η πρόβλεψη 
επαρκούς μεταβατικής περιόδου. Είναι 
επίσης απαραίτητο να παρασχεθούν στην 
Επιτροπή μέσα για την έκδοση των 
εκτελεστικών πράξεων και των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων πριν από την 
ημερομηνία αυτή.

Or. en

Τροπολογία 95
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

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 κάποια ορισμένη ηλεκτρονική 
επαλήθευση της ταυτότητας ή 
ταυτοποίηση και τις ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες εμπιστοσύνης με στόχο να 
εξασφαλίσει την ορθή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 96
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις 
υπηρεσίες εμπιστοσύνης με στόχο να 
εξασφαλίσει την ορθή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η λέξη «ηλεκτρονικές» είναι περιττή.

Τροπολογία 97
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο παρών κανονισμός καθορίζει τους 
όρους υπό τους οποίους τα κράτη μέλη 
αναγνωρίζουν και αποδέχονται τα μέσα 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης φυσικών και 
νομικών προσώπων που εμπίπτουν σε 
κοινοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης άλλου κράτους μέλους.

2. Ο παρών κανονισμός καθορίζει τους 
όρους υπό τους οποίους τα κράτη μέλη 
αναγνωρίζουν και αποδέχονται τα μέσα 
ηλεκτρονικής επαλήθευσης της 
ταυτότητας ή ταυτοποίησης για φυσικά 
και νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν σε 
κοινοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικής 
επαλήθευσης της ταυτότητας ή 
ταυτοποίησης άλλου κράτους μέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση του κειμένου.

Τροπολογία 98
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει νομικό 
πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές, 

3. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει νομικό 
πλαίσιο για ορισμένες ηλεκτρονικές 
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τις ηλεκτρονικές σφραγίδες, τις 
ηλεκτρονικές χρονοσφραγίδες, τα 
ηλεκτρονικά έγγραφα, τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικής παράδοσης δεδομένων και 
την πιστοποίηση ιστοτόπων.

υπογραφές, συνδεόμενες υπηρεσίες 
εμπιστοσύνης και την επαλήθευση 
ορισμένων πτυχών των δικτυακών 
υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 99
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει νομικό 
πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές, 
τις ηλεκτρονικές σφραγίδες, τις 
ηλεκτρονικές χρονοσφραγίδες, τα 
ηλεκτρονικά έγγραφα, τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικής παράδοσης δεδομένων και 
την πιστοποίηση ιστοτόπων.

3. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει νομικό 
πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές, 
τις ηλεκτρονικές σφραγίδες, τις 
ηλεκτρονικές χρονοσφραγίδες, τα 
ηλεκτρονικά έγγραφα και τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικής παράδοσης δεδομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τους ιστοτόπους, υφίστανται ήδη βιομηχανικά πρότυπα που είναι κοινώς αποδεκτά 
και αναγνωρισμένα από τους καταναλωτές. Ως εκ τούτου, η προστιθέμενη αξία των 
αναγνωρισμένων πιστοποιητικών γνησιότητας ιστοτόπων δεν καθίσταται σαφής. 
Επιπροσθέτως, το διαδίκτυο έχει εκ φύσεως παγκόσμιο χαρακτήρα και οι χρήστες θα 
βρίσκονταν αντιμέτωποι με ιστοτόπους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ευρωπαϊκών 
κανονισμών και άλλους που δεν εμπίπτουν, γεγονός που θα μπορούσε να δημιουργήσει σύγχυση 
και αβεβαιότητα, δεδομένου ότι οι «μη αναγνωρισμένοι» ιστότοποι δεν θα ήταν από τη φύση 
τους λιγότερο ασφαλείς.

Τροπολογία 100
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4
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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 
αναγνωρισμένες και οι μη 
αναγνωρισμένες υπηρεσίες και τα 
προϊόντα εμπιστοσύνης που 
συμμορφώνονται με τον παρόντα 
κανονισμό επιτρέπεται να κυκλοφορούν 
ελεύθερα στην εσωτερική αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι οι μη αναγνωρισμένες υπηρεσίες επιτρέπεται να κυκλοφορούν 
επίσης ελεύθερα.

Τροπολογία 101
Jürgen Creutzmann

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 
αναγνωρίζεται από, και εκδίδεται από ή 
εκ μέρους των κρατών μελών και προς 
παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης 
εγκατεστημένους στην Ένωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα σύστημα του ιδιωτικού τομέα πρέπει καταρχήν να κοινοποιείται εάν αναγνωρίζεται από 
ένα κράτος μέλος.

Τροπολογία 102
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1
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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. en

Τροπολογία 103
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

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 επαλήθευση της ταυτότητας 
και ταυτοποίηση που παρέχεται από, εκ 
μέρους ή υπό την ευθύνη κρατών μελών 
και προς τους συνδεόμενους παρόχους 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης.

Or. en

Τροπολογία 104
Jürgen Creutzmann

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 δεν ισχύει για την 
παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης που παρέχονται μόνο για 
εσωτερικούς σκοπούς σε έναν κλειστό 
κύκλο συμβαλλόμενων μερών.
Οποιοδήποτε τρίτο μέρος επιθυμεί να 
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αμφισβητήσει την εγκυρότητα μιας 
υπηρεσίας εμπιστοσύνης αυτής της 
φύσης, δεν δύναται να το πράξει μόνο 
λόγω του γεγονότος ότι η υπηρεσία 
εμπιστοσύνης δεν πληροί τις απαιτήσεις 
του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχική διατύπωση δεν ήταν σαφής και θα μπορούσε να σημαίνει ότι υπάρχει η επιλογή με 
βάση το ιδιωτικό δίκαιο να γίνεται εξαίρεση από τον κανονισμό. Αντίθετα, πρέπει να 
διευκρινισθεί ότι οι εν λόγω υπηρεσίες δεν προσφέρονται στο κοινό και ότι τα συμβαλλόμενα 
μέρη είναι περιορισμένα και συγκεκριμένα.

Τροπολογία 105
Pilar del Castillo Vera

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 
αναγνωρισμένους, που είναι 
εγκατεστημένοι ή που παρέχουν 
υπηρεσίες στην Ένωση. Αντίθετα, ο 
παρών κανονισμός δεν ισχύει για την 
παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης που βασίζονται σε 
εθελούσιες συμφωνίες ιδιωτικού δικαίου 
που δε σχετίζονται με την πρόσβαση σε 
δημόσιες υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 106
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2
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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.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι λέξεις «εθελούσιες συμφωνίες» προκαλούν σύγχυση, καθώς πρόκειται για έννοια η οποία 
δεν υφίσταται από νομικής άποψης σε πολλά κράτη μέλη. Το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 
πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο ευρύ – το εν λόγω κείμενο μπορεί να περιλαμβάνει κάποιο 
κενό σύμφωνα με το οποίο μια σύμβαση μπορεί να ορίζεται ως «εθελούσια συμφωνία» από τα 
μέρη που συμμετέχουν. Η τροποποίηση είναι σύμφωνη με το κείμενο της υφιστάμενης οδηγίας 
για τις ηλεκτρονικές υπογραφές (1999/93/ΕΚ).

Τροπολογία 107
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη της εθνικής 
κυριαρχίας τους, τα κράτη μέλη θα 
διασφαλίζουν ότι οι δομές που 
περιγράφονται στο εθνικό δίκαιο ή στο 
δίκαιο της Ένωσης δεν παραβιάζουν τη 
νομική ισχύ των ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης δυνάμει των 
απαιτήσεων του δημόσιου και του 
ιδιωτικού δικαίου.

Or. en

Τροπολογία 108
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

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

(1) «ηλεκτρονική ταυτοποίηση»: η 
διαδικασία χρήσης στοιχείων 
ταυτοποίησης προσώπου σε ηλεκτρονική 
μορφή που αντιπροσωπεύουν αναμφίσημα 
ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο·

(1) «ηλεκτρονική ταυτοποίηση»: η 
διαδικασία ηλεκτρονικής επαλήθευσης 
της ταυτότητας με χρήση στοιχείων 
ταυτοποίησης σε ηλεκτρονική μορφή που 
αντιπροσωπεύουν αναμφίσημα ένα φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο όπου:

α) τα στοιχεία ταυτοποίησης μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν μόνο από το 
συμβαλλόμενο μέρος για την ταυτοποίηση 
του προσώπου, εφόσον πληρούνται 
συγκεκριμένες προϋποθέσεις 
(ηλεκτρονική ταυτοποίηση υπό όρους) ή
β) τα στοιχεία ταυτοποίησης μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από το συμβαλλόμενο 
μέρος για την ταυτοποίηση του 
προσώπου (ηλεκτρονική ταυτοποίηση 
άνευ όρων)·

Or. en

Τροπολογία 109
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «ηλεκτρονική ταυτοποίηση»: η 
διαδικασία χρήσης στοιχείων 
ταυτοποίησης προσώπου σε ηλεκτρονική 
μορφή που αντιπροσωπεύουν αναμφίσημα
ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο·

(1) «ηλεκτρονική ταυτοποίηση»: η 
διαδικασία χρήσης στοιχείων 
ταυτοποίησης προσώπου σε ηλεκτρονική 
μορφή που αντιπροσωπεύουν ένα φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο είτε αναμφίσημα, είτε 
στον βαθμό που απαιτείται για τον 
συγκεκριμένο σκοπό·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων πρέπει να ενσωματωθεί στην παρούσα πρόταση. 
Ενώ ορισμένες υπηρεσίες απαιτούν την αναμφίσημη ταυτοποίηση, άλλες μπορεί να μην 
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απαιτούν τη μεταφορά όλων των δεδομένων. Ένα πρακτικό παράδειγμα είναι η απλή 
επαλήθευση της ηλικίας για την οποία δεν απαιτούνται άλλα προσωπικά δεδομένα.

Τροπολογία 110
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «ηλεκτρονική ταυτοποίηση»: η 
διαδικασία χρήσης στοιχείων 
ταυτοποίησης προσώπου σε ηλεκτρονική 
μορφή που αντιπροσωπεύουν αναμφίσημα 
ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο·

(1) «ηλεκτρονική ταυτοποίηση»: η 
διαδικασία χρήσης στοιχείων 
ταυτοποίησης σε ηλεκτρονική μορφή που 
αντιπροσωπεύουν αναμφίσημα ένα φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο·

Or. fr

Τροπολογία 111
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) «συναλλαγή»: η συνεδρία ή η επαφή 
μεταξύ του προσώπου και κάποιου 
συμβαλλόμενου μέρους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της συναλλαγής είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τους ορισμούς που ακολουθούν. Ο 
περιορισμός σε μία συνεδρία εξαιρεί π.χ. μια συμβατική σχέση μεγαλύτερης διάρκειας με πολλές 
επαφές μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. Η τελευταία θεωρείται σχέση και καλύπτεται από 
την εξειδικευμένη ανά περίπτωση ηλεκτρονική επαλήθευση της ταυτότητας παρακάτω. Η 
συνεδρία αναφέρεται στο χρόνο που αφιερώνει ένα πρόσωπο για μια συγκεκριμένη εργασία, 
π.χ. την επίσκεψη σε ένα συγκεκριμένο ιστότοπο.
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Τροπολογία 112
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) «ηλεκτρονική επαλήθευση της 
ταυτότητας χωρίς σύνδεση»: η 
διαδικασία χρήσης δεδομένων σε 
ηλεκτρονική μορφή επάνω σε 
χαρακτηριστικά φυσικού ή νομικού 
προσώπου, όπου τα παρεχόμενα 
χαρακτηριστικά και οι επιπλέον 
διαθέσιμες πληροφορίες δεν επιτρέπουν 
τη σύνδεση της συναλλαγής με κάποιο 
πρόσωπο ή με κάποια άλλη συναλλαγή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε πολλές περιπτώσεις χρήσης, η καθιέρωση άμεσης σύνδεσης με ένα πρόσωπο είναι περιττή 
και γενικά στο πλαίσιο των θεωρήσεων της προστασίας των δεδομένων και συγκεκριμένα της 
αρχής της ελαχιστοποίησης των δεδομένων είναι ανεπιθύμητη ή ακόμα και μη συμμορφούμενη, 
άρθρ. 6 παράγραφος 1 στοιχείο β και γ της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Για παράδειγμα – μια 
επιγραμμική υπηρεσία μπορεί να χρειάζεται να γνωρίζει ότι ένας πελάτης είναι άνω των 18 
ετών, αλλά όχι το όνομα, τη διεύθυνση ή την ακριβή ημερομηνία γέννησης, προκειμένου να 
διαπιστώσει ότι ο πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη υπηρεσία ή να 
παραγγείλει συγκεκριμένα εμπορεύματα. Στην περίπτωση αυτή, επαρκεί μια ανώνυμη απόδειξη 
των απαραίτητων προσωπικών χαρακτηριστικών, η οποία επιτρέπει στον πελάτη να παραμείνει 
ανώνυμος.

Τροπολογία 113
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 1 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1γ) «εξειδικευμένη ανά περίπτωση 
ηλεκτρονική επαλήθευση της 
ταυτότητας»: η διαδικασία χρήσης 
δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή επάνω 
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σε προσωπικά χαρακτηριστικά φυσικού ή 
νομικού προσώπου όπου τα παρεχόμενα 
χαρακτηριστικά επιτρέπουν να γίνει 
επαλήθευση του γεγονότος ότι το ίδιο 
πρόσωπο πραγματοποίησε ηλεκτρονική 
επαλήθευση της ταυτότητας στην ίδια 
περίπτωση σε προηγούμενη συναλλαγή· 

Or. en

Αιτιολόγηση

This introduces the notion of acting under a computer created identifier or self-chosen name, 
often also connotated with the term of a pseudonym. But due to the ambiguity of the term the 
latter should be avoided. It accepts the necessity in practice to securely re-identify that the 
same person is acting. On the internet the proof of a pre-existing relation is often done with a 
rather insecure solutions, e.g., with shared secret such as username and password. Electronic 
authentication means may highly add to security and trust in this area. But where it is 
sufficient to verify that the same person is acting this must not lead to a complete 
identification of the holder with their real name, birthdate etc. Rather solutions allowing for a 
secure re-recognition should be used.Context may be understood inter alia as bound to a 
specific role of the person authenticating, e.g. acting as private user or in a professional 
context, or bound to a relation with the other party, e.g. the username for a particular online 
service.

Τροπολογία 114
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) «μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης»: 
μια υλική ή άυλη μονάδα που περιέχει 
στοιχεία, όπως αναφέρεται στο στοιχείο 1
του παρόντος άρθρου, και η οποία 
χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε 
επιγραμμικές υπηρεσίες, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 5·

(2) «μέσο ηλεκτρονικής επαλήθευσης της 
ταυτότητας»: μια υλική ή άυλη μονάδα 
που περιέχει στοιχεία, όπως αναφέρεται 
στο στοιχείο 1α του παρόντος άρθρου, και 
η οποία χρησιμοποιείται για την πρόσβαση 
σε επιγραμμικές υπηρεσίες, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 5·

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρόκειται για αλλαγή που οφείλεται στην εισαγωγή της έννοιας της επαλήθευσης της 
ταυτότητας ως πιο γενικής διαδικασίας, με την ταυτοποίηση ως πιο ειδική μορφή με στοιχεία 
ταυτοποίησης.

Τροπολογία 115
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) «σύστημα ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης»: σύστημα ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης μέσω του οποίου εκδίδονται 
μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης στα 
πρόσωπα που αναφέρονται στο στοιχείο 1 
του παρόντος άρθρου·

(3) «σύστημα ηλεκτρονικής επαλήθευσης 
της ταυτότητας»: σύστημα ηλεκτρονικής 
επαλήθευσης της ταυτότητας μέσω του 
οποίου εκδίδονται μέσα ηλεκτρονικής 
επαλήθευσης της ταυτότητας στα 
πρόσωπα που αναφέρονται στο στοιχείο 1 
του παρόντος άρθρου·
(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για αλλαγή που οφείλεται στην εισαγωγή της έννοιας της επαλήθευσης της 
ταυτότητας ως πιο γενικής διαδικασίας, με την ταυτοποίηση ως πιο ειδική μορφή με στοιχεία 
ταυτοποίησης.

Τροπολογία 116
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) «επαλήθευση ταυτότητας»: 
ηλεκτρονική διαδικασία που επιτρέπει την 
επικύρωση της ηλεκτρονικής 

(4) «ηλεκτρονική επαλήθευση»: 
ηλεκτρονική διαδικασία που επιτρέπει την 
επικύρωση της ηλεκτρονικής επαλήθευσης 
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ταυτοποίησης ενός φυσικού ή νομικού 
προσώπου ή της προέλευσης και της 
ακεραιότητας ενός ηλεκτρονικού 
στοιχείου·

της ταυτότητας ενός φυσικού ή νομικού 
προσώπου ή της προέλευσης και της 
ακεραιότητας ενός ηλεκτρονικού 
στοιχείου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατήρηση της στοιχειοθετημένης ορολογίας στην επιστήμη και τη γραμματεία για τη 
διαφοροποίηση μεταξύ της ηλεκτρονικής επαλήθευσης ταυτότητας και ταυτοποίησης (βλ. άρθρ. 
3 παράγραφος 1 στοιχείο α, β και γ) σε υψηλότερο επίπεδο από τη διαδικασία επαλήθευσης της 
εγκυρότητας των παρεχόμενων χαρακτηριστικών απαιτεί εναλλακτική ορολογία διαφορετική 
από τον όρο «επαλήθευση ταυτότητας». Ο όρος «ηλεκτρονική επαλήθευση» επελέγη σύμφωνα 
με την υπάρχουσα διατύπωση του άρθρ. 6 παράγραφος 1 στοιχείο δ.

Τροπολογία 117
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) «στοιχεία ταυτοποίησης»: κάθε 
σύνολο χαρακτηριστικών η γνώση των 
οποίων προσδιορίζει ένα μεμονωμένο 
φυσικό πρόσωπο, π.χ. ο συνδυασμός του 
ονόματος και της διεύθυνσης κατοικίας ή 
του ονόματος και της ημερομηνίας 
γέννησης ή κάθε άλλης πληροφορίας που 
οδηγεί σε αυτά, π.χ. ο αριθμός 
διαβατηρίου ή ο μοναδικός προσωπικός 
αριθμός·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εν λόγω ορισμός περιγράφει τα στοιχεία ταυτοποίησης κατά τρόπο λειτουργικό. Ο πλήρης 
κατάλογος των χαρακτηριστικών παραλείφθηκε επί τούτου, καθώς τα κράτη μέλη ενδέχεται να 
θεωρήσουν υποχρεωτικά διαφορετικά χαρακτηριστικά για μια σαφή και αναμφίσημη 
ταυτοποίηση.
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Τροπολογία 118
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 4 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4β) «εκδότης»: η οντότητα που εγγυάται 
για την εγκυρότητα ενός ή περισσότερων 
χαρακτηριστικών ενός προσώπου, 
εκδίδοντας ένα μέσο ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης για έναν κάτοχο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τον απαραίτητο ορισμό ώστε να δοθούν άμεσα στους εκδότες οι απαιτήσεις προστασίας 
δεδομένων, βλ. άρθρο 4 στοιχείο α παρακάτω.

Τροπολογία 119
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 4 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4γ) «υπηρεσία επικύρωσης»: η οντότητα 
που είναι υπεύθυνη για τη δυνατότητα 
επαλήθευσης της ταυτότητας, η οποία 
διασφαλίζεται από ένα κοινοποιούν 
κράτος μέλος σύμφωνα με το στοιχείο δ 
του άρθρου 6 παράγραφος 1·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τον απαραίτητο ορισμό ώστε να δοθούν στις υπηρεσίες επικύρωσης οι απαιτήσεις 
προστασίας δεδομένων, βλ. άρθρο 4 στοιχείο α παρακάτω.

Τροπολογία 120
Amelia Andersdotter
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 4 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4δ) «κάτοχος»: ένα φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, για το οποίο εκδίδεται ένα μέσο 
ηλεκτρονικής επαλήθευσης της 
ταυτότητας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Απουσία ορισμού.

Τροπολογία 121
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 4 ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4ε) «συμβαλλόμενο μέρος»: ένα φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, του οποίου τα 
χαρακτηριστικά επαληθεύει ο κάτοχος 
ενός μέσου ηλεκτρονικής επαλήθευσης 
της ταυτότητας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο σχέδιο έχει ήδη γίνει αναφορά στα συμβαλλόμενα μέρη στο άρθρο 1 στοιχείο δ χωρίς να 
δοθεί προσήκων ορισμός.

Τροπολογία 122
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 7 – στοιχείο γ
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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) δεν υπάρχει τρόπος ο υπογράφων να 
παρανοήσει τη συναλλαγή με υπογραφή 
και να εκθέσει χωρίς να το επιθυμεί την 
προσωπική του πρόσβαση με υπογραφή 
σε κάποιο τρίτο μέρος· και

Or. en

Τροπολογία 123
Jean-Pierre Audy

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 με δεδομένα δημιουργίας 
ηλεκτρονικής υπογραφής, τα οποία ο 
υπογράφων μπορεί να διατηρήσει, και

Or. fr

Αιτιολόγηση

Με τη διαγραφή της φράσης «υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο» ενισχύεται η ευελιξία του 
συστήματος καθώς παρέχεται στον υπογράφοντα η δυνατότητα να ορίζει έναν εξουσιοδοτημένο 
εκπρόσωπο να υπογράφει αντ’ αυτού.

Τροπολογία 124
Amelia Andersdotter

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 

διαγράφεται
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ηλεκτρονικής υπογραφής και η οποία 
βασίζεται σε ένα αναγνωρισμένο 
πιστοποιητικό ηλεκτρονικών υπογραφών·

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

Or. en

Τροπολογία 125
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) «πιστοποιητικό»: ηλεκτρονική 
βεβαίωση που συνδέει την ηλεκτρονική 
υπογραφή ή τα δεδομένα επικύρωσης 
σφραγίδας ενός φυσικού ή νομικού
προσώπου, αντίστοιχα, με το 
πιστοποιητικό και επιβεβαιώνει ότι 
πρόκειται για δεδομένα του συγκεκριμένου 
προσώπου·

(10) «πιστοποιητικό»: ηλεκτρονική 
βεβαίωση που συνδέει τα δεδομένα 
επικύρωσης σφραγίδας ενός φυσικού 
προσώπου ή την ηλεκτρονική υπογραφή 
ενός νομικού προσώπου με το 
πιστοποιητικό και επιβεβαιώνει ότι 
πρόκειται για δεδομένα του συγκεκριμένου 
προσώπου·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση συντακτικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 126
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) «αναγνωρισμένο πιστοποιητικό 
ηλεκτρονικής υπογραφής»: βεβαίωση 
στην οποία βασίζεται μια ηλεκτρονική 
υπογραφή, η οποία εκδίδεται από 

διαγράφεται
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αναγνωρισμένο πάροχο υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης και πληροί τις οριζόμενες 
στο παράρτημα Ι απαιτήσεις·

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. τροποποίηση της αιτιολογικής σκέψης 22.

Τροπολογία 127
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) «υπηρεσία εμπιστοσύνης»: κάθε 
ηλεκτρονική υπηρεσία που συνίσταται στη 
δημιουργία, επαλήθευση, επικύρωση, 
διαχείριση και διαφύλαξη των 
ηλεκτρονικών υπογραφών, ηλεκτρονικών 
σφραγίδων, ηλεκτρονικών 
χρονοσημάνσεων, ηλεκτρονικών 
εγγράφων, υπηρεσιών ηλεκτρονικής 
παράδοσης, του ελέγχου γνησιότητας 
ιστοτόπων και ηλεκτρονικών 
πιστοποιητικών, συμπεριλαμβανομένων 
των πιστοποιητικών για τις ηλεκτρονικές 
υπογραφές και τις ηλεκτρονικές 
σφραγίδες·

(12) «υπηρεσία εμπιστοσύνης»: κάθε 
ηλεκτρονική υπηρεσία που συνίσταται στη 
δημιουργία, επαλήθευση, επικύρωση, 
διαχείριση και διαφύλαξη των 
ηλεκτρονικών υπογραφών, ηλεκτρονικών 
σφραγίδων, ηλεκτρονικών 
χρονοσημάνσεων, ηλεκτρονικών 
εγγράφων, υπηρεσιών ηλεκτρονικής 
παράδοσης, ή ηλεκτρονικών 
πιστοποιητικών, συμπεριλαμβανομένων 
των πιστοποιητικών για τις ηλεκτρονικές 
υπογραφές και τις ηλεκτρονικές 
σφραγίδες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο έλεγχος γνησιότητας ιστοτόπων δεν πρέπει να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού. Furthermore, the list should not be cumulative.
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Τροπολογία 128
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) «αναγνωρισμένη υπηρεσία 
εμπιστοσύνης»: υπηρεσία εμπιστοσύνης 
η οποία πληροί τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό·

διαγράφεται

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. τροποποίηση της αιτιολογικής σκέψης 22.

Τροπολογία 129
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) «πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης»: 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει μία 
ή περισσότερες υπηρεσίες εμπιστοσύνης·

(14) «πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης»: 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει μία 
ή περισσότερες υπηρεσίες εμπιστοσύνης, 
όπως ορίζεται στον παρόντα κανονισμό·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποφεύγεται η αμφισημία σχετικά με τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης στον χρηματοπιστωτικό 
τομέα, για παράδειγμα.

Τροπολογία 130
Amelia Andersdotter



AM\936276EL.doc 53/183 PE510.784v01-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) «αναγνωρισμένος πάροχος 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης»: ο πάροχος 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης, ο οποίος 
πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται 
στον παρόντα κανονισμό·

διαγράφεται

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. τροποποίηση της αιτιολογικής σκέψης 22.

Τροπολογία 131
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) «αναγνωρισμένη διάταξη 
δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής»: 
διάταξη δημιουργίας ηλεκτρονικής 
υπογραφής που πληροί τις απαιτήσεις του 
παραρτήματος ΙΙ·

διαγράφεται

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. τροποποίηση της αιτιολογικής σκέψης 22.
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Τροπολογία 132
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) «προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα»: 
ηλεκτρονική σφραγίδα που 
ανταποκρίνεται στις εξής απαιτήσεις:

διαγράφεται

α) συνδέεται μονοσήμαντα με το 
δημιουργό της σφραγίδας·
β) είναι ικανή να ταυτοποιήσει το 
δημιουργό της σφραγίδας·
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
δ) συνδέεται με τα δεδομένα στα οποία 
αναφέρεται κατά τρόπο ώστε να μπορεί 
να εντοπιστεί οποιαδήποτε επακόλουθη 
αλλοίωση των εν λόγω δεδομένων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Φαίνεται ότι η ηλεκτρονική σφραγίδα προστίθεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον παρόντα 
κανονισμό προκειμένου να δημιουργηθεί με νόμιμο τρόπο ένα είδος επαλήθευσης της 
ταυτότητας νομικών προσώπων, το οποίο δεν υπάρχει. Το ζήτημα είναι εάν υπάρχει ήδη 
τεχνική λύση, η οποία μπορεί να αναπτυχθεί ανεξάρτητα και εάν σε αυτό το σημείο είναι 
απαραίτητος ο νομικός προσδιορισμός των τεχνικών της απαιτήσεων.

Τροπολογία 133
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 22
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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·

διαγράφεται

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. τροποποίηση της αιτιολογικής σκέψης 22.

Τροπολογία 134
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) «αναγνωρισμένο πιστοποιητικό 
ηλεκτρονικής σφραγίδας»: βεβαίωση 
στην οποία βασίζεται μια ηλεκτρονική 
σφραγίδα, η οποία εκδίδεται από 
αναγνωρισμένο πάροχο υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης και πληροί τις οριζόμενες 
στο παράρτημα ΙΙΙ απαιτήσεις·

διαγράφεται

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. τροποποίηση της αιτιολογικής σκέψης 22.
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Τροπολογία 135
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) «αναγνωρισμένη ηλεκτρονική 
χρονοσφραγίδα»: μια ηλεκτρονική 
χρονοσφραγίδα που πληροί τις 
προβλεπόμενες στο άρθρο 33 απαιτήσεις·

διαγράφεται

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. τροποποίηση της αιτιολογικής σκέψης 22.

Τροπολογία 136
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) «αναγνωρισμένη υπηρεσία 
ηλεκτρονικής παράδοσης»: υπηρεσία 
ηλεκτρονικής παράδοσης που πληροί τις 
προβλεπόμενες στο άρθρο 36 απαιτήσεις·

διαγράφεται

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. τροποποίηση της αιτιολογικής σκέψης 22.



AM\936276EL.doc 57/183 PE510.784v01-00

EL

Τροπολογία 137
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) «αναγνωρισμένο πιστοποιητικό 
γνησιότητας ιστότοπου»: βεβαίωση που 
επιτρέπει την πιστοποίηση της 
γνησιότητας ενός ιστότοπουκαι συνδέει 
τον ιστότοπο με το πρόσωπο για το οποίο 
εκδόθηκε το πιστοποιητικό, η οποία 
εκδίδεται από αναγνωρισμένο πάροχο 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης και πληροί τις 
οριζόμενες στο παράρτημα IV 
απαιτήσεις·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προστιθέμενη αξία των αναγνωρισμένων πιστοποιητικών γνησιότητας ιστοτόπων δεν 
καθίσταται σαφής.

Τροπολογία 138
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) «αναγνωρισμένο πιστοποιητικό 
γνησιότητας ιστότοπου»: βεβαίωση που 
επιτρέπει την πιστοποίηση της 
γνησιότητας ενός ιστότοπου και συνδέει 
τον ιστότοπο με το πρόσωπο για το οποίο 
εκδόθηκε το πιστοποιητικό, η οποία 
εκδίδεται από αναγνωρισμένο πάροχο 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης και πληροί τις 
οριζόμενες στο παράρτημα IV 
απαιτήσεις·

διαγράφεται

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. τροποποίηση της αιτιολογικής σκέψης 22.

Τροπολογία 139
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) «αναγνωρισμένο πιστοποιητικό 
γνησιότητας ιστότοπου»: βεβαίωση που 
επιτρέπει την πιστοποίηση της γνησιότητας 
ενός ιστότοπουκαι συνδέει τον ιστότοπο με 
το πρόσωπο για το οποίο εκδόθηκε το 
πιστοποιητικό, η οποία εκδίδεται από 
αναγνωρισμένο πάροχο υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης και πληροί τις οριζόμενες 
στο παράρτημα IV απαιτήσεις·

(30) «αναγνωρισμένο πιστοποιητικό 
γνησιότητας ιστότοπου»: βεβαίωση που 
επιτρέπει την πιστοποίηση της γνησιότητας 
ενός ιστότοπου και συνδέει τον ιστότοπο 
με το πρόσωπο για το οποίο εκδόθηκε το 
πιστοποιητικό, η οποία εκδίδεται από 
αναγνωρισμένο πάροχο υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης και πληροί τις οριζόμενες 
στο παράρτημα IV απαιτήσεις·
(Αφορά μόνο το ρουμανικό κείμενο.)

Or. ro

Τροπολογία 140
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4α
Επεξεργασία και προστασία δεδομένων

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης, 
οι εκδότες, οι υπηρεσίες επικύρωσης, τα 
συμβαλλόμενα μέρη και τα εποπτικά 
όργανα εξασφαλίζουν την ορθή και 
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νόμιμη επεξεργασία σύμφωνα με την 
οδηγία 95/46/ΕΚ κατά την επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων.
2. Οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης, 
οι εκδότες, οι υπηρεσίες επικύρωσης 
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα 
σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ. Η εν 
λόγω επεξεργασία περιορίζεται αυστηρά 
στα ελάχιστα δεδομένα που χρειάζονται 
για την έκδοση και τη διατήρηση 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης ή 
πιστοποιητικού, την επικύρωση 
ηλεκτρονικής επαλήθευσης της 
ταυτότητας ή την παροχή υπηρεσίας 
εμπιστοσύνης.
3. Οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης, 
οι εκδότες, οι υπηρεσίες επικύρωσης 
εγγυώνται το απόρρητο και την 
ακεραιότητα των δεδομένων που 
σχετίζονται με ένα πρόσωπο για το οποίο 
εκδίδεται ηλεκτρονική ταυτοποίηση ή 
στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία.
4. Με την επιφύλαξη της νομικής ισχύς 
που δίνεται στα ψευδώνυμα σύμφωνα με 
το εθνικό δίκαιο, τα κράτη μέλη δεν θα 
εμποδίζουν τους εκδότες να 
προσδιορίζουν στο μέσο ηλεκτρονικής 
επαλήθευσης της ταυτότητας ένα 
ψευδώνυμο αντί για ή επιπλέον του 
ονόματος του κατόχου ούτε θα 
απαγορεύουν στους παρόχους υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης να προσδιορίζουν στα 
πιστοποιητικά ηλεκτρονικών υπογραφών 
ένα ψευδώνυμο αντί για το όνομα του 
υπογράφοντος.
5. Οι υπηρεσίες επικύρωσης δεν πρέπει 
να συλλέγουν ή να διατηρούν δεδομένα 
πέραν του διαστήματος που είναι 
απαραίτητο για τη διαδικασία της 
επικύρωσης. Οι υπηρεσίες επικύρωσης 
δεν πρέπει να καταρτίσουν αρχείο με τις 
προτιμήσεις των υπογραφόντων, των 
συμβαλλόμενων μερών ή οποιωνδήποτε 
άλλων πελατών. Επιτρέπεται η 
διατήρηση αρχείων προκειμένου να 
εντοπιστεί απάτη ή παραβίαση, αλλά για 
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διάστημα όχι μεγαλύτερο των 90 ημερών.

Or. en

Αιτιολόγηση

This text is moved from article 11 to an article 4a. Amending for electronic authentication 
means clarifies that issuers should not be prevented from providing further attributes 
enabling selective disclosure of individual attributes, including pseudonyms in the sense of 
context specific electronic authentication. The 5th paragraph means that potential liability 
must not lead to an uncontrolled collection of personal data. And the suggested solution does 
not conflict with the liability of the Member States set forth in Article 6 (1) (e). The 
unambiguous attribution of the data to a single individual may still be ensured at the time of 
issuance or verification as requested. As proof in potential proceedings on liability questions 
the sealed or signed proof provided by the validation service will suffice. As generally the 
provision in liability in Art. 6 requires clarification and rephrasing such changes may require 
follow-up changes of this norm necessary.

Τροπολογία 141
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Αμοιβαία αναγνώριση και αποδοχή Αμοιβαία αναγνώριση

Or. en

Τροπολογία 142
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5

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 

1. Όταν απαιτείται ηλεκτρονική 
επαλήθευση της ταυτότητας με τη χρήση 
μέσων ηλεκτρονικής επαλήθευσης της 
ταυτότητας σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία ή τη διοικητική πρακτική για 
την απόκτηση πρόσβασης σε μια 
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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.

επιγραμμική υπηρεσία, ένα 
κοινοποιημένο μέσο ηλεκτρονικής 
επαλήθευσης της ταυτότητας του ίδιου ή 
υψηλότερου επιπέδου ασφαλείας το οποίο 
έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος θα 
πρέπει να αναγνωρίζεται σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία ή τη διοικητική 
πρακτική για την απόκτηση πρόσβασης σε 
επιγραμμική υπηρεσία του ιδίου τομέα. 
Επιπροσθέτως, κάθε μέσο ηλεκτρονικής 
επαλήθευσης της ταυτότητας 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.

2. Ένα κράτος μέλος μπορεί να περιορίσει 
την αναγνώριση και την αποδοχή 
κοινοποιημένων μέσων ηλεκτρονικής 
επαλήθευσης της ταυτότητας σε έναν 
συγκεκριμένο τομέα ή τομείς.
3. Ένα κράτος μέλος μπορεί να αποσύρει 
την αναγνώριση και την αποδοχή μέσων 
ηλεκτρονικής επαλήθευσης της 
ταυτότητας σε περίπτωση παραβίασης 
της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης 
της έκδοσης πιστοποιητικών σε 
απατεώνες, ή τεχνικής ευπάθειας στο 
μηχανισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Follow-up changes in diction. To prevent a race to the bottom and undermining security 
concepts Member States should not be forced to accept electronic authentication means with 
a lower assurance level. E.g. it would be inappropriate force Member States to allow access 
with a username and password secured eID towards services that require two factor 
authentication with a secure token to access under national law of the Member State. 
Likewise where Member States foresee a separation of sectors, e.g. between public, health 
and financial sectors, these data protection and security considerations must not be negated 
by enforcing the recognition and acceptance of foreign eIDs from another sector even if these 
meet the required assurance level. Implementing acts: It will be necessary to define with 
implementing acts a systematic of sectors based on factually existing separations in the 
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Member States. For assurance levels such systems already exist as a basis, e.g. the ISO/IEC 
29115 standard. If a trust service provider is subverted by a foreign intelligence agency and 
fake credentials are issued then member states must have the unconditional right to blacklist 
its credentials immediately regardless of inconvenience caused to the trust service provider’s 
other customers – as in the Diginotar case.

Τροπολογία 143
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5

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 νομοθεσία 
της Ένωσης ή την εθνική νομοθεσία ή τη 
διοικητική πρακτική για την απόκτηση 
πρόσβασης σε μια επιγραμμική υπηρεσία
σε ένα κράτος μέλος ή στα θεσμικά 
όργανα της Ένωσης, κάθε μέσο 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης το οποίο έχει 
εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος ή από τα 
θεσμικά όργανα της Ένωσης στο πλαίσιο 
συστήματος το οποίο περιλαμβάνεται στον 
κατάλογο που έχει δημοσιευθεί από την 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 7, θα 
πρέπει να αναγνωρίζεται στο πρώτο 
κράτος μέλος ή από τα θεσμικά όργανα 
της Ένωσης για την απόκτηση πρόσβασης 
στην εν λόγω επιγραμμική υπηρεσία, το 
αργότερο έξι μήνες μετά από τη 
δημοσίευση του καταλόγου, 
συμπεριλαμβανομένου του εν λόγω 
συστήματος.

Or. en

Τροπολογία 144
Sajjad Karim
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5

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 δημόσια 
επιγραμμική υπηρεσία σε ένα κράτος 
μέλος, το μέσο ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης το οποίο έχει εκδοθεί σε 
άλλο κράτος μέλος στο πλαίσιο 
συστήματος, το οποίο περιλαμβάνεται 
στον κατάλογο που έχει δημοσιευθεί από 
την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 7, θα πρέπει να 
αναγνωρίζεται στο πρώτο κράτος μέλος 
για την απόκτηση πρόσβασης στην εν 
λόγω επιγραμμική υπηρεσία, υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτά τα μέσα 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης αντιστοιχούν 
σ’ ένα επίπεδο ασφάλειας της ταυτότητας 
το οποίο είναι ισοδύναμο ή ανώτερο από 
το επίπεδο ασφάλειας της ταυτότητας 
που απαιτείται για την πρόσβαση στην εν 
λόγω επιγραμμική υπηρεσία στο πρώτο 
κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 145
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5

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 

Όταν απαιτείται ηλεκτρονική ταυτοποίηση 
με τη χρήση μέσων ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης και επαλήθευση της 
ταυτότητας σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία ή τη διοικητική πρακτική για 
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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.

την απόκτηση πρόσβασης σε μια 
επιγραμμική υπηρεσία, το μέσο 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης του ίδιου ή 
υψηλότερου επιπέδου ασφαλείας το οποίο 
έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος και 
έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 7, 
θα πρέπει να αναγνωρίζεται για την 
απόκτηση πρόσβασης στην εν λόγω 
επιγραμμική υπηρεσία 6 μήνες μετά από 
την δημοσίευση του καταλόγου των 
κοινοποιημένων συστημάτων από την 
Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έγιναν διευκρινίσεις και η διεγράφησαν οι λέξεις «γίνεται αποδεκτό», καθώς δεν καθίσταται 
σαφής η νομική διαφορά μεταξύ των λέξεων «γίνεται αποδεκτό» και «αναγνωρίζεται» και εάν 
αυτό είναι γενικά απαραίτητο. Επιπροσθέτως, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν μεγαλύτερο 
χρονικό περιθώριο εντός του οποίου πρέπει να πραγματοποιήσουν τα κατάλληλα βήματα 
προκειμένου να αναγνωρίσουν άλλα συστήματα ταυτοποίησης μετά από την κοινοποίησή τους 
και την επακόλουθη δημοσίευσή τους. Τα επίπεδα ασφάλειας πρέπει να είναι του ιδίου ή 
υψηλότερου επιπέδου προκειμένου να αποφευχθεί μια εξίσωση προς τα κάτω.

Τροπολογία 146
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5

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 

Όταν είναι διαθέσιμη 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 για 
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αναφέρεται στο άρθρο 7, θα πρέπει να 
αναγνωρίζεται και να γίνεται αποδεκτό για 
την απόκτηση πρόσβασης στην εν λόγω 
υπηρεσία.

τον συντονισμό με βάση την τεχνολογική 
ουδετερότητα 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. en

Τροπολογία 147
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παράγραφος 1 ισχύει μόνο για 
συγκεκριμένες διασυνοριακές δημόσιες 
υπηρεσίες. Για να καθοριστούν οι εν λόγω 
διασυνοριακές υπηρεσίες, η Επιτροπή 
πρέπει, μέσω εκτελεστικής πράξης, να 
καταρτίσει έναν κατάλογο. Η εν λόγω 
εκτελεστική πράξη εγκρίνεται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης, η οποία 
αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 148
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το εδάφιο 1 ισχύει μόνο για 
συγκεκριμένες διασυνοριακές δημόσιες 
υπηρεσίες. Για να καθοριστούν οι εν λόγω 
διασυνοριακές υπηρεσίες, η Επιτροπή 
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πρέπει, μέσω εκτελεστικής πράξης, να 
καταρτίσει έναν κατάλογο. Η εν λόγω 
εκτελεστική πράξη βασίζεται στις 
αποφάσεις του άρθρου 8 και εκδίδεται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 149
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν 
και να χρησιμοποιούν σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο τα δικά τους συστήματα 
ταυτοποίησης για επιγραμμικές 
υπηρεσίες, τα οποία δεν περιλαμβάνονται  
στον κατάλογο που αναφέρεται στο 
εδάφιο 2.

Or. en

Τροπολογία 150
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν 
οικειοθελώς συστήματα ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης στους πολίτες άλλου 
κράτους μέλους σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο.

Or. en
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Τροπολογία 151
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Προϋποθέσεις κοινοποίησης των 
συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης

Προϋποθέσεις κοινοποίησης των 
συστημάτων ηλεκτρονικής επαλήθευσης 
της ταυτότητας ή ταυτοποίησης

Or. en

Τροπολογία 152
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα συστήματα ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης είναι επιλέξιμα για 
κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 7, εάν 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Τα συστήματα ηλεκτρονικής 
επαλήθευσης της ταυτότητας ή
ταυτοποίησης είναι επιλέξιμα για 
κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 7, εάν 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Or. en

Τροπολογία 153
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα συστήματα ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης είναι επιλέξιμα για 
κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 7, εάν 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Ένα σύστημα ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης είναι επιλέξιμο για 
κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 7, εάν 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Or. en
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Τροπολογία 154
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης 
έχει εκδοθεί από, εκ μέρους ή υπό την 
ευθύνη του κοινοποιούντος κράτους 
μέλους·

α) το μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης 
αναγνωρίζεται και εκδίδεται από και εκ 
μέρους του κοινοποιούντος κράτους 
μέλους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα σύστημα του ιδιωτικού τομέα πρέπει καταρχήν να κοινοποιείται εάν αναγνωρίζεται από 
ένα κράτος μέλος.

Τροπολογία 155
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης 
έχει εκδοθεί από, εκ μέρους ή υπό την 
ευθύνη του κοινοποιούντος κράτους 
μέλους·

α) το μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης 
έχει εκδοθεί:

Or. en

Τροπολογία 156
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης 
έχει εκδοθεί από, εκ μέρους ή υπό την 
ευθύνη του κοινοποιούντος κράτους 
μέλους·

α) το μέσο ηλεκτρονικής επαλήθευσης της 
ταυτότητας ή ταυτοποίησης έχει εκδοθεί 
από, εκ μέρους ή υπό την ευθύνη του 
κοινοποιούντος κράτους μέλους·

Or. en

Τροπολογία 157
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης 
έχει εκδοθεί από, εκ μέρους ή υπό την 
ευθύνη του κοινοποιούντος κράτους 
μέλους·

α) το μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης 
έχει εκδοθεί:

i) από το κοινοποιούν κράτος μέλος,
ii) σύμφωνα με εντολή του 
κοινοποιούντος κράτους μέλους ή
iii) ανεξάρτητα από το κοινοποιούν 
κράτος μέλος και αναγνωρίζεται από το 
εν λόγω κράτος μέλος·

Or. en

Τροπολογία 158
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο (αα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) το μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης 
λειτουργεί νομίμως ως επίσημο έγγραφο 
και εθνικό αναγνωριστικό ταυτότητας 
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στο κοινοποιούν κράτος μέλος·

Or. en

Τροπολογία 159
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση 
τουλάχιστον σε δημόσιες υπηρεσίες που 
απαιτούν ηλεκτρονική ταυτοποίηση στο 
κοινοποιούν κράτος μέλος·

β) το μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης 
στο πλαίσιο αυτού του συστήματος 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση 
τουλάχιστον σε μία υπηρεσία που 
παρέχεται από ένα όργανο του δημόσιου 
τομέα που απαιτεί ηλεκτρονική 
ταυτοποίηση στο κοινοποιούν κράτος 
μέλος·

Or. en

Τροπολογία 160
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση 
τουλάχιστον σε δημόσιες υπηρεσίες που 
απαιτούν ηλεκτρονική ταυτοποίηση στο 
κοινοποιούν κράτος μέλος·

β) το μέσο ηλεκτρονικής επαλήθευσης της 
ταυτότητας ή ταυτοποίησης μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση τουλάχιστον 
σε δημόσιες υπηρεσίες που απαιτούν 
ηλεκτρονική ταυτοποίηση στο κοινοποιούν 
κράτος μέλος·

Or. en

Τροπολογία 161
Sajjad Karim
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) το σύστημα ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης πληροί τις απαιτήσεις του 
μοντέλου διαλειτουργικότητας σύμφωνα 
με το άρθρο 8·

Or. en

Τροπολογία 162
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το κοινοποιούν κράτος μέλος 
εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία ταυτοποίησης 
προσώπων είναι αναμφίσημα συνδεδεμένα 
με το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 στοιχείο 1·

γ) το κοινοποιούν κράτος μέλος 
εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία ταυτοποίησης 
προσώπων είναι συνδεδεμένα σε επαρκώς 
υψηλό επίπεδο για το εν λόγω επίπεδο 
ασφάλειας της ταυτότητας με το φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που αναφέρεται στο 
στοιχείο 1 του άρθρου 3 κατά το χρόνο 
έκδοσης του μέσου ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης στο πλαίσιο του εν λόγω 
συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 163
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το κοινοποιούν κράτος μέλος 
εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία ταυτοποίησης 

γ) το κοινοποιούν κράτος μέλος 
εξασφαλίζει ότι υπάρχει μηχανισμός που 
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προσώπων είναι αναμφίσημα 
συνδεδεμένα με το φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 3 
στοιχείο 1·

αποδεικνύει ότι τα δεδομένα 
πιστοποίησης της γνησιότητας 
επικυρώνουν αναμφίσημα τα επιθυμητά 
διαπιστευτήρια του φυσικού ή νομικού 
προσώπου που αναφέρεται στο άρθρο 3 
στοιχείο 1·

Or. en

Τροπολογία 164
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το κοινοποιούν κράτος μέλος 
εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία ταυτοποίησης 
προσώπων είναι αναμφίσημα συνδεδεμένα 
με το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 στοιχείο 1·

γ) το κοινοποιούν κράτος μέλος 
εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία ταυτοποίησης 
προσώπων είναι συνδεδεμένα με το φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 στοιχείο 1, είτε αναμφίσημα, είτε 
στον βαθμό που απαιτείται για τον 
συγκεκριμένο σκοπό·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων πρέπει να ενσωματωθεί στην παρούσα πρόταση. 
Ενώ ορισμένες υπηρεσίες απαιτούν την αναμφίσημη ταυτοποίηση, άλλες μπορεί να μην 
απαιτούν τη μεταφορά όλων των δεδομένων. Ένα πρακτικό παράδειγμα είναι η απλή 
επαλήθευση της ηλικίας για την οποία δεν απαιτούνται άλλα προσωπικά δεδομένα.

Τροπολογία 165
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) το μέρος, που εκδίδει το μέσο 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης στο πλαίσιο 
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αυτού του συστήματος, εξασφαλίζει ότι 
τα στοιχεία ταυτοποίησης προσώπου που 
αναφέρονται στο στοιχείο (γ) είναι 
συνδεδεμένα σε επαρκώς υψηλό επίπεδο 
για το εν λόγω επίπεδο ασφάλειας της 
ταυτότητας με το μέσο ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης κατά το χρόνο έκδοσης του 
μέσου ηλεκτρονικής ταυτοποίησης·

Or. en

Τροπολογία 166
Amelia Andersdotter

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 
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·

δ) το κοινοποιούν κράτος μέλος 
εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα της 
δυνατότητας επαλήθευσης της ταυτότητας 
δωρεάν. Το κοινοποιούν κράτος μέλος 
εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα 
διατερματικών επιγραμμικών υπηρεσιών 
επαλήθευσης της ταυτότητας, οι οποίες 
είναι διαθέσιμες βάσει των ανοιχτών 
προτύπων για χρήση από τα 
συμβαλλόμενα μέρη ώστε να 
επικυρωθούν τα στοιχεία ηλεκτρονικής 
επαλήθευσης της ταυτότητας ή 
ταυτοποίησης του προσώπου που αυτό έχει 
λάβει σε ηλεκτρονική μορφή. Τα κράτη 
μέλη θα καταβάλουν προσπάθειες 
προκειμένου να επιτραπεί η ηλεκτρονική 
επαλήθευση της ταυτότητας χωρίς 
σύνδεση. Για αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει 
είτε να παρέχουν επιγραμμική 
δυνατότητα επαλήθευσης της ταυτότητας 
είτε διαφορετικά να παρέχουν όλες τις 
αναγκαίες προδιαγραφές και εφαρμογές 
αναφοράς των συμβαλλόμενων μερών 
ώστε να επικυρωθεί μια ηλεκτρονική 
εξακρίβωση ή μια ηλεκτρονική 
ταυτοποίηση με κατ’ αναλογία εύλογη 
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προσπάθεια. 

Εάν κάποιο κράτος μέλος αντιληφθεί ότι 
ένα κοινοποιούμενο σύστημα 
ταυτοποίησης είτε μια κοινοποιούμενη 
δυνατότητα επαλήθευσης της ταυτότητας 
έχει παραβιαστεί ή διακυβευθεί εν μέρει, 
τότε ανεξαρτήτως του εάν το εν λόγω 
σύστημα ή η εν λόγω δυνατότητα 
λειτουργεί υπό τη δική του ευθύνη ή υπό 
την ευθύνη άλλου κράτους μέλους, θα 
ενημερώσει αμέσως την Επιτροπή και 
όλα τα λοιπά κράτη μέλη για την 
αποτυχία της ασφάλειας σύμφωνα με το 
άρθρο. Τα κράτη μέλη θα αναστέλλουν ή 
θα ανακαλούν την εξάρτηση από το 
κοινοποιούμενο σύστημα ταυτοποίησης ή 
την κοινοποιούμενη δυνατότητα 
επαλήθευσης της ταυτότητας ή τα μέρη 
που έχουν παραβιαστεί η διακυβευθεί· 
άλλα θιγόμενα μέρη θα ενημερώνονται 
σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2·

Or. en

Αιτιολόγηση

This establishes clear requirements for what an authentication service is and could be, and 
further details the mechanism whereby cooperation around development of appropriate 
technological standards and requirements could be undertaken. The validation solution may 
be set up as a validation service online. Together with the amendment to Article 4a (5) the 
suggested solutions should reasonably prevent profiling attempts or that centralized 
databases are built with the validation service. Allowing and encouraging further 
development of privacy-preserving solutions prevents a ‘race to the bottom’ in terms of data 
protection and security aspects in the eID area. Also in the light of technological neutrality 
such a path for upcoming solutions must remain open. Therefore only few necessary 
cornerstones may be demanded including a clear reference to data protection requirements. 
As privacy-preserving solutions allowing for an end-to-end authentication demand for some 
technical requirements on the relying parties’ side, it must be possible to require that 
proportionate action is taken by relying parties, e.g. installing a browser plug in or running 
software of a USB stick without further installation. This is a very important but not invasive 
amendment to the regulation as also the current draft necessarily requires that the relying 
party understands the authentication process, thus has some software installed. Revocation: 
The revocation of a service must be possible without creating linkability of the electronic 
authentication means, in particular unique serial numbers send with each authentication must 
not be used.
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Τροπολογία 167
Sajjad Karim

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 
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·

δ) το κοινοποιούν κράτος μέλος 
εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα της 
επιγραμμικής δυνατότητας επαλήθευσης 
της ταυτότητας, ανά πάσα στιγμή και 
χωρίς επιβάρυνση, ώστε κάθε 
συμβαλλόμενο μέρος που είναι 
εγκατεστημένο εκτός της επικράτειας του 
εν λόγω κράτους μέλους να μπορεί να 
επικυρώσει τα στοιχεία ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης του προσώπου που έχει 
λάβει σε ηλεκτρονική μορφή. Η εν λόγω 
επαλήθευση της ταυτότητας παρέχεται 
δωρεάν κατά την πρόσβαση σε μια 
επιγραμμική υπηρεσία, η οποία παρέχεται 
από ένα όργανο του δημόσιου τομέα. Τα
κράτη μέλη δεν επιβάλλουν 
αδικαιολόγητα τυχόν ειδικές τεχνικές 
απαιτήσεις στα συμβαλλόμενα μέρη που 
είναι εγκατεστημένα εκτός της 
επικράτειάς τους, τα οποία προτίθενται 
να προβούν σε μια τέτοια εξακρίβωση·

Or. en

Τροπολογία 168
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
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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 
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·

δ) το κοινοποιούν κράτος μέλος 
εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα της 
επιγραμμικής δυνατότητας επαλήθευσης 
της ταυτότητας, ανά πάσα στιγμή και, σε 
περίπτωση πρόσβασης σε δημόσιες 
υπηρεσίες, χωρίς επιβάρυνση, ώστε κάθε 
συμβαλλόμενο μέρος εκτός της 
επικράτειας του εν λόγω κράτους μέλους 
να μπορεί να επικυρώσει τα στοιχεία 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης του προσώπου 
που έχει λάβει σε ηλεκτρονική μορφή. Τα 
κράτη μέλη δεν επιβάλλουν τυχόν 
δυσανάλογες ειδικές 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. en

Αιτιολόγηση

Ενώ οι δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να προσφέρονται δωρεάν, τίποτα δεν εμποδίζει τα 
συμβαλλόμενα μέρη να συμφωνήσουν να επιβάλλουν χρεώσεις για τις περιπτώσεις ιδιωτικών 
συναλλαγών. Παρότι η κατευθυντήρια γραμμή του παρόντος κανονισμού πρέπει είναι η 
διαλειτουργικότητα, τα κράτη μέλη πρέπει να εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να 
επιβάλουν ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις όταν αυτές βρίσκονται στον πυρήνα των συστημάτων 
τους και, ειδικότερα, όταν αυτές αφορούν βασικές πτυχές ασφαλείας.

Τροπολογία 169
Sajjad Karim
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) το κοινοποιούν κράτος μέλος 
εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα της 
επιγραμμικής επαλήθευσης της 
ταυτότητας, ώστε κάθε συμβαλλόμενο 
μέρος που είναι εγκατεστημένο εκτός της 
επικράτειας του εν λόγω κράτους μέλους 
να μπορεί να επικυρώσει τα στοιχεία 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης του 
προσώπου που έχει λάβει σε ηλεκτρονική 
μορφή. Η εν λόγω επαλήθευση της 
ταυτότητας παρέχεται δωρεάν κατά την 
πρόσβαση σε μια επιγραμμική υπηρεσία, 
η οποία παρέχεται από ένα όργανο του 
δημόσιου τομέα. Τα κράτη μέλη δεν 
επιβάλλουν αδικαιολόγητα τυχόν ειδικές 
τεχνικές απαιτήσεις στα συμβαλλόμενα 
μέρη που προτίθενται να προβούν σε μια 
τέτοια εξακρίβωση·

Or. en

Τροπολογία 170
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) οι υπηρεσίες επικύρωσης πρέπει να 
παρέχουν κατά την ευχέρεια του κατόχου 
υπογεγραμμένη ή σφραγισμένη απόδειξη 
των χαρακτηριστικών που έχουν επιλεγεί 
από τον κάτοχο.
Σε περίπτωση ανώνυμης επαλήθευσης 
της ταυτότητας, η παρεχόμενη απόδειξη 
δεν πρέπει να συσχετίζεται με τον κάτοχο 
ή με άλλη απόδειξη ή προσωπικά 
χαρακτηριστικά που παρέχονται.
Σε περιπτώσεις εξειδικευμένης ανά 
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περίπτωση ηλεκτρονικής επαλήθευσης 
της ταυτότητας, ο συσχετισμός 
επιτρέπεται μόνο εντός της 
συγκεκριμένης περίπτωσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

This paragraph addressed particular duties of the validation services. If and as long as third 
parties are involved in the authentication process entity should be deployed for the benefit of 
data protection. In particular where the eID solutions of the Member States do not (yet) 
support attribute selection the involved third party could and should act as a privacy proxy 
concealing unnecessary information from the relying party. Demanding validation services to 
provide proof over individual attributes is a direct consequence of the principle of data 
minimisation applicable to all relying parties within the European Union. To prevent any 
form of profiling the provided proofs must not be linkable, thus must not contain serial 
numbers or other means that would allow identify a person authenticating even for the issuer 
or validation service itself. Also it should not be possible for relying parties to see that the 
same person has authenticated before. Providing selective disclosure of attributes by the 
validation services may give valuable impulses for future development of the national eID 
solutions within the notifying Member States and lead towards the acceptance of more 
privacy preserving eID solutions in a mid- or long term. The selection is to the discretion of 
the holder as it is up to the data subject to decide which information to disclose.

Τροπολογία 171
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) η υπηρεσία επικύρωσης που 
αναφέρεται στο στοιχείο δ), σέβεται την 
αρχή της ελαχιστοποίησης των 
δεδομένων και μπορεί μόνο να συλλέγει ή 
να διατηρεί δεδομένα προκειμένου να 
πραγματοποιήσει την επικύρωση. Η 
υπηρεσία επικύρωσης δεν μπορεί να 
καταρτίσει αρχείο με τις προτιμήσεις των 
υπογραφόντων, των συμβαλλόμενων 
μερών ή οποιωνδήποτε άλλων πελατών·

Or. en
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Τροπολογία 172
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) το κοινοποιούν κράτος μέλος 
αναλαμβάνει την ευθύνη για:

ε) το κοινοποιούν κράτος μέλος 
διασφαλίζει:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευθύνη των κρατών μελών πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά. Βλέπε επόμενες τροπολογίες.

Τροπολογία 173
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) την αναμφίσημη απόδοση των 
στοιχείων ταυτοποίησης προσώπου που 
αναφέρονται στο σημείο γ), και

(i) το γεγονός ότι τα δεδομένα που 
παρέχονται για το μέσο ηλεκτρονικής 
επαλήθευσης της ταυτότητας 
επικυρώνουν αναμφίσημα τα 
χαρακτηριστικά ενός φυσικού ή νομικού 
προσώπου, και

Or. en

Τροπολογία 174
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) την αναμφίσημη απόδοση των (i) την απόδοση των στοιχείων 



PE510.784v01-00 80/183 AM\936276EL.doc

EL

στοιχείων ταυτοποίησης προσώπου που 
αναφέρονται στο σημείο γ), και

ταυτοποίησης προσώπου που αναφέρονται 
στο σημείο γ), και

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απόδοση δεν είναι απαραίτητο να είναι αναμφίσημη σε όλες τις περιπτώσεις. Βλέπε 
προηγούμενες τροπολογίες.

Τροπολογία 175
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κοινοποιούντα κράτη μέλη 
μπορούν να κοινοποιήσουν μόνο ένα 
σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης του 
παρόχου υπηρεσιών πιστοποίησης που 
είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα, εάν 
ο εν λόγω πάροχος πληροί όλες τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα 
οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 176
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη που κοινοποιούν ένα 
σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης 
διαβιβάζουν στην Επιτροπή τις ακόλουθες 
πληροφορίες και τυχόν μεταγενέστερες 
αλλαγές τους, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση:

1. Τα κράτη μέλη που κοινοποιούν ένα 
σύστημα ηλεκτρονικής επαλήθευσης της 
ταυτότητας ή ταυτοποίησης διαβιβάζουν 
στην Επιτροπή τις ακόλουθες πληροφορίες 
και τυχόν μεταγενέστερες αλλαγές τους, 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση:
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Or. en

Τροπολογία 177
Sajjad Karim

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· 
συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων 
ασφάλειας της ταυτότητας που διαθέτει·

Or. en

Τροπολογία 178
Jürgen Creutzmann

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 του επιπέδου ασφάλειάς του·

Or. en

Τροπολογία 179
Amelia Andersdotter

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 επαλήθευσης 
της ταυτότητας ή ταυτοποίησης·
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Or. en

Τροπολογία 180
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις αρχές που είναι υπεύθυνες για το 
κοινοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης·

β) τις αρχές που είναι υπεύθυνες για το 
κοινοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικής 
επαλήθευσης της ταυτότητας ή 
ταυτοποίησης·

Or. en

Τροπολογία 181
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις αρχές που είναι υπεύθυνες για το 
κοινοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης·

β) την αρχή ή τις αρχές που είναι 
υπεύθυνες για το κοινοποιημένο σύστημα 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης·

Or. en

Τροπολογία 182
Sajjad Karim

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 

γ) πληροφορίες σχετικά με την οντότητα ή 
τις οντότητες που διαχειρίζονται την 
επαλήθευση των στοιχείων ταυτοποίησης 
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προσωπικών · προσώπου·

Or. en

Τροπολογία 183
Amelia Andersdotter

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 το ποιος 
διαχειρίζεται την καταγραφή των 
κατάλληλων χαρακτηριστικών·

Or. en

Τροπολογία 184
Jürgen Creutzmann

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 την οντότητα 
που διαχειρίζεται την καταγραφή 
αναγνωριστικών προσωπικών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Μεταγενέστερη αλλαγή προκειμένου να ενσωματωθεί η αρχή της ελαχιστοποίησης των 
δεδομένων. Διευκρινίζεται επίσης εάν είναι προτιμότερο, εν προκειμένω, να είναι αρμόδια η 
οντότητα ή το ίδιο το πρόσωπο.

Τροπολογία 185
Sajjad Karim
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) περιγραφή του τρόπου με τον οποίο 
πληρούνται οι απαιτήσεις του πλαισίου 
διαλειτουργικότητας που αναφέρεται στο 
άρθρο 8·

Or. en

Τροπολογία 186
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) περιγραφή του συστήματος 
επαλήθευσης της ταυτότητας·

δ) περιγραφή του συστήματος 
επαλήθευσης της ταυτότητας και τυχόν 
τεχνικών απαιτήσεων που επιβάλλονται 
στα συμβαλλόμενα μέρη·

Or. en

Τροπολογία 187
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) περιγραφή του συστήματος 
επαλήθευσης της ταυτότητας·

δ) την ορθή λειτουργία της επαλήθευσης 
της ταυτότητας που αναφέρεται στο 
στοιχείο δ του άρθρου 6 παράγραφος 1·

Or. en
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Τροπολογία 188
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τις ρυθμίσεις για την αναστολή ή την 
ανάκληση του κοινοποιημένου 
συστήματος ταυτοποίησης ή της 
δυνατότητας επαλήθευσης της ταυτότητας 
ή των σχετικών τμημάτων αυτών που 
διατρέχουν κίνδυνο.

ε) τις ρυθμίσεις για την αναστολή ή την 
ανάκληση του κοινοποιημένου 
συστήματος επαλήθευσης της ταυτότητας 
ή των σχετικών τμημάτων αυτών που 
διατρέχουν κίνδυνο.

Or. en

Τροπολογία 189
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) τις επαληθεύσιμες διασφαλίσεις ενός 
καθεστώτος ελέγχου ασφάλειας για την 
ηλεκτρονική ταυτοποίηση σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 
16 παράγραφος 1.

Or. en

(Βλ. τροπολογίες στο άρθρο 8 παράγραφος 2 και άρθρο 16 παράγραφος 1.)

Αιτιολόγηση

Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι όλα τα κοινοποιημένα συστήματα όντως υφίστανται 
ανεξάρτητο έλεγχο από τρίτα μέρη. Βλ. επίσης τροπολογία στο άρθρο 8, παράγραφος 2 και 
άρθρο 6 παράγραφος 1·

Τροπολογία 190
Jürgen Creutzmann



PE510.784v01-00 86/183 AM\936276EL.doc

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του 
κανονισμού, η Επιτροπή δημοσιεύει στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης τον κατάλογο των συστημάτων 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που 
κοινοποιήθηκαν σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 και τις βασικές πληροφορίες 
για αυτά.

2. Έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του 
κανονισμού, η Επιτροπή δημοσιεύει στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης καθώς και σε δημόσια διαθέσιμο 
ιστότοπο τον κατάλογο των συστημάτων 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που 
κοινοποιήθηκαν σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 και τις βασικές πληροφορίες 
για αυτά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ιστότοπος θα δώσει πιθανότατα μεγαλύτερη ευχέρεια χρήσης.

Τροπολογία 191
Sajjad Karim

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 δημοσιεύσει 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης τις τροποποιήσεις 
του καταλόγου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 εντός ενός μήνα από την 
ημερομηνία λήψης της κοινοποίησης 
αυτής.

Or. en

Τροπολογία 192
Sajjad Karim
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α
1. Όταν είτε το σύστημα ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης που έχει κοινοποιηθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1, 
είτε το σύστημα επαλήθευσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
σημείο δ) παραβιαστεί ή διακυβευθεί εν 
μέρει κατά τρόπο που να επηρεάζει την 
αξιοπιστία του εν λόγω συστήματος 
διασυνοριακών συναλλαγών, το 
κοινοποιούν κράτος μέλος αναστέλλει ή 
ανακαλεί άμεσα το διασυνοριακό τμήμα 
του εν λόγω ηλεκτρονικού συστήματος 
ταυτοποίησης ή του συστήματος 
επαλήθευσης της ταυτότητας ή τα 
σχετικά τμήματα αυτών που διατρέχουν 
κίνδυνο και ενημερώνει τα άλλα κράτη 
μέλη και την Επιτροπή.
2. Όταν η παραβίαση που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 ή τα τμήματα που 
διατρέχουν κίνδυνο έχουν 
αποκατασταθεί, το κοινοποιούν κράτος 
μέλος αποκαθιστά το σύστημα 
επαλήθευσης της ταυτότητας και 
ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση.
3. Εάν η παραβίαση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 ή τα τμήματα που 
διατρέχουν κίνδυνο δεν αποκατασταθούν 
εντός τριών μηνών από την αναστολή ή 
την ανάκληση, το κοινοποιούν κράτος 
μέλος κοινοποιεί την απόσυρση του 
ηλεκτρονικού συστήματος ταυτοποίησης 
στα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή. 
Η Επιτροπή δημοσιεύει χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης τις αντίστοιχες τροποποιήσεις 
στον κατάλογο που αναφέρεται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 2.
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Or. en

Τροπολογία 193
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α
Ευθύνη

1. Το κοινοποιούν κράτος μέλος φέρει την 
ευθύνη όσον αφορά το μέσο ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης που εκδίδει το ίδιο ή που 
εκδίδεται εκ μέρους του για κάθε άμεση 
ζημία που προκαλείται από μη 
συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις δυνάμει 
του άρθρου 6, εκτός εάν μπορεί να 
αποδείξει ότι δεν ενήργησε αμελώς.
2. Ο εκδότης ενός μέσου ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης, ο οποίος έχει 
αναγνωριστεί και ειδοποιηθεί από ένα 
κράτος μέλος σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 7, θεωρείται 
υπεύθυνος για την αδυναμία να 
διασφαλίσει
(i) την αναμφίσημη απόδοση των 
στοιχείων ταυτοποίησης προσώπου, και
(ii) τη δυνατότητα επαλήθευσης της 
ταυτότητας,
εκτός εάν μπορεί να αποδείξει ότι δεν 
ενήργησε αμελώς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα τόσο σημαντικό ζήτημα όπως το ζήτημα της ευθύνης πρέπει, όπως γίνεται και στην 
περίπτωση των υπηρεσιών εμπιστοσύνης, να ρυθμιστεί ξεχωριστά από τη διαδικασία 
κοινοποίησης, στην οποία δεν ανήκει. Το προτεινόμενο άρθρο λαμβάνει υπόψη αμφότερα τα 
δημόσια και τα ιδιωτικά συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης.
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Τροπολογία 194
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7β
1. Tο κοινοποιούν κράτος μέλος είναι 
υπεύθυνο για κάθε άμεση ζημία που 
προξενείται σε οποιοδήποτε φυσικό ή μη 
φυσικό πρόσωπο λόγω μη συμμόρφωσης 
με τις υποχρεώσεις του που προβλέπονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 σημεία γ) και 
δ), εκτός εάν μπορεί να αποδείξει ότι δεν 
ενήργησε αμελώς.
2. Το συμβαλλόμενο μέρος που εκδίδει τα 
μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης είναι 
υπεύθυνο για κάθε άμεση ζημία που 
προξενείται σε οποιοδήποτε φυσικό ή μη 
φυσικό πρόσωπο εάν το συμβαλλόμενο 
μέρος αδυνατεί να διασφαλίσει, σε 
ευθυγράμμιση με την εφαρμογή επιπέδων 
ασφάλειας της ταυτότητας στο πλαίσιο 
των εθνικών συστημάτων, τα εξής:
i) την απόδοση των στοιχείων 
ταυτοποίησης προσώπου που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχείο γ α), και
ii) την ορθή λειτουργία της επαλήθευσης 
της ταυτότητας που αναφέρεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο δ),
εκτός εάν μπορεί να αποδείξει ότι δεν 
ενήργησε αμελώς.
3. Οι παράγραφοι 1 και 2 ισχύουν με την 
επιφύλαξη της ευθύνης που φέρουν 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία τα 
μέρη μιας συναλλαγής στην οποία 
χρησιμοποιούνται μέσα ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης βάσει του κοινοποιημένου 
συστήματος.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Κρίνεται σημαντικό να διευκρινισθούν τα αντικείμενα για τα οποία είναι υπεύθυνο το κράτος 
μέλος/το συμβαλλόμενο μέρος που εκδίδει την ηλεκτρονική ταυτοποίηση. Η παρούσα 
τροπολογία σημαίνει ότι το κοινοποιούν κράτος μέλος/συμβαλλόμενο μέρος που εκδίδει τα μέσα 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης είναι υπεύθυνο, εκτός εάν μπορεί να αποδείξει ότι δεν ενήργησε 
αμελώς. Η προσέγγιση αυτή είναι σύμφωνη με την προσέγγιση του άρθρου 9 και θα διασφαλίσει 
το στοιχείο της συνέπειας όσον αφορά την ευθύνη στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 195
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Συντονισμός Διαλειτουργικότητα και συντονισμός

Or. en

Αιτιολόγηση

Τελικά, το παρόν άρθρο καλύπτει τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων για τα οποία ο 
συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών αποτελεί μέσο ολοκλήρωσης.

Τροπολογία 196
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συντονισμός Συντονισμός και διαλειτουργικότητα

Or. en

Αιτιολόγηση

Το μοντέλο διαλειτουργικότητας θα είναι το κλειδί για την επιτυχία του κανονισμού. Απαιτείται 
περαιτέρω συζήτηση μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να καθοριστεί τι πρέπει να 
περιλαμβάνει και πώς πρέπει να λειτουργήσει.
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Τροπολογία 197
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφοι 1, 1 α (νέα), 1 β (νέα), 1 γ (νέα), 1 δ (νέα) και 1 ε (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται για να 
εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα των 
μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που 
περιλαμβάνονται σε κοινοποιημένο 
σύστημα και για να βελτιώνουν την 
ασφάλειά τους.

1. Οι εθνικές υποδομές ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης πρέπει να διασφαλίζουν τη 
διαλειτουργικότητα με τις υποδομές 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης άλλων 
κρατών μελών. Η διαλειτουργικότητα 
μεταξύ των εθνικών υποδομών 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης 
διασφαλίζεται μέσω ενός μοντέλου 
διαλειτουργικότητας.
1α. Το μοντέλο διαλειτουργικότητας 
περιλαμβάνει τις απαραίτητες ελάχιστες 
τεχνικές απαιτήσεις, τα κοινά λειτουργικά 
πρότυπα ασφάλειας και τα επίπεδα της 
ασφάλειας της ταυτότητας, καθώς και τα 
πρότυπα βάσει των οποίων τα κράτη 
μέλη θα χαρτογραφήσουν το εθνικό τους 
σύστημα, την πιστοποίηση και τη 
διακυβέρνηση.
1β. Το μοντέλο διαλειτουργικότητας:
i) διασφαλίζει την τεχνολογική 
ουδετερότητα·
ii) ενισχύει την αρχή της ιδιωτικής ζωής 
ήδη από τον σχεδιασμό·
iii) διασφαλίζει την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
σύμφωνα με την οδηγία 95/46/EΚ.
1γ. Έως τις [να εισαχθεί ημερομηνία], 
προκειμένου να θεσπιστούν ενιαίες 
προϋποθέσεις για την εφαρμογή των 
παραγράφων 1, 1α και 1β, η Επιτροπή 
εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις σχετικά με 
τα πρότυπα και τα πρωτόκολλα για το 
μοντέλο διαλειτουργικότητας και τα 
επίπεδα ασφάλειας της ταυτότητας.
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1δ. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται για να 
εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα των 
μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που 
περιλαμβάνονται σε κοινοποιημένο 
σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και 
για να βελτιώνουν την ασφάλειά τους.

1ε. Η συνεργασία μεταξύ των κρατών 
μελών αποτελείται από:
i) ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειρίας και 
ορθών πρακτικών που αφορούν τα 
συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης·
ii) αξιολόγηση των συστημάτων 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης από 
ομοτίμους·
iii) εξέταση σχετικών εξελίξεων στον 
τομέα της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης.

Or. en

Τροπολογία 198
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται για να 
εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα των 
μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που 
περιλαμβάνονται σε κοινοποιημένο
σύστημα και για να βελτιώνουν την 
ασφάλειά τους.

1. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται για να 
εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα των 
μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που 
περιλαμβάνονται σε κοινοποιημένο 
σύστημα και για να βελτιώνουν την 
ασφάλειά τους. Τα πρότυπα 
διαλειτουργικότητας θα είναι δημόσια, 
μαζί με τους κρυπτογραφικούς 
αλγόριθμους, τα πρωτόκολλα και τα 
βασικά πρότυπα διαχείρισης. Όλες οι 
εκθέσεις ελέγχου δημοσιεύονται μαζί με 
όλες τις κοινοποιήσεις παραβιάσεων 
εντός της προθεσμίας υπεύθυνης 
δημοσιοποίησης που προβλέπεται στο 
άρθρο 15 παράγραφος 2.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η διαφάνεια, η ευθύνη και η υπεύθυνη δημοσιοποίηση διασφαλίζουν την ταχεία αποκατάσταση 
αφενός των προβλημάτων σε θέματα ασφάλειας και αφετέρου της εμπιστοσύνης στο σύστημα.

Τροπολογία 199
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή ιεραρχούν τη 
διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών που εμφανίζουν τη 
μεγαλύτερη διασυνοριακή συνάφεια, ως 
εξής:
α) με την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών που αφορούν τα μέσα 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης βάσει του 
κοινοποιημένου συστήματος·
β) με την παροχή και τακτική 
επικαιροποίηση των βέλτιστων 
πρακτικών που αφορούν την εμπιστοσύνη 
και την ασφάλεια των μέσων 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης·
γ) με την ενημέρωση και τακτική 
επικαιροποίηση όσον αφορά την 
προαγωγή της χρήσης των μέσων 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. 

Or. en

Τροπολογία 200
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, καθορίζει τις αναγκαίες 
λεπτομέρειες προκειμένου να διευκολύνει 
τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 με 
σκοπό την προώθηση υψηλού επιπέδου 
εμπιστοσύνης και ασφάλειας ανάλογου με 
το βαθμό κινδύνου. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις αφορούν, κυρίως, 
την ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών 
και ορθής πρακτικής σχετικά με τα 
σχήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, 
την αξιολόγηση των κοινοποιημένων 
συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης 
από ομοτίμους και την εξέταση σχετικών 
εξελίξεων στον τομέα της ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης από τις αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2.

2. Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, καθορίζει τις αναγκαίες 
λεπτομέρειες προκειμένου να διευκολύνει 
τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
στοιχεία δ) και ε) με σκοπό την προώθηση 
υψηλού επιπέδου εμπιστοσύνης και 
ασφάλειας ανάλογου με το βαθμό 
κινδύνου.

Or. en

Τροπολογία 201
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, καθορίζει τις αναγκαίες 
λεπτομέρειες προκειμένου να διευκολύνει 
τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 με 
σκοπό την προώθηση υψηλού επιπέδου 
εμπιστοσύνης και ασφάλειας ανάλογου με 
το βαθμό κινδύνου. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις αφορούν, κυρίως, 
την ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών 
και ορθής πρακτικής σχετικά με τα 

2. Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, καθορίζει τις αναγκαίες 
λεπτομέρειες προκειμένου να διευκολύνει 
τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 
και τη δημοσίευση και αξιολόγηση 
μηχανισμών από ομοτίμους που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 με σκοπό 
την προώθηση υψηλού επιπέδου 
εμπιστοσύνης και ασφάλειας ανάλογου με 
το βαθμό κινδύνου. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις αφορούν, κυρίως, 
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σχήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, την 
αξιολόγηση των κοινοποιημένων 
συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης 
από ομοτίμους και την εξέταση σχετικών 
εξελίξεων στον τομέα της ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης από τις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο 
άρθρο 39 παράγραφος 2.

την ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών 
και ορθής πρακτικής σχετικά με τα 
σχήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, τον 
ανεξάρτητο έλεγχο τρίτων των 
κοινοποιημένων συστημάτων 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και την 
εξέταση σχετικών εξελίξεων στον τομέα 
της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης από τις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2.

Or. en

(Βλ. επίσης άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο στ) (νέο))

Αιτιολόγηση

Οι διαδικασίες «αξιολόγησης από ομοτίμους» πρέπει να καθοριστούν καλύτερα. Ο ανεξάρτητος 
έλεγχος τρίτων όπως αυτός που απαιτείται για τους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης είναι 
πιο αξιόπιστος τρόπος για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στον έλεγχο των 
κοινοποιημένων συστημάτων.

Τροπολογία 202
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 38 σχετικά με τη διευκόλυνση 
της διασυνοριακής διαλειτουργικότητας 
των μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης 
καθορίζοντας ελάχιστες τεχνικές 
απαιτήσεις.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο συγκεκριμένος μηχανισμός συμμόρφωσης δεν είναι πλέον απαραίτητος, δεδομένου ότι οι 
τεχνικές προδιαγραφές διατυπώνονται πλέον καλύτερα στον κανονισμό.
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Τροπολογία 203
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 38 σχετικά με τη διευκόλυνση 
της διασυνοριακής διαλειτουργικότητας 
των μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης 
καθορίζοντας ελάχιστες τεχνικές 
απαιτήσεις.

3. Οι εκτελεστικές πράξεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1β και 2 
του παρόντος άρθρου θεσπίζονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 204
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 38 σχετικά με τη διευκόλυνση
της διασυνοριακής διαλειτουργικότητας
των μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης 
καθορίζοντας ελάχιστες τεχνικές 
απαιτήσεις.

3. Η Επιτροπή καθορίζει, με την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, πρότυπα και 
τεχνικές απαιτήσεις για τη διασυνοριακή 
διαλειτουργικότητα και ασφάλεια των 
μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης η 
οποία αναφέρεται στο άρθρο 39 
παράγραφος 2. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να εργαστεί για τον καθορισμό προτύπων και τεχνικών απαιτήσεων και όχι 
για τη διαδικασία συντονισμού μεταξύ κρατών μελών.
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Τροπολογία 205
Jürgen Creutzmann

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. en

Αιτιολόγηση

Εάν ένας πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης αποφασίσει να μην παρέχει αναγνωρισμένες 
υπηρεσίες εμπιστοσύνης, τότε δεν πρέπει να φέρει πρόσθετη ευθύνη. Ο προσφεύγων μπορεί 
πάντοτε να αξιώσει αποζημίωση βάσει αστικού δικαίου.

Τροπολογία 206
Amelia Andersdotter

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.

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, ή όταν από 
λειτουργική ή τεχνική ανεπάρκεια εκδίδει 
εσφαλμένο πιστοποιητικό ή άλλο 
διαπιστευτήριο επαλήθευσης ταυτότητας, 
είτε με την έκδοση πιστοποιητικού ή 
διαπιστευτηρίου σε λάθος πρόσωπο ή με 
την έκδοση πιστοποιητικού ή 
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διαπιστευτηρίου που φέρει λάθος 
χαρακτηριστικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι καταστροφικές ανεπάρκειες του ισχύοντος συστήματος πιστοποίησης οφείλονται σε μεγάλο 
βαθμό στο γεγονός ότι οι ΣΥ αποποιούνται κάθε ευθύνη στις οικείες δηλώσεις διαδικασιών 
πιστοποίησης και στη συνέχεια εκτελούν υπηρεσίες όσο πιο φθηνά μπορούν, σε μία εξίσωση 
προς τα κάτω. Η αποκατάσταση της ευθύνης των ΣΥ είναι ο μόνος τρόπος για να διορθωθεί 
αυτό.

Τροπολογία 207
Silvia-Adriana Ţicău

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.

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.

Or. ro

Τροπολογία 208
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

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 

1. Ένας πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης 
είναι υπεύθυνος από την εθνική 
νομοθεσία για ζημία που προξενείται σε 
οποιαδήποτε οντότητα ή οποιοδήποτε 



AM\936276EL.doc 99/183 PE510.784v01-00

EL

με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 15 παράγραφος 1, εκτός εάν ο 
πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης μπορεί 
να αποδείξει ότι δεν ενήργησε αμελώς.

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.

Or. en

Τροπολογία 209
Amelia Andersdotter

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.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 22.

Τροπολογία 210
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ένας αναγνωρισμένος πάροχος 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης είναι υπεύθυνος 

διαγράφεται
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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.

Or. en

Τροπολογία 211
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται, 
τηρουμένων των αναλογιών, όταν 
εγγυάται, δυνάμει του άρθρου 11 
παράγραφος 1 στοιχείο β), ότι τηρούνται 
οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού 
από αναγνωρισμένο πάροχο υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης που είναι εγκατεστημένος 
σε τρίτη χώρα, εκτός εάν ο 
αναγνωρισμένος πάροχος υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης που είναι εγκατεστημένος 
στην Ένωση μπορεί να αποδείξει ότι ο 
προηγούμενος δεν ενήργησε αμελώς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μεταγενέστερες αλλαγές που απαιτούνται μετά τις προσθήκες που έγιναν στο άρθρο 11 
(προϋποθέσεις για την αποδοχή των αναγνωρισμένων παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης, οι 
οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες).

Τροπολογία 212
Silvia-Adriana Ţicău
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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 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.

Or. ro

Τροπολογία 213
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Με την επιφύλαξη των ακόλουθων 
προϋποθέσεων, οι πάροχοι υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης δύνανται να ορίζουν 
περιορισμούς σχετικά με τη χρήση των 
υπηρεσιών που παρέχουν:
α) ενημερώνουν δεόντως τους πελάτες 
τους πριν από τους εν λόγω περιορισμούς, 
και
β) οι περιορισμοί αυτοί είναι 
αναγνωρίσιμοι στους τρίτους.
Όταν οι πάροχοι υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης ορίζουν περιορισμούς 
σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών που 
παρέχουν σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, 
δεν είναι υπεύθυνοι για τις ζημίες που 
υπερβαίνουν τους ορισθέντες 
περιορισμούς.
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Or. en

Τροπολογία 214
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το εφαρμοστέο δίκαιο για τις 
υπηρεσίες εμπιστοσύνης, ιδίως όσον 
αφορά τις νομικές διαφορές, είναι το 
δίκαιο του κράτους μέλους στην 
επικράτεια του οποίου είναι 
εγκατεστημένο το πρόσωπο που λαμβάνει 
την υπηρεσία, υπό την επιφύλαξη της 
κοινής βούλησης του εν λόγω προσώπου 
και του παρόχου της υπηρεσίας 
εμπιστοσύνης να αποφασίσουν άλλως.

Or. fr

Τροπολογία 215
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9α
Οι συμφωνίες μεταξύ παρόχων 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης ή μεταξύ των 
αναγνωρισμένων παρόχων υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης και των αρχών που είναι 
υπεύθυνες για το κοινοποιούμενο 
σύστημα ταυτοποίησης, πρέπει να 
καθορίζουν τα όρια ευθύνης.

Or. en
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Τροπολογία 216
Jürgen Creutzmann

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. en

Τροπολογία 217
Jürgen Creutzmann

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, εφόσον:

α) ο αναγνωρισμένος πάροχος υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης πληροί τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό 
και έχει διαπιστευθεί δυνάμει εθελοντικού 
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μηχανισμού πιστοποίησης, καθιερωμένου 
σε κράτος μέλος· ή
β) ένας αναγνωρισμένος πάροχος 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης ο οποίος είναι 
εγκατεστημένος εντός της Ένωσης και 
πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται 
στον παρόντα κανονισμό εγγυάται τη 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού· ή
γ) 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της οδηγίας σχετικά με τις ηλεκτρονικές υπογραφές, ο πάροχος υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης τρίτης χώρας θα μπορούσε είτε να πιστοποιείται εθελοντικά ή να βασίζεται στην 
εγγύηση ενός καθιερωμένου παρόχου παροχής υπηρεσιών. Δεν είναι σαφές γιατί η εν λόγω 
αναγνώριση υπηρεσιών τρίτης χώρας πρέπει πλέον να είναι δυνατή μόνο μετά την πολύπλοκη 
διαπραγμάτευση διεθνούς συμφωνίας. Οι προσθήκες είναι εμπνευσμένες από την διατύπωση 
του αντίστοιχου άρθρου στην αρχική οδηγία.

Τροπολογία 218
Jean-Pierre Audy

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 

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 
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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.

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 και εφόσον η τρίτη χώρα στην 
οποία είναι εγκατεστημένοι οι εν λόγω 
πάροχοι δέχεται, κατ’ εφαρμογή της 
αρχής της αμοιβαιότητας, να γίνονται 
αποδεκτές στην επικράτειά της οι 
αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης 
και τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά που 
παρέχονται από αναγνωρισμένους 
παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης οι 
οποίοι είναι εγκατεστημένοι εντός της 
επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Εφαρμογή της αρχής της αμοιβαιότητας.

Τροπολογία 219
Sajjad Karim

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 

1. Οι υπηρεσίες εμπιστοσύνης που 
παρέχονται από παρόχους υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης, οι οποίοι είναι 
εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες, 
αναγνωρίζονται ως νομικά ισοδύναμες 
προς αναγνωρισμένες υπηρεσίες 
εμπιστοσύνης που παρέχονται από 
αναγνωρισμένους παρόχους υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης, οι οποίοι είναι 
εγκατεστημένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
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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.

εφόσον οι υπηρεσίες εμπιστοσύνης που 
προέρχονται από την τρίτη χώρα 
συμμορφώνονται με τις σχετικές 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, 
όπως αποφαίνεται το εποπτικό όργανο 
που είναι εγκατεστημένο σε κράτος 
μέλος.

Or. en

Τροπολογία 220
Amelia Andersdotter

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 υπηρεσίες εμπιστοσύνης και τα 
πιστοποιητικά που παρέχονται από 
παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης, οι 
οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες 
χώρες, γίνονται αποδεκτά ως υπηρεσίες 
εμπιστοσύνης και πιστοποιητικά που 
παρέχονται από αναγνωρισμένους 
παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης, οι 
οποίοι είναι εγκατεστημένοι εντός της 
επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
εφόσον οι υπηρεσίες εμπιστοσύνης και τα 
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.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Μία γλωσσική διόρθωση (δεν αφορά το ελληνικό κείμενο) + η διαγραφή του 
‘αναγνωρισμένος/η/ο’.

Τροπολογία 221
Sajjad Karim

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.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

If third country trust service providers meet the supervision requirements set out in this 
chapter, their services should be accepted by EU Supervisory Bodies (this would reflect the 
arrangements set out in  Article 7.1(a) of the current e-signatures directive). This proposal 
would require third country governments to draw up bilateral agreements with the EU to 
cover individual trust service providers and this agreement would also require third country 
governments to legally recognise all Qualified Trust Services from anywhere in the EU which 
seems a disproportionate, time-consuming and an unnecessary bureaucratic and potentially 
costly process.

Τροπολογία 222
Amelia Andersdotter
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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 υπηρεσίες 
εμπιστοσύνης και πιστοποιητικά που 
εκδίδονται από 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, συμπεριλαμβανομένης της 
απαίτησης για διαφάνεια που ορίζεται 
στο άρθρο 8 και της απαίτησης για 
ευθύνη που ορίζεται στο άρθρο 9.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία στο άρθρο 9 παράγραφος 1.

Τροπολογία 223
Pilar del Castillo Vera

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 

2. Αναφορικά με την παράγραφο 1, η 
Επιτροπή επαληθεύει ότι 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 
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σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, 
ιδίως δε αναφορικά με την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων, την ασφάλεια και 
την εποπτεία.

τους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης 
σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, 
ιδίως δε αναφορικά με την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων, την ασφάλεια και 
την εποπτεία.

Or. en

Τροπολογία 224
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11 διαγράφεται
Επεξεργασία και προστασία δεδομένων
1. Οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης 
και τα εποπτικά όργανα εξασφαλίζουν 
την ορθή και νόμιμη επεξεργασία 
σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ κατά 
την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
2. Οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης 
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα 
σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ. Η εν 
λόγω επεξεργασία περιορίζεται αυστηρά 
στα ελάχιστα δεδομένα που χρειάζονται 
για την έκδοση και τη διατήρηση ενός 
πιστοποιητικού ή την παροχή υπηρεσίας 
εμπιστοσύνης.
3. Οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης 
εγγυώνται το απόρρητο και την 
ακεραιότητα των δεδομένων που 
σχετίζονται με ένα πρόσωπο στο οποίο 
παρέχεται η υπηρεσία εμπιστοσύνης.
4. Με την επιφύλαξη των εννόμων 
συνεπειών των ψευδωνύμων δυνάμει της 
εθνικής νομοθεσίας, τα κράτη μέλη δεν 
εμποδίζουν τους παρόχους υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης να αναφέρουν στο 
πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής 
ψευδώνυμο αντί του ονόματος του 
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υπογράφοντος.

Or. en

(Βλ. διατύπωση του άρθρου 4a (νέο) όπως προτείνεται.)

Αιτιολόγηση

Το εν λόγω άρθρο έχει μεταφερθεί στο άρθρο 4α (νέο), και έχει βελτιωθεί με σαφέστερη 
διατύπωση.

Τροπολογία 225
Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης 
παρέχουν στους χρήστες πληροφορίες 
σχετικά με τη συλλογή, την επικοινωνία 
και τη διατήρηση των προσωπικών τους 
δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 226
Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης 
παρέχουν στους χρήστες τα μέσα για να 
ελέγχουν τα προσωπικά τους δεδομένα 
και να ασκούν το δικαίωμα προστασίας 
των δεδομένων τους.

Or. en
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Τροπολογία 227
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από ή για 
λογαριασμό του παρόχου υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης, όταν αυτό είναι απολύτως 
απαραίτητο για την εγγύηση της 
ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών για 
τους σκοπούς της συμμόρφωσης με τις 
απαιτήσεις των άρθρων 11, 15, 16 και 19, 
θεωρείται έννομο συμφέρον κατά την 
έννοια του άρθρου 7 στοιχείου στ) της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να είναι αναγκαία σε περίπτωση 
παραβίασης ή σε περίπτωση λήψης αντιμέτρων, και πρέπει να αποτελεί, όταν κρίνεται 
απολύτως απαραίτητο, «έννομο συμφέρον» βάσει της οδηγίας για την προστασία των 
δεδομένων και, συνεπώς, να είναι νόμιμη.

Τροπολογία 228
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Δυνατότητα πρόσβασης για άτομα με 
ειδικές ανάγκες

Δυνατότητα πρόσβασης για άτομα με 
ειδικές απαιτήσεις

Or. en

Τροπολογία 229
Amelia Andersdotter
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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 απαιτήσεις, 
οποτεδήποτε αυτό είναι δυνατό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έτσι αποφεύγεται το ενδεχόμενο συζήτησης σχετικά με το τι συνιστά πραγματική αναπηρία, ενώ 
αποφεύγεται η αρνητική διατύπωση όταν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις τις οποίες ενδέχεται να 
έχουν οι χρήστες, οι καταναλωτές και οι πολίτες για πολλούς και ποικίλους λόγους.

Τροπολογία 230
Jürgen Creutzmann

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 αναπηρία, οποτεδήποτε αυτό 
είναι ευλόγως δυνατό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν καθίσταται σαφές τι σημαίνει πραγματικά η έκφραση «οποτεδήποτε αυτό είναι δυνατό»: 
θεωρητικά δυνατό, τεχνικά δυνατό ή οικονομικά δυνατό; Υπάρχει μεγάλο περιθώριο νομικής 
αβεβαιότητας, γεγονός που πρέπει να αντιμετωπιστεί.
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Τροπολογία 231
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφοι 1 και 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν έναν κατάλληλο
φορέα που είναι εγκατεστημένος στην 
επικράτειά τους ή, κατόπιν αμοιβαίας 
συμφωνίας, σε άλλο κράτος μέλος, υπό 
την ευθύνη του ορίζοντος κράτους 
μέλους. Στα εποπτικά όργανα παρέχονται 
όλες οι εξουσίες εποπτείας και 
διερεύνησης που είναι αναγκαίες για την 
άσκηση των καθηκόντων τους.

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν έναν εποπτικό
φορέα που είναι εγκατεστημένος στην 
επικράτειά τους.

1α. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τα ονόματα και τις διευθύνσεις 
των αντίστοιχων εποπτικών οργάνων που 
έχουν ορίσει.

Or. en

Τροπολογία 232
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν έναν κατάλληλο
φορέα που είναι εγκατεστημένος στην 
επικράτειά τους ή, κατόπιν αμοιβαίας 
συμφωνίας, σε άλλο κράτος μέλος, υπό την 
ευθύνη του ορίζοντος κράτους μέλους. Στα 
εποπτικά όργανα παρέχονται όλες οι 
εξουσίες εποπτείας και διερεύνησης που 
είναι αναγκαίες για την άσκηση των 
καθηκόντων τους.

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν έναν εποπτικό
φορέα που είναι εγκατεστημένος στην 
επικράτειά τους ή, κατόπιν αμοιβαίας 
συμφωνίας, σε άλλο κράτος μέλος, υπό την 
ευθύνη του ορίζοντος κράτους μέλους. Το 
εποπτικό όργανο, οι διευθύνσεις του και 
τα ονόματα των υπευθύνων 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή. Στα 
εποπτικά όργανα παρέχονται οι 
κατάλληλοι πόροι που είναι αναγκαίοι για 
την άσκηση των καθηκόντων τους.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι κύριες εξουσίες των εποπτικών οργάνων απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό, ωστόσο 
είναι σημαντικό τα όργανα αυτά να μπορούν να λειτουργούν σωστά. Επιπλέον, ως «εξουσίες 
διερεύνησης» ενδέχεται να υπονοούνται εξουσίες που συνήθως διαθέτουν αποκλειστικά και 
μόνο οι αρχές επιβολής του νόμου, και αυτό θα υπερέβαινε το αναγκαίο.

Τροπολογία 233
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν έναν κατάλληλο 
φορέα που είναι εγκατεστημένος στην 
επικράτειά τους ή, κατόπιν αμοιβαίας 
συμφωνίας, σε άλλο κράτος μέλος, υπό 
την ευθύνη του ορίζοντος κράτους μέλους. 
Στα εποπτικά όργανα παρέχονται όλες οι 
εξουσίες εποπτείας και διερεύνησης που 
είναι αναγκαίες για την άσκηση των 
καθηκόντων τους.

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν έναν κατάλληλο 
εποπτικό φορέα που είναι εγκατεστημένος 
στην επικράτειά τους ή, κατόπιν αμοιβαίας 
συμφωνίας, ένα ευρωπαϊκό εποπτικό 
όργανο, υπό την ευθύνη του ορίζοντος 
κράτους μέλους. Στα εποπτικά όργανα 
παρέχονται όλες οι εξουσίες εποπτείας και 
διερεύνησης που είναι αναγκαίες για την 
άσκηση των καθηκόντων τους.

Or. ro

Τροπολογία 234
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το εν λόγω εποπτικό όργανο είναι 
υπεύθυνο για την εκτέλεση των 
ακόλουθων καθηκόντων:

2. Το εν λόγω εποπτικό όργανο οφείλει, 
στον βαθμό που είναι δυνατό, να 
διασφαλίσει τα εξής:

Or. en
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Τροπολογία 235
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το εν λόγω εποπτικό όργανο είναι 
υπεύθυνο για την εκτέλεση των 
ακόλουθων καθηκόντων:

2. Το εν λόγω εποπτικό όργανο οφείλει να 
εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Πιο συνοπτική διατύπωση.

Τροπολογία 236
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να παρακολουθεί τους παρόχους
υπηρεσιών εμπιστοσύνης που είναι 
εγκατεστημένοι στην επικράτεια του 
κράτους μέλους που τους έχει ορίσει, 
προκειμένου να διασφαλίσει ότι πληρούν 
τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο 
άρθρο 15·

α) να διασφαλίζει ότι οι πάροχοι
υπηρεσιών εμπιστοσύνης και οι 
αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης που είναι εγκατεστημένοι 
στην επικράτεια του κράτους μέλους που 
τους έχει ορίσει, πληρούν τις απαιτήσεις 
του παρόντος κανονισμού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πιο συνοπτική διατύπωση που συνδυάζει τους αναγνωρισμένους και μη αναγνωρισμένους 
παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης.

Τροπολογία 237
Silvia-Adriana Ţicău
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να παρακολουθεί τους παρόχους 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης που είναι 
εγκατεστημένοι στην επικράτεια του 
κράτους μέλους που τους έχει ορίσει, 
προκειμένου να διασφαλίσει ότι πληρούν 
τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 
15·

α) να παρακολουθεί τους παρόχους 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης που είναι 
εγκατεστημένοι στην επικράτεια του 
κράτους μέλους που του έχει ή των 
κρατών μελών που τους έχουν ορίσει, 
προκειμένου να διασφαλίσει ότι πληρούν 
τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 
15·

Or. ro

Τροπολογία 238
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να παρακολουθεί τους παρόχους
υπηρεσιών εμπιστοσύνης που είναι 
εγκατεστημένοι στην επικράτεια του 
κράτους μέλους που τους έχει ορίσει, 
προκειμένου να διασφαλίσει ότι πληρούν 
τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο 
άρθρο 15·

α) να πληρούν τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό οι 
πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης που 
είναι εγκατεστημένοι στην επικράτεια του 
κράτους μέλους που τους έχει ορίσει·

Or. en

Τροπολογία 239
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να αναλαμβάνει την εποπτεία 
αναγνωρισμένων παρόχων υπηρεσιών 

διαγράφεται
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εμπιστοσύνης εγκατεστημένων στην 
επικράτεια του κράτους μέλους που το 
ορίζει και των αναγνωρισμένων 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης που παρέχουν 
ώστε να εξασφαλίζει ότι οι φορείς αυτοί 
και οι αναγνωρισμένες υπηρεσίες 
εμπιστοσύνης που παρέχουν πληρούν τις 
ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισμού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Συγχωνεύεται με το προηγούμενο στοιχείο. Περιττή διάταξη.

Τροπολογία 240
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να αναλαμβάνει την εποπτεία 
αναγνωρισμένων παρόχων υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης εγκατεστημένων στην 
επικράτεια του κράτους μέλους που το 
ορίζει και των αναγνωρισμένων
υπηρεσιών εμπιστοσύνης που παρέχουν 
ώστε να εξασφαλίζει ότι οι φορείς αυτοί 
και οι αναγνωρισμένες υπηρεσίες 
εμπιστοσύνης που παρέχουν πληρούν τις 
ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισμού·

β) να πληρούν τις ισχύουσες απαιτήσεις 
του παρόντος κανονισμού οι 
αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης 
που παρέχονται από αναγνωρισμένους 
παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης· και

Or. en

Τροπολογία 241
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να αναλαμβάνει την εποπτεία 
αναγνωρισμένων παρόχων υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης εγκατεστημένων στην 
επικράτεια του κράτους μέλους που το 
ορίζει και των αναγνωρισμένων υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης που παρέχουν ώστε να 
εξασφαλίζει ότι οι φορείς αυτοί και οι 
αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης 
που παρέχουν πληρούν τις ισχύουσες 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού·

β) να αναλαμβάνει την εποπτεία 
αναγνωρισμένων παρόχων υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης εγκατεστημένων στην 
επικράτεια του κράτους μέλους που το 
ορίζει ή των κρατών μελών που το 
ορίζουν και των αναγνωρισμένων 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης που παρέχουν 
ώστε να εξασφαλίζει ότι οι φορείς αυτοί 
και οι αναγνωρισμένες υπηρεσίες 
εμπιστοσύνης που παρέχουν πληρούν τις 
ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισμού·

Or. ro

Τροπολογία 242
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να αναλαμβάνει την εποπτεία 
αναγνωρισμένων παρόχων υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης εγκατεστημένων στην 
επικράτεια του κράτους μέλους που το 
ορίζει και των αναγνωρισμένων
υπηρεσιών εμπιστοσύνης που παρέχουν 
ώστε να εξασφαλίζει ότι οι φορείς αυτοί 
και οι αναγνωρισμένες υπηρεσίες 
εμπιστοσύνης που παρέχουν πληρούν τις 
ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισμού·

β) να αναλαμβάνει την εποπτεία παρόχων 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης εγκατεστημένων 
στην επικράτεια του κράτους μέλους που 
το ορίζει και των υπηρεσιών εμπιστοσύνης 
που παρέχουν ώστε να εξασφαλίζει ότι οι 
φορείς αυτοί και οι υπηρεσίες 
εμπιστοσύνης που παρέχουν πληρούν τις 
ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισμού·

Or. en

Τροπολογία 243
Sajjad Karim
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) εάν απαιτείται βάσει του άρθρου 10, 
να διασφαλίζει ότι οι πάροχοι υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης που είναι εγκατεστημένοι 
σε τρίτες χώρες και οι υπηρεσίες 
εμπιστοσύνης που παρέχουν, πληρούν τις 
ισχύουσες απαιτήσεις που καθορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό·

Or. en

Τροπολογία 244
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να εξασφαλίζει ότι οι σχετικές 
πληροφορίες και τα δεδομένα που 
αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 
στοιχείο ζ) και καταγράφονται από 
αναγνωρισμένους παρόχους υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης, διαφυλάσσονται και 
παραμένουν προσβάσιμα μετά τη 
διακοπή των δραστηριοτήτων ενός 
αναγνωρισμένου παρόχου υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης, για κατάλληλο διάστημα, 
με στόχο τη διαφύλαξη της συνέχειας της 
υπηρεσίας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 245
Jürgen Creutzmann
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να εξασφαλίζει ότι οι σχετικές 
πληροφορίες και τα δεδομένα που 
αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 
στοιχείο ζ) και καταγράφονται από 
αναγνωρισμένους παρόχους υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης, διαφυλάσσονται και 
παραμένουν προσβάσιμα μετά τη διακοπή 
των δραστηριοτήτων ενός αναγνωρισμένου 
παρόχου υπηρεσιών εμπιστοσύνης, για 
κατάλληλο διάστημα, με στόχο τη 
διαφύλαξη της συνέχειας της υπηρεσίας.

γ) να εξασφαλίζει ότι οι σχετικές 
πληροφορίες και τα δεδομένα που 
αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 
στοιχείο ζ) και καταγράφονται από 
αναγνωρισμένους παρόχους υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης, διαφυλάσσονται και 
παραμένουν προσβάσιμα μετά τη διακοπή 
των δραστηριοτήτων ενός αναγνωρισμένου 
παρόχου υπηρεσιών εμπιστοσύνης, για 
κατάλληλο διάστημα, λαμβάνοντας 
ιδιαίτερα υπόψη την περίοδο ισχύος των 
υπηρεσιών, με στόχο τη διαφύλαξη της 
συνέχειας της υπηρεσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εισάγεται διευκρίνιση σχετικά με την κατάλληλη περίοδο διατήρησης.

Τροπολογία 246
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Με σκοπό τη διασφάλιση της 
συνέχειας της υπηρεσίας, το εποπτικό 
όργανο είναι σε θέση να θεσπίζει 
διατάξεις προγραμματισμού λήξης σε 
περιπτώσεις όπου οι αναγνωρισμένοι 
πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης παύουν 
τις δραστηριότητές τους.

Or. en
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Τροπολογία 247
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε εποπτικό όργανο υποβάλλει 
ετήσια έκθεση σχετικά με τις 
δραστηριότητες εποπτείας του τελευταίου
ημερολογιακού έτους προς την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη έως τα τέλη του
πρώτου τριμήνου του επόμενου έτους. Η 
εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει 
τουλάχιστον:

3. Ετησίως και το αργότερο έως την 31η 
Μαρτίου, κάθε εποπτικό όργανο 
υποβάλλει στην Επιτροπή αφενός έκθεση 
σχετικά με τις δραστηριότητες εποπτείας 
του προηγούμενου ημερολογιακού έτους 
και αφετέρου τη σύνοψη των 
κοινοποιήσεων παραβιάσεων που έλαβε 
από τους παρόχους υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 15 
παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 248
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε εποπτικό όργανο υποβάλλει 
ετήσια έκθεση σχετικά με τις 
δραστηριότητες εποπτείας του τελευταίου 
ημερολογιακού έτους προς την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη έως τα τέλη του 
πρώτου τριμήνου του επόμενου έτους. Η 
εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει 
τουλάχιστον:

3. Κάθε εποπτικό όργανο δημοσιεύει
ετήσια έκθεση σχετικά με τις 
δραστηριότητες εποπτείας του τελευταίου 
ημερολογιακού έτους έως τα τέλη του 
πρώτου τριμήνου του επόμενου έτους. Η 
εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει 
τουλάχιστον:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μεγαλύτερη διαφάνεια θα αυξήσει τις πιθανότητες διόρθωσης των τεχνικών σφαλμάτων και 
εντοπισμού των μη ασφαλών τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση ή 
επαλήθευση της ταυτότητας. Είναι εύκολο για ένα κεντρικό εποπτικό όργανο το οποίο είναι 
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ούτως ή άλλως επιφορτισμένο να λαμβάνει πολλές κοινοποιήσεις, να τις καθιστά διαθέσιμες 
στο κοινό, τους ερευνητές και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Τροπολογία 249
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) πληροφορίες σχετικά με τις 
δραστηριότητες εποπτείας του·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 250
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) συνοπτική παρουσίαση των 
κοινοποιήσεων παραβάσεων που έχουν 
λάβει οι πάροχοι υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης σύμφωνα με το άρθρο 15 
παράγραφος 2·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 251
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) συνοπτική παρουσίαση των β) όλες τις κοινοποιήσεις παραβάσεων 
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κοινοποιήσεων παραβάσεων που έχουν 
λάβει οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης 
σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2·

που έχουν λάβει οι πάροχοι υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης σύμφωνα με το άρθρο 15 
παράγραφος 2·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μεγαλύτερη διαφάνεια θα αυξήσει τις πιθανότητες διόρθωσης των τεχνικών σφαλμάτων και 
εντοπισμού των μη ασφαλών τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση ή 
επαλήθευση της ταυτότητας. Είναι εύκολο για ένα κεντρικό εποπτικό όργανο το οποίο είναι 
ούτως ή άλλως επιφορτισμένο να λαμβάνει πολλές κοινοποιήσεις, να τις καθιστά διαθέσιμες 
στο κοινό, τους ερευνητές και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Τροπολογία 252
Sajjad Karim

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 
παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης, τις 
αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης 
που αυτοί παρέχουν, τα προϊόντα που 
χρησιμοποιούν και τη γενική περιγραφή 
των πελατών τους.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 253
Jürgen Creutzmann

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 

διαγράφεται



PE510.784v01-00 124/183 AM\936276EL.doc

EL

εμπιστοσύνης, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών για τους ίδιους τους 
παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης, τις 
αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης 
που αυτοί παρέχουν, τα προϊόντα που 
χρησιμοποιούν και τη γενική περιγραφή 
των πελατών τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν καθίσταται σαφές για ποιον λόγο ένα εποπτικό όργανο πρέπει να ξοδεύει σημαντικούς 
πόρους για τη συλλογή πληροφοριών από την αγορά.

Τροπολογία 254
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή θέτει στη διάθεση των 
κρατών μελών την ετήσια έκθεση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3.

Or. en

Τροπολογία 255
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη τα 
ονόματα και τις διευθύνσεις των 
αντίστοιχων καθορισμένων εποπτικών 
οργάνων τους.

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Συγχωνεύεται με την παράγραφο 1.

Τροπολογία 256
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη τα 
ονόματα και τις διευθύνσεις των 
αντίστοιχων καθορισμένων εποπτικών 
οργάνων τους.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 257
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη τα 
ονόματα και τις διευθύνσεις των 
αντίστοιχων καθορισμένων εποπτικών 
οργάνων τους.

4. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν τα ονόματα 
και τις διευθύνσεις των αντίστοιχων 
καθορισμένων εποπτικών οργάνων τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μεγαλύτερη διαφάνεια θα αυξήσει τις πιθανότητες διόρθωσης των τεχνικών σφαλμάτων και 
εντοπισμού των μη ασφαλών τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση ή 
επαλήθευση της ταυτότητας. Είναι εύκολο για ένα κεντρικό εποπτικό όργανο το οποίο είναι 
ούτως ή άλλως επιφορτισμένο να λαμβάνει πολλές κοινοποιήσεις, να τις καθιστά διαθέσιμες 
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στο κοινό, τους ερευνητές και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Τροπολογία 258
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 38 σχετικά με τον 
καθορισμό των διαδικασιών που 
εφαρμόζονται για τα καθήκοντα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθύνη του εποπτικού οργάνου μπορεί να είναι μόνο η διασφάλιση ότι θα παρακολουθεί την 
επίδοση ενός παρόχου υπηρεσιών και την παροχή υπηρεσιών του με βάση τα κριτήρια και τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό – δεν μπορεί να «εξασφαλίζει ότι» οι 
πάροχοι υπηρεσιών «πληρούν τις […] απαιτήσεις», κάτι το οποίο αποτελεί ευθύνη του παρόχου 
της υπηρεσίας. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι υπάρχει σαφής διαχωριστική γραμμή μεταξύ αυτού 
καθαυτού τού ρόλου και ευθύνης του εποπτικού οργάνου, και της ευθύνης του παρόχου
υπηρεσιών. Αυτά τα δύο δεν πρέπει να συγχέονται.

Τροπολογία 259
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή δύναται να καθορίζει, με 
την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, τις 
περιστάσεις, τις μορφές και τις 
διαδικασίες για την έκθεση που 
προβλέπεται στην παράγραφο 3. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 

6. Η Επιτροπή δύναται να καθορίζει, με 
την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, τις 
μορφές και τις διαδικασίες για την έκθεση 
που προβλέπεται στην παράγραφο 3. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
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προβλέπεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. προβλέπεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η λέξη «περιστάσεις» φαίνεται ασαφής και περιττή.

Τροπολογία 260
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα εποπτικά όργανα συνεργάζονται 
ώστε να ανταλλάσσουν ορθή πρακτική και 
να παρέχουν μεταξύ τους, στο 
συντομότερο δυνατό χρόνο, τις σχετικές 
πληροφορίες και αμοιβαία συνδρομή, έτσι 
ώστε να μπορούν να διεξάγονται κατά 
τρόπο συνεπή οι δραστηριότητες αυτές. Η 
αμοιβαία συνδρομή καλύπτει, ειδικότερα, 
αιτήματα παροχής πληροφοριών και 
εποπτικά μέτρα, όπως αιτήσεις για τη 
διενέργεια επιθεωρήσεων σε σχέση με 
ελέγχους ασφάλειας, όπως αναφέρεται στα 
άρθρα 15, 16 και 17.

1. Τα εποπτικά όργανα συνεργάζονται 
ώστε να ανταλλάσσουν ορθή πρακτική. 
Ένα εποπτικό όργανο, κατόπιν λήψης
αιτήματος από άλλο εποπτικό όργανο, 
παρέχει στο εν λόγω όργανο συνδρομή, 
έτσι ώστε να μπορούν να διεξάγονται κατά 
τρόπο συνεπή οι δραστηριότητές τους. Τα 
εποπτικά όργανα συνεργάζονται επίσης, 
σε περίπτωση αιτήματος, σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 για τον 
καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης 
και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά 
την εμπορία των προϊόντων1. Επιπλέον, η 
αμοιβαία συνδρομή μπορεί να καλύπτει, 
επίσης, αιτήματα παροχής πληροφοριών 
και εποπτικά μέτρα σε σχέση με τις 
εκθέσεις αξιολόγησης της συμμόρφωσης, 
όπως αναφέρεται στα άρθρα 15, 16 και 17 
του παρόντος κανονισμού.

______________
1 ΕΕ L 218, της 13.8.2008, σ. 30.

Or. en
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Τροπολογία 261
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα εποπτικά όργανα συνεργάζονται 
ώστε να ανταλλάσσουν ορθή πρακτική και 
να παρέχουν μεταξύ τους, στο 
συντομότερο δυνατό χρόνο, τις σχετικές 
πληροφορίες και αμοιβαία συνδρομή, έτσι 
ώστε να μπορούν να διεξάγονται κατά 
τρόπο συνεπή οι δραστηριότητες αυτές. Η 
αμοιβαία συνδρομή καλύπτει, ειδικότερα, 
αιτήματα παροχής πληροφοριών και 
εποπτικά μέτρα, όπως αιτήσεις για τη 
διενέργεια επιθεωρήσεων σε σχέση με 
ελέγχους ασφάλειας, όπως αναφέρεται στα 
άρθρα 15, 16 και 17.

1. Τα εποπτικά όργανα συνεργάζονται 
ώστε να ανταλλάσσουν ορθή πρακτική.
Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος, 
παρέχουν αμοιβαία συνδρομή, έτσι ώστε 
να μπορούν να διεξάγονται κατά τρόπο 
συνεπή οι δραστηριότητες αυτές. Τα 
αιτήματα για συνδρομή ενδέχεται να 
καλύπτουν, ειδικότερα, αιτήματα παροχής 
πληροφοριών και εποπτικά μέτρα, όπως
αιτήσεις για τη διενέργεια επιθεωρήσεων 
σε σχέση με ελέγχους συμμόρφωσης, 
όπως αναφέρεται στα άρθρα 15, 16 και 17.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εισάγεται πιο συνοπτική διατύπωση και ορισμός της συνδρομής, ούτως ώστε τα εποπτικά 
όργανα να μπορούν να ζητούν συνδρομή μόνο σε δικαιολογημένες περιπτώσεις.

Τροπολογία 262
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ένα εποπτικό όργανο στο οποίο 
απευθύνεται ένα αίτημα συνδρομής δεν 
μπορεί να αρνηθεί να ανταποκριθεί σε 
αυτό, εκτός εάν:

2. Ένα εποπτικό όργανο στο οποίο 
απευθύνεται ένα αίτημα συνδρομής μπορεί 
να αρνηθεί το εν λόγω αίτημα όταν ισχύει 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Or. en
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Τροπολογία 263
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ένα εποπτικό όργανο στο οποίο 
απευθύνεται ένα αίτημα συνδρομής δεν 
μπορεί να αρνηθεί να ανταποκριθεί σε 
αυτό, εκτός εάν:

2. Ένα εποπτικό όργανο μπορεί να 
αρνηθεί ένα αίτημα συνδρομής εφόσον:

Or. en

Αιτιολόγηση

Πιο συνοπτική διατύπωση.

Τροπολογία 264
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δεν είναι αρμόδιο να ασχοληθεί με το 
αίτημα· ή

α) το εποπτικό όργανο δεν είναι αρμόδιο 
να παρέχει την αιτούμενη συνδρομή·

Or. en

Τροπολογία 265
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δεν είναι αρμόδιο να ασχοληθεί με το 
αίτημα· ή

α) δεν κατέχει την απαιτούμενη 
εμπειρογνωμοσύνη ώστε να ασχοληθεί με 
το αίτημα· ή
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Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σαφές από το άρθρο 13 ότι στην εποπτική αρχή έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες που 
απαιτούνται προκειμένου να φέρει εις πέρας την αποστολή της. Η Επιτροπή μάλλον αναφέρεται 
στο επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης της εποπτικής αρχής.

Τροπολογία 266
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος  2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) η αιτούμενη συνδρομή δεν είναι 
ανάλογη με τις τυποποιημένες 
δραστηριότητες εποπτείας του εποπτικού 
οργάνου·

Or. en

Τροπολογία 267
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η συμμόρφωση με το αίτημα θα ήταν 
ασυμβίβαστη με τον παρόντα κανονισμό.

β) η συμμόρφωση με το αίτημα θα
υπερέβαινε τα όρια των αρμοδιοτήτων 
και των εξουσιών του εποπτικού οργάνου 
που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι προφανές ότι το εποπτικό όργανο δεν θα λάμβανε μέτρα που παραβιάζουν τον παρόντα 
κανονισμό. Ωστόσο, μπορεί να διατυπωθούν αιτήματα που υπερβαίνουν τις αρμοδιότητες που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.
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Τροπολογία 268
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η συμμόρφωση με το αίτημα θα ήταν 
ασυμβίβαστη με τον παρόντα κανονισμό.

β) η αιτούμενη συνδρομή θα ήταν 
ασυμβίβαστη με τον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 269
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όπου κρίνεται σκόπιμο, τα εποπτικά 
όργανα δύνανται να διεξάγουν κοινές 
έρευνες στις οποίες θα συμμετέχει 
προσωπικό των εποπτικών οργάνων 
άλλων κρατών μελών.

διαγράφεται

Το εποπτικό όργανο του κράτους μέλους 
όπου θα πραγματοποιηθεί η έρευνα, 
σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο, 
δύναται να μεταβιβάσει τα καθήκοντα 
έρευνας στο προσωπικό τού 
επικουρούμενου εποπτικού οργάνου. Οι εν 
λόγω εξουσίες δύναται να ασκηθούν μόνο 
υπό την καθοδήγηση και την παρουσία 
του προσωπικού τού εποπτικού οργάνου 
υποδοχής. Το προσωπικό τού 
επικουρούμενου εποπτικού οργάνου 
υπόκειται στο εθνικό δίκαιο του 
εποπτικού οργάνου υποδοχής. Το 
εποπτικό όργανο υποδοχής αναλαμβάνει 
την ευθύνη για τις δράσεις του 
επικουρούμενου εποπτικού οργάνου.
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Or. en

Τροπολογία 270
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Όπου κρίνεται σκόπιμο, τα εποπτικά 
όργανα δύνανται να διεξάγουν κοινές 
έρευνες στις οποίες θα συμμετέχει 
προσωπικό των εποπτικών οργάνων 
άλλων κρατών μελών.

Όπου κρίνεται σκόπιμο, τα εποπτικά 
όργανα δύνανται να διεξάγουν κοινές 
εποπτικές δράσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η λέξη «έρευνα» φαίνεται να είναι στενά συνδεδεμένη με τις αρχές επιβολής του νόμου. 
Επιπλέον, η διατύπωση «κοινές δράσεις» ήδη αφήνει να εννοηθεί ότι σε αυτές εμπλέκεται το 
προσωπικό περισσοτέρων του ενός εποπτικών οργάνων, ως εκ τούτου η περαιτέρω επεξήγηση 
θεωρείται περιττή.

Τροπολογία 271
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Το εποπτικό όργανο του κράτους μέλους 
όπου θα πραγματοποιηθεί η έρευνα, 
σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο, 
δύναται να μεταβιβάσει τα καθήκοντα 
έρευνας στο προσωπικό τού 
επικουρούμενου εποπτικού οργάνου. Οι εν 
λόγω εξουσίες δύναται να ασκηθούν μόνο 
υπό την καθοδήγηση και την παρουσία 
του προσωπικού τού εποπτικού οργάνου 
υποδοχής. Το προσωπικό τού 
επικουρούμενου εποπτικού οργάνου 

διαγράφεται
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υπόκειται στο εθνικό δίκαιο του 
εποπτικού οργάνου υποδοχής. Το 
εποπτικό όργανο υποδοχής αναλαμβάνει 
την ευθύνη για τις δράσεις του 
επικουρούμενου εποπτικού οργάνου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο σκοπός της εν λόγω παραγράφου δεν είναι απολύτως σαφής. Εάν ένα κράτος μέλος επιτρέπει 
την ανάθεση εξουσιών σε δημόσιους φορείς άλλων κρατών μελών, τότε δεν καθίσταται 
αναγκαία η ύπαρξη νομικής βάσης σε επίπεδο ΕΕ εν προκειμένω. Ωστόσο, εάν ένα κράτος 
μέλος διαθέτει την εν λόγω εξουσία, τότε είναι επίσης φυσικό να διαθέτει και την εξουσία να 
ορίζει συγκεκριμένες προϋποθέσεις και διαδικασίες. Λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη 
προστιθέμενης αξίας και την αρχή της επικουρικότητας, η παρούσα παράγραφος πρέπει να 
διαγραφεί.

Τροπολογία 272
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή δύναται, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, να προσδιορίζει 
τις μορφές και τις διαδικασίες αμοιβαίας 
συνδρομής που προβλέπονται στο παρόν 
άρθρο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 39 
παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο δεν απαιτεί απαραίτητα μια εκτελεστική πράξη καθώς τα καθήκοντα των εποπτικών 
οργάνων ορίζονται με σαφήνεια.

Τροπολογία 273
Sajjad Karim
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή δύναται, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, να προσδιορίζει 
τις μορφές και τις διαδικασίες αμοιβαίας 
συνδρομής που προβλέπονται στο παρόν 
άρθρο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 39 
παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 για τη διαπίστευση και εποπτεία της αγοράς επιτρέπει ήδη 
τις επιθεωρήσεις, κατά συνέπεια οι αναφορές σε επιθεωρήσεις σε αυτό το σημείο ενδέχεται να 
προκαλέσουν σύγχυση και ενέχουν τον κίνδυνο θέσπισης i) περιττών επικαλύψεων και ii) πιο 
επαχθούς και δαπανηρής απαίτησης από ό,τι έχει ήδη συμφωνηθεί και εκτελείται στα κράτη 
μέλη.

Τροπολογία 274
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης που 
είναι εγκατεστημένοι στην επικράτεια της 
Ένωσης λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά 
και οργανωτικά μέτρα για τη διαχείριση 
των κινδύνων για την ασφάλεια των 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης που παρέχουν. 
Λαμβανομένων υπόψη των πλέον 
πρόσφατων τεχνικών δυνατοτήτων, τα 
μέτρα αυτά πρέπει να εξασφαλίζουν ότι το 
επίπεδο ασφάλειας είναι ανάλογο με το 
βαθμό του κινδύνου. Συγκεκριμένα, θα
ληφθούν μέτρα για την πρόληψη και την 
ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου των 

Οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης που 
είναι εγκατεστημένοι στην επικράτεια της 
Ένωσης λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά 
και οργανωτικά μέτρα για τη διαχείριση 
των κινδύνων για την ασφάλεια των 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης που παρέχουν. 
Λαμβανομένων υπόψη των πλέον 
πρόσφατων τεχνικών δυνατοτήτων, τα 
μέτρα αυτά πρέπει να εξασφαλίζουν ότι το 
επίπεδο ασφάλειας είναι ανάλογο με το 
βαθμό του κινδύνου. Θα ληφθούν μέτρα 
για την πρόληψη και την ελαχιστοποίηση 
του αντίκτυπου των συμβάντων σχετικά με 
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συμβάντων σχετικά με την ασφάλεια και 
την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για 
τις δυσμενείς επιπτώσεις τυχόν τέτοιων 
συμβάντων.

την ασφάλεια και την ενημέρωση των 
ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων 
των υπογραφόντων και των 
συμβαλλόμενων μερών, για όλες τις 
παραβιάσεις της ασφάλειας που ενδέχεται 
να τους επηρεάσουν. Οι πάροχοι 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης πρέπει επίσης 
να λαμβάνουν, με ίδιες δαπάνες, 
κατάλληλα και άμεσα μέτρα για να 
αποτρέπονται τυχόν νέοι, απρόβλεπτοι 
κίνδυνοι ασφάλειας και να 
αποκαθίσταται το κανονικό επίπεδο 
ασφάλειας της υπηρεσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση να αποτρέπονται κίνδυνοι ασφάλειας και να αποκαθίσταται το κανονικό επίπεδο 
ασφάλειας προκύπτει από την αιτιολογική σκέψη 20 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η διαγραφή της αναφοράς στο «αναγνωρισμένο ανεξάρτητο 
όργανο» παρέχει μεγαλύτερη σαφήνεια ως προς το ποια αιτήματα τίθενται στο εν λόγω 
ανεξάρτητο όργανο. Βλ. επίσης τροπολογία του άρθρου 16 παράγραφος 1.

Τροπολογία 275
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης που 
είναι εγκατεστημένοι στην επικράτεια της 
Ένωσης λαμβάνουν τα κατάλληλα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη 
διαχείριση των κινδύνων για την 
ασφάλεια των υπηρεσιών εμπιστοσύνης 
που παρέχουν. Λαμβανομένων υπόψη των 
πλέον πρόσφατων τεχνικών δυνατοτήτων, 
τα μέτρα αυτά πρέπει να εξασφαλίζουν ότι 
το επίπεδο ασφάλειας είναι ανάλογο με το 
βαθμό του κινδύνου. Συγκεκριμένα, θα 
ληφθούν μέτρα για την πρόληψη και την 

Οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης 
διαχειρίζονται τους κινδύνους για την 
ασφάλεια των υπηρεσιών εμπιστοσύνης 
που παρέχουν σύμφωνα με την ισχύουσα 
βιομηχανική βέλτιστη πρακτική και τα 
βιομηχανικά πρότυπα. Λαμβανομένων 
υπόψη των τελευταίων τεχνολογικών 
εξελίξεων, κάθε μέτρο πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι το επίπεδο ασφάλειας 
είναι ανάλογο με το βαθμό του κινδύνου. 
Συγκεκριμένα, θα ληφθούν μέτρα για την 
πρόληψη και την ελαχιστοποίηση του 
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ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου των 
συμβάντων σχετικά με την ασφάλεια και 
την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για 
τις δυσμενείς επιπτώσεις τυχόν τέτοιων 
συμβάντων.

αντίκτυπου των συμβάντων σχετικά με την 
ασφάλεια και την ενημέρωση των 
ενδιαφερομένων για τις δυσμενείς 
επιπτώσεις τυχόν τέτοιων συμβάντων.

Or. en

Τροπολογία 276
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης που 
είναι εγκατεστημένοι στην επικράτεια της 
Ένωσης λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά 
και οργανωτικά μέτρα για τη διαχείριση 
των κινδύνων για την ασφάλεια των 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης που παρέχουν. 
Λαμβανομένων υπόψη των πλέον 
πρόσφατων τεχνικών δυνατοτήτων, τα 
μέτρα αυτά πρέπει να εξασφαλίζουν ότι το
επίπεδο ασφάλειας είναι ανάλογο με το 
βαθμό του κινδύνου. Συγκεκριμένα, θα 
ληφθούν μέτρα για την πρόληψη και την 
ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου των 
συμβάντων σχετικά με την ασφάλεια και 
την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για
τις δυσμενείς επιπτώσεις τυχόν τέτοιων
συμβάντων.

Οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης που 
είναι εγκατεστημένοι στην επικράτεια της 
Ένωσης λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά 
και οργανωτικά μέτρα για τη διαχείριση 
των κινδύνων για την ασφάλεια των 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης που παρέχουν. 
Λαμβανομένης υπόψη της τεχνολογικής 
εξέλιξης, τα μέτρα αυτά πρέπει να τηρούν 
πλήρως τα δικαιώματα όσον αφορά την 
προστασία δεδομένων και να 
εξασφαλίζουν επίπεδο ασφάλειας ανάλογο 
με το βαθμό του κινδύνου. Συγκεκριμένα, 
θα ληφθούν μέτρα για την πρόληψη και 
την ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου των 
συμβάντων σχετικά με την ασφάλεια και 
την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για 
τις δυσμενείς επιπτώσεις τυχόν 
σημαντικών συμβάντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στις τεχνολογικές εξελίξεις φαίνεται πιο κατάλληλη και περιγράφει καλύτερα τη 
συνεχιζόμενη διαδικασία προσαρμογής στις νέες τεχνολογίες. Επίσης, οι «πλέον πρόσφατες 
τεχνικές δυνατότητες» θα μπορούσαν να εκληφθούν λανθασμένα ως «καλύτερη διαθέσιμη
τεχνολογία», γεγονός που θα εξαιρούσε τον παράγοντα του κόστους και θα δημιουργούσε 
δυσανάλογες επιβαρύνσεις για τους παρόχους υπηρεσιών, κάτι που προφανώς δεν είναι ο 
σκοπός της διάταξης. Τέλος, μόνο σημαντικά περιστατικά πρέπει να αναφέρονται προκειμένου 
να αποφεύγεται η δυσανάλογη επιβάρυνση και ο κατακλυσμός των χρηστών με πληροφορίες.
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Τροπολογία 277
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης που 
είναι εγκατεστημένοι στην επικράτεια της 
Ένωσης λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά 
και οργανωτικά μέτρα για τη διαχείριση 
των κινδύνων για την ασφάλεια των 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης που παρέχουν. 
Λαμβανομένων υπόψη των πλέον 
πρόσφατων τεχνικών δυνατοτήτων, τα 
μέτρα αυτά πρέπει να εξασφαλίζουν ότι το 
επίπεδο ασφάλειας είναι ανάλογο με το 
βαθμό του κινδύνου. Συγκεκριμένα, θα 
ληφθούν μέτρα για την πρόληψη και την 
ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου των 
συμβάντων σχετικά με την ασφάλεια και 
την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για 
τις δυσμενείς επιπτώσεις τυχόν τέτοιων 
συμβάντων.

Οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης που 
είναι εγκατεστημένοι στην επικράτεια της 
Ένωσης ή παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα 
με το άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού
λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα για τη διαχείριση των 
κινδύνων για την ασφάλεια και την 
ανθεκτικότητα των υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης που παρέχουν. 
Λαμβανομένων υπόψη των πλέον 
πρόσφατων τεχνικών δυνατοτήτων, τα 
μέτρα αυτά πρέπει να εξασφαλίζουν ότι το 
επίπεδο ασφάλειας είναι ανάλογο με το 
βαθμό του κινδύνου. Συγκεκριμένα, θα 
ληφθούν μέτρα για την πρόληψη και την 
ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου των 
συμβάντων σχετικά με την ασφάλεια και 
την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για 
τις δυσμενείς επιπτώσεις τυχόν τέτοιων 
συμβάντων.

Or. en

Τροπολογία 278
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Με την επιφύλαξη του άρθρου 16 
παράγραφος 1, κάθε πάροχος υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης μπορεί να υποβάλει στο 
εποπτικό όργανο την έκθεση ενός ελέγχου 
ασφάλειας που διενεργήθηκε από 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 16 
παράγραφος 1, οι πάροχοι υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης υποβάλλουν στο εποπτικό 
όργανο την έκθεση αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης που παρέχεται από φορέα 
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αναγνωρισμένο ανεξάρτητο φορέα για να 
επιβεβαιώσει ότι έχουν ληφθεί τα 
κατάλληλα μέτρα ασφάλειας.

αξιολόγησης της συμμόρφωσης για να 
επιβεβαιώσουν ότι έχουν ληφθεί τα 
κατάλληλα μέτρα ασφάλειας.

Or. en

Τροπολογία 279
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Με την επιφύλαξη του άρθρου 16 
παράγραφος 1, κάθε πάροχος υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης μπορεί να υποβάλει στο 
εποπτικό όργανο την έκθεση ενός ελέγχου 
ασφάλειας που διενεργήθηκε από 
αναγνωρισμένο ανεξάρτητο φορέα για να 
επιβεβαιώσει ότι έχουν ληφθεί τα 
κατάλληλα μέτρα ασφάλειας.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 16 
παράγραφος 1, κάθε πάροχος υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης υποβάλει στο εποπτικό 
όργανο, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση και το αργότερο εντός έξι 
μηνών από την έναρξη των εργασιών του,
την έκθεση ενός ελέγχου συμμόρφωσης
που διενεργήθηκε από αναγνωρισμένο 
ανεξάρτητο φορέα για να επιβεβαιώσει ότι 
έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα 
ασφάλειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη την αξιοπιστία και τις απαιτήσεις ασφάλειας των υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης, πρέπει να διενεργείται πάντα υποχρεωτικός έλεγχος.

Τροπολογία 280
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Με την επιφύλαξη του άρθρου 16 
παράγραφος 1, κάθε πάροχος υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης μπορεί να υποβάλει στο 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 16 
παράγραφος 1, κάθε πάροχος υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης δημοσιεύει την έκθεση ενός 
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εποπτικό όργανο την έκθεση ενός ελέγχου 
ασφάλειας που διενεργήθηκε από 
αναγνωρισμένο ανεξάρτητο φορέα για να 
επιβεβαιώσει ότι έχουν ληφθεί τα 
κατάλληλα μέτρα ασφάλειας.

ελέγχου ασφάλειας που διενεργήθηκε από 
ανεξάρτητο φορέα, με αποδεδειγμένη 
αρμοδιότητα διεξαγωγής ελέγχου, για να 
επιβεβαιώσει ότι έχουν ληφθεί τα 
κατάλληλα μέτρα ασφάλειας.

Or. en

(Βλ. επίσης την τροπολογία στο άρθρο 15 παράγραφος 1 εδάφιο 1.)

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση να αποτρέπονται κίνδυνοι ασφάλειας και να αποκαθίσταται το κανονικό επίπεδο 
ασφάλειας προκύπτει από την αιτιολογική σκέψη 20 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η διαγραφή της αναφοράς στον «αναγνωρισμένο ανεξάρτητο 
φορέα» παρέχει μεγαλύτερη σαφήνεια ως προς το ποια αιτήματα τίθενται στον εν λόγω 
ανεξάρτητο φορέα. Βλ. επίσης τροπολογία του άρθρου 16, παράγραφος 1.

Τροπολογία 281
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Με την επιφύλαξη του άρθρου 16 
παράγραφος 1, κάθε πάροχος υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης μπορεί να υποβάλει στο 
εποπτικό όργανο την έκθεση ενός ελέγχου 
ασφάλειας που διενεργήθηκε από 
αναγνωρισμένο ανεξάρτητο φορέα για να 
επιβεβαιώσει ότι έχουν ληφθεί τα 
κατάλληλα μέτρα ασφάλειας.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 16 
παράγραφος 1, κάθε πάροχος υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης υποβάλει στο εποπτικό 
όργανο την έκθεση ενός ελέγχου 
ασφάλειας που διενεργήθηκε από 
αναγνωρισμένο ανεξάρτητο φορέα για να 
επιβεβαιώσει ότι έχουν ληφθεί τα 
κατάλληλα μέτρα ασφάλειας.

Or. en

Τροπολογία 282
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης 
ενημερώνουν, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση και κατά το δυνατόν το 
αργότερο εντός 24 ωρών αφότου 
ενημερώθηκαν σχετικά, το αρμόδιο 
εποπτικό όργανο, τον αρμόδιο εθνικό 
φορέα για την ασφάλεια των πληροφοριών 
και άλλα σχετικά τρίτα μέρη, όπως αρχές 
προστασίας δεδομένων, για οποιαδήποτε 
παραβίαση της ασφάλειας ή απώλεια της 
ακεραιότητας που είχε σημαντικό
αντίκτυπο στην παρεχόμενη υπηρεσία 
εμπιστοσύνης και στα προσωπικά 
δεδομένα που διαφυλάσσονται σε αυτή.

Σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας 
του δικτύου, ο πάροχος υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης πρέπει να ενημερώνει τους 
υπογράφοντες και τα συμβαλλόμενα μέρη 
και, εφόσον ο κίνδυνος κείται εκτός του 
πεδίου των μέτρων που οφείλει να 
λαμβάνει ο πάροχος της υπηρεσίας, να 
τους ενημερώνει για όλες τις τυχόν 
δυνατότητες αποτροπής του, καθώς και 
για το αναμενόμενο κόστος τους. Οι 
πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης 
ενημερώνουν, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση και κατά το δυνατόν το 
αργότερο εντός 24 ωρών αφότου 
ενημερώθηκαν σχετικά, το αρμόδιο 
εποπτικό όργανο, τον αρμόδιο εθνικό 
φορέα για την ασφάλεια των πληροφοριών 
και, σε περίπτωση που προσωπικά 
δεδομένα εμπλέκονται στο συμβάν, τις
αρχές προστασίας δεδομένων, για 
οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειας ή 
απώλεια της ακεραιότητας που είχε 
αντίκτυπο στην παρεχόμενη υπηρεσία 
εμπιστοσύνης και στα προσωπικά 
δεδομένα που διαφυλάσσονται σε αυτή. Οι 
πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης 
κοινοποιούν αφενός τις παραβιάσεις 
ασφάλειας στα οικεία συστήματα, και 
αφετέρου τυχόν παραβιάσεις ασφαλείας 
που παρατηρούν στα συστήματα άλλων 
παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εν λόγω ορισμός σχετικά με την παραβίαση της ασφάλειας και τις υποχρεώσεις του παρόχου 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης αντλείται από το άρθρο 4 παράγραφος 2 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής 
στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Επιπλέον, υπάρχει διευκρίνιση, η οποία αναφέρει 
ότι οι παραβιάσεις που αφορούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κοινοποιούνται στις αρχές 
προστασίας δεδομένων στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.
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Τροπολογία 283
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης 
ενημερώνουν, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση και κατά το δυνατόν το 
αργότερο εντός 24 ωρών αφότου 
ενημερώθηκαν σχετικά, το αρμόδιο
εποπτικό όργανο, τον αρμόδιο εθνικό 
φορέα για την ασφάλεια των πληροφοριών 
και άλλα σχετικά τρίτα μέρη, όπως αρχές
προστασίας δεδομένων, για οποιαδήποτε 
παραβίαση της ασφάλειας ή απώλεια της 
ακεραιότητας που είχε σημαντικό 
αντίκτυπο στην παρεχόμενη υπηρεσία 
εμπιστοσύνης και στα προσωπικά 
δεδομένα που διαφυλάσσονται σε αυτή.

Οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης 
ενημερώνουν, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση αφότου ενημερώθηκαν 
σχετικά, το εποπτικό όργανο και, όπου 
κρίνεται σκόπιμο, άλλα σχετικά όργανα, 
όπως τον αρμόδιο εθνικό φορέα για την 
ασφάλεια των πληροφοριών ή την αρχή
προστασίας δεδομένων, για οποιαδήποτε 
παραβίαση της ασφάλειας ή απώλεια της 
ακεραιότητας που είχε σημαντικό 
αντίκτυπο στην παρεχόμενη υπηρεσία 
εμπιστοσύνης και στα προσωπικά 
δεδομένα που διαφυλάσσονται σε αυτή.

Or. en

Τροπολογία 284
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης 
ενημερώνουν, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση και κατά το δυνατόν το 
αργότερο εντός 24 ωρών αφότου 
ενημερώθηκαν σχετικά, το αρμόδιο 
εποπτικό όργανο, τον αρμόδιο εθνικό 
φορέα για την ασφάλεια των πληροφοριών 
και άλλα σχετικά τρίτα μέρη, όπως αρχές 
προστασίας δεδομένων, για οποιαδήποτε 
παραβίαση της ασφάλειας ή απώλεια της 
ακεραιότητας που είχε σημαντικό 
αντίκτυπο στην παρεχόμενη υπηρεσία 
εμπιστοσύνης και στα προσωπικά 

Οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης 
ενημερώνουν, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση αφότου ενημερώθηκαν 
σχετικά, το αρμόδιο εποπτικό όργανο και, 
όπου κρίνεται σκόπιμο, τον αρμόδιο 
εθνικό φορέα για την ασφάλεια των 
πληροφοριών και άλλα σχετικά τρίτα μέρη, 
όπως αρχές προστασίας δεδομένων, για 
οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειας ή 
απώλεια της ακεραιότητας που είχε 
σημαντικό αντίκτυπο στην παρεχόμενη 
υπηρεσία εμπιστοσύνης.
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δεδομένα που διαφυλάσσονται σε αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις που δεν χρειάζεται να ενημερωθούν όλες οι 
προαναφερθείσες αρχές. Δεν φαίνεται σκόπιμο να ορισθεί ακριβής προθεσμία και δεν 
περιλαμβάνεται επίσης στην πρόταση οδηγίας της Επιτροπής για την ασφάλεια δικτύων και 
πληροφοριών. Επίσης, οι αναφορές σε προσωπικά δεδομένα θεωρούνται περιττές καθώς οι 
κοινοποιήσεις παραβιάσεων ρυθμίζονται στον προτεινόμενο γενικό κανονισμό για την 
προστασία δεδομένων. Η παρέκκλιση ή η αλληλοεπικάλυψη των κανόνων ενδέχεται να 
προκαλέσει σύγχυση και νομική αβεβαιότητα όσον αφορά τις υποχρεώσεις των παρόχων.

Τροπολογία 285
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης 
ενημερώνουν, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση και κατά το δυνατόν το 
αργότερο εντός 24 ωρών αφότου 
ενημερώθηκαν σχετικά, το αρμόδιο 
εποπτικό όργανο, τον αρμόδιο εθνικό 
φορέα για την ασφάλεια των πληροφοριών 
και άλλα σχετικά τρίτα μέρη, όπως αρχές 
προστασίας δεδομένων, για οποιαδήποτε 
παραβίαση της ασφάλειας ή απώλεια της 
ακεραιότητας που είχε σημαντικό 
αντίκτυπο στην παρεχόμενη υπηρεσία 
εμπιστοσύνης και στα προσωπικά 
δεδομένα που διαφυλάσσονται σε αυτή.

Οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης 
ενημερώνουν, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση και κατά το δυνατόν το 
αργότερο εντός 24 ωρών αφότου 
ενημερώθηκαν σχετικά και επιβεβαίωσαν 
ότι υπάρχει παραβίαση, το αρμόδιο 
εποπτικό όργανο, τον αρμόδιο εθνικό 
φορέα για την ασφάλεια των πληροφοριών 
και άλλα σχετικά τρίτα μέρη, όπως αρχές 
προστασίας δεδομένων, για οποιαδήποτε 
παραβίαση της ασφάλειας ή απώλεια της 
ακεραιότητας που είχε σημαντικό 
αντίκτυπο στην παρεχόμενη υπηρεσία 
εμπιστοσύνης και στα προσωπικά 
δεδομένα που διαφυλάσσονται σε αυτή.

Or. en

Τροπολογία 286
Sajjad Karim
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Κατά περίπτωση, ιδίως αν μια παραβίαση 
της ασφάλειας ή η απώλεια της 
ακεραιότητας αφορά δύο ή περισσότερα 
κράτη μέλη, το εν λόγω εποπτικό όργανο 
ενημερώνει τα εποπτικά όργανα στα άλλα 
κράτη μέλη και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
για την Ασφάλεια Δικτύων και 
Πληροφοριών (ENISA).

Κατά περίπτωση, ιδίως αν μια παραβίαση 
της ασφάλειας ή η απώλεια της 
ακεραιότητας αφορά δύο ή περισσότερα 
κράτη μέλη, το κοινοποιούμενο εποπτικό 
όργανο ενημερώνει τα εποπτικά όργανα 
στα άλλα κράτη μέλη και τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και 
Πληροφοριών (ENISA).

Or. en

Τροπολογία 287
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Κατά περίπτωση, ιδίως αν μια παραβίαση 
της ασφάλειας ή η απώλεια της 
ακεραιότητας αφορά δύο ή περισσότερα 
κράτη μέλη, το εν λόγω εποπτικό όργανο 
ενημερώνει τα εποπτικά όργανα στα άλλα
κράτη μέλη και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
για την Ασφάλεια Δικτύων και 
Πληροφοριών (ENISA).

Κατά περίπτωση, ιδίως αν μια παραβίαση 
της ασφάλειας ή η απώλεια της 
ακεραιότητας αφορά δύο ή περισσότερα 
κράτη μέλη, το εν λόγω εποπτικό όργανο 
ενημερώνει τα εποπτικά όργανα στα εν 
λόγω κράτη μέλη και τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και 
Πληροφοριών (ENISA).

Or. en

Τροπολογία 288
Amelia Andersdotter

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

 Το εν λόγω εποπτικό όργανο μπορεί 
επίσης να ενημερώσει ή να ζητήσει από 
τον πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης να 
ενημερώσει το κοινό, εφόσον κρίνει ότι η 
δημοσιοποίηση της παραβίασης είναι 
απαραίτητη για λόγους δημόσιου 
συμφέροντος.

Το εν λόγω εποπτικό όργανο ενημερώνει
επίσης ή ζητεί από τον πάροχο υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης να ενημερώσει το κοινό. Η 
δημοσίευση πραγματοποιείται κατά 
κανόνα όσο πιο σύντομα είναι ευλόγως 
εφικτό· ωστόσο, ο πάροχος υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης μπορεί να ζητήσει 
προθεσμία για την αποκατάσταση των 
αδυναμιών. Εάν το εποπτικό όργανο τη 
χορηγήσει, η παρατεταμένη προθεσμία 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 45 ημέρες 
και ο πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης 
πρέπει να συμφωνήσει να αποζημιώσει 
όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, οπουδήποτε 
στον πλανήτη, έναντι ζημιών που 
προκύπτουν άμεσα από την 
παρατεταμένη προθεσμία κοινοποίησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μεγαλύτερη διαφάνεια θα αυξήσει τις πιθανότητες διόρθωσης των τεχνικών σφαλμάτων και 
εντοπισμού των μη ασφαλών τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση ή 
επαλήθευση της ταυτότητας. Είναι εύκολο για ένα κεντρικό εποπτικό όργανο το οποίο είναι 
ούτως ή άλλως επιφορτισμένο να λαμβάνει πολλές κοινοποιήσεις, να τις καθιστά διαθέσιμες 
στο κοινό, τους ερευνητές και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Τροπολογία 289
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Το εν λόγω εποπτικό όργανο μπορεί 
επίσης να ενημερώσει ή να ζητήσει από 
τον πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης να 
ενημερώσει το κοινό, εφόσον κρίνει ότι η 
δημοσιοποίηση της παραβίασης είναι 
απαραίτητη για λόγους δημόσιου 
συμφέροντος.

Το εν λόγω εποπτικό όργανο, σε 
διαβουλεύσεις με τον πάροχο υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης, μπορεί επίσης να 
ενημερώσει ή να ζητήσει από τον πάροχο 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης να ενημερώσει 
το κοινό, εφόσον κρίνει ότι η 
δημοσιοποίηση της παραβίασης είναι 
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απαραίτητη για λόγους δημόσιου 
συμφέροντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρότι η τελική απόφαση για την ενημέρωση του κοινού εμπίπτει στην αρμοδιότητα της 
δημόσιας αρχής, πρέπει επίσης να πραγματοποιηθεί διαβούλευση με τον πάροχο υπηρεσιών, 
καθώς ο πάροχος μπορεί να είναι σε καλύτερη θέση να αξιολογήσει τις επιπτώσεις της 
παραβίασης στους χρήστες καθώς και τις συνέπειες στην έρευνα των συμβάντων/στα μέτρα 
αποκατάστασης.

Τροπολογία 290
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – τρίτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Το εν λόγω εποπτικό όργανο μπορεί 
επίσης να ενημερώσει ή να ζητήσει από 
τον πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης να 
ενημερώσει το κοινό, εφόσον κρίνει ότι η 
δημοσιοποίηση της παραβίασης είναι 
απαραίτητη για λόγους δημόσιου 
συμφέροντος.

Το κοινοποιούμενο εποπτικό όργανο 
ενημερώνει επίσης ή ζητεί από τον πάροχο 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης να ενημερώσει 
το κοινό, εφόσον κρίνει ότι η 
δημοσιοποίηση της παραβίασης είναι 
απαραίτητη για λόγους δημόσιου 
συμφέροντος.

Or. en

Τροπολογία 291
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το εποπτικό όργανο παρέχει στον 
ENISA και την Επιτροπή μια σύνοψη 
των κοινοποιήσεων παραβιάσεων που 
έλαβε από παρόχους υπηρεσιών 

διαγράφεται
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εμπιστοσύνης μία φορά το χρόνο.

Or. en

Τροπολογία 292
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το εποπτικό όργανο παρέχει στον 
ENISA και την Επιτροπή μια σύνοψη των 
κοινοποιήσεων παραβιάσεων που έλαβε 
από παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης 
μία φορά το χρόνο.

3. Το εποπτικό όργανο παρέχει στον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια 
Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) και 
την Επιτροπή μια σύνοψη των 
κοινοποιήσεων παραβιάσεων που έλαβε 
από παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης 
μία φορά το χρόνο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση συντακτικού χαρακτήρα για την αποφυγή της χρήσης ακρωνυμίων.

Τροπολογία 293
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για την εφαρμογή των παραγράφων 1 
και 2, το αρμόδιο εποπτικό όργανο έχει την 
εξουσία να εκδίδει δεσμευτικές οδηγίες 
προς τους παρόχους υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης.

4. Για την εφαρμογή των παραγράφων 1 
και 2, το αρμόδιο εποπτικό όργανο έχει την 
εξουσία να εκδίδει δεσμευτικές οδηγίες 
προς τους παρόχους υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης. Το εποπτικό όργανο πρέπει 
να συντονίζει τις εν λόγω δεσμευτικές 
οδηγίες με άλλους αρμόδιους 
ρυθμιστικούς φορείς που εποπτεύουν 
δραστηριότητες του παρόχου υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης διαφορετικές από την 
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παροχή υπηρεσιών εμπιστοσύνης.

Or. en

Τροπολογία 294
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για την εφαρμογή των παραγράφων 1 
και 2, το αρμόδιο εποπτικό όργανο έχει 
την εξουσία να εκδίδει δεσμευτικές 
οδηγίες προς τους παρόχους υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης.

4. Για την εφαρμογή των παραγράφων 1 
και 2, το εποπτικό όργανο έχει την εξουσία 
να υποχρεώνει τους παρόχους υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης να λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να είναι σε θέση να 
πληρούν τις εν λόγω απαιτήσεις.

Or. en

Τροπολογία 295
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για την εφαρμογή των παραγράφων 1 
και 2, το αρμόδιο εποπτικό όργανο έχει την 
εξουσία να εκδίδει δεσμευτικές οδηγίες 
προς τους παρόχους υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης.

4. Για την εφαρμογή των παραγράφων 1 
και 2, το αρμόδιο εποπτικό όργανο έχει την 
εξουσία να εκδίδει δεσμευτικές οδηγίες 
προς τους παρόχους υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης. Όλες αυτές οι οδηγίες 
πρέπει να δημοσιεύονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αυξηθεί η εμπιστοσύνη στο σύστημα, είναι σημαντικό να λογοδοτούν και τα εποπτικά 
όργανα για τις συστάσεις που εκδίδουν στους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης.
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Τροπολογία 296
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για την εφαρμογή των παραγράφων 1 
και 2, το αρμόδιο εποπτικό όργανο έχει την 
εξουσία να εκδίδει δεσμευτικές οδηγίες 
προς τους παρόχους υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης.

4. Για να διασφαλισθεί η συμμόρφωση με 
τις παραγράφους 1 και 2, το αρμόδιο 
εποπτικό όργανο έχει την εξουσία να 
εκδίδει δεσμευτικές οδηγίες προς τους 
παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης.

Or. en

Τροπολογία 297
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Εάν οι διατάξεις που προβλέπονται 
στο παρόν άρθρο δεν είναι επαρκώς 
εφαρμόσιμες σε συγκεκριμένο 
τεχνολογικό πλαίσιο, η Επιτροπή ή 
οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος 
μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις μέσω του 
μηχανισμού έγκρισης των τεχνολογικών 
απαιτήσεων που ορίζεται στο 
κεφάλαιο ΙΙΙα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διατάξεις που δεν περιλαμβάνονται ρητώς στον κανονισμό από τους νομοθέτες είναι πιθανό να 
είναι τεχνικής φύσεως. Θα δημιουργηθεί νομική αβεβαιότητα εάν οι νομοθέτες αλλάξουν τη 
νομοθεσία μετά την έγκρισή της. Ο μηχανισμός που ορίζεται στο κεφάλαιο 3α (νέο) διασφαλίζει 
ότι λαμβάνονται τεχνικές αποφάσεις σε τεχνικό επίπεδο σε ένα φόρουμ όπου μπορούν να 
συμμετάσχουν πολυάριθμα ενδιαφερόμενα μέρη με περιεκτικό τρόπο, ενώ ταυτόχρονα 
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εξασφαλίζει ότι η πολιτική ακεραιότητα του νομοθετικού αρχείου παραμένει άθικτη.

Τροπολογία 298
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 38 σχετικά με τον 
περαιτέρω προσδιορισμό των μέτρων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω διάταξη είναι περιττή, εφόσον υφίσταται πλέον ο μηχανισμός του κεφαλαίου 3α 
(νέο).

Τροπολογία 299
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 38 σχετικά με τον 
περαιτέρω προσδιορισμό των μέτρων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Συγχωνεύθηκε με την παράγραφο που ακολουθεί.
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Τροπολογία 300
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 38 σχετικά με τον περαιτέρω 
προσδιορισμό των μέτρων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

5. Η Επιτροπή δύναται να καθορίζει, με 
την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, τον 
περαιτέρω προσδιορισμό των μέτρων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και τις 
μορφές και τις διαδικασίες, 
συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών, 
που ισχύουν για το σκοπό των 
παραγράφων 2 έως 3. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 301
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή δύναται να καθορίζει, με 
την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, τις 
περιστάσεις, τις μορφές και τις 
διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των 
προθεσμιών, που ισχύουν για το σκοπό 
των παραγράφων 1 έως 3. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω διάταξη είναι περιττή, εφόσον υφίσταται πλέον ο μηχανισμός του κεφαλαίου 3α 
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(νέο), ο οποίος εμπιστεύεται την κωδικοποίηση των τεχνικών απαιτήσεων σε τεχνικά 
καταρτισμένα άτομα που βρίσκονται σε οργανισμούς κατάρτισης προτύπων.

Τροπολογία 302
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή δύναται να καθορίζει, με 
την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, τις 
περιστάσεις, τις μορφές και τις 
διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των 
προθεσμιών, που ισχύουν για το σκοπό 
των παραγράφων 1 έως 3. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να συνάδει ο παρών κανονισμός με τις βέλτιστες πρακτικές και τα πρότυπα, 
έτσι ώστε κάθε κανονιστικό σύστημα/πλαίσιο της ΕΕ να μην είναι αδικαιολόγητα επαχθές και 
δαπανηρό εις βάρος της καινοτομίας και της παροχής υπηρεσιών.

Τροπολογία 303
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή δύναται να καθορίζει, με 
την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, τις 
περιστάσεις, τις μορφές και τις 
διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των 
προθεσμιών, που ισχύουν για το σκοπό 
των παραγράφων 1 έως 3. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 

6. Η Επιτροπή δύναται να καθορίζει, με 
την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, τον 
περαιτέρω προσδιορισμό των μέτρων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και τις 
μορφές και τις διαδικασίες, 
συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών, 
που ισχύουν για το σκοπό των 
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με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2.

παραγράφων 1 έως 3. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εν λόγω μέτρα πρέπει να εκδίδονται με τη μορφή εκτελεστικών πράξεων.

Τροπολογία 304
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης ελέγχονται από 
αναγνωρισμένο ανεξάρτητο όργανο μία 
φορά το χρόνο, ώστε να επιβεβαιώνεται 
ότι οι ίδιοι και οι παρεχόμενες από αυτούς 
αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης 
πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό, και υποβάλλουν την 
έκθεση ελέγχου ασφάλειας που 
καταρτίζεται στο εποπτικό όργανο.

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης 
ελέγχονται μία φορά το χρόνο από 
ανεξάρτητο όργανο με αποδεδειγμένη 
αρμοδιότητα διεξαγωγής ελέγχου, ώστε 
να επιβεβαιώνεται ότι οι ίδιοι και οι 
παρεχόμενες από αυτούς υπηρεσίες 
εμπιστοσύνης πληρούν τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, και 
δημοσιεύουν και διαβιβάζουν στο 
εποπτικό όργανο την έκθεση ελέγχου 
ασφάλειας που καταρτίζεται. Σε 
περίπτωση που ο έλεγχος περιέχει 
εμπιστευτικές επιχειρηματικές 
πληροφορίες, η δημοσίευση των 
ευαίσθητων ενοτήτων μπορεί να 
καθυστερήσει από το εποπτικό όργανο, 
χωρίς όμως η καθυστέρηση να 
υπερβαίνει το ένα έτος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή της αναφοράς στο «αναγνωρισμένο ανεξάρτητο όργανο» παρέχει μεγαλύτερη 
σαφήνεια ως προς το ποια αιτήματα τίθενται στο εν λόγω ανεξάρτητο όργανο. Βλ. επίσης 
τροπολογία στο άρθρο 15, παράγραφος 1. Η διαφάνεια στους ελέγχους θα επιτρέψει σε 
μεγαλύτερη κοινότητα ερευνητών ασφάλειας να διασφαλίζουν τον υψηλότερο βαθμό 
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λογοδοσίας και ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Τροπολογία 305
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης ελέγχονται από 
αναγνωρισμένο ανεξάρτητο όργανο μία 
φορά το χρόνο, ώστε να επιβεβαιώνεται 
ότι οι ίδιοι και οι παρεχόμενες από αυτούς 
αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης 
πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό, και υποβάλλουν την 
έκθεση ελέγχου ασφάλειας που 
καταρτίζεται στο εποπτικό όργανο.

1. Οι αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης ελέγχονται από 
αναγνωρισμένο ανεξάρτητο όργανο ανά 
διετία και έπειτα από τυχόν σημαντικές 
τεχνολογικές ή οργανωτικές αλλαγές, 
ώστε να επιβεβαιώνεται ότι οι ίδιοι και οι 
παρεχόμενες από αυτούς αναγνωρισμένες 
υπηρεσίες εμπιστοσύνης πληρούν τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό, και υποβάλλουν την έκθεση 
ελέγχου συμμόρφωσης που καταρτίζεται 
στο εποπτικό όργανο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έκθεση δεν πρέπει να αφορά μόνο τις απαιτήσεις ασφάλειας, αλλά και όλες τις απαιτήσεις για 
τους αναγνωρισμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης που απορρέουν από τον παρόντα 
κανονισμό. Επιπροσθέτως, η διετής έκθεση αποτελεί ένα επαρκές και αναλογικό μέτρο, 
λαμβάνοντας υπόψη το διοικητικό και το οικονομικό βάρος που αυτή επιφέρει. Ωστόσο, σε 
περίπτωση σημαντικών αλλαγών, πρέπει να διεξάγεται έλεγχος προκειμένου να διασφαλισθεί 
ότι οι αλλαγές δεν επηρεάζουν τη συμμόρφωση.

Τροπολογία 306
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης ελέγχονται από 

1. Οι αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης ελέγχονται από 
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αναγνωρισμένο ανεξάρτητο όργανο μία 
φορά το χρόνο, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι 
οι ίδιοι και οι παρεχόμενες από αυτούς 
αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης 
πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό, και υποβάλλουν την 
έκθεση ελέγχου ασφάλειας που 
καταρτίζεται στο εποπτικό όργανο.

αναγνωρισμένο ανεξάρτητο όργανο μία 
φορά το χρόνο, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι 
οι ίδιοι και οι παρεχόμενες από αυτούς 
αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης 
πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό, και υποβάλλουν την 
έκθεση ελέγχου ασφάλειας που 
καταρτίζεται στο εποπτικό όργανο. Έπειτα 
από τρία έτη δραστηριοποίησης και 
εφόσον οι εκθέσεις του ετήσιου ελέγχου
δεν συνοδεύονται από καμία επιφύλαξη, 
οι προβλεπόμενοι στην παρούσα 
παράγραφο έλεγχοι πραγματοποιούνται 
ανά διετία·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρόταση που αποσκοπεί στην ελάττωση της συχνότητας των ελέγχων ώστε να μειωθεί το 
κόστος των αναγνωρισμένων παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης.

Τροπολογία 307
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης ελέγχονται από 
αναγνωρισμένο ανεξάρτητο όργανο μία 
φορά το χρόνο, ώστε να επιβεβαιώνεται 
ότι οι ίδιοι και οι παρεχόμενες από αυτούς 
αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης 
πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό, και υποβάλλουν την 
έκθεση ελέγχου ασφάλειας που 
καταρτίζεται στο εποπτικό όργανο.

1. Οι αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης ελέγχονται, σε ετήσια βάση, 
με ίδιες δαπάνες από οργανισμό 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης, ώστε να 
επιβεβαιώνεται ότι οι ίδιοι και οι 
παρεχόμενες από αυτούς αναγνωρισμένες 
υπηρεσίες εμπιστοσύνης πληρούν τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό, και υποβάλλουν στο εποπτικό 
όργανο την έκθεση αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης που καταρτίζεται.

Or. en
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Τροπολογία 308
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης ελέγχονται από 
αναγνωρισμένο ανεξάρτητο όργανο μία 
φορά το χρόνο, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι 
οι ίδιοι και οι παρεχόμενες από αυτούς 
αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης 
πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό, και υποβάλλουν την 
έκθεση ελέγχου ασφάλειας που 
καταρτίζεται στο εποπτικό όργανο.

1. Οι αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης ελέγχονται από
διαπιστευμένο ανεξάρτητο όργανο μία 
φορά το χρόνο, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι 
οι ίδιοι και οι παρεχόμενες από αυτούς 
αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης 
πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό, και υποβάλλουν στο 
εποπτικό όργανο την έκθεση ελέγχου 
συμμόρφωσης που καταρτίζεται.

Or. en

Τροπολογία 309
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, 
το εποπτικό όργανο μπορεί ανά πάσα 
στιγμή να ελέγξει τους αναγνωρισμένους 
φορείς παροχής υπηρεσιών εμπιστοσύνης, 
προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι οι ίδιοι
και οι παρεχόμενες από αυτούς 
αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης 
εξακολουθούν να πληρούν τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό, είτε με δική του 
πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήματος της 
Επιτροπής. Το εποπτικό όργανο 
ενημερώνει τις αρχές προστασίας 
δεδομένων για τα αποτελέσματα των 
ελέγχων του σε περίπτωση που φαίνεται 
ότι έχουν παραβιαστεί οι κανόνες 

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, 
το εποπτικό όργανο μπορεί ανά πάσα 
στιγμή να ελέγξει τους αναγνωρισμένους 
φορείς παροχής υπηρεσιών εμπιστοσύνης, 
προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι οι ίδιοι 
και οι παρεχόμενες από αυτούς 
αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης 
πληρούν τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Σε 
περίπτωση που φαίνεται ότι έχουν
παραβιαστεί οι κανόνες προστασίας 
προσωπικών δεδομένων που ορίζονται 
στην οδηγία 95/46/EΚ, το εποπτικό 
όργανο ενημερώνει τις αρχές προστασίας 
δεδομένων για τα αποτελέσματα των 
ελέγχων του.
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προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 310
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, 
το εποπτικό όργανο μπορεί ανά πάσα 
στιγμή να ελέγξει τους αναγνωρισμένους 
φορείς παροχής υπηρεσιών εμπιστοσύνης, 
προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι οι ίδιοι 
και οι παρεχόμενες από αυτούς 
αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης 
εξακολουθούν να πληρούν τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό, είτε με δική του 
πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήματος της 
Επιτροπής. Το εποπτικό όργανο 
ενημερώνει τις αρχές προστασίας 
δεδομένων για τα αποτελέσματα των 
ελέγχων του σε περίπτωση που φαίνεται 
ότι έχουν παραβιαστεί οι κανόνες 
προστασίας προσωπικών δεδομένων.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, 
σε περίπτωση αιτιολογημένης 
αμφιβολίας, το εποπτικό όργανο μπορεί 
ανά πάσα στιγμή να ελέγξει τους 
αναγνωρισμένους φορείς παροχής 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης, προκειμένου να 
επιβεβαιώσει ότι οι ίδιοι και οι 
παρεχόμενες από αυτούς αναγνωρισμένες 
υπηρεσίες εμπιστοσύνης εξακολουθούν να 
πληρούν τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, 
είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν 
αιτήματος ενός εποπτικού φορέα σε 
διαφορετικό κράτος μέλος. Το εποπτικό 
όργανο ενημερώνει τις αρχές προστασίας 
δεδομένων για τα αποτελέσματα των 
ελέγχων του σε περίπτωση που φαίνεται 
ότι έχουν παραβιαστεί οι κανόνες 
προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινισθεί ότι οι εν λόγω έλεγχοι δεν μπορούν να διεξάγονται αυθαίρετα, αλλά 
πρέπει να βασίζονται σε αιτιολογημένες ενδείξεις μη συμμόρφωσης. Η αναφορά «[κατόπιν 
αιτήματος] της Επιτροπής» διαγράφηκε καθώς τα εποπτικά όργανα μπορούν να αξιολογούν 
καλύτερα την αναγκαιότητα διεξαγωγής ενός τέτοιου ελέγχου.

Τροπολογία 311
Amelia Andersdotter
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, 
το εποπτικό όργανο μπορεί ανά πάσα 
στιγμή να ελέγξει τους αναγνωρισμένους
φορείς παροχής υπηρεσιών εμπιστοσύνης, 
προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι οι ίδιοι 
και οι παρεχόμενες από αυτούς 
αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης 
εξακολουθούν να πληρούν τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό, είτε με δική του 
πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήματος της 
Επιτροπής. Το εποπτικό όργανο
ενημερώνει τις αρχές προστασίας 
δεδομένων για τα αποτελέσματα των 
ελέγχων του σε περίπτωση που φαίνεται 
ότι έχουν παραβιαστεί οι κανόνες 
προστασίας προσωπικών δεδομένων.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, 
το εποπτικό όργανο μπορεί ανά πάσα 
στιγμή να ελέγξει τους φορείς παροχής 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης, προκειμένου να 
επιβεβαιώσει ότι οι ίδιοι και οι 
παρεχόμενες από αυτούς υπηρεσίες 
εμπιστοσύνης εξακολουθούν να πληρούν 
τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό, είτε με δική του 
πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήματος της 
Επιτροπής. Ο πάροχος υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης ενημερώνει τις αρχές 
προστασίας δεδομένων για τα 
αποτελέσματα των ελέγχων του σε 
περίπτωση που φαίνεται ότι έχουν 
παραβιαστεί οι κανόνες προστασίας 
προσωπικών δεδομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό εναρμονίζει τις απαιτήσεις κοινοποίησης των παραβιάσεων με τον κανονισμό για την 
προστασία των δεδομένων.

Τροπολογία 312
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το εποπτικό όργανο διαθέτει επίσης την 
εξουσία να εκδίδει δεσμευτικές οδηγίες
προς τους αναγνωρισμένους φορείς 
παροχής υπηρεσιών εμπιστοσύνης, 
προκειμένου να αποκαταστήσουν τη μη 
τήρηση των απαιτήσεων που αναφέρονται 
σε την έκθεση ελέγχου ασφάλειας.

3. Το εποπτικό όργανο διαθέτει επίσης την 
εξουσία να απαιτεί από τους 
αναγνωρισμένους φορείς παροχής 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης να 
αποκαταστήσουν τη μη τήρηση των 
απαιτήσεων που αναφέρονται στην έκθεση 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης.
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Or. en

Τροπολογία 313
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το εποπτικό όργανο διαθέτει επίσης την 
εξουσία να εκδίδει δεσμευτικές οδηγίες 
προς τους αναγνωρισμένους φορείς 
παροχής υπηρεσιών εμπιστοσύνης, 
προκειμένου να αποκαταστήσουν τη μη 
τήρηση των απαιτήσεων που αναφέρονται 
σε την έκθεση ελέγχου ασφάλειας.

3. Το εποπτικό όργανο διαθέτει επίσης την 
εξουσία να εκδίδει δεσμευτικές οδηγίες 
προς τους αναγνωρισμένους φορείς 
παροχής υπηρεσιών εμπιστοσύνης, 
προκειμένου να αποκαταστήσουν τη μη 
τήρηση των απαιτήσεων που ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχική διατύπωση εννοούσε ότι το εποπτικό όργανο θα είχε μόνο την εξουσία να εκδίδει 
δεσμευτικές οδηγίες βάσει του ελέγχου ασφαλείας. Δεν καθίσταται σαφής ο λόγος για τον οποίο 
οι εν λόγω εξουσίες πρέπει να περιορίζονται σε αυτήν την πηγή πληροφοριών.

Τροπολογία 314
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το εποπτικό όργανο διαθέτει επίσης την 
εξουσία να εκδίδει δεσμευτικές οδηγίες 
προς τους αναγνωρισμένους φορείς 
παροχής υπηρεσιών εμπιστοσύνης, 
προκειμένου να αποκαταστήσουν τη μη 
τήρηση των απαιτήσεων που αναφέρονται 
σε την έκθεση ελέγχου ασφάλειας.

3. Το εποπτικό όργανο διαθέτει επίσης την 
εξουσία να εκδίδει δεσμευτικές οδηγίες 
προς τους φορείς παροχής υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης, προκειμένου να 
αποκαταστήσουν τη μη τήρηση των 
απαιτήσεων που αναφέρονται σε την 
έκθεση ελέγχου ασφάλειας. Οι εν λόγω 
οδηγίες πρέπει να δημοσιεύονται.

Or. en



AM\936276EL.doc 159/183 PE510.784v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Για να αυξηθεί η εμπιστοσύνη στο σύστημα, είναι σημαντικό να λογοδοτούν και τα εποπτικά 
όργανα για τις συστάσεις που εκδίδουν στους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης.

Τροπολογία 315
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όσον αφορά την παράγραφο 3, εάν ο 
αναγνωρισμένος πάροχος υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης δεν αποκαταστήσει τη μη 
τήρηση οποιασδήποτε απαίτησης εντός 
της προθεσμίας που έχει οριστεί από το 
εποπτικό όργανο, θα απολέσει την 
αναγνώρισή του και θα ενημερωθεί από 
το εποπτικό όργανο ότι η κατάστασή του 
θα τροποποιηθεί αναλόγως στους 
καταλόγους εμπίστευσης που 
αναφέρονται στο άρθρο 18.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. τροποποίηση της αιτιολογικής σκέψης 22.

Τροπολογία 316
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όσον αφορά την παράγραφο 3, εάν ο 
αναγνωρισμένος πάροχος υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης δεν αποκαταστήσει τη μη 
τήρηση οποιασδήποτε απαίτησης εντός της 
προθεσμίας που έχει οριστεί από το 

4. Όσον αφορά την παράγραφο 3, εάν ο 
αναγνωρισμένος πάροχος υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης δεν αποκαταστήσει τη μη 
τήρηση οποιασδήποτε απαίτησης εντός της 
προθεσμίας και κατόπιν εφαρμογής μιας 
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εποπτικό όργανο, θα απολέσει την 
αναγνώρισή του και θα ενημερωθεί από το 
εποπτικό όργανο ότι η κατάστασή του θα 
τροποποιηθεί αναλόγως στους καταλόγους 
εμπίστευσης που αναφέρονται στο άρθρο 
18.

κατ’ αντιμωλία διαδικασίας που έχει 
οριστεί από το εποπτικό όργανο, θα 
απολέσει την αναγνώρισή του και θα 
ενημερωθεί από το εποπτικό όργανο ότι η 
κατάστασή του θα τροποποιηθεί αναλόγως 
στους καταλόγους εμπίστευσης που 
αναφέρονται στο άρθρο 18.

Or. fr

Τροπολογία 317
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 38 σχετικά με τον 
προσδιορισμό των προϋποθέσεων υπό τις 
οποίες αναγνωρίζεται το ανεξάρτητο 
όργανο που διενεργεί τον έλεγχο που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου, στο άρθρο 15 
παράγραφος 1 και στο άρθρο 17 
παράγραφος 1.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τεχνικές απαιτήσεις που έχουν ήδη κωδικοποιηθεί σε προηγούμενα σημεία αυτού του άρθρου 
είναι επαρκώς σαφείς σε πολιτικό επίπεδο ώστε να είναι εφαρμόσιμες.

Τροπολογία 318
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τεχνικές απαιτήσεις που έχουν ήδη κωδικοποιηθεί σε προηγούμενα τροποποιηθέντα σημεία 
αυτού του άρθρου, είναι επαρκώς σαφείς σε πολιτικό επίπεδο ώστε να είναι εφαρμόσιμες.

Τροπολογία 319
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 320
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 17 διαγράφεται
Έναρξη αναγνωρισμένης υπηρεσίας 
εμπιστοσύνης
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.
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 
αποδεικνύει ότι έχει υποβληθεί η 
κοινοποίηση.
3. Το εποπτικό όργανο επικυρώνει ότι ο 
αναγνωρισμένος πάροχος υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης και οι αναγνωρισμένες 
υπηρεσίες εμπιστοσύνης που παρέχει ο 
φορέας συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις του κανονισμού.
Το εποπτικό όργανο καταδεικνύει την 
κατάσταση αναγνώρισης των 
αναγνωρισμένων παρόχων υπηρεσιών και 
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.
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Εάν δεν ολοκληρωθεί η επαλήθευση 
εντός ενός μήνα, το εποπτικό όργανο 
ενημερώνει τον αναγνωρισμένο πάροχο 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης εξηγώντας τους 
λόγους της καθυστέρησης και ορίζοντας 
την προθεσμία εντός της οποίας θα 
ολοκληρωθεί η επαλήθευση.
4. Μια αναγνωρισμένη υπηρεσία 
εμπιστοσύνης η οποία έχει καταστεί 
αντικείμενο της κοινοποίησης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν μπορεί 
να αρνηθεί την εκπλήρωση διοικητικής 
διαδικασίας ή διατύπωσης από το οικείο 
όργανο του δημόσιου τομέα επειδή δεν 
περιλαμβάνεται στους καταλόγους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3.
5. Η Επιτροπή δύναται να καθορίζει, με 
την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, τις 
περιστάσεις, τις μορφές και τις 
διαδικασίες που ισχύουν για το σκοπό 
των παραγράφων 1, 2 και 3. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό το άρθρο διαγράφεται, δεδομένου ότι η γενική λογοδοσία και ευθύνη παρόχων υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης είναι πλέον τέτοια, ώστε μπορούν οι πάροχοι υπηρεσιών που χρειάζονται τις 
υπηρεσίες εμπιστοσύνης να αξιολογούν το επίπεδο ασφαλείας και να επιλέγουν αυτό που είναι 
το πλέον κατάλληλο για τις ανάγκες τους.

Τροπολογία 321
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 

1. Σε περίπτωση που οι πάροχοι 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης σκοπεύουν να 
ξεκινήσουν να παρέχουν αναγνωρισμένες 
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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.

υπηρεσίες εμπιστοσύνης, υποβάλλουν στο 
εποπτικό όργανο κοινοποίηση της 
πρόθεσής τους συνοδευόμενη από έκθεση
αξιολόγησης της συμμόρφωσης που έχει 
διενεργηθεί από αναγνωρισμένο 
ανεξάρτητο όργανο, σύμφωνα με το άρθρο 
16 παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 322
Jürgen Creutzmann

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 πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης 
κοινοποιούν στο εποπτικό όργανο την 
πρόθεσή τους 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. en

Αιτιολόγηση

Η θετική διαδικασία επαλήθευσης πρέπει να τίθεται ως όρος για την παροχή αναγνωρισμένων 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης.
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Τροπολογία 323
Pilar del Castillo Vera

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. 
Οι αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης δύνανται να ξεκινήσουν να 
παρέχουν την αναγνωρισμένη υπηρεσία 
εμπιστοσύνης αφότου υποβάλουν την 
έκθεση ελέγχου ασφάλειας στο εποπτικό 
όργανο, και μόνο αφότου τους αποδοθεί 
καθεστώς αναγνωρισμένου παρόχου.

Or. en

Τροπολογία 324
Jürgen Creutzmann

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 
αποδεικνύει ότι έχει υποβληθεί η 
κοινοποίηση.

2. Αφού υποβληθούν τα σχετικά έγγραφα 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, το 
εποπτικό όργανο επικυρώνει ότι ο 
πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης και οι 
υπηρεσίες εμπιστοσύνης που παρέχει 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού. Εάν η διαδικασία 
επαλήθευσης επιβεβαιώσει τη 
συμμόρφωση, το εποπτικό όργανο 
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παρέχει καθεστώς αναγνωρισμένου 
παρόχου υπηρεσιών εμπιστοσύνης και ο 
εν λόγω πάροχος μπορεί να ξεκινήσει να 
παρέχει αναγνωρισμένες υπηρεσίες 
εμπιστοσύνης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η θετική διαδικασία επαλήθευσης πρέπει να τίθεται ως όρος για την παροχή αναγνωρισμένων 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης.

Τροπολογία 325
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 
αποδεικνύει ότι έχει υποβληθεί η 
κοινοποίηση.

2. Κατόπιν αιτήματος, το εποπτικό 
όργανο έχει πρόσβαση στα τεχνικά και 
οργανωτικά σχέδια, το σχέδιο 
αδιάκοπτης διαχείρισης, έγγραφα 
πολιτικής υπηρεσιών ή κάθε άλλο 
έγγραφο που επικαλείται η έκθεση 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης. 

Or. en

Τροπολογία 326
Pilar del Castillo Vera

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 

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

καταλόγους εμπίστευσης που αναφέρονται 
στο άρθρο 18, πράγμα που αποδεικνύει ότι 
έχει επιβεβαιωθεί το καθεστώς 
αναγνωρισμένου παρόχου.

Or. en

Τροπολογία 327
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Συγχωνεύθηκε με τις παραγράφους 1 και 2.

Τροπολογία 328
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το εποπτικό όργανο επικυρώνει ότι ο 
πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης και οι 
υπηρεσίες εμπιστοσύνης που παρέχει ο 
φορέας συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 
του παρόντος κανονισμού, ιδίως με τις
απαιτήσεις που προβλέπονται για τους 
αναγνωρισμένους παρόχους υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης. Εάν το εποπτικό όργανο 
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καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο πάροχος 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης και οι 
υπηρεσίες εμπιστοσύνης που παρέχονται 
από αυτόν συμμορφώνονται προς τις εν 
λόγω απαιτήσεις, το εποπτικό όργανο 
παραχωρεί καθεστώς αναγνωρισμένου 
παρόχου υπηρεσιών εμπιστοσύνης και 
αναγνωρισμένων υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης και επισημαίνει αυτό το 
καθεστώς στους καταλόγους εμπίστευσης 
που αναφέρονται στο άρθρο 18, το 
αργότερο εντός δύο μηνών από την 
κοινοποίηση σύμφωνα με την 
παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 329
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 
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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 330
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το εποπτικό όργανο καταδεικνύει την 
κατάσταση αναγνώρισης των 
αναγνωρισμένων παρόχων υπηρεσιών και 
των αναγνωρισμένων υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης που παρέχουν οι φορείς 
αυτοί στους καταλόγους εμπίστευσης 
έπειτα από τη θετική ολοκλήρωση της 
επαλήθευσης χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση και εντός δύο εβδομάδων 
το αργότερο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς για τη διαδικασία επαλήθευσης μπορεί να χρειαστούν έως και τρεις μήνες, η προθεσμία 
δημοσίευσης πρέπει να είναι σχετικά μικρή.

Τροπολογία 331
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Εάν δεν ολοκληρωθεί η επαλήθευση εντός 
ενός μήνα, το εποπτικό όργανο ενημερώνει 
τον αναγνωρισμένο πάροχο υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης εξηγώντας τους λόγους της 
καθυστέρησης και ορίζοντας την 
προθεσμία εντός της οποίας θα 
ολοκληρωθεί η επαλήθευση.

Εάν δεν ολοκληρωθεί η επαλήθευση εντός 
ενός μήνα, το εποπτικό όργανο ενημερώνει 
τον αναγνωρισμένο πάροχο υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης εξηγώντας τους λόγους της 
καθυστέρησης και ορίζοντας την 
προθεσμία εντός της οποίας θα 
ολοκληρωθεί η επαλήθευση.   Αν ο 
πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης έχει 
υποβάλει την αναγκαία τεκμηρίωση, η 
επαλήθευση ολοκληρώνεται εντός 
προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τους 
εννέα μήνες από την ημερομηνία 
κοινοποίησης.

Or. ro
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Τροπολογία 332
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Εάν δεν ολοκληρωθεί η επαλήθευση εντός 
ενός μήνα, το εποπτικό όργανο ενημερώνει 
τον αναγνωρισμένο πάροχο υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης εξηγώντας τους λόγους της 
καθυστέρησης και ορίζοντας την 
προθεσμία εντός της οποίας θα 
ολοκληρωθεί η επαλήθευση.

Εάν δεν ολοκληρωθεί η επαλήθευση εντός 
ενός μήνα, το εποπτικό όργανο ενημερώνει 
τον αναγνωρισμένο πάροχο υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης εξηγώντας τους λόγους της 
καθυστέρησης και ορίζοντας την 
προθεσμία εντός της οποίας θα 
ολοκληρωθεί η επαλήθευση. Η συνολική 
προθεσμία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 
τρεις μήνες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφόσον η επαλήθευση τίθεται ως προϋπόθεση για την ανάληψη των υπηρεσιών, πρέπει να 
ορισθεί προθεσμία για το εποπτικό όργανο.

Τροπολογία 333
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Μια αναγνωρισμένη υπηρεσία 
εμπιστοσύνης η οποία έχει καταστεί 
αντικείμενο της κοινοποίησης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν μπορεί 
να αρνηθεί την εκπλήρωση διοικητικής 
διαδικασίας ή διατύπωσης από το οικείο 
όργανο του δημόσιου τομέα επειδή δεν 
περιλαμβάνεται στους καταλόγους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η επαλήθευση τίθεται ως προϋπόθεση για την παροχή αναγνωρισμένων υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης.

Τροπολογία 334
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Μια αναγνωρισμένη υπηρεσία 
εμπιστοσύνης η οποία έχει καταστεί 
αντικείμενο της κοινοποίησης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν μπορεί 
να αρνηθεί την εκπλήρωση διοικητικής 
διαδικασίας ή διατύπωσης από το οικείο 
όργανο του δημόσιου τομέα επειδή δεν 
περιλαμβάνεται στους καταλόγους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 335
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Μια αναγνωρισμένη υπηρεσία 
εμπιστοσύνης η οποία έχει καταστεί 
αντικείμενο της κοινοποίησης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν μπορεί 
να αρνηθεί την εκπλήρωση διοικητικής 
διαδικασίας ή διατύπωσης από το οικείο 
όργανο του δημόσιου τομέα επειδή δεν 
περιλαμβάνεται στους καταλόγους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3.

διαγράφεται

Or. ro
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Τροπολογία 336
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή δύναται να καθορίζει, με 
την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, τις 
περιστάσεις, τις μορφές και τις 
διαδικασίες που ισχύουν για το σκοπό των 
παραγράφων 1, 2 και 3. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2.

5. Η Επιτροπή δύναται να καθορίζει, με 
την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, τις 
μορφές και τις διαδικασίες που ισχύουν για 
το σκοπό των παραγράφων 1, 2 και 3. Οι 
εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 337
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18 διαγράφεται
Κατάλογοι εμπίστευσης
1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει, τηρεί 
και δημοσιεύει καταλόγους εμπίστευσης 
με πληροφορίες σχετικά με τους 
αναγνωρισμένους παρόχους υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης για τους οποίους είναι 
αρμόδιο, καθώς και πληροφορίες σχετικά 
με τις αναγνωρισμένες υπηρεσίες 
εμπιστοσύνης που τυχόν παρέχουν.
2. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, διατηρούν 
και δημοσιεύουν, με ασφαλή τρόπο, τους 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένους ή 
σφραγισμένους καταλόγους εμπίστευσης 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε 
μορφή κατάλληλη για αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία.
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3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, πληροφορίες για το όργανο 
που είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση, τη 
διατήρηση και τη δημοσίευση εθνικών 
καταλόγων εμπίστευσης και στοιχεία για 
το πού δημοσιεύονται οι εν λόγω 
κατάλογοι, τα πιστοποιητικά που 
χρησιμοποιούνται για την υπογραφή ή 
σφράγιση των καταλόγων εμπίστευσης 
και τυχόν μεταβολές σε αυτούς.
4. Η Επιτροπή θέτει στη διάθεση του 
κοινού, με ασφαλή τρόπο, τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 σε ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένη ή σφραγισμένη μορφή 
κατάλληλη για αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία.
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.
6. Η Επιτροπή δύναται να καθορίζει, με 
την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τις μορφές 
που ισχύουν για το σκοπό των 
παραγράφων 1 έως 4. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό το άρθρο διαγράφεται, δεδομένου ότι η γενική λογοδοσία και ευθύνη παρόχων υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης είναι πλέον τέτοια, ώστε να είναι δυνατή για τους παρόχους υπηρεσιών που 
χρειάζονται τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για να αξιολογούν το επίπεδο ασφαλείας και να 
επιλέγουν αυτό που είναι το πλέον κατάλληλο για τις ανάγκες τους.

Τροπολογία 338
Jürgen Creutzmann
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, διατηρούν 
και δημοσιεύουν, με ασφαλή τρόπο, τους 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένους ή 
σφραγισμένους καταλόγους εμπίστευσης 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε 
μορφή κατάλληλη για αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία.

2. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, διατηρούν 
και δημοσιεύουν, με ασφαλή τρόπο, τους 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένους ή 
σφραγισμένους καταλόγους εμπίστευσης 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε 
μορφή κατάλληλη για αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία τόσο του ίδιου του 
καταλόγου, όσο και των μεμονωμένων 
πιστοποιητικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διευκρίνιση εισάγεται προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι εφαρμογές μπορούν να 
επεξεργαστούν τα ίδια τα πιστοποιητικά, κάτι που πρακτικά είναι απαραίτητο για την 
επαλήθευση.

Τροπολογία 339
Jürgen Creutzmann

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. en

Αιτιολόγηση

Δεν φαίνεται να είναι αναγκαία μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη. Ως εκ τούτου, περιλαμβάνεται 
στην εκτελεστική πράξη της παραγράφου 6.
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Τροπολογία 340
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 341
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 [...] Το άρθρο διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό το άρθρο διαγράφεται, δεδομένου ότι η γενική λογοδοσία και ευθύνη παρόχων υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης είναι πλέον τέτοια, ώστε μπορούν οι πάροχοι υπηρεσιών που χρειάζονται τις 
υπηρεσίες εμπιστοσύνης να αξιολογούν το επίπεδο ασφαλείας και να επιλέγουν αυτό που είναι 
το πλέον κατάλληλο για τις ανάγκες τους.

Τροπολογία 342
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Κατά την έκδοση ενός αναγνωρισμένου 
πιστοποιητικού, ο αναγνωρισμένος 
πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης 
προβαίνει, με κατάλληλα μέσα και 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, σε 
επαλήθευση της ταυτότητας και 
ενδεχομένως, τυχόν ειδικών 
χαρακτηριστικών του φυσικού ή νομικού 
προσώπου για το οποίο έχει εκδοθεί 
αναγνωρισμένο πιστοποιητικό.

Κατά την έκδοση ενός αναγνωρισμένου 
πιστοποιητικού, ο αναγνωρισμένος 
πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης 
προβαίνει, με κατάλληλα μέσα και 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και το 
δίκαιο της Ένωσης, σε επαλήθευση της 
ταυτότητας και ενδεχομένως, τυχόν 
ειδικών χαρακτηριστικών του φυσικού ή 
νομικού προσώπου για το οποίο έχει 
εκδοθεί αναγνωρισμένο πιστοποιητικό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση του κειμένου.

Τροπολογία 343
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις 
ζημίες, διατηρώντας επαρκείς 
οικονομικούς πόρους ή κατάλληλο
ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης·

β) να λαμβάνουν τα κατάλληλα 
προληπτικά μέτρα όσον αφορά την 
ευθύνη που φέρουν για τις ζημίες στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, 
συγκεκριμένα διατηρώντας επαρκείς 
οικονομικούς πόρους ή συνάπτοντας 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχική διατύπωση φαινόταν αυτή καθεαυτή να επιρρίπτει την ευθύνη στον πάροχο 
υπηρεσιών, ενώ θα έπρεπε απλά να καθιστά υποχρεωτική τη λήψη προληπτικών μέτρων.
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Τροπολογία 344
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) προτού συνάψουν συμβατική σχέση, να 
ενημερώνουν κάθε πρόσωπο που επιθυμεί 
να χρησιμοποιήσει μια αναγνωρισμένη 
υπηρεσία εμπιστοσύνης για τους ακριβείς 
όρους και τις προϋποθέσεις σχετικά με τη 
χρήση της εν λόγω υπηρεσίας·

γ) προτού συνάψουν συμβατική σχέση, να 
ενημερώνουν κάθε πρόσωπο που επιθυμεί 
να χρησιμοποιήσει μια αναγνωρισμένη 
υπηρεσία εμπιστοσύνης για τους ακριβείς 
όρους και τις προϋποθέσεις σχετικά με τη 
χρήση της εν λόγω υπηρεσίας, καθώς και 
για τα όρια ευθύνης, με σαφή και διαφανή 
τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 345
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) να χρησιμοποιούν αξιόπιστα συστήματα 
και προϊόντα τα οποία προστατεύονται 
έναντι τροποποίησης και να διασφαλίζουν 
την τεχνική ασφάλεια και αξιοπιστία των 
διεργασιών οι οποίες υποστηρίζονται από 
αυτά·

δ) να χρησιμοποιούν συστήματα και 
προϊόντα τα οποία προστατεύονται έναντι 
αυθαίρετης τροποποίησης και να 
διασφαλίζουν την τεχνική ασφάλεια και 
αξιοπιστία των διεργασιών οι οποίες 
υποστηρίζονται από αυτά·

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρότι η λέξη «αξιόπιστα» μπορεί να σημαίνει υψηλότερα πρότυπα, το σύστημα πρέπει εν τέλει 
να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της εν λόγω παραγράφου. Δεν είναι σαφές κατά πόσον η 
λέξη «αξιόπιστα» αποτελεί πρόσθετη απαίτηση αυτή καθεαυτή. Διευκρινίζεται ότι πρέπει να 
επιτρέπονται οι εγκεκριμένες τροποποιήσεις.
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Τροπολογία 346
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) να χρησιμοποιούν αξιόπιστα συστήματα 
για την αποθήκευση των δεδομένων που 
παρέχονται σε αυτούς, σε επαληθεύσιμη 
μορφή, ούτως ώστε:

ε) να χρησιμοποιούν συστήματα για την 
αποθήκευση των δεδομένων που 
παρέχονται σε αυτούς, σε επαληθεύσιμη 
μορφή, ούτως ώστε:

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρότι η λέξη «αξιόπιστα» μπορεί να σημαίνει υψηλότερα πρότυπα, το σύστημα πρέπει εν τέλει 
να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της εν λόγω παραγράφου. Δεν είναι σαφές κατά πόσον η 
λέξη «αξιόπιστα» αποτελεί πρόσθετη απαίτηση αυτή καθεαυτή.

Τροπολογία 347
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– να είναι δημόσια διαθέσιμα μόνο για 
ανάκτηση, εφόσον έχει ληφθεί η 
συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα,

– να είναι δημόσια διαθέσιμα μόνο για 
ανάκτηση, εφόσον το εθνικό δίκαιο ή το 
δίκαιο της Ένωσης το επιτρέπει ή έχει 
ληφθεί η συγκατάθεση του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα,

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται ότι το υφιστάμενο εθνικό δίκαιο ή το δίκαιο της ΕΕ ενδέχεται να απαιτεί ή να 
επιτρέπει τη δημοσίευση.

Τροπολογία 348
Jürgen Creutzmann
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) να καταγράφουν το σύνολο των 
συναφών πληροφοριών που αφορούν 
δεδομένα τα οποία έχουν εκδοθεί και 
ληφθεί από τον αναγνωρισμένο πάροχο 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης για κατάλληλη 
χρονική περίοδο, ιδίως για την παροχή 
αποδεικτικών στοιχείων πιστοποίησης σε 
νομικές διαδικασίες. Η καταγραφή αυτή 
δύναται να πραγματοποιείται με 
ηλεκτρονικά μέσα·

ζ) να καταγράφουν το σύνολο των 
συναφών πληροφοριών που αφορούν 
δεδομένα τα οποία έχουν εκδοθεί και 
ληφθεί από τον αναγνωρισμένο πάροχο 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης για κατάλληλη 
χρονική περίοδο, ιδίως για την παροχή 
αποδεικτικών στοιχείων πιστοποίησης σε 
νομικές διαδικασίες, ανεξάρτητα από το 
εάν ο αναγνωρισμένος πάροχος 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης έχει σταματήσει 
να παρέχει αναγνωρισμένες υπηρεσίες 
εμπιστοσύνης. Η καταγραφή αυτή δύναται 
να πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σημαντικό οι σχετικές πληροφορίες να εξακολουθούν να είναι προσβάσιμες ακόμη και 
εάν ο πάροχος υπηρεσιών έχει παύσει τις εργασίες του.

Τροπολογία 349
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ α) να αρνούνται να παρέχουν υπηρεσίες 
για δραστηριότητες που γνωρίζουν ότι 
είναι παράνομες.

Or. fr

Τροπολογία 350
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης που εκδίδουν 
αναγνωρισμένα πιστοποιητικά 
καταχωρούν στις βάσεις δεδομένων 
πιστοποιητικών τους την ανάκληση 
οποιουδήποτε τέτοιου πιστοποιητικού 
εντός δέκα λεπτών αφού λάβει χώρα η εν 
λόγω ανάκληση.

3. Οι αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης που εκδίδουν 
αναγνωρισμένα πιστοποιητικά 
καταχωρούν στις βάσεις δεδομένων 
πιστοποιητικών τους την ανάκληση 
οποιουδήποτε τέτοιου πιστοποιητικού 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Or. en

Τροπολογία 351
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Αναφορικά με την παράγραφο 3, οι 
αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης που εκδίδουν 
αναγνωρισμένα πιστοποιητικά παρέχουν 
σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος πληροφορίες 
για την κατάσταση ισχύος ή την ανάκληση 
των αναγνωρισμένων πιστοποιητικών που 
έχουν εκδοθεί από αυτούς. Οι εν λόγω 
πληροφορίες καθίστανται διαθέσιμες ανά 
πάσα στιγμή τουλάχιστον ανά 
πιστοποιητικό με αυτοματοποιημένο 
τρόπο, ο οποίος να είναι αξιόπιστος, 
δωρεάν και αποτελεσματικός.

4. Αναφορικά με την παράγραφο 3, οι 
αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης που εκδίδουν 
αναγνωρισμένα πιστοποιητικά παρέχουν 
σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος πληροφορίες 
για την κατάσταση ισχύος ή την ανάκληση 
των αναγνωρισμένων πιστοποιητικών που 
έχουν εκδοθεί από αυτούς. Οι εν λόγω 
πληροφορίες καθίστανται διαθέσιμες ανά 
πάσα στιγμή τουλάχιστον ανά 
πιστοποιητικό με αυτοματοποιημένο 
τρόπο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν καθίσταται σαφές τι ακριβώς σημαίνουν οι λέξεις «αποτελεσματικός» και «αξιόπιστος». Η 
έκφραση «διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή» δηλώνει ήδη αξιοπιστία. Επιπλέον, σε αντίθεση με τις 
υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, οι λύσεις που προσφέρει ο ιδιωτικός τομέας δεν μπορούν να 
είναι πάντοτε δωρεάν. Τα συμβαλλόμενα μέρη που χρησιμοποιούν τις εν λόγω υπηρεσίες πρέπει 
να μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα το επιχειρηματικό μοντέλο στο οποίο επιθυμούν να 
βασιστούν.
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Τροπολογία 352
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 
αριθμούς αναφοράς προτύπων για 
αξιόπιστα συστήματα και προϊόντα. Η 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 19 τεκμαίρεται 
εφόσον τα πρότυπα αυτά πληρούνται από 
αξιόπιστα συστήματα και προϊόντα. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. 
Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

5. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 
αριθμούς αναφοράς προτύπων για 
αξιόπιστα συστήματα και προϊόντα. Η 
Επιτροπή διασφαλίζει ότι η συμβολή των 
συμβαλλόμενων μερών λαμβάνεται 
δεόντως υπόψη, κατά προτίμηση με τη 
μορφή αξιολόγησης των επιπτώσεων, 
κατά τον καθορισμό των προτύπων που 
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Η 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 19 τεκμαίρεται 
εφόσον τα πρότυπα αυτά πληρούνται από 
αξιόπιστα συστήματα και προϊόντα. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. 
Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροποποίηση αφορά κάθε άρθρο στο οποίο αναφέρεται η χρήση προτύπων, σε 
ολόκληρο το κείμενο.

Τροπολογία 353
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 
αριθμούς αναφοράς προτύπων για 
αξιόπιστα συστήματα και προϊόντα. Η
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 19 τεκμαίρεται 
εφόσον τα πρότυπα αυτά πληρούνται από 
αξιόπιστα συστήματα και προϊόντα. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. 
Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

5. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 
αριθμούς αναφοράς προτύπων για 
συστήματα και προϊόντα για τα οποία η 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 19 τεκμαίρεται. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. 
Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος είναι να θεσπιστούν πρότυπα που να δείχνουν ότι συμφωνούν με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στον κανονισμό. Δεν καθίσταται σαφές εάν η λέξη «αξιόπιστα» αποτελεί πρόσθετη 
απαίτηση από μόνη της. Δεν υπάρχει καμία νομική διαφορά μεταξύ ενός συστήματος που 
πληροί την απαίτηση Χ και ενός αξιόπιστου συστήματος που πληροί την απαίτηση Χ. Αντιθέτως, 
τα πρότυπα για τα «αξιόπιστα» συστήματα ενδέχεται να δίνουν τη λανθασμένη εντύπωση ότι 
άλλα συστήματα που πληρούν τις ίδιες απαιτήσεις, αλλά όχι τα ίδια πρότυπα, δεν είναι 
αξιόπιστα.

Τροπολογία 354
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 
αριθμούς αναφοράς προτύπων για 
αξιόπιστα συστήματα και προϊόντα. Η 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 19 τεκμαίρεται 
εφόσον τα πρότυπα αυτά πληρούνται από 
αξιόπιστα συστήματα και προϊόντα. Οι εν 

5. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 
αριθμούς αναφοράς προτύπων για 
αξιόπιστα συστήματα και προϊόντα. Η 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 19 επιτυγχάνεται 
μέσω της συμμόρφωσης των αξιόπιστων 
συστημάτων και προϊόντων με τα 
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λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. 
Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο 
άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή 
δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 355
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μια αναγνωρισμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή έχει ισοδύναμη νομική ισχύ με 
μια ιδιόχειρη υπογραφή.

2. Μια αναγνωρισμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ικανοποιεί τις νομικές 
απαιτήσεις υπογραφής σε σχέση με τα 
δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή κατά τον 
ίδιο τρόπο που μια ιδιόχειρη υπογραφή 
ικανοποιεί τις απαιτήσεις αυτές σε σχέση 
με τα δεδομένα που καταχωρούνται επί 
χάρτου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στη διατύπωση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ φαίνεται να λαμβάνονται καλύτερα υπόψη οι 
διαφορετικές εθνικές δομές και οι διαδικαστικές απαιτήσεις.


