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Τροπολογία 356
Amelia Andersdotter

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 ηλεκτρονική υπογραφή έχει 
ισοδύναμη νομική ισχύ με μια ιδιόχειρη 
υπογραφή. Συγκεκριμένα, οι πλαστές 
υπογραφές θεωρούνται άκυρες. Ο 
κίνδυνος όσον αφορά την εξακρίβωση 
της πλαστότητας μιας υπογραφής 
βαρύνει το συμβαλλόμενο μέρος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υπογραφές αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο στις διαφορετικές δικαιοδοσίες των 
κρατών μελών. Με την παρούσα διάταξη, ωστόσο, εξασφαλίζεται ότι ο κίνδυνος 
πλαστογράφησης δεν βαρύνει τον καταναλωτή ή τον χρήστη ενός συστήματος, αλλά την 
οντότητα που παρέχει το σύστημα (και κατά συνέπεια βρίσκεται σε καλύτερη θέση για την 
αντιμετώπιση τυχόν αποτυχιών και για να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν αποτυχίες).

Τροπολογία 357
Silvia-Adriana Ţicău

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 η οποία διαθέτει αντίστοιχη 
αναγνωρισμένη ηλεκτρονική 
χρονοσφραγίδα έχει ισοδύναμη νομική 
ισχύ με μια ιδιόχειρη υπογραφή.

Or. en
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Τροπολογία 358
Jean-Pierre Audy

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 τεκμαίρεται ότι έχει ισοδύναμη 
νομική ισχύ με μια ιδιόχειρη υπογραφή.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεδομένων των κινδύνων πλαστογράφησης της ηλεκτρονικής υπογραφής, η τροπολογία 
αποσκοπεί στη θέσπιση, για προληπτικούς λόγους, τεκμηρίου ισοδυναμίας αντί ισοδυναμίας 
καθαυτής.

Τροπολογία 359
Marita Ulvskog

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 ηλεκτρονική υπογραφή έχει 
ισοδύναμη νομική ισχύ με μια ιδιόχειρη 
υπογραφή.

Or. en

Τροπολογία 360
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι αναγνωρισμένες ηλεκτρονικές διαγράφεται
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υπογραφές αναγνωρίζονται και είναι 
αποδεκτές σε όλα τα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη παράγραφο, δεν είναι σαφές το έννομο αποτέλεσμα της 
παρούσας παραγράφου.

Τροπολογία 361
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι αναγνωρισμένες ηλεκτρονικές 
υπογραφές αναγνωρίζονται και είναι 
αποδεκτές σε όλα τα κράτη μέλη.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 362
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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αποδεκτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υπογραφές αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο στις διαφορετικές δικαιοδοσίες των 
κρατών μελών. Ορισμένες χώρες διαθέτουν ιδιαίτερα ισχυρή συμβολαιογραφική παράδοση, ενώ 
άλλες όχι. Για να εναρμονιστεί η αναγνώριση των υπογραφών και να είναι προβλέψιμη για τους 
πολίτες, θα απαιτηθούν διαφορετικές νομοθετικές αλλαγές από ό,τι ένας κανονισμός σχετικά με 
τις ηλεκτρονικές υπογραφές.

Τροπολογία 363
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σαφές αν η αναγνώριση και η αποδοχή αποτελούν δύο διαφορετικές έννοιες και αν 
συνεπάγονται διαφορετικά έννομα αποτελέσματα. Η λέξη «ιδίως» διαγράφεται, διότι η παρούσα 
παράγραφος, όπως και η επόμενη, αναφέρονται μόνο σε δημόσιες υπηρεσίες. Οι ιδιωτικοί 
φορείς θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε επίπεδο ασφάλειας στο οποίο 
μπορούν να συμφωνήσουν.
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Τροπολογία 364
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 365
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Συγχωνεύεται με την παράγραφο 7.

Τροπολογία 366
Amelia Andersdotter
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο συγκεκριμένος μηχανισμός συμμόρφωσης δεν είναι πλέον απαραίτητος, καθώς με το άρθρο
37α(νέο), όπως τροποποιήθηκε, θεσπίζεται μηχανισμός έγκρισης τεχνολογικών απαιτήσεων.

Τροπολογία 367
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 
αριθμούς αναφοράς προτύπων για τα 
επίπεδα ασφάλειας της ηλεκτρονικής 
υπογραφής. Συμμόρφωση με το επίπεδο 
ασφάλειας που καθορίζεται σε μια κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 6 
τεκμαίρεται ότι υπάρχει όταν η 
ηλεκτρονική υπογραφή πληροί τα εν λόγω 
πρότυπα. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή 
δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 368
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 
αριθμούς αναφοράς προτύπων για τα 
επίπεδα ασφάλειας της ηλεκτρονικής 
υπογραφής. Συμμόρφωση με το επίπεδο 
ασφάλειας που καθορίζεται σε μια κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 6
τεκμαίρεται ότι υπάρχει όταν η 
ηλεκτρονική υπογραφή πληροί τα εν λόγω 
πρότυπα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 
παράγραφος 2. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις 
πράξεις αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7. Η Επιτροπή, με την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, καθορίζει
ορισμούς των διαφορετικών επιπέδων 
ασφάλειας των ηλεκτρονικών υπογραφών 
που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του 
παρόντος άρθρου και αριθμούς αναφοράς 
προτύπων για τα επίπεδα ασφάλειας των 
ηλεκτρονικών υπογραφών. Συμμόρφωση 
με ένα προσδιορισμένο επίπεδο ασφάλειας 
τεκμαίρεται ότι υπάρχει όταν η 
ηλεκτρονική υπογραφή πληροί τα εν λόγω 
πρότυπα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 
παράγραφος 2. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις 
πράξεις αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση εκτελεστικών πράξεων φαίνεται να είναι καταλληλότερη.

Τροπολογία 369
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 
αριθμούς αναφοράς προτύπων για τα 
επίπεδα ασφάλειας της ηλεκτρονικής 

7. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 
αριθμούς αναφοράς προτύπων για τα 
επίπεδα ασφάλειας της ηλεκτρονικής 
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υπογραφής. Συμμόρφωση με το επίπεδο 
ασφάλειας που καθορίζεται σε μια κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 6 τεκμαίρεται 
ότι υπάρχει όταν η ηλεκτρονική υπογραφή 
πληροί τα εν λόγω πρότυπα. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2.
Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

υπογραφής. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι 
εισηγήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων, 
κατά προτίμηση μέσω εκτίμησης 
επιπτώσεων, κατά τον προσδιορισμό των 
προτύπων που χρησιμοποιούνται για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού. 
Συμμόρφωση με το επίπεδο ασφάλειας που 
καθορίζεται σε μια κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 6 τεκμαίρεται ότι υπάρχει όταν 
η ηλεκτρονική υπογραφή πληροί τα εν 
λόγω πρότυπα. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή 
δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροποποίηση αφορά κάθε άρθρο στο οποίο αναφέρεται η χρήση προτύπων, στο 
σύνολο του κειμένου.

Τροπολογία 370
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 21 διαγράφεται
Αναγνωρισμένα πιστοποιητικά 
ηλεκτρονικής υπογραφής
1. Τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά 
ηλεκτρονικής υπογραφής πληρούν τις 
απαιτήσεις του παραρτήματος Ι.
2. Τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά 
ηλεκτρονικής υπογραφής δεν υπόκεινται 
σε οποιαδήποτε υποχρεωτική απαίτηση 
πέραν εκείνων που ορίζονται στο 
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παράρτημα Ι.
3. Εάν ένα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό 
ηλεκτρονικής υπογραφής ανακληθεί μετά 
την αρχική ενεργοποίησή του, παύει να 
ισχύει και δεν δύναται σε καμία 
περίπτωση να επανέλθει στην 
προηγούμενη κατάσταση με την 
ανανέωση της ισχύος του.
4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 38 σχετικά με τον 
περαιτέρω προσδιορισμό των 
απαιτήσεων που προβλέπονται στο 
παράρτημα Ι.
5. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 
αριθμούς αναφοράς προτύπων για 
αναγνωρισμένα πιστοποιητικά 
ηλεκτρονικής υπογραφής. Η 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο παράρτημα Ι τεκμαίρεται, 
εφόσον ένα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό 
ηλεκτρονικής υπογραφής πληροί τα 
πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή 
δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. en

(Βλ. επίσης άρθρα 9-15 όπως τροποποιήθηκαν, και άρθρα 3-7 όπως τροποποιήθηκαν.)

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σκόπιμο να θεσπιστούν αυστηρά τεχνικά πρότυπα στο πλαίσιο ενός κανονισμού της 
ΕΕ, όπως γίνεται με τα παραρτήματα. Υπάρχουν ήδη αρκετά ισχυρά κίνητρα για τους φορείς της 
αγοράς, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία, και οι μηχανισμοί για την ενθάρρυνση 
αυτής της αξιοπιστίας θεσπίζονται με τις διατάξεις περί διαφάνειας, ελέγχου και ευθύνης των 
άρθρων 9-15 και 3-7.

Τροπολογία 371
Jürgen Creutzmann
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά 
ηλεκτρονικής υπογραφής δεν υπόκεινται 
σε οποιαδήποτε υποχρεωτική απαίτηση 
πέραν εκείνων που ορίζονται στο 
παράρτημα Ι.

2. Τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά 
ηλεκτρονικής υπογραφής για 
διασυνοριακή χρήση δεν υπόκεινται σε 
οποιαδήποτε υποχρεωτική απαίτηση πέραν 
εκείνων που ορίζονται στο παράρτημα Ι.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να εξακολουθήσει να είναι δυνατή η επιβολή πρόσθετων απαιτήσεων για χρήση από 
τα κράτη μέλη, όπως συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για ορισμένα επαγγέλματα. Ωστόσο, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να προσαρμόσουν τα αντίστοιχα συστήματά τους για χρήση σε 
διασυνοριακές συναλλαγές.

Τροπολογία 372
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 38 σχετικά με τον 
περαιτέρω προσδιορισμό των 
απαιτήσεων που προβλέπονται στο 
παράρτημα Ι.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση εκτελεστικής πράξης φαίνεται να είναι καταλληλότερη. Για τον λόγο αυτόν, η παρούσα 
παράγραφος συγχωνεύεται με την επόμενη.

Τροπολογία 373
András Gyürk



AM\936634EL.doc 13/63 PE510.822v01-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 
αριθμούς αναφοράς προτύπων για 
αναγνωρισμένα πιστοποιητικά 
ηλεκτρονικής υπογραφής. Η συμμόρφωση 
με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο 
παράρτημα Ι τεκμαίρεται, εφόσον ένα 
αναγνωρισμένο πιστοποιητικό 
ηλεκτρονικής υπογραφής πληροί τα 
πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 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 
αναγνωρισμένα πιστοποιητικά 
ηλεκτρονικής υπογραφής. Η Επιτροπή 
εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται δεόντως 
υπόψη οι εισηγήσεις των ενδιαφερόμενων 
φορέων, κατά προτίμηση μέσω 
εκτίμησης επιπτώσεων, κατά τον 
προσδιορισμό των προτύπων που 
χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού. Η συμμόρφωση με 
τις απαιτήσεις που ορίζονται στο 
παράρτημα Ι τεκμαίρεται, εφόσον ένα 
αναγνωρισμένο πιστοποιητικό 
ηλεκτρονικής υπογραφής πληροί τα 
πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή 
δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροποποίηση αφορά κάθε άρθρο στο οποίο αναφέρεται η χρήση προτύπων, στο 
σύνολο του κειμένου.

Τροπολογία 374
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, να διευκρινίζει τις 
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αριθμούς αναφοράς προτύπων για 
αναγνωρισμένα πιστοποιητικά 
ηλεκτρονικής υπογραφής. Η συμμόρφωση 
με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο 
παράρτημα Ι τεκμαίρεται, εφόσον ένα 
αναγνωρισμένο πιστοποιητικό 
ηλεκτρονικής υπογραφής πληροί τα 
πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή 
δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα 
Ι και να καθορίζει αριθμούς αναφοράς 
προτύπων για αναγνωρισμένα 
πιστοποιητικά ηλεκτρονικής υπογραφής. Η 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο παράρτημα Ι τεκμαίρεται, 
εφόσον ένα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό 
ηλεκτρονικής υπογραφής πληροί τα 
πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή 
δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση εκτελεστικής πράξης φαίνεται να είναι καταλληλότερη. Για τον λόγο αυτόν, η 
προηγούμενη παράγραφος συγχωνεύεται με την παρούσα.

Τροπολογία 375
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 22 διαγράφεται
Απαιτήσεις για τις διατάξεις δημιουργίας 
αναγνωρισμένης ηλεκτρονικής 
υπογραφής
1. Οι διατάξεις δημιουργίας 
αναγνωρισμένης ηλεκτρονικής 
υπογραφής πληρούν τις απαιτήσεις του 
παραρτήματος ΙΙ.
2. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 
αριθμούς αναφοράς προτύπων για 
διατάξεις δημιουργίας αναγνωρισμένης 
ηλεκτρονικής υπογραφής. Η 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο παράρτημα II τεκμαίρεται, 
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εφόσον μια διάταξη δημιουργίας 
αναγνωρισμένης ηλεκτρονικής 
υπογραφής πληροί τα πρότυπα αυτά. Οι 
εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. 
Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σκόπιμο να θεσπιστούν αυστηρά τεχνικά πρότυπα στο πλαίσιο ενός κανονισμού της 
ΕΕ, όπως γίνεται με τα παραρτήματα. Υπάρχουν ήδη αρκετά ισχυρά κίνητρα για τους φορείς της 
αγοράς, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία, και οι μηχανισμοί για την ενθάρρυνση 
αυτής της αξιοπιστίας θεσπίζονται με τις διατάξεις περί διαφάνειας, ελέγχου και ευθύνης των 
άρθρων 9-15 και 3-7.

Τροπολογία 376
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 
αριθμούς αναφοράς προτύπων για 
διατάξεις δημιουργίας αναγνωρισμένης 
ηλεκτρονικής υπογραφής. Η συμμόρφωση 
με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο 
παράρτημα II τεκμαίρεται, εφόσον μια 
διάταξη δημιουργίας αναγνωρισμένης 
ηλεκτρονικής υπογραφής πληροί τα 
πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή 
δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 
αριθμούς αναφοράς προτύπων για 
διατάξεις δημιουργίας αναγνωρισμένης 
ηλεκτρονικής υπογραφής. Η Επιτροπή 
εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται δεόντως 
υπόψη οι εισηγήσεις των ενδιαφερόμενων 
φορέων, κατά προτίμηση μέσω 
εκτίμησης επιπτώσεων, κατά τον 
προσδιορισμό των προτύπων που 
χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού. Η συμμόρφωση με 
τις απαιτήσεις που ορίζονται στο 
παράρτημα II τεκμαίρεται, εφόσον μια 
διάταξη δημιουργίας αναγνωρισμένης 
ηλεκτρονικής υπογραφής πληροί τα 
πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη 
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διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή 
δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροποποίηση αφορά κάθε άρθρο στο οποίο αναφέρεται η χρήση προτύπων, στο 
σύνολο του κειμένου.

Τροπολογία 377
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι διατάξεις δημιουργίας 
αναγνωρισμένης ηλεκτρονικής υπογραφής 
μπορούν να πιστοποιούνται από αρμόδια 
δημόσια ή ιδιωτικά όργανα ορισμένα από 
τα κράτη μέλη, υπό την προϋπόθεση ότι 
αυτά έχουν υποβληθεί σε διαδικασία 
αξιολόγησης της ασφάλειας διενεργούμενη 
σύμφωνα με κάποιο από τα πρότυπα για 
την εκτίμηση της ασφάλειας των 
προϊόντων πληροφορικής που 
περιλαμβάνονται σε κατάλογο τον οποίο 
καταρτίζει η Επιτροπή μέσω εκτελεστικών 
πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 
παράγραφος 2. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις 
πράξεις αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1. Οι διατάξεις δημιουργίας 
αναγνωρισμένης ηλεκτρονικής υπογραφής 
μπορούν να πιστοποιούνται από αρμόδια 
δημόσια ή ιδιωτικά όργανα ορισμένα από 
τα κράτη μέλη, υπό την προϋπόθεση ότι 
αυτά έχουν υποβληθεί σε διαδικασία 
αξιολόγησης της ασφάλειας διενεργούμενη 
σύμφωνα με κάποιο από τα πρότυπα για 
την εκτίμηση της ασφάλειας των 
προϊόντων πληροφορικής που 
περιλαμβάνονται σε κατάλογο τον οποίο 
καταρτίζει η Επιτροπή μέσω εκτελεστικών 
πράξεων. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι 
εισηγήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων, 
κατά προτίμηση μέσω εκτίμησης 
επιπτώσεων, κατά τον προσδιορισμό των 
προτύπων που χρησιμοποιούνται για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2.
Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροποποίηση αφορά κάθε άρθρο στο οποίο αναφέρεται η χρήση προτύπων, στο 
σύνολο του κειμένου.

Τροπολογία 378
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι διατάξεις δημιουργίας
αναγνωρισμένης ηλεκτρονικής υπογραφής 
μπορούν να πιστοποιούνται από αρμόδια 
δημόσια ή ιδιωτικά όργανα ορισμένα από 
τα κράτη μέλη, υπό την προϋπόθεση ότι 
αυτά έχουν υποβληθεί σε διαδικασία 
αξιολόγησης της ασφάλειας διενεργούμενη
σύμφωνα με κάποιο από τα πρότυπα για 
την εκτίμηση της ασφάλειας των 
προϊόντων πληροφορικής που 
περιλαμβάνονται σε κατάλογο τον οποίο 
καταρτίζει η Επιτροπή μέσω εκτελεστικών 
πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 
παράγραφος 2. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις 
πράξεις αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1. Οι διατάξεις δημιουργίας ηλεκτρονικής 
υπογραφής μπορούν να πιστοποιούνται 
από αρμόδια δημόσια ή ιδιωτικά όργανα 
ορισμένα από τα κράτη μέλη, υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτά έχουν υποβληθεί σε 
διαδικασία αξιολόγησης της ασφάλειας 
σύμφωνα με κάποιο από τα πρότυπα για 
την εκτίμηση της ασφάλειας των 
προϊόντων πληροφορικής που 
περιλαμβάνονται σε κατάλογο τον οποίο 
καταρτίζει η Επιτροπή μέσω εκτελεστικών 
πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 
παράγραφος 2. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις 
πράξεις αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σίγουρα. Γιατί όχι; Ας κάνουμε μια λίστα.

Τροπολογία 379
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δημοσίευση καταλόγου πιστοποιημένων
διατάξεων δημιουργίας αναγνωρισμένης 
ηλεκτρονικής υπογραφής

Δημοσίευση καταλόγου διατάξεων 
δημιουργίας αναγνωρισμένης 
ηλεκτρονικής υπογραφής

Or. en

Τροπολογία 380
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή, εντός ευλόγου προθεσμίας, 
πληροφορίες για τις διατάξεις δημιουργίας
αναγνωρισμένης ηλεκτρονικής υπογραφής 
οι οποίες έχουν πιστοποιηθεί από τα 
όργανα που αναφέρονται στο άρθρο 23.
Κοινοποιούν επίσης στην Επιτροπή, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, πληροφορίες 
για τις διατάξεις δημιουργίας ηλεκτρονικής 
υπογραφής που δεν θα είναι πλέον 
πιστοποιημένες.

1. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή, εντός ευλόγου προθεσμίας, 
πληροφορίες για τις διατάξεις δημιουργίας 
ηλεκτρονικής υπογραφής οι οποίες έχουν 
πιστοποιηθεί από τα όργανα που
αναφέρονται στο άρθρο 23. Κοινοποιούν 
επίσης στην Επιτροπή, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, πληροφορίες 
για τις διατάξεις δημιουργίας ηλεκτρονικής 
υπογραφής που δεν θα είναι πλέον 
πιστοποιημένες.

Or. en

Τροπολογία 381
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Βάσει των πληροφοριών που λαμβάνει, 
η Επιτροπή καταρτίζει, δημοσιεύει και 
διατηρεί κατάλογο πιστοποιημένων 
διατάξεων δημιουργίας αναγνωρισμένης 
ηλεκτρονικής υπογραφής.

2. Βάσει των πληροφοριών που λαμβάνει, 
η Επιτροπή καταρτίζει, δημοσιεύει και 
διατηρεί κατάλογο πιστοποιημένων 
διατάξεων δημιουργίας αναγνωρισμένης 
ηλεκτρονικής υπογραφής. Η Επιτροπή 
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διαβιβάζει αμελλητί τις επικαιροποιήσεις 
αυτές στα κράτη μέλη με ηλεκτρονικά 
μέσα.

Or. fr

Τροπολογία 382
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Βάσει των πληροφοριών που λαμβάνει, 
η Επιτροπή καταρτίζει, δημοσιεύει και 
διατηρεί κατάλογο πιστοποιημένων
διατάξεων δημιουργίας αναγνωρισμένης 
ηλεκτρονικής υπογραφής.

2. Βάσει των πληροφοριών που λαμβάνει, 
η Επιτροπή καταρτίζει, δημοσιεύει και 
διατηρεί κατάλογο διατάξεων δημιουργίας 
αναγνωρισμένης ηλεκτρονικής υπογραφής.

Or. en

Τροπολογία 383
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 384
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 25 διαγράφεται
Απαιτήσεις για την επικύρωση των 
αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών 
υπογραφών
1. Μια αναγνωρισμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή θεωρείται έγκυρη εφόσον 
μπορεί να προσδιοριστεί, με υψηλό βαθμό 
βεβαιότητας, ότι, τη στιγμή της 
υπογραφής:
α) το πιστοποιητικό που υποστηρίζει την 
υπογραφή είναι αναγνωρισμένο 
πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής 
που συνάδει με τις διατάξεις του 
παραρτήματος Ι·
β) το απαιτούμενο αναγνωρισμένο 
πιστοποιητικό είναι αυθεντικό και 
έγκυρο·
γ) τα στοιχεία επαλήθευσης της 
υπογραφής αντιστοιχούν στα δεδομένα 
που παρέχονται στο συμβαλλόμενο μέρος·
δ) το σύνολο των στοιχείων που 
αντιπροσωπεύουν αναμφίσημα τον 
υπογράφοντα παρέχεται ορθώς στο 
συμβαλλόμενο μέρος·
ε) η χρήση οποιουδήποτε ψευδωνύμου 
δηλώνεται εμφανώς στο συμβαλλόμενο 
μέρος, εφόσον χρησιμοποιείται 
ψευδώνυμο·
στ) η ηλεκτρονική υπογραφή 
δημιουργήθηκε από αναγνωρισμένη 
διάταξη δημιουργίας ηλεκτρονικής 
υπογραφής·
ζ) η ακεραιότητα των υπογεγραμμένων 
δεδομένων δεν έχει τεθεί σε κίνδυνο·
η) πληρούνται οι απαιτήσεις που 
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προβλέπονται στο άρθρο 3 στοιχείο 7·
θ) το σύστημα που χρησιμοποιείται για 
την επικύρωση της υπογραφής παρέχει 
στο συμβαλλόμενο μέρος το ορθό 
αποτέλεσμα της διαδικασίας επικύρωσης 
και επιτρέπει στο συμβαλλόμενο μέρος να 
εντοπίζει τυχόν ζητήματα σχετικά με την 
ασφάλεια.
2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 38 σχετικά με τον 
περαιτέρω προσδιορισμό των 
απαιτήσεων που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1.
3. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 
αριθμούς αναφοράς προτύπων για την 
επικύρωση αναγνωρισμένων 
ηλεκτρονικών υπογραφών. Η 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στην παράγραφο 1 τεκμαίρεται, 
εφόσον η επικύρωση των 
αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών 
υπογραφών πληροί τα πρότυπα αυτά. Οι 
εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. 
Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σκόπιμο να θεσπιστούν αυστηρά τεχνικά πρότυπα στο πλαίσιο ενός κανονισμού της 
ΕΕ, όπως γίνεται με τα παραρτήματα. Υπάρχουν ήδη αρκετά ισχυρά κίνητρα για τους φορείς της 
αγοράς, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία, και οι μηχανισμοί για την ενθάρρυνση 
αυτής της αξιοπιστίας θεσπίζονται με τις διατάξεις περί διαφάνειας και ελέγχου των άρθρων
15-16.

Τροπολογία 385
András Gyürk
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 
αριθμούς αναφοράς προτύπων για την 
επικύρωση αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών 
υπογραφών. Η συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 
1 τεκμαίρεται, εφόσον η επικύρωση των 
αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών 
υπογραφών πληροί τα πρότυπα αυτά. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2.
Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

3. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 
αριθμούς αναφοράς προτύπων για την 
επικύρωση αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών 
υπογραφών. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι 
εισηγήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων, 
κατά προτίμηση μέσω εκτίμησης 
επιπτώσεων, κατά τον προσδιορισμό των 
προτύπων που χρησιμοποιούνται για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Η 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στην παράγραφο 1 τεκμαίρεται, 
εφόσον η επικύρωση των αναγνωρισμένων 
ηλεκτρονικών υπογραφών πληροί τα 
πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή 
δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροποποίηση αφορά κάθε άρθρο στο οποίο αναφέρεται η χρήση προτύπων, στο 
σύνολο του κειμένου.

Τροπολογία 386
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26 διαγράφεται
Αναγνωρισμένη υπηρεσία επικύρωσης 
αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών 
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υπογραφών
1. Αναγνωρισμένες υπηρεσίες 
επικύρωσης αναγνωρισμένων 
ηλεκτρονικών υπογραφών παρέχονται 
από αναγνωρισμένους παρόχους 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης οι οποίοι:
α) παρέχουν επικύρωση σύμφωνα με το 
άρθρο 25 παράγραφος 1·
β) επιτρέπουν στα συμβαλλόμενα μέρη να 
λαμβάνουν το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας επικύρωσης με 
αυτοματοποιημένο τρόπο ο οποίος είναι 
αξιόπιστος, αποτελεσματικός και φέρει 
την προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
την προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα 
του παρόχου της αναγνωρισμένης 
υπηρεσίας επικύρωσης.
2. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 
αριθμούς αναφοράς προτύπων για τις 
αναγνωρισμένες υπηρεσίες επικύρωσης 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται στο σημείο β) της 
παραγράφου 1 τεκμαίρεται στην 
περίπτωση που η υπηρεσία επικύρωσης 
αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών 
υπογραφών πληροί τα πρότυπα αυτά. Οι 
εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. 
Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σκόπιμο να θεσπιστούν αυστηρά τεχνικά πρότυπα στο πλαίσιο ενός κανονισμού της 
ΕΕ, όπως γίνεται με τα παραρτήματα. Υπάρχουν ήδη αρκετά ισχυρά κίνητρα για τους φορείς της 
αγοράς, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία, και οι μηχανισμοί για την ενθάρρυνση 
αυτής της αξιοπιστίας θεσπίζονται με τις διατάξεις περί διαφάνειας και ελέγχου των άρθρων
15-16.
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Τροπολογία 387
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επιτρέπουν στα συμβαλλόμενα μέρη να 
λαμβάνουν το αποτέλεσμα της διαδικασίας 
επικύρωσης με αυτοματοποιημένο τρόπο ο 
οποίος είναι αξιόπιστος, αποτελεσματικός 
και φέρει την προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή την προηγμένη ηλεκτρονική 
σφραγίδα του παρόχου της 
αναγνωρισμένης υπηρεσίας επικύρωσης.

β) επιτρέπουν στα συμβαλλόμενα μέρη να 
λαμβάνουν το αποτέλεσμα της διαδικασίας 
επικύρωσης με αυτοματοποιημένο τρόπο ο 
οποίος φέρει την προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή την προηγμένη ηλεκτρονική 
σφραγίδα του παρόχου της 
αναγνωρισμένης υπηρεσίας επικύρωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σαφές το νόημα των όρων «αποτελεσματικός» και «αξιόπιστος». Σε κάθε περίπτωση, 
η επιλογή αυτή θα πρέπει να εναπόκειται στο επιχειρηματικό μοντέλο του παρόχου υπηρεσιών, 
καθώς η παροχή αποτελεσματικών και αξιόπιστων υπηρεσιών εξυπηρετεί το δικό του 
συμφέρον.

Τροπολογία 388
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 
αριθμούς αναφοράς προτύπων για τις 
αναγνωρισμένες υπηρεσίες επικύρωσης 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται στο σημείο β) της 
παραγράφου 1 τεκμαίρεται στην 
περίπτωση που η υπηρεσία επικύρωσης 
αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών 
υπογραφών πληροί τα πρότυπα αυτά. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 

2. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 
αριθμούς αναφοράς προτύπων για τις 
αναγνωρισμένες υπηρεσίες επικύρωσης 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η
Επιτροπή εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη οι εισηγήσεις των 
ενδιαφερόμενων φορέων, κατά 
προτίμηση μέσω εκτίμησης επιπτώσεων, 
κατά τον προσδιορισμό των προτύπων 
που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς 
του παρόντος κανονισμού. Η 
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σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2.
Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται στο σημείο β) της 
παραγράφου 1 τεκμαίρεται στην 
περίπτωση που η υπηρεσία επικύρωσης 
αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών 
υπογραφών πληροί τα πρότυπα αυτά. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2.
Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροποποίηση αφορά κάθε άρθρο στο οποίο αναφέρεται η χρήση προτύπων, στο 
σύνολο του κειμένου.

Τροπολογία 389
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 27 διαγράφεται
Διαφύλαξη των αναγνωρισμένων 
ηλεκτρονικών υπογραφών
1. Αναγνωρισμένη υπηρεσία διαφύλαξης 
ηλεκτρονικών υπογραφών παρέχεται από 
αναγνωρισμένο πάροχο υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης ο οποίος χρησιμοποιεί 
διαδικασίες και τεχνολογίες που μπορούν 
να επεκτείνουν την αξιοπιστία των 
δεδομένων επικύρωσης των 
αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών 
υπογραφών πέραν της περιόδου 
τεχνολογικής ισχύος.
2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 38 σχετικά με τον 
περαιτέρω προσδιορισμό των 
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απαιτήσεων που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1.
3. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 
αριθμούς αναφοράς προτύπων για τη 
διαφύλαξη αναγνωρισμένων 
ηλεκτρονικών υπογραφών. Η 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στην παράγραφο 1 τεκμαίρεται, 
εφόσον οι ρυθμίσεις για τη διαφύλαξη 
των αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών 
υπογραφών πληρούν τα πρότυπα αυτά. Οι 
εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. 
Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σκόπιμο να θεσπιστούν αυστηρά τεχνικά πρότυπα στο πλαίσιο ενός κανονισμού της 
ΕΕ, όπως γίνεται με τα παραρτήματα. Υπάρχουν ήδη αρκετά ισχυρά κίνητρα για τους φορείς της 
αγοράς, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία, και οι μηχανισμοί για την ενθάρρυνση 
αυτής της αξιοπιστίας θεσπίζονται με τις διατάξεις περί διαφάνειας και ελέγχου των άρθρων
15-16.

Τροπολογία 390
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 
αριθμούς αναφοράς προτύπων για τη 
διαφύλαξη αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών 
υπογραφών. Η συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 
1 τεκμαίρεται, εφόσον οι ρυθμίσεις για τη 
διαφύλαξη των αναγνωρισμένων 
ηλεκτρονικών υπογραφών πληρούν τα 

3. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 
αριθμούς αναφοράς προτύπων για τη 
διαφύλαξη αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών 
υπογραφών. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι 
εισηγήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων, 
κατά προτίμηση μέσω εκτίμησης 
επιπτώσεων, κατά τον προσδιορισμό των 
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πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή 
δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

προτύπων που χρησιμοποιούνται για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Η 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στην παράγραφο 1 τεκμαίρεται, 
εφόσον οι ρυθμίσεις για τη διαφύλαξη των 
αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών 
υπογραφών πληρούν τα πρότυπα αυτά. Οι 
εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2.
Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροποποίηση αφορά κάθε άρθρο στο οποίο αναφέρεται η χρήση προτύπων, στο 
σύνολο του κειμένου.

Τροπολογία 391
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 28 διαγράφεται
Νομική ισχύς της ηλεκτρονικής 
σφραγίδας
1. Δεν απορρίπτεται η νομική ισχύς και 
το παραδεκτό μιας ηλεκτρονικής 
σφραγίδας ως αποδεικτικού στοιχείου σε 
νομικές διαδικασίες μόνο λόγω του 
γεγονότος ότι είναι σε ηλεκτρονική 
μορφή.
2. Οι αναγνωρισμένες ηλεκτρονικές 
σφραγίδες χαίρουν του νομικού 
τεκμηρίου της εξασφάλισης της 
προέλευσης και της ακεραιότητας των 
δεδομένων τα οποία αφορούν.
3. Οι αναγνωρισμένες ηλεκτρονικές 
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σφραγίδες αναγνωρίζονται και είναι 
αποδεκτές σε όλα τα κράτη μέλη.
4. Εάν απαιτείται ηλεκτρονική σφραγίδα 
με επίπεδο ασφάλειας κατώτερο του 
επιπέδου των αναγνωρισμένων 
ηλεκτρονικών σφραγίδων, ιδίως από ένα 
κράτος μέλος για την εκτίμηση 
επιγραμμικής υπηρεσίας που παρέχεται 
από όργανο του δημόσιου τομέα βάσει 
δέουσας εκτίμησης των κινδύνων που 
συνεπάγεται μια τέτοια υπηρεσία, όλες οι 
ηλεκτρονικές σφραγίδες με τουλάχιστον 
το ίδιο επίπεδο ασφάλειας θα είναι 
αποδεκτές.
5. Τα κράτη μέλη δεν θα ζητούν, για 
σκοπούς πρόσβασης σε επιγραμμική 
υπηρεσία που παρέχεται από όργανο του 
δημόσιου τομέα, ηλεκτρονική σφραγίδα 
με υψηλότερο βαθμό ασφάλειας από 
αυτόν των αναγνωρισμένων 
ηλεκτρονικών σφραγίδων.
6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 38 σχετικά με τον 
ορισμό διαφορετικών επιπέδων 
ασφάλειας ηλεκτρονικών σφραγίδων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4.
7. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 
αριθμούς αναφοράς προτύπων για τα 
επίπεδα ασφάλειας των ηλεκτρονικών 
σφραγίδων. Συμμόρφωση με το επίπεδο 
ασφάλειας που καθορίζεται σε μια κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 6 
τεκμαίρεται ότι υπάρχει όταν η 
ηλεκτρονική σφραγίδα πληροί τα εν λόγω 
πρότυπα. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή 
δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. en
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Τροπολογία 392
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο 3 – τμήμα 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ηλεκτρονικές σφραγίδες Ηλεκτρονικές σφραγίδες και/ή 
χρονοσφραγίδες

Or. en

Τροπολογία 393
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αναγνωρισμένες ηλεκτρονικές 
σφραγίδες χαίρουν του νομικού τεκμηρίου 
της εξασφάλισης της προέλευσης και της 
ακεραιότητας των δεδομένων τα οποία 
αφορούν.

2. Οι αναγνωρισμένες ηλεκτρονικές 
σφραγίδες εγγυώνται την ταυτότητα του 
δημιουργού και την ακεραιότητα των 
δεδομένων τα οποία αφορούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «νομικό τεκμήριο» υπερβαίνει το πραγματικό αποτέλεσμα μιας ηλεκτρονικής 
υπογραφής. Επιπλέον, ο όρος «προέλευση» φαίνεται να είναι υπερβολικά ασαφής ως νομική 
έννοια, καθώς άπτεται π.χ. εθνικών διατάξεων του δικονομικού και εμπορικού δικαίου όσον 
αφορά την αντιπροσώπευση, τη δήλωση βούλησης κλπ.

Τροπολογία 394
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι αναγνωρισμένες ηλεκτρονικές 
σφραγίδες αναγνωρίζονται και είναι 
αποδεκτές σε όλα τα κράτη μέλη.

3. Οι αναγνωρισμένες ηλεκτρονικές 
σφραγίδες αναγνωρίζονται σε όλα τα 
κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαφορά μεταξύ «αναγνώρισης» και «αποδοχής» δεν είναι σαφής. Η παράγραφος αυτή, σε 
αντίθεση με τις αντίστοιχες διατάξεις σχετικά με τις ηλεκτρονικές υπογραφές, δεν διαγράφεται, 
καθώς η έννοια της (ηλεκτρονικής) σφραγίδας δεν υπάρχει σε όλα τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 395
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η λέξη «ιδίως» διαγράφεται, διότι η παρούσα παράγραφος, όπως και η επόμενη, αναφέρονται 
μόνο σε δημόσιες υπηρεσίες. Οι ιδιωτικοί φορείς θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν 
οποιοδήποτε επίπεδο ασφάλειας στο οποίο μπορούν να συμφωνήσουν.

Τροπολογία 396
Jürgen Creutzmann
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να είναι δυνατή η πρόβλεψη αυστηρότερων απαιτήσεων σε αμιγώς εθνικό πλαίσιο.
Ωστόσο, οι απαιτήσεις αυτές δεν επιτρέπεται να παρεμποδίζουν τις διασυνοριακές συναλλαγές.

Τροπολογία 397
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση εκτελεστικής πράξης φαίνεται να είναι καταλληλότερη. Συγχωνεύεται με την επόμενη 
παράγραφο.

Τροπολογία 398
András Gyürk
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 
αριθμούς αναφοράς προτύπων για τα 
επίπεδα ασφάλειας των ηλεκτρονικών 
σφραγίδων. Συμμόρφωση με το επίπεδο 
ασφάλειας που καθορίζεται σε μια κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 6 τεκμαίρεται 
ότι υπάρχει όταν η ηλεκτρονική σφραγίδα 
πληροί τα εν λόγω πρότυπα. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2.
Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

7. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 
αριθμούς αναφοράς προτύπων για τα 
επίπεδα ασφάλειας των ηλεκτρονικών 
σφραγίδων.  Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι 
εισηγήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων, 
κατά προτίμηση μέσω εκτίμησης 
επιπτώσεων, κατά τον προσδιορισμό των 
προτύπων που χρησιμοποιούνται για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού. 
Συμμόρφωση με το επίπεδο ασφάλειας που 
καθορίζεται σε μια κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 6 τεκμαίρεται ότι υπάρχει όταν 
η ηλεκτρονική σφραγίδα πληροί τα εν 
λόγω πρότυπα. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή 
δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροποποίηση αφορά κάθε άρθρο στο οποίο αναφέρεται η χρήση προτύπων, στο 
σύνολο του κειμένου.

Τροπολογία 399
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, να ορίζει 
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αριθμούς αναφοράς προτύπων για τα 
επίπεδα ασφάλειας των ηλεκτρονικών 
σφραγίδων. Συμμόρφωση με το επίπεδο 
ασφάλειας που καθορίζεται σε μια κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 6 τεκμαίρεται 
ότι υπάρχει όταν η ηλεκτρονική σφραγίδα 
πληροί τα εν λόγω πρότυπα. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2.
Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

διαφορετικά επίπεδα ασφάλειας των 
ηλεκτρονικών σφραγίδων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4 του 
παρόντος άρθρου και να καθορίζει 
αριθμούς αναφοράς προτύπων για τα 
επίπεδα ασφάλειας των ηλεκτρονικών 
σφραγίδων. Συμμόρφωση με το επίπεδο 
ασφάλειας που καθορίζεται σε μια κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 6 τεκμαίρεται 
ότι υπάρχει όταν η ηλεκτρονική σφραγίδα 
πληροί τα εν λόγω πρότυπα. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2.
Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση εκτελεστικής πράξης φαίνεται να είναι καταλληλότερη.

Τροπολογία 400
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 29 διαγράφεται
Απαιτήσεις για τα αναγνωρισμένα 
πιστοποιητικά ηλεκτρονικής σφραγίδας
1. Τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά 
ηλεκτρονικής σφραγίδας πληρούν τις 
απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙΙ.
2. Τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά 
ηλεκτρονικής σφραγίδας δεν υπόκεινται 
σε οποιαδήποτε υποχρεωτική απαίτηση 
πέραν εκείνων που ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ.
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3. Εάν ένα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό 
ηλεκτρονικής σφραγίδας ανακληθεί μετά 
την αρχική ενεργοποίησή του, παύει να 
ισχύει και δεν δύναται σε καμία 
περίπτωση να επανέλθει στην 
προηγούμενη κατάσταση με την 
ανανέωση της ισχύος του.
4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 38 σχετικά με τον 
περαιτέρω προσδιορισμό των 
απαιτήσεων που προβλέπονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ.
5. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 
αριθμούς αναφοράς προτύπων για 
αναγνωρισμένα πιστοποιητικά 
ηλεκτρονικής σφραγίδας. Η συμμόρφωση 
με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ τεκμαίρεται, εφόσον ένα 
αναγνωρισμένο πιστοποιητικό 
ηλεκτρονικής σφραγίδας πληροί τα 
πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή 
δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 401
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά 
ηλεκτρονικής σφραγίδας πληρούν τις 
απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙΙ.

1. Τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά 
ηλεκτρονικής σφραγίδας και/ή 
χρονοσφραγίδας πληρούν τις απαιτήσεις 
του παραρτήματος ΙΙΙ.
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Or. en

Τροπολογία 402
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά 
ηλεκτρονικής σφραγίδας δεν υπόκεινται σε 
οποιαδήποτε υποχρεωτική απαίτηση πέραν 
εκείνων που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

2. Τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά 
ηλεκτρονικής σφραγίδας για διασυνοριακή 
χρήση δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε 
υποχρεωτική απαίτηση πέραν εκείνων που 
ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να είναι δυνατή η πρόβλεψη ειδικών απαιτήσεων για εθνική χρήση.

Τροπολογία 403
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά 
ηλεκτρονικής σφραγίδας δεν υπόκεινται σε 
οποιαδήποτε υποχρεωτική απαίτηση πέραν 
εκείνων που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

2. Τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά 
ηλεκτρονικής σφραγίδας και/ή 
χρονοσφραγίδας δεν υπόκεινται σε 
οποιαδήποτε υποχρεωτική απαίτηση πέραν 
εκείνων που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Or. en

Τροπολογία 404
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν ένα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό 
ηλεκτρονικής σφραγίδας ανακληθεί μετά 
την αρχική ενεργοποίησή του, παύει να 
ισχύει και δεν δύναται σε καμία περίπτωση 
να επανέλθει στην προηγούμενη 
κατάσταση με την ανανέωση της ισχύος 
του.

3. Εάν ένα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό 
ηλεκτρονικής σφραγίδας και/ή 
χρονοσφραγίδας ανακληθεί μετά την 
αρχική ενεργοποίησή του, παύει να ισχύει 
και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να 
επανέλθει στην προηγούμενη κατάσταση 
με την ανανέωση της ισχύος του.

Or. en

Τροπολογία 405
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 
αριθμούς αναφοράς προτύπων για 
αναγνωρισμένα πιστοποιητικά 
ηλεκτρονικής σφραγίδας. Η συμμόρφωση 
με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ τεκμαίρεται, εφόσον ένα 
αναγνωρισμένο πιστοποιητικό 
ηλεκτρονικής σφραγίδας πληροί τα 
πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 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 
αναγνωρισμένα πιστοποιητικά 
ηλεκτρονικής σφραγίδας. Η Επιτροπή 
εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται δεόντως 
υπόψη οι εισηγήσεις των ενδιαφερόμενων 
φορέων, κατά προτίμηση μέσω 
εκτίμησης επιπτώσεων, κατά τον 
προσδιορισμό των προτύπων που 
χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού. Η συμμόρφωση με 
τις απαιτήσεις που ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ τεκμαίρεται, εφόσον ένα 
αναγνωρισμένο πιστοποιητικό 
ηλεκτρονικής σφραγίδας πληροί τα 
πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή 
δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροποποίηση αφορά κάθε άρθρο στο οποίο αναφέρεται η χρήση προτύπων, στο 
σύνολο του κειμένου.

Τροπολογία 406
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 
αριθμούς αναφοράς προτύπων για 
αναγνωρισμένα πιστοποιητικά 
ηλεκτρονικής σφραγίδας. Η συμμόρφωση 
με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ τεκμαίρεται, εφόσον ένα 
αναγνωρισμένο πιστοποιητικό 
ηλεκτρονικής σφραγίδας πληροί τα 
πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 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 
αναγνωρισμένα πιστοποιητικά 
ηλεκτρονικής σφραγίδας και/ή 
χρονοσφραγίδας. Η συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα 
ΙΙΙ τεκμαίρεται, εφόσον ένα 
αναγνωρισμένο πιστοποιητικό 
ηλεκτρονικής σφραγίδας πληροί τα 
πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή 
δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 407
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 30 διαγράφεται
Διατάξεις δημιουργίας αναγνωρισμένης 
ηλεκτρονικής σφραγίδας
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1. Το άρθρο 22 ισχύει κατ’ αναλογία για 
τις απαιτήσεις για τις διατάξεις 
δημιουργίας αναγνωρισμένης 
ηλεκτρονικής σφραγίδας.
2. Το άρθρο 23 ισχύει κατ’ αναλογία για 
την πιστοποίηση των διατάξεων 
δημιουργίας αναγνωρισμένης 
ηλεκτρονικής σφραγίδας.
3. Το άρθρο 24 ισχύει κατ’ αναλογία για 
τη δημοσίευση καταλόγου διατάξεων 
δημιουργίας αναγνωρισμένης 
ηλεκτρονικής σφραγίδας.

Or. en

Τροπολογία 408
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το άρθρο 22 ισχύει κατ’ αναλογία για 
τις απαιτήσεις για τις διατάξεις 
δημιουργίας αναγνωρισμένης 
ηλεκτρονικής σφραγίδας.

1. Το άρθρο 22 ισχύει κατ’ αναλογία για 
τις απαιτήσεις για τις διατάξεις 
δημιουργίας αναγνωρισμένης 
ηλεκτρονικής σφραγίδας και/ή 
χρονοσφραγίδας.

Or. en

Τροπολογία 409
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το άρθρο 23 ισχύει κατ’ αναλογία για 
την πιστοποίηση των διατάξεων 
δημιουργίας αναγνωρισμένης 
ηλεκτρονικής σφραγίδας.

2. Το άρθρο 23 ισχύει κατ’ αναλογία για 
την πιστοποίηση των διατάξεων 
δημιουργίας αναγνωρισμένης 
ηλεκτρονικής σφραγίδας και/ή 
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χρονοσφραγίδας.

Or. en

Τροπολογία 410
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το άρθρο 24 ισχύει κατ’ αναλογία για τη 
δημοσίευση καταλόγου διατάξεων 
δημιουργίας αναγνωρισμένης 
ηλεκτρονικής σφραγίδας.

3. Το άρθρο 24 ισχύει κατ’ αναλογία για τη 
δημοσίευση καταλόγου διατάξεων 
δημιουργίας αναγνωρισμένης 
ηλεκτρονικής σφραγίδας και/ή 
χρονοσφραγίδας.

Or. en

Τροπολογία 411
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 31 διαγράφεται
Επικύρωση και διαφύλαξη των 
αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών 
σφραγίδων
Τα άρθρα 25, 26 και 27 εφαρμόζονται 
κατ’ αναλογίαν στην επικύρωση και 
διαφύλαξη των αναγνωρισμένων 
ηλεκτρονικών σφραγίδων.

Or. en

Τροπολογία 412
Paul Rübig
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα άρθρα 25, 26 και 27 εφαρμόζονται κατ’ 
αναλογίαν στην επικύρωση και διαφύλαξη 
των αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών 
σφραγίδων.

Τα άρθρα 25, 26 και 27 εφαρμόζονται κατ’ 
αναλογίαν στην επικύρωση και διαφύλαξη 
των αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών 
σφραγίδων και/ή χρονοσφραγίδων.

Or. en

Τροπολογία 413
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 32 διαγράφεται
Νομική ισχύς των ηλεκτρονικών 
χρονοσφραγίδων
1. Δεν απορρίπτεται η νομική ισχύς και 
το παραδεκτό μιας ηλεκτρονικής 
χρονοσφραγίδας ως αποδεικτικού 
στοιχείου σε νομικές διαδικασίες μόνο 
λόγω του γεγονότος ότι είναι σε 
ηλεκτρονική μορφή.
2. Η αναγνωρισμένη ηλεκτρονική 
χρονοσφραγίδα χαίρει του νομικού 
τεκμηρίου της διασφάλισης του χρόνου 
που αναφέρει και της ακεραιότητας των 
στοιχείων από τα οποία εξαρτάται ο 
χρόνος.
3. Οι αναγνωρισμένες ηλεκτρονικές 
χρονοσφραγίδες αναγνωρίζονται και είναι 
αποδεκτές σε όλα τα κράτη μέλη.

Or. en
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Τροπολογία 414
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 33 διαγράφεται
Απαιτήσεις για τις αναγνωρισμένες 
ηλεκτρονικές χρονοσφραγίδες
1. Μια αναγνωρισμένη ηλεκτρονική 
χρονοσφραγίδα πληροί τις ακόλουθες 
απαιτήσεις:
α) είναι απόλυτα συγχρονισμένη με τη 
Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα (UTC) 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείεται 
κάθε δυνατότητα αλλαγής των δεδομένων 
χωρίς να μπορεί να εντοπιστεί·
β) βασίζεται σε μια ακριβή χρονική πηγή·
γ) εκδίδεται από αναγνωρισμένο πάροχο 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης·
δ) φέρει προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
σφραγίδα του αναγνωρισμένου παρόχου 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης ή έχει 
υπογραφεί με κάποια άλλη ανάλογη 
μέθοδο.
2. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 
αριθμούς αναφοράς προτύπων για την 
ακριβή σύνδεση του χρόνου με τα 
στοιχεία και μια ακριβή χρονική πηγή. Η 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στην παράγραφο 1 τεκμαίρεται, 
εφόσον ο ακριβής συσχετισμός του 
χρόνου με τα δεδομένα και η ακριβής 
χρονική πηγή πληρούν τα πρότυπα αυτά. 
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 
παράγραφος 2. Η Επιτροπή δημοσιεύει 
τις πράξεις αυτές στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Or. en

Τροπολογία 415
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) φέρει προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
σφραγίδα του αναγνωρισμένου παρόχου 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης ή έχει υπογραφεί 
με κάποια άλλη ανάλογη μέθοδο.

δ) φέρει προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
σφραγίδα του αναγνωρισμένου παρόχου 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης.

Or. ro

Τροπολογία 416
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 
αριθμούς αναφοράς προτύπων για την 
ακριβή σύνδεση του χρόνου με τα στοιχεία 
και μια ακριβή χρονική πηγή. Η 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στην παράγραφο 1 τεκμαίρεται, 
εφόσον ο ακριβής συσχετισμός του χρόνου 
με τα δεδομένα και η ακριβής χρονική 
πηγή πληρούν τα πρότυπα αυτά. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2.
Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

2. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 
αριθμούς αναφοράς προτύπων για την 
ακριβή σύνδεση του χρόνου με τα στοιχεία 
και μια ακριβή χρονική πηγή. Η Επιτροπή 
εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται δεόντως 
υπόψη οι εισηγήσεις των ενδιαφερόμενων 
φορέων, κατά προτίμηση μέσω 
εκτίμησης επιπτώσεων, κατά τον 
προσδιορισμό των προτύπων που 
χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού. Η συμμόρφωση με 
τις απαιτήσεις που ορίζονται στην 
παράγραφο 1 τεκμαίρεται, εφόσον ο 
ακριβής συσχετισμός του χρόνου με τα 
δεδομένα και η ακριβής χρονική πηγή 
πληρούν τα πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
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σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2.
Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροποποίηση αφορά κάθε άρθρο στο οποίο αναφέρεται η χρήση προτύπων, στο 
σύνολο του κειμένου.

Τροπολογία 417
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 34 διαγράφεται
Νομική ισχύς και αποδοχή των 
ηλεκτρονικών εγγράφων
1. Ένα ηλεκτρονικό έγγραφο θεωρείται 
ισοδύναμο με ένα έντυπο έγγραφο και 
αποδεκτό ως αποδεικτικό στοιχείο σε 
περίπτωση άσκησης προσφυγής στη 
δικαιοσύνη, λαμβάνοντας υπόψη το 
επίπεδο ασφάλειας όσον αφορά τη 
γνησιότητα και την ακεραιότητά του.
2. Ένα έγγραφο που φέρει αναγνωρισμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή ή αναγνωρισμένη 
ηλεκτρονική σφραγίδα του προσώπου που 
είναι αρμόδιο να εκδώσει το σχετικό 
έγγραφο, χαίρει του νομικού τεκμηρίου 
γνησιότητας και ακεραιότητας, υπό την 
προϋπόθεση ότι το έγγραφο δεν περιέχει 
δυναμικά χαρακτηριστικά, ικανά να 
αλλάξουν αυτόματα το έγγραφο.
3. Όταν απαιτείται πρωτότυπο έγγραφο ή 
πιστοποιημένο αντίγραφο για την παροχή 
μιας επιγραμμικής υπηρεσίας που 
παρέχεται από όργανο του δημόσιου 
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τομέα, θα γίνονται αποδεκτά σε άλλα 
κράτη μέλη χωρίς επιπρόσθετες 
προϋποθέσεις τουλάχιστον τα 
ηλεκτρονικά έγγραφα που εκδίδονται από 
τα πρόσωπα που είναι αρμόδια για την 
έκδοση των συναφών εγγράφων, τα οποία 
θεωρούνται πρωτότυπα ή πιστοποιημένα 
αντίγραφα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο 
του κράτους μέλους προέλευσης.
4. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 
μορφές ηλεκτρονικών υπογραφών και 
σφραγίδων που γίνονται αποδεκτές όποτε 
ζητείται υπογεγραμμένο ή σφραγισμένο 
έγγραφο από ένα κράτος μέλος για την 
παροχή μιας επιγραμμικής υπηρεσίας που 
παρέχεται από όργανο του δημόσιου 
τομέα αναφερόμενης στην παράγραφο 2. 
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 
παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 418
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα ηλεκτρονικό έγγραφο θεωρείται
ισοδύναμο με ένα έντυπο έγγραφο και
αποδεκτό ως αποδεικτικό στοιχείο σε 
περίπτωση άσκησης προσφυγής στη 
δικαιοσύνη, λαμβάνοντας υπόψη το 
επίπεδο ασφάλειας όσον αφορά τη 
γνησιότητα και την ακεραιότητά του.

1. Ένα ηλεκτρονικό έγγραφο θεωρείται 
αποδεκτό ως αποδεικτικό στοιχείο σε 
περίπτωση άσκησης προσφυγής στη 
δικαιοσύνη, λαμβάνοντας υπόψη το 
επίπεδο ασφάλειας όσον αφορά τη 
γνησιότητα και την ακεραιότητά του.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες απαιτούνται πρωτότυπα έγγραφα σε έντυπη μορφή και στις 
οποίες ενδέχεται να μην είναι σκόπιμο να δοθεί η ίδια νομική ισχύς στα ηλεκτρονικά έγγραφα.
Το ζήτημα αυτό θα πρέπει να ρυθμίζεται σε τελική ανάλυση από το εθνικό δίκαιο.

Τροπολογία 419
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα ηλεκτρονικό έγγραφο θεωρείται 
ισοδύναμο με ένα έντυπο έγγραφο και 
αποδεκτό ως αποδεικτικό στοιχείο σε 
περίπτωση άσκησης προσφυγής στη 
δικαιοσύνη, λαμβάνοντας υπόψη το 
επίπεδο ασφάλειας όσον αφορά τη 
γνησιότητα και την ακεραιότητά του.

1. Ένα ηλεκτρονικό έγγραφο θεωρείται 
ισοδύναμο με ένα έντυπο έγγραφο και 
αποδεκτό ως αποδεικτικό στοιχείο σε 
περίπτωση άσκησης προσφυγής στη 
δικαιοσύνη, με βάση το επίπεδο ασφάλειας 
όσον αφορά τη γνησιότητα και την 
ακεραιότητά του.

Or. fr

Τροπολογία 420
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ένα έγγραφο που φέρει αναγνωρισμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή ή αναγνωρισμένη 
ηλεκτρονική σφραγίδα του προσώπου που 
είναι αρμόδιο να εκδώσει το σχετικό 
έγγραφο, χαίρει του νομικού τεκμηρίου 
γνησιότητας και ακεραιότητας, υπό την 
προϋπόθεση ότι το έγγραφο δεν περιέχει 
δυναμικά χαρακτηριστικά, ικανά να 
αλλάξουν αυτόματα το έγγραφο.

2. Ένα έγγραφο που φέρει αναγνωρισμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή ή αναγνωρισμένη 
ηλεκτρονική σφραγίδα χαίρει του νομικού 
τεκμηρίου γνησιότητας και ακεραιότητας, 
υπό την προϋπόθεση ότι το έγγραφο δεν 
περιέχει δυναμικά χαρακτηριστικά, ικανά 
να αλλάξουν αυτόματα το έγγραφο.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ένα έγγραφο που φέρει ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα θα πρέπει να χαίρει του τεκμηρίου 
γνησιότητας και ακεραιότητας. Ωστόσο, δεν μπορεί να υπάρχει αντίστοιχο τεκμήριο όσον 
αφορά το πρόσωπο που υπέγραψε το έγγραφο ή την αρμοδιότητά του να προβεί σε αυτήν την 
πράξη.

Τροπολογία 421
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ένα έγγραφο που φέρει αναγνωρισμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή ή αναγνωρισμένη 
ηλεκτρονική σφραγίδα του προσώπου που 
είναι αρμόδιο να εκδώσει το σχετικό 
έγγραφο, χαίρει του νομικού τεκμηρίου 
γνησιότητας και ακεραιότητας, υπό την 
προϋπόθεση ότι το έγγραφο δεν περιέχει 
δυναμικά χαρακτηριστικά, ικανά να 
αλλάξουν αυτόματα το έγγραφο.

2. Ένα έγγραφο που φέρει αναγνωρισμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή ή αναγνωρισμένη 
ηλεκτρονική σφραγίδα του προσώπου που 
είναι αρμόδιο να εκδώσει το σχετικό 
έγγραφο, χαίρει του νομικού τεκμηρίου 
γνησιότητας και ακεραιότητας, υπό την 
προϋπόθεση ότι το έγγραφο δεν περιέχει 
δυναμικά χαρακτηριστικά, ικανά να 
αλλάξουν στη συνέχεια αυτόματα το
περιεχόμενο του εγγράφου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν ορισμένα κρυφά στοιχεία των ηλεκτρονικών αρχείων, όπως η «τελευταία προβολή» ή 
παρόμοια, τα οποία μπορούν να αλλάξουν, αλλά η διάταξη αποσκοπεί στην εξασφάλιση της 
ακεραιότητας του περιεχομένου, καθώς σε αυτό βασίζονται τα συμβαλλόμενα μέρη.

Τροπολογία 422
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν απαιτείται πρωτότυπο έγγραφο ή 
πιστοποιημένο αντίγραφο για την παροχή 
μιας επιγραμμικής υπηρεσίας που 

3. Όταν απαιτείται πρωτότυπο έγγραφο ή 
πιστοποιημένο αντίγραφο για την παροχή 
μιας επιγραμμικής υπηρεσίας που 
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παρέχεται από όργανο του δημόσιου 
τομέα, θα γίνονται αποδεκτά σε άλλα 
κράτη μέλη χωρίς επιπρόσθετες 
προϋποθέσεις τουλάχιστον τα ηλεκτρονικά 
έγγραφα που εκδίδονται από τα πρόσωπα 
που είναι αρμόδια για την έκδοση των 
συναφών εγγράφων, τα οποία θεωρούνται 
πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους 
μέλους προέλευσης.

παρέχεται από όργανο του δημόσιου 
τομέα, θα γίνονται αποδεκτά σε άλλα 
κράτη μέλη χωρίς επιπρόσθετες 
προϋποθέσεις τουλάχιστον τα ηλεκτρονικά 
έγγραφα που φέρουν ηλεκτρονική 
υπογραφή ή σφραγίδα από τα πρόσωπα 
που είναι αρμόδια για την έκδοση των 
συναφών εγγράφων, τα οποία θεωρούνται 
πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους 
μέλους προέλευσης.

Or. en

Τροπολογία 423
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 35 διαγράφεται
Νομική ισχύς μιας υπηρεσίας 
ηλεκτρονικής παράδοσης
1. Τα δεδομένα που αποστέλλονται ή 
λαμβάνονται μέσω μιας υπηρεσίας 
ηλεκτρονικής παράδοσης γίνονται δεκτά 
ως αποδεικτικό στοιχείο σε περίπτωση 
άσκησης προσφυγής στη δικαιοσύνη σε 
σχέση με την ακεραιότητα των 
δεδομένων και τη βεβαιότητα για την 
ημερομηνία και ώρα κατά την οποία τα
δεδομένα εστάλησαν σε έναν 
καθορισμένο αποδέκτη ή ελήφθησαν από 
αυτόν.
2. Τα δεδομένα που αποστέλλονται ή 
λαμβάνονται με τη χρήση μιας 
αναγνωρισμένης υπηρεσίας ηλεκτρονικής 
παράδοσης χαίρουν του νομικού 
τεκμηρίου της ακεραιότητας των 
δεδομένων και της ακρίβειας της 
ημερομηνίας και ώρας αποστολής ή 
λήψης των δεδομένων που δηλώνονται 
από το αναγνωρισμένο σύστημα 
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ηλεκτρονικής παράδοσης.
3. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την 
έγκριση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 38, σχετικά με τον 
προσδιορισμό μηχανισμών για την 
αποστολή και λήψη δεδομένων με τη 
χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής 
παράδοσης που θα χρησιμοποιηθούν για 
την προώθηση της διαλειτουργικότητας 
μεταξύ των υπηρεσιών ηλεκτρονικής 
παράδοσης.

Or. en

Τροπολογία 424
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 36 διαγράφεται
Απαιτήσεις για τις αναγνωρισμένες 
υπηρεσίες ηλεκτρονικής παράδοσης
1. Οι αναγνωρισμένες υπηρεσίες 
ηλεκτρονικής παράδοσης πληρούν τις 
ακόλουθες απαιτήσεις:
α) πρέπει να παρέχονται από έναν ή 
περισσότερους αναγνωρισμένους 
παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης·
β) πρέπει να επιτρέπουν την αναμφίσημη 
ταυτοποίηση του αποστολέα και, κατά 
περίπτωση, του παραλήπτη·
γ) η διαδικασία αποστολής ή λήψης των 
δεδομένων πρέπει να εξασφαλίζεται μέσω 
προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής ή 
προηγμένης ηλεκτρονικής σφραγίδας 
ενός αναγνωρισμένου παρόχου υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης με τέτοιον τρόπο ώστε να 
αποκλείει τη δυνατότητα αλλαγής των 
δεδομένων χωρίς να μπορεί να 
εντοπιστεί·
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δ) οποιαδήποτε μεταβολή στα δεδομένα 
που απαιτούνται για σκοπούς αποστολής 
ή λήψης των δεδομένων πρέπει να 
δηλώνονται σαφώς στον αποστολέα και 
στον παραλήπτη των δεδομένων·
ε) η ημερομηνία αποστολής, παραλαβής 
και οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων 
πρέπει να αναφέρεται με αναγνωρισμένη 
ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα·
στ) σε περίπτωση μεταφοράς των 
δεδομένων μεταξύ δύο ή περισσότερων 
παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης, οι 
απαιτήσεις στα σημεία α) έως ε) ισχύουν 
για όλους τους αναγνωρισμένους 
παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης.
2. Η Επιτροπή δύναται, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 
αριθμούς αναφοράς προτύπων για 
διαδικασίες αποστολής και λήψης 
δεδομένων. Η συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στην 
παράγραφο 1 τεκμαίρεται, εφόσον η 
διαδικασία αποστολής και λήψης 
δεδομένων πληροί τα πρότυπα αυτά. Οι 
εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. 
Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 425
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή δύναται, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 
αριθμούς αναφοράς προτύπων για 
διαδικασίες αποστολής και λήψης 

2. Η Επιτροπή δύναται, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 
αριθμούς αναφοράς προτύπων για 
διαδικασίες αποστολής και λήψης 
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δεδομένων. Η συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 
1 τεκμαίρεται, εφόσον η διαδικασία 
αποστολής και λήψης δεδομένων πληροί 
τα πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή 
δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

δεδομένων. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι 
εισηγήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων, 
κατά προτίμηση μέσω εκτίμησης 
επιπτώσεων, κατά τον προσδιορισμό των 
προτύπων που χρησιμοποιούνται για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Η 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στην παράγραφο 1 τεκμαίρεται, 
εφόσον η διαδικασία αποστολής και λήψης 
δεδομένων πληροί τα πρότυπα αυτά. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2.
Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροποποίηση αφορά κάθε άρθρο στο οποίο αναφέρεται η χρήση προτύπων, στο 
σύνολο του κειμένου.

Τροπολογία 426
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 37 διαγράφεται
Απαιτήσεις για αναγνωρισμένα 
πιστοποιητικά γνησιότητας ιστοτόπου
1. Τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά 
γνησιότητας ιστοτόπων πληρούν τις 
απαιτήσεις του παραρτήματος IV.
2. Τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά 
γνησιότητας ιστοτόπων αναγνωρίζονται 
και γίνονται δεκτά σε όλα τα κράτη μέλη.
3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
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σύμφωνα με το άρθρο 38 σχετικά με τον 
περαιτέρω προσδιορισμό των 
απαιτήσεων που προβλέπονται στο 
παράρτημα IV.
4. Η Επιτροπή δύναται, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 
αριθμούς αναφοράς προτύπων για 
αναγνωρισμένα πιστοποιητικά 
γνησιότητας ιστοτόπων . Η συμμόρφωση 
με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο 
παράρτημα IV τεκμαίρεται, εφόσον ένα 
αναγνωρισμένο πιστοποιητικό 
γνησιότητας ιστοτόπουπληροί τα 
πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή 
δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 427
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 37 διαγράφεται
Απαιτήσεις για αναγνωρισμένα 
πιστοποιητικά γνησιότητας ιστοτόπου
1. Τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά 
γνησιότητας ιστοτόπων πληρούν τις 
απαιτήσεις του παραρτήματος IV.
2. Τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά 
γνησιότητας ιστοτόπων αναγνωρίζονται 
και γίνονται δεκτά σε όλα τα κράτη μέλη.
3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 38 σχετικά με τον 
περαιτέρω προσδιορισμό των 
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απαιτήσεων που προβλέπονται στο 
παράρτημα IV.
4. Η Επιτροπή δύναται, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 
αριθμούς αναφοράς προτύπων για 
αναγνωρισμένα πιστοποιητικά 
γνησιότητας ιστοτόπων . Η συμμόρφωση 
με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο 
παράρτημα IV τεκμαίρεται, εφόσον ένα 
αναγνωρισμένο πιστοποιητικό 
γνησιότητας ιστοτόπουπληροί τα 
πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή 
δημοσιεύει τις πράξεις αυτές στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σαφές αν η δημιουργία ευρωπαϊκών πιστοποιητικών για ιστοσελίδες σε ένα παγκόσμιο 
διαδικτυακό περιβάλλον συνεπάγεται κάποια προστιθέμενη αξία. Υπάρχουν βιομηχανικά 
πρότυπα τα οποία είναι γνωστά στους χρήστες και χρησιμοποιούνται ευρέως. Η ύπαρξη 
πρόσθετων πιστοποιητικών θα μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση στους χρήστες και μια 
διαφορά στην αντιμετώπιση των ιστότοπων που βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 428
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή δύναται, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 
αριθμούς αναφοράς προτύπων για 
αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γνησιότητας 
ιστοτόπων . Η συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα 
IV τεκμαίρεται, εφόσον ένα 
αναγνωρισμένο πιστοποιητικό γνησιότητας 
ιστοτόπουπληροί τα πρότυπα αυτά. Οι εν 

4. Η Επιτροπή δύναται, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 
αριθμούς αναφοράς προτύπων για 
αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γνησιότητας 
ιστοτόπων . Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι 
εισηγήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων, 
κατά προτίμηση μέσω εκτίμησης 
επιπτώσεων, κατά τον προσδιορισμό των 
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λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2.
Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πράξεις αυτές 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

προτύπων που χρησιμοποιούνται για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Η 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο παράρτημα IV τεκμαίρεται, 
εφόσον ένα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό 
γνησιότητας ιστοτόπουπληροί τα πρότυπα 
αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 
παράγραφος 2. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις 
πράξεις αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροποποίηση αφορά κάθε άρθρο στο οποίο αναφέρεται η χρήση προτύπων, στο 
σύνολο του κειμένου.

Τροπολογία 429
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο III α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κεφάλαιο IIIa
Τυποποίηση
Άρθρο 37α

Μηχανισμός έγκρισης τεχνολογικών 
απαιτήσεων

(1) Σε περίπτωση που η εφαρμογή 
ορισμένων διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού μπορεί να επιτευχθεί μόνο 
βάσει ειδικών τεχνικών χαρακτηριστικών 
σε συστήματα ηλεκτρονικής επαλήθευσης 
της ταυτότητας ή ταυτοποίησης, τα 
κράτη μέλη ενημερώνουν σχετικά την 
Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που προβλέπεται στην οδηγία 98/34/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για 
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την καθιέρωση μιας διαδικασίας 
πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών 
προτύπων και προδιαγραφών και των 
κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της 
κοινωνίας των πληροφοριών.
(2) Η κατάρτιση τεχνικών απαιτήσεων, 
προδιαγραφών και προτύπων υπόκειται 
περαιτέρω στους μηχανισμούς ελέγχου 
που περιλαμβάνονται στην οδηγία 
1999/5/ΕΚ και την απόφαση 87/95/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 
1986, για την τυποποίηση στον τομέα της 
τεχνολογίας των πληροφοριών και των 
τηλεπικοινωνιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τις καθοριστικές οδηγίες που κωδικοποιούν τον τρόπο με τον οποίο 
δημιουργείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και σύμφωνα με την οδηγία περί τυποποίησης, ένας 
συμμετοχικός, διαφανής και ανοικτός μηχανισμός για την ανάπτυξη προτύπων και 
προδιαγραφών.

Τροπολογία 430
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 8 
παράγραφος 3, το άρθρο 15 παράγραφος 5, 
το άρθρο 18 παράγραφος 5, το άρθρο 20 
παράγραφος 6, το άρθρο 21 παράγραφος 4, 
το άρθρο 23 παράγραφος 3, το άρθρο 25 
παράγραφος 2, το άρθρο 27 παράγραφος 2, 
το άρθρο 28 παράγραφος 6, το άρθρο 29 
παράγραφος 4, το άρθρο 30 παράγραφος 2, 
το άρθρο 31, το άρθρο 35 παράγραφος 3 
και το άρθρο 37 παράγραφος 3, ανατίθεται 
στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών
από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού. Η Επιτροπή υποβάλλει 
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παρόντος κανονισμού. έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της 
έχουν ανατεθεί το αργότερο έξι μήνες 
πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε 
ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται 
αυτομάτως για περιόδους ίδιας 
διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν 
αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών 
μηνών πριν από τη λήξη της κάθε 
περιόδου.

Or. ro

Τροπολογία 431
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 13 
παράγραφος 5 και το άρθρο 15 
παράγραφος 5, ανατίθεται στην Επιτροπή 
επ’ αόριστον από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 432
Amelia Andersdotter
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ανάθεση της εξουσίας που αναφέρεται 
στο άρθρο 8 παράγραφος 3, το άρθρο 13 
παράγραφος 5, το άρθρο 15 παράγραφος 5, 
το άρθρο 16 παράγραφος 5, το άρθρο 18 
παράγραφος 5, το άρθρο 20 παράγραφος 
6, το άρθρο 21 παράγραφος 4, το άρθρο 
23 παράγραφος 3, το άρθρο 25 
παράγραφος 2, το άρθρο 27 παράγραφος 
2, το άρθρο 28 παράγραφος 6, το άρθρο 
29 παράγραφος 4, το άρθρο 30 
παράγραφος 2, το άρθρο 31, το άρθρο 35 
παράγραφος 3 και το άρθρο 37 
παράγραφος 3 δύναται να ανακληθεί ανά 
πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση 
ανάκλησης περατώνει την ανάθεση της 
αρμοδιότητας που προσδιορίζεται στην εν 
λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την 
επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της 
απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν 
επηρεάζει την εγκυρότητα οποιωνδήποτε 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

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

Or. en

Τροπολογία 433
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 
ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

4. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 
ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο. Η Επιτροπή δεν 
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δύναται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού χωρίς προηγούμενη 
διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους 
φορείς του κλάδου και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη.

Or. en

Τροπολογία 434
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Δεν είναι δυνατή η έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού χωρίς προηγούμενη 
διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους 
φορείς του κλάδου και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη.

Or. en

Τροπολογία 435
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα 
παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του 
κανονισμού αριθ. 182/2011.

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα 
παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του
κανονισμού αριθ. 182/2011.

Or. en

Τροπολογία 436
Silvia-Adriana Ţicău
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. ro

Τροπολογία 437
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 438
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά που 
εκδίδονται δυνάμει της οδηγίας 

4. Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται 
δυνάμει της οδηγίας 1999/93/ΕΚ 
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1999/93/ΕΚ θεωρούνται αναγνωρισμένα
πιστοποιητικά ηλεκτρονικών υπογραφών 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού έως 
τη λήξη τους, αλλά όχι για διάστημα 
μεγαλύτερο των πέντε ετών από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

θεωρούνται πιστοποιητικά ηλεκτρονικών 
υπογραφών στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού έως τη λήξη τους, αλλά όχι για 
διάστημα μεγαλύτερο των πέντε ετών από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 439
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παράρτημα διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι πλέον απαραίτητο.

Τροπολογία 440
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ένα σύνολο δεδομένων που 
αντιπροσωπεύουν αναμφίσημα τον 
υπογράφοντα για τον οποίο έχει εκδοθεί το 
πιστοποιητικό, συμπεριλαμβανομένου 
τουλάχιστον του ονόματος του 
υπογράφοντος ή ψευδωνύμου, το οποίο 
προσδιορίζεται ως ψευδώνυμο·

γ) ένα σύνολο δεδομένων που 
αντιπροσωπεύουν αναμφίσημα τον 
υπογράφοντα για τον οποίο έχει εκδοθεί το 
πιστοποιητικό, συμπεριλαμβανομένου 
τουλάχιστον (για τις χώρες για τις οποίες 
το υποστηρίζουν) του μοναδικού 
αναγνωριστικού του υποκειμένου των 
δεδομένων (κατάλληλη μορφή για 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία) και του 
ονόματος του υπογράφοντος ή 
ψευδωνύμου, το οποίο προσδιορίζεται ως 
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ψευδώνυμο·

Or. en

Τροπολογία 441
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) πρόβλεψη ειδικού χρακτηριστικού 
του υπογράφοντος, που θα περιληφθεί 
εφόσον είναι σημαντικό σε σχέση με τον 
σκοπό για τον οποίο προορίζεται το 
πιστοποιητικό·

Or. en

Αιτιολόγηση

Κείμενο από την οδηγία 1999/93/ΕΚ. Τα χαρακτηριστικά, παρότι δεν χρησιμοποιούνται σε όλα 
τα κράτη μέλη, είναι αποδεδειγμένα χρήσιμα σε ορισμένους κλάδους και για τον λόγο αυτόν δεν 
θα πρέπει να αποκλείεται η χρήση τους, καθώς κάτι τέτοιο θα διατάρασσε τις τρέχουσες 
πρακτικές που βασίζονται στην οδηγία 1999/93/ΕΚ.

Τροπολογία 442
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παράρτημα διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι πλέον απαραίτητο.
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Τροπολογία 443
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παράρτημα διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι πλέον απαραίτητο.

Τροπολογία 444
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) δεδομένα επικύρωσης ηλεκτρονικής 
σφραγίδας που αντιστοιχούν στα 
δεδομένα δημιουργίας ηλεκτρονικής 
σφραγίδας·

δ) ένα σύνολο δεδομένων που 
αντιπροσωπεύουν αναμφίσημα το νομικό 
πρόσωπο για το οποίο έχει εκδοθεί το 
πιστοποιητικό, συμπεριλαμβανομένου 
τουλάχιστον του ονόματος και του 
αριθμού μητρώου που αναφέρεται στα 
επίσημα αρχεία (μοναδικό στοιχείο σε 
επίπεδο Ένωσης, κατάλληλη μορφή για 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία)·

Or. en

Τροπολογία 445
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παράρτημα διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι πλέον απαραίτητο.

Τροπολογία 446
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παράρτημα διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σαφές αν η δημιουργία ευρωπαϊκών πιστοποιητικών για ιστοσελίδες σε ένα παγκόσμιο 
διαδικτυακό περιβάλλον συνεπάγεται κάποια προστιθέμενη αξία. Υπάρχουν βιομηχανικά 
πρότυπα τα οποία είναι γνωστά στους χρήστες και χρησιμοποιούνται ευρέως. Η ύπαρξη 
πρόσθετων πιστοποιητικών θα μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση στους χρήστες και μια 
διαφορά στην αντιμετώπιση των ιστότοπων που βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 447
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ένα σύνολο δεδομένων που 
αντιπροσωπεύουν αναμφίσημα το νομικό 
πρόσωπο για το οποίο έχει εκδοθεί το 
πιστοποιητικό, συμπεριλαμβανομένου 
τουλάχιστον του ονόματος και του αριθμού 
μητρώου που αναφέρεται στα επίσημα 
αρχεία·

γ) ένα σύνολο δεδομένων που 
αντιπροσωπεύουν αναμφίσημα το φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο για το οποίο έχει 
εκδοθεί το πιστοποιητικό, 
συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον του 
ονόματος και του αριθμού μητρώου, κατά 
περίπτωση, που αναφέρεται στα επίσημα 
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αρχεία·

Or. ro

Τροπολογία 448
Silvia-Adriana Þicãu

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) στοιχεία της διεύθυνσης, 
συμπεριλαμβανομένης της πόλης και του 
κράτους μέλους, του νομικού προσώπου
στο οποίο εκδίδεται το προσωπικό, όπως 
αναφέρεται στα επίσημα αρχεια·

δ) στοιχεία της διεύθυνσης, 
συμπεριλαμβανομένης τουλάχιστον της 
πόλης και του κράτους μέλους, του
φυσικού ή νομικού προσώπου για το οποίο 
έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό, όπως 
αναφέρεται στα επίσημα αρχεια·

Or. ro

Τροπολογία 449
Silvia-Adriana Þicãu

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) το(τα) όνομα(τα) τομέα που ανήκουν 
στο νομικό πρόσωπο για το οποίο έχει 
εκδοθεί το πιστοποιητικό·

ε) το(τα) όνομα(τα) τομέα που ανήκουν 
στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το 
οποίο έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό·

Or. ro


