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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***ΙΙΙ Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν την τροποποιεί, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για 
ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά
(COM(2012)0238 – C7-0133/2012 – 2012/0146(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2012)0238),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C7-0133/2012),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
της 18ης Σεπτεμβρίου 2012,1

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, 
της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0000/2013),

1. εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η οικοδόμηση εμπιστοσύνης στο (1) Η οικοδόμηση εμπιστοσύνης στο 

                                               
1 EE C 351 της 15.11.2012, σ. 73.
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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.

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

Or. en

Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Είναι ζωτικής σημασίας να 
διασφαλισθεί ότι όλοι οι πολίτες έχουν 
πρόσβαση στην τεχνολογία και διαθέτουν 
δεξιότητες που τους επιτρέπουν να 
επωφελούνται εξίσου από τις ψηφιακές 
και ηλεκτρονικές υπηρεσίες, προκειμένου 
να εξασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες και 
ένταξη όλων των ομάδων της κοινωνίας. 

Or. en

Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η οδηγία 2011/24/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί 
εφαρμογής των δικαιωμάτων των 
ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης δημιουργεί ένα 
δίκτυο εθνικών αρχών υπεύθυνων για την 
ηλ-υγεία. Για να ενισχυθεί η ασφάλεια και 
η συνέχεια της διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης, το δίκτυο 

διαγράφεται
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καλείται να εκπονήσει κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με τη διασυνοριακή 
πρόσβαση στα ηλεκτρονικά δεδομένα και 
υπηρεσίες υγείας, μεταξύ άλλων με την 
υποστήριξη «κοινών μέτρων 
ταυτοποίησης και ελέγχου της 
ταυτότητας, ώστε να διευκολύνεται η 
δυνατότητα διαβίβασης δεδομένων στη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη». Η 
αμοιβαία αναγνώριση και αποδοχή της 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και 
επαλήθευσης της ταυτότητας είναι το 
κλειδί για να γίνει πραγματικότητα η 
διασυνοριακή παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης στους Ευρωπαίους πολίτες. 
Όταν οι άνθρωποι ταξιδεύουν για λόγους 
υγείας, τα ιατρικά τους δεδομένα πρέπει 
να είναι προσβάσιμα στη χώρα όπου θα 
νοσηλευτούν. Αυτό απαιτεί ένα στερεό, 
σαφές και αξιόπιστο πλαίσιο 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 2011/24/ΕΕ υπάρχει και εφαρμόζεται με ή χωρίς υπόμνηση και για τον λόγο αυτόν η 
αιτιολογική σκέψη πρέπει να διαγραφεί διότι είναι περιττή.

Τροπολογία 4
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 

(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 
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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.

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. Ωστόσο, κατά τη 
διαδικασία ανάπτυξης της 
διαλειτουργικότητας πρέπει να γίνονται 
σεβαστές οι διαφορετικές προσεγγίσεις 
των κρατών μελών κατά τον σχεδιασμό 
των εθνικών συστημάτων ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης. Επομένως, τα πρότυπα για 
τη διασφάλιση της τεχνικής 
διαλειτουργικότητας πρέπει να είναι 
τεχνολογικά ουδέτερα, ούτως ώστε να 
σέβονται τις διαφορετικές επιλογές των 
κρατών μελών και να μην αλλοιώνουν το 
βασικό σχέδιο των εν λόγω συστημάτων. 

Or. en

Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Η διασυνοριακή χρήση μέσων 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης δεν πρέπει 
να οδηγεί στην κοινολόγηση προσωπικών 
δεδομένων που δεν απαιτούνται για την 
παροχή της υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, 
πρέπει να γίνεται σεβαστή εν προκειμένω 
η αρχή της ελαχιστοποίησης των 
δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Ο παρών κανονισμός πρέπει να είναι 
τεχνολογικά ουδέτερος. Η νομική ισχύς 
που παρέχει πρέπει να μπορεί να 
επιτευχθεί με οποιοδήποτε τεχνικό μέσο 
υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

(21) Ο παρών κανονισμός πρέπει να είναι 
τεχνολογικά ουδέτερος τόσο όσον αφορά 
τα συστήματα ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης όσο και τις υπηρεσίες 
εμπιστοσύνης. Η νομική ισχύς που παρέχει 
πρέπει να μπορεί να επιτευχθεί με 
οποιοδήποτε τεχνικό μέσο υπό την 
προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαιτήσεις 
του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 7
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 σύμφωνα με την πρόταση της 
Επιτροπής για την έκδοση οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου 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 τα προϊόντα 
τελικού χρήστη που χρησιμοποιούνται 
κατά την παροχή των υπηρεσιών αυτών σε 
ισότιμη βάση με άλλους καταναλωτές.

Or. en

Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Σύμφωνα με το άρθρο 9 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τον 
καθορισμό και την εφαρμογή των 
πολιτικών και των δράσεών της, η 
Ένωση πρέπει να συνεκτιμά τις 
απαιτήσεις που συνδέονται με την 
προαγωγή υψηλού επιπέδου 
απασχόλησης, με τη διασφάλιση της 
κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, με 
την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού καθώς και με υψηλό 
επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας. Οι 
έννοιες της προσβασιμότητας και του 
σχεδιασμού για όλους πρέπει να 
ενσωματωθούν στη διαμόρφωση των 
νομικών μέτρων για την ηλεκτρονική 
ταυτοποίηση σε επίπεδο Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Ο πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης 
ελέγχει προσωπικά δεδομένα και, ως εκ 
τούτου, οφείλει να συμμορφώνεται με τις 
υποχρεώσεις που ορίζονται 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 
αυτών. Συγκεκριμένα, η συλλογή 
δεδομένων θα πρέπει να ελαχιστοποιείται 
όσο το δυνατό περισσότερο λαμβάνοντας 
υπόψη το σκοπό της παρεχόμενης 
υπηρεσίας.

(24) Ο πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης 
ελέγχει προσωπικά δεδομένα και, ως εκ 
τούτου, οφείλει να συμμορφώνεται με τις 
υποχρεώσεις που ορίζονται στην εθνική 
νομοθεσία για την προστασία των 
δεδομένων και 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 
αυτών. Συγκεκριμένα, η συλλογή και η 
διατήρηση δεδομένων θα πρέπει να 
ελαχιστοποιείται όσο το δυνατό 
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περισσότερο λαμβάνοντας υπόψη το 
σκοπό της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Or. en

Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24α) Η ύπαρξη υψηλού επιπέδου 
προστασίας των δεδομένων μέσω 
κατάλληλων και εναρμονισμένων 
εγγυήσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική για 
τη χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης και υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης, καθώς αμφότερα απαιτούν 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Η επεξεργασία αυτή θα 
αποτελέσει, μεταξύ άλλων, τη βάση για 
την ταυτοποίηση και την επαλήθευση της 
ταυτότητας προσώπων με τον πλέον 
αξιόπιστο τρόπο· επιπροσθέτως, η 
έλλειψη κατάλληλων εγγυήσεων ενδέχεται 
να προκαλέσει σημαντικούς κινδύνους 
στον τομέα της προστασίας των 
δεδομένων, όπως κλοπή ταυτότητας, 
πλαστογραφία ή κακή χρήση των 
ηλεκτρονικών μέσων.

Or. en

Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24β) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις 
αρχές που αναγνωρίζονται, κυρίως, από 
τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα το 
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άρθρο 8.

Or. en

Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Πρέπει να εναπόκειται σε όλους τους 
παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης να 
εφαρμόζουν ορθές πρακτικές ασφάλειας 
ανάλογες προς τους κινδύνους που 
συνδέονται με τις δραστηριότητές τους, 
έτσι ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των 
χρηστών στην ενιαία αγορά.

(26) Πρέπει να εναπόκειται σε όλους τους 
παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης να 
εφαρμόζουν ορθές πρακτικές ασφάλειας 
ανάλογες προς τους κινδύνους που 
συνδέονται με τις δραστηριότητές τους, 
έτσι ώστε να οικοδομηθεί η εμπιστοσύνη 
των χρηστών στις εν λόγω υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 13
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 παραβίαση της ασφάλειας, εάν δεν 
αντιμετωπιστεί κατάλληλα και έγκαιρα, 
μπορεί να προκαλέσει σημαντική 
οικονομική ζημία και κοινωνική βλάβη, 
συμπεριλαμβανομένης της υποκλοπής 
ταυτότητας, για τα ενδιαφερόμενα 
φυσικά πρόσωπα. Συνεπώς, η 
κοινοποίηση των παραβιάσεων της 
ασφάλειας και των αξιολογήσεων 
κινδύνων για την ασφάλεια χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση είναι 
εξαιρετικά σημαντική για την παροχή 
επαρκών πληροφοριών προς τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, σε περίπτωση 
παραβίασης της ασφάλειας ή απώλειας της 
ακεραιότητας, ειδικότερα για να τους 
δοθεί η δυνατότητα να μετριάσουν τις 
ενδεχόμενες δυσμενείς επιπτώσεις.
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Or. en

Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Ο παρών κανονισμός ισχύει για την 
ηλεκτρονική ταυτοποίηση που παρέχεται 
από τα κράτη μέλη, εκδίδεται από άλλη 
οντότητα με εντολή των κρατών μελών ή 
εκδίδεται ανεξάρτητα αλλά 
αναγνωρίζεται από τα κράτη μέλη και 
τους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης 
που είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 15
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»: 
ηλεκτρονική υπηρεσία που συνίσταται στη 
δημιουργία, επαλήθευση, επικύρωση ή
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·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της έννοιας «υπηρεσία εμπιστοσύνης» στην πρόταση της Επιτροπής είναι πολύ 
γενικός και χρειάζεται τροποποίηση. Η μικρή αυτή τροποποίηση περιορίζει το πεδίο εφαρμογής 
του κανονισμού, ωστόσο απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία του ορισμού της έννοιας «υπηρεσία 
εμπιστοσύνης».

Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 31 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31a) «παραβίαση της ασφάλειας»: ένα 
συμβάν σχετικό με την ασφάλεια που 
οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη 
καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, μη 
εξουσιοδοτημένη κοινολόγηση ή 
προσπέλαση δεδομένων που έχουν 
διαβιβασθεί, αποθηκευθεί ή αποτελέσει 
με άλλο τρόπο αντικείμενο επεξεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 17
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 

Όταν διατίθεται 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 
τον συντονισμό με βάση την τεχνολογική 
ουδετερότητα που αναφέρεται στο άρθρο 
7, θα πρέπει να αναγνωρίζεται και να 
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υπηρεσία. γίνεται αποδεκτό για την απόκτηση 
πρόσβασης στην εν λόγω υπηρεσία.

Or. en

Τροπολογία 18
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 είτε από το κράτος μέλος, 
είτε από άλλη οντότητα με εντολή του 
κράτους μέλους, είτε έχει εκδοθεί 
ανεξάρτητα αλλά έχει αναγνωριστεί από 
το κοινοποιούν κράτος μέλος·

Or. en

Τροπολογία 19
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 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση 
τουλάχιστον σε δημόσιες υπηρεσίες που 
προσφέρουν ηλεκτρονική ταυτοποίηση με 
σκοπό την πρόσβαση στην υπηρεσία στο 
κοινοποιούν κράτος μέλος·

Or. en

Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) το κοινοποιούν κράτος μέλος δ) το κοινοποιούν κράτος μέλος 
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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·

εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα της 
επιγραμμικής δυνατότητας επαλήθευσης 
της ταυτότητας, ανά πάσα στιγμή, ώστε 
κάθε συμβαλλόμενο μέρος να μπορεί να 
επικυρώσει τα στοιχεία ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης του προσώπου που έχει 
λάβει σε ηλεκτρονική μορφή. Τα κράτη 
μέλη επιβάλλουν τέτοιες ειδικές τεχνικές 
απαιτήσεις, που έχουν συμφωνηθεί 
σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
ορίζονται στο άρθρο 8, μόνο στα
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

Τροπολογία 21
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) τον κρατικό φορέα που είναι υπεύθυνος
για το κοινοποιημένο σύστημα 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης·

Or. en

Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 23
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 εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 38 σχετικά με τη διευκόλυνση 
της διασυνοριακής διαλειτουργικότητας 
των μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης 
καθορίζοντας ελάχιστες, τεχνολογικά 
ουδέτερες, απαιτήσεις για τα διαφορετικά 
επίπεδα ασφαλείας, που δεν μπορούν να 
αλλοιώσουν τις βασικές προδιαγραφές 
των εθνικών συστημάτων ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης.

Or. en

Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Όσον αφορά τη διασυνοριακή 
ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που είναι απαραίτητη για να 
διασφαλισθεί η διαλειτουργικότητα των 
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μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, 
ισχύουν κατ’ αναλογία οι διατάξεις του 
άρθρου 11 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης και 
τα εποπτικά όργανα εξασφαλίζουν την 
ορθή και νόμιμη επεξεργασία σύμφωνα με 
την οδηγία 95/46/ΕΚ και την ισχύουσα 
εθνική νομοθεσία κατά την επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης 
εγγυώνται το απόρρητο και την 
ακεραιότητα των δεδομένων που 
σχετίζονται με ένα πρόσωπο στο οποίο 
παρέχεται η υπηρεσία 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, 
εξασφαλίζοντας ειδικότερα ότι τα 
δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την 
παροχή υπηρεσιών εμπιστοσύνης δεν 
μπορούν να αντληθούν από αλλού.

Or. en

Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4



PR\930845EL.doc 19/32 PE507.971v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 
υπογράφοντος.

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 
υπογράφοντος. Κατά συνέπεια, τα 
δεδομένα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία θεωρούνται δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα ακόμη και στην 
περίπτωση που χρησιμοποιούνται 
ψευδώνυμα.

Or. en

Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11α
Δικαίωμα των χρηστών υπηρεσιών 

εμπιστοσύνης στην πρόσβαση και στην 
πληροφόρηση 

Οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης 
παρέχουν στους χρήστες τουλάχιστον:
α) πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, 
την κοινοποίηση και τη διατήρηση των 
προσωπικών τους δεδομένων·
β) τα μέσα για τον έλεγχο των 
προσωπικών τους δεδομένων και για την 
άσκηση των δικαιωμάτων τους στον 
τομέα της προστασίας δεδομένων.

Or. en
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Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 30
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, 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.

Or. en

Τροπολογία 31
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 

διαγράφεται
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αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κατ’εξουσιοδότηση πράξεις διαγράφονται διότι η συντάκτρια της γνωμοδότησης θεωρεί ότι 
πρέπει να προσδιορισθούν περαιτέρω τόσο ο σκοπός όσο και το πεδίο εφαρμογής αυτών των 
πράξεων. Η Επιτροπή καλείται να διευκρινίσει περαιτέρω τον σκοπό που εξυπηρετεί η πρότασή 
της σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 32
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 
προβλέπεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2.

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

Or. en

Τροπολογία 33
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 ήταν 
ασυμβίβαστη με τον παρόντα κανονισμό ή 
με την εθνική νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4
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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

Οι κατ’εξουσιοδότηση πράξεις διαγράφονται διότι η συντάκτρια της γνωμοδότησης θεωρεί ότι 
πρέπει να προσδιορισθούν περαιτέρω τόσο ο σκοπός όσο και το πεδίο εφαρμογής αυτών των 
πράξεων. Η Επιτροπή καλείται να διευκρινίσει περαιτέρω τον σκοπό που εξυπηρετεί η πρότασή 
της σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 35
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, 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. 
Εάν η εν λόγω κοινοποίηση δεν μπορεί να 
πραγματοποιηθεί εντός 24 ωρών, τότε 
συνοδεύεται από επεξήγηση των λόγων 
της καθυστέρησης.

Or. en
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Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η παραβίαση της ασφάλειας 
ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις 
για τον χρήστη υπηρεσιών εμπιστοσύνης, 
ο εποπτικός φορέας κοινοποιεί, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, την 
παραβίαση της ασφάλειας στους χρήστες 
των υπηρεσιών εμπιστοσύνης 
προκειμένου να τους δώσει τη 
δυνατότητα να λάβουν τις αναγκαίες 
προφυλάξεις. Η παραβίαση θεωρείται ότι 
έχει αρνητικές επιπτώσεις για τον χρήστη 
των υπηρεσιών εμπιστοσύνης εάν 
ενδέχεται να οδηγήσει, για παράδειγμα, 
σε κλοπή ταυτότητας ή πλαστογραφία, ή 
βλάβη της φήμης του.

Or. en

Τροπολογία 37
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 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
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Τροπολογία 38
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.

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

Or. en

Τροπολογία 39
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 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. 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
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Τροπολογία 40
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

Η διευκρίνιση αυτή υπάρχει ήδη στον κανονισμό 765/2008, στον οποίο θα γίνει αναφορά σε 
μεταγενέστερο στάδιο.

Τροπολογία 41
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 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 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3
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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 
επαλήθευση θα ολοκληρωθεί εντός τριών 
μηνών υπό την προϋπόθεση ότι ο 
πάροχος των υπηρεσιών εμπιστοσύνης 
έχει προσκομίσει τα συναφή έγγραφα.

Or. en

Τροπολογία 43
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 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 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – 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 

ζ) να καταγράφουν τις συναφείς 
πληροφορίες που αφορούν δεδομένα τα 
οποία έχουν εκδοθεί και ληφθεί από τον 
αναγνωρισμένο πάροχο υπηρεσιών 
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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·

εμπιστοσύνης, ιδίως για την παροχή 
αποδεικτικών στοιχείων πιστοποίησης σε 
νομικές διαδικασίες. Η διατήρηση αυτών 
των πληροφοριών περιορίζεται αυστηρά 
στην απαιτούμενη χρονική περίοδο και 
συνάδει με την αρχή της ελαχιστοποίησης 
των δεδομένων. Η καταγραφή αυτή 
δύναται να πραγματοποιείται με 
ηλεκτρονικά μέσα·

Or. en

Τροπολογία 45
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 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 39 
παράγραφος 2.

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

Or. en

Τροπολογία 46
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, 

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, 
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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.

το άρθρο 31, το άρθρο 35 παράγραφος 3 
και το άρθρο 37 παράγραφος 3, ανατίθεται 
στην Επιτροπή για πέντε έτη αρχής 
γενομένης από την ημερομηνία έναρξης
ισχύος του παρόντος κανονισμού. Η 
Επιτροπή εκπονεί έκθεση σχετικά με την 
εξουσιοδότηση το αργότερο έξι μήνες 
πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε 
ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται 
αυτομάτως για περιόδους ίσης διάρκειας, 
εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 
το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις 
όσον αφορά την παράταση το αργότερο 
τρεις μήνες πριν από τη λήξη της 
εκάστοτε περιόδου. 

Or. en

Τροπολογία 47
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 

3. Η ανάθεση της εξουσίας που αναφέρεται 
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 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 
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οποιωνδήποτε κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

Or. en

Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που 
εκδίδονται σύμφωνα με 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 τίθενται σε 
ισχύ μόνο εφόσον δεν προβληθεί καμία 
ένσταση είτε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο, εντός 
προθεσμίας τριών μηνών από την 
κοινοποίηση της πράξης αυτής στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή εάν, πριν από τη λήξη της περιόδου 
αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 
Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν 
ενστάσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται 
κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40
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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 το αργότερο
εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού. Οι επόμενες 
εκθέσεις υποβάλλονται εν συνεχεία ανά 
τετραετία, συνοδευόμενες, εάν αυτό κριθεί 
απαραίτητο, από κατάλληλες νομοθετικές 
προτάσεις.

Or. en

Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 1 – στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τα δεδομένα δημιουργίας ηλεκτρονικής 
υπογραφής που χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή ηλεκτρονικής υπογραφής δεν 
μπορούν, με εύλογη βεβαιότητα, να 
αντληθούν από αλλού και ότι η 
ηλεκτρονική υπογραφή προστατεύεται από 
πλαστογραφία με τα μέσα της σύγχρονης 
τεχνολογίας·

γ) τα δεδομένα δημιουργίας ηλεκτρονικής 
υπογραφής που χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή ηλεκτρονικής υπογραφής δεν 
μπορούν να αντληθούν από αλλού και ότι 
η ηλεκτρονική υπογραφή προστατεύεται 
από πλαστογραφία με τα μέσα της 
σύγχρονης τεχνολογίας·

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Δεν υπάρχει ολοκληρωμένο διασυνοριακό και διατομεακό πλαίσιο της ΕΕ για τις ασφαλείς, 
αξιόπιστες και εύχρηστες ηλεκτρονικές συναλλαγές, το οποίο να καλύπτει την ηλεκτρονική 
ταυτοποίηση, την ηλεκτρονική επαλήθευση της ταυτότητας και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης. 
Η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ, συγκεκριμένα η οδηγία 1999/93/ΕΚ σχετικά με το κοινοτικό 
πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές, ουσιαστικά αφορά τις ηλεκτρονικές υπογραφές και 
μόνο.

Το Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη προσδιορίζει τα υφιστάμενα εμπόδια για την 
ψηφιακή ανάπτυξη της Ευρώπης και προβλέπει τη θέσπιση νομοθεσίας για τις υπηρεσίες 
εμπιστοσύνης, όπως ηλεκτρονικές υπογραφές, και την αμοιβαία αναγνώριση της 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας, θεσπίζοντας σαφές νομικό 
πλαίσιο ούτως ώστε να εξαλειφθεί ο κατακερματισμός και η έλλειψη διαλειτουργικότητας, να 
ενισχυθεί η ψηφιακή συμμετοχή του πολίτη και να αποτραπεί το ηλεκτρονικό έγκλημα. Η 
θέσπιση νομοθεσίας για τη διασφάλιση της αμοιβαίας αναγνώρισης της ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας σε ολόκληρη την ΕΕ αποτελεί επίσης βασική 
δράση της πράξης για την ενιαία αγορά και του χάρτη πορείας προς τη σταθερότητα και την 
ανάπτυξη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένως τονίσει τη σημασία της 
ασφάλειας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Η πρόταση της Επιτροπής αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος εστιάζει στην αμοιβαία 
αναγνώριση και αποδοχή σε επίπεδο ΕΕ των κοινοποιημένων συστημάτων ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης. Το δεύτερο μέρος αποσκοπεί στη θέσπιση ενός κοινού πλαισίου για τις 
υπηρεσίες εμπιστοσύνης, όπως για παράδειγμα οι ηλεκτρονικές υπογραφές. 

Η εισηγήτρια θεωρεί την πρόταση της Επιτροπής ένα καλό σημείο εκκίνησης και στηρίζει τις 
προσπάθειες για τη θέσπιση νομικού πλαισίου σε επίπεδο ΕΕ. Εντούτοις, θεωρεί ότι τόσο οι 
στόχοι, όσο και το περιεχόμενο του προτεινόμενου κανονισμού χρειάζονται περαιτέρω 
αποσαφήνιση και ότι κρίνεται σημαντικό να εξετάσουν οι νομοθέτες την πρόταση με μεγάλη 
προσοχή σε όλο της το εύρος. Η πρόταση της Επιτροπής στην τρέχουσα μορφή της δεν 
μπορεί να αξιολογηθεί επαρκώς από τον νομοθέτη διότι δεν διατυπώνεται με σαφή τρόπο. 
Πιο συγκεκριμένα, ο ορισμός των υπηρεσιών εμπιστοσύνης χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση. 
Το «σύνολο» των παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης θα διαφέρει ανάλογα με τον επιλεγέντα 
ορισμό και, ως εκ τούτου, θα διαφέρουν και οι φορείς που θα εμπίπτουν στο πεδίο του 
κανονισμού. Η εισηγήτρια περιορίζει τον ορισμό της έννοιας «υπηρεσία εμπιστοσύνης». 

Η Επιτροπή θεωρεί τον κανονισμό ως το πλέον ενδεδειγμένο νομικό μέσο λόγω της άμεσης 
δυνατότητας εφαρμογής του, γεγονός που μπορεί να μειώσει τον κατακερματισμό δικαίου και 
να παράσχει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου. Παρότι η εναρμονισμένη αυτή προσέγγιση θα 
μπορούσε να θεωρηθεί επωφελής για όλους του φορείς, η εισηγήτρια θα συνεχίσει να 
αξιολογεί εάν είναι πιο εποικοδομητικό να υιοθετηθεί μια πιο σταδιακή προσέγγιση και εάν η 
απόδοση προτεραιότητας στην κάλυψη των διασυνοριακών υπηρεσιών από τον προτεινόμενο 
κανονισμό συμβάλλει θετικά στο συνολικό αποτέλεσμα .

Ο προτεινόμενος κανονισμός εξουσιοδοτεί σε αρκετές διατάξεις του την Επιτροπή να 
εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ή εκτελεστικά μέτρα. Η εισηγήτρια είναι της άποψης 
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ότι οι εν λόγω πρόσθετες πράξεις και τα μέτρα μπορεί ενδεχομένως να συμβάλουν στην 
ενιαία εφαρμογή του κανονισμού και να επιτρέψουν την περαιτέρω ευθυγράμμιση των 
εθνικών πρακτικών βάσει της εμπειρίας που αποκτάται μετά από την εφαρμογή του 
κανονισμού, ωστόσο διατηρεί επίσης κάποιες επιφυλάξεις ως προς την προσέγγιση που 
στηρίζεται σε αυτά σε τόσο μεγάλο βαθμό. Η εισηγήτρια συνιστά να εξετάζονται οι 
προτεινόμενες εκτελεστικές πράξεις με πιο κριτικό πνεύμα και, ως εκ τούτου, προτείνει 
τροπολογίες που θα περιορίσουν με ενιαίο τρόπο τις εν λόγω προτεινόμενες πράξεις 
αυστηρώς στην τεχνική εφαρμογή της εν λόγω νομικής πράξης. 

Όσον αφορά τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, η εισηγήτρια επιθυμεί να εξεταστεί περαιτέρω 
η αναγκαιότητα και το πεδίο εφαρμογής αυτών των πράξεων και προτείνει μια πιο επιλεκτική 
προσέγγιση. Προτείνει τη διαγραφή ορισμένων κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων έως ότου η 
Επιτροπή προσδιορίσει περαιτέρω το επιδιωκόμενο πεδίο εφαρμογής και τον σκοπό τους. Οι 
υποχρεώσεις πρέπει να προσδιορίζονται, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, εντός της βασικής 
πράξης και όχι μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Λόγω της πολυπλοκότητας των εν λόγω 
πράξεων, η εισηγήτρια διατηρεί επίσης το δικαίωμα να εξετάσει περαιτέρω τις εν λόγω 
πράξεις και να προτείνει πιθανές περαιτέρω τροποποιήσεις με τη μορφή τροπολογιών στο 
σχέδιο έκθεσης σε μεταγενέστερο στάδιο. 

Η εισηγήτρια λαμβάνει υπόψη το οικονομικό και κοινωνικό δυναμικό της παρούσας 
πρότασης, ωστόσο, γνωρίζει παράλληλα και τις προκλήσεις, πολύ συχνά τεχνικής φύσεως, 
που πρέπει να αντιμετωπιστούν προκειμένου να δημιουργηθεί ένα νομοθετικό κείμενο που να 
εξυπηρετεί απόλυτα το σκοπό του. Όσον αφορά τα συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, 
κρίνεται σημαντική η οικοδόμηση της διαλειτουργικότητας χωρίς, ωστόσο, να μεταβάλλονται 
ουσιαστικά οι εθνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση. 
Επομένως, τα αμοιβαία πρότυπα για τη διασφάλιση της τεχνικής διαλειτουργικότητας πρέπει 
να είναι τεχνολογικά ουδέτερα, ούτως ώστε να σέβονται τις διάφορες επιλογές των κρατών 
μελών. 

Ακόμη μια πρόκληση αποτελεί και η επίτευξη της σωστής ισορροπίας μεταξύ των στοιχείων 
ασφάλειας που απαιτούνται για την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης και την αποδοχή εκ 
μέρους των πολιτών, καθώς και το κόστος και άλλες επιπτώσεις που ενέχουν για τους 
εμπλεκόμενους φορείς από την πλευρά των παρόχων. Σε αυτό το πλαίσιο κρίνεται σκόπιμο 
να διερευνηθούν επίσης θέματα ευθύνης.

Τέλος, η εισηγήτρια θεωρεί ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες εμπιστοσύνης και τα προοριζόμενα 
για τον τελικό χρήστη προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην παροχή των υπηρεσιών αυτών 
πρέπει να καθίστανται διαθέσιμα σε άτομα με αναπηρία, δυνάμει του προτεινόμενου 
κανονισμού. Η φυσική χρήση των συσκευών πρέπει να καθίσταται διαθέσιμη σε όλα τα 
άτομα με ή δίχως αναπηρία. Η εισηγήτρια θεωρεί ότι σε αυτήν την ψηφιακή εποχή πρέπει να 
ενσωματωθεί και η αποτελεσματική και ανεμπόδιστη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία 
στην ευρωπαϊκή ψηφιακή ενιαία αγορά. 


