
AD\941521EL.doc PE510.497v03-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

2012/0146(COD)

26.6.2013

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

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))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Alajos Mészáros



PE510.497v03-00 2/45 AD\941521EL.doc

EL

PA_Legam



AD\941521EL.doc 3/45 PE510.497v03-00

EL

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στις 4 Ιουνίου 2012, η Επιτροπή πρότεινε την έκδοση κανονισμού για την ηλεκτρονική 
ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική 
αγορά, ως την τελευταία από τις 12 κύριες ενέργειες που προτείνονται στην πράξη για την 
ενιαία αγορά. Η πρόταση ανταποκρίνεται στις ανάγκες των συμμετεχόντων στην ψηφιακή 
αγορά, για την εξασφάλιση ενός ολοκληρωμένου νομικού πλαισίου για ασφαλείς και 
αξιόπιστες ηλεκτρονικές συναλλαγές σε επίπεδο ΕΕ.

Σκοπός της πρότασης είναι να εξασφαλιστεί ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μπορούν να 
χρησιμοποιούν τα εθνικά τους καθεστώτα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης για την πρόσβαση σε 
υπηρεσίες για το κοινό σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ όπου αυτά είναι διαθέσιμα. 
Δημιουργείται επίσης μια εσωτερική αγορά για ηλεκτρονικές υπογραφές και παρεμφερείς 
τηλεματικές υπηρεσίες εμπιστοσύνης σε διασυνοριακό επίπεδο, δεδομένου ιδιαίτερα ότι 
εξασφαλίζεται ότι οι συγκεκριμένες υπηρεσίες θα έχουν το ίδιο νομικό καθεστώς με τις 
καθιερωμένες διαδικασίες που βασίζονται σε υλικά έγγραφα. Η νέα ενωσιακή νομοθεσία 
εγγυάται την αμοιβαία αναγνώριση της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και επαλήθευσης της 
ταυτότητας.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της 
Επιτροπής, στο πλαίσιο των προσπαθειών για ενίσχυση και ολοκλήρωση της λειτουργίας της 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς μέσω της ενίσχυσης της εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές 
συναλλαγές. Η σημασία της πρότασης για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις 
ΜΜΕ, και για τις εθνικές αρχές είναι τεράστια.

Ωστόσο, ο συντάκτης της γνωμοδότησης είναι πεπεισμένος ότι το προτεινόμενο σύστημα 
μπορεί να ενισχύσει την ψηφιακή ενιαία αγορά και να επιτρέψει σε όλους τους 
εμπλεκομένους να επωφεληθούν από τις δυνατότητες που προσφέρει, μόνο αν εγγυάται την 
ασφάλεια και τη βεβαιότητα, έτσι ώστε οι πολίτες να μπορούν να εμπιστεύονται τις 
διασυνοριακές ηλεκτρονικές συναλλαγές. Συνεπώς, προτείνονται αλλαγές στις διαδικασίες 
κοινοποίησης και διευκρινίσεις σχετικά με την ευθύνη και την προστασία των δεδομένων. 
Παράλληλα, θα πρέπει να αποφεύγεται η περιττή γραφειοκρατία, και ιδιαίτερα η περιττή 
επιβάρυνση των ΜΜΕ. Ο συντάκτης της γνωμοδότησης προτείνει ορισμένες τροπολογίες για 
τη βελτίωση της πρότασης της Επιτροπής όσον αφορά τις συγκεκριμένες πτυχές.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης προτείνει ακόμα ορισμένες αλλαγές στις διατάξεις που 
προτείνει η Επιτροπή σχετικά με εκτελεστικές και κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, προκειμένου 
να αντικατοπτρίζουν καλύτερα τους στόχους των άρθρων 290 και 291 ΣΛΕΕ. Ειδικότερα, η 
εκχώρηση νομοθετικών εξουσιών στην Επιτροπή για ορισμένα ζητήματα κρίθηκε αδόκιμη. 
Σε ορισμένες περιπτώσεις κρίθηκε αναγκαία η περαιτέρω εξειδίκευση του περιεχομένου και 
του στόχου της εξουσιοδότησης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:
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Τροπολογία 1

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 
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.

(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 
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, το οποίο δεν πρέπει να 
παραβιάζει τα ισχύοντα πρότυπα 
προστασίας των καταναλωτών και των 
δεδομένων.
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(11) Ένας από τους στόχους του παρόντος 
κανονισμού είναι η άρση των υφιστάμενων 
φραγμών στη διασυνοριακή χρήση των 
μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που 
χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη για να 
έχουν πρόσβαση τουλάχιστον στις 
δημόσιες υπηρεσίες. Ο παρών κανονισμός 
δεν αποσκοπεί να παρέμβει στα συστήματα 
διαχείρισης ηλεκτρονικών ταυτοτήτων και 
τις συναφείς υποδομές που έχουν θεσπιστεί 
στα κράτη μέλη. Σκοπός του παρόντος 
κανονισμού είναι να διασφαλιστεί ότι, για 
την πρόσβαση στις διασυνοριακές 
επιγραμμικές υπηρεσίες που προσφέρονται 
από τα κράτη μέλη, είναι δυνατό να 
διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας 
όσον αφορά την ηλεκτρονική 
ταυτοποίηση και επαλήθευση της 
ταυτότητας, μεταξύ άλλων και μέσω της 
θέσπισης διαφόρων επιπέδων ασφάλειας 
ανάλογα με την τυπολογία των υπηρεσιών 
στις οποίες εγκρίνεται η πρόσβαση.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να προβλεφθούν διάφορα επίπεδα ασφάλειας. Η πρόταση κανονισμού δεν 
διευκρινίζει σε ποιον τύπο επιγραμμικών υπηρεσιών θα εγκρίνει την πρόσβαση η ηλεκτρονική 
ταυτοποίηση. Η πρόσβαση σε ιδιωτικά και ευαίσθητα δεδομένα πρέπει να συνδέεται με επίπεδο 
"αξιοπιστίας της ταυτότητας" διαφορετικό από αυτό που χρειάζεται για την πρόσβαση σε 
γενικές πληροφορίες ή σε υπηρεσίες συναλλαγών. 

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

κανονισμού είναι η άρση των υφιστάμενων 
φραγμών στη διασυνοριακή χρήση των 
μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που 
χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη για να 
έχουν πρόσβαση τουλάχιστον στις 
δημόσιες υπηρεσίες. Ο παρών κανονισμός 
δεν αποσκοπεί να παρέμβει στα συστήματα 
διαχείρισης ηλεκτρονικών ταυτοτήτων και 
τις συναφείς υποδομές που έχουν θεσπιστεί 
στα κράτη μέλη. Σκοπός του παρόντος 
κανονισμού είναι να διασφαλιστεί ότι, για 
την πρόσβαση στις διασυνοριακές 
επιγραμμικές υπηρεσίες που προσφέρονται 
από τα κράτη μέλη, είναι δυνατό να 
διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας 
όσον αφορά την ηλεκτρονική 
ταυτοποίηση και επαλήθευση της 
ταυτότητας, μεταξύ άλλων και μέσω της 
θέσπισης διαφόρων επιπέδων ασφάλειας 
ανάλογα με την τυπολογία των υπηρεσιών 
στις οποίες εγκρίνεται η πρόσβαση.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Η πρόταση κανονισμού δεν προβλέπει μέσα με τα οποία θα μπορεί ένα κράτος μέλος να ελέγχει 
κατά πόσο ένα κοινοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης είναι τεχνικά συμβατό με τα 
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άλλα. Αυτό το κενό μπορεί να ευνοήσει τη διάδοαση ασύμβατων συστημάτων εντός της ΕΕ. Η 
επιδιωκόμενη εναρμόνιση που εισάγεται στον κανονισμό ενέχει τον κίνδυνο να οδηγήσει σε 
παράκαμψη των εθνικών ρυθμιστικών συστημάτων και να ενθαρρύνει την άγρα ευνοϊκών 
συστημάτων (forum shopping).

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Οι αρχές της προσβασιμότητας και 
του σχεδιασμού (design for all) για όλους 
πρέπει να ενσωματωθούν στη 
διαμόρφωση των νομικών μέτρων για την 
ηλεκτρονική ταυτοποίηση σε επίπεδο 
Ένωσης.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει κανόνες 
για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες εμπιστοσύνης με 
στόχο την ανάπτυξη της ψηφιακής 
ενιαίας αγοράς με το να εγγυηθεί υψηλό 
επίπεδο ασφάλειας, και μέσω της 
ενίσχυσης της εμπιστοσύνης στις 
ασφαλείς διασυνοριακές ηλεκτρονικές 
συναλλαγές του ψηφιακού περιβάλλοντος.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Ο παρών κανονισμός καθορίζει τους 
όρους υπό τους οποίους τα κράτη μέλη 
αναγνωρίζουν και αποδέχονται τα μέσα 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης κάθε 
οντότητας ή φυσικών ή νομικών 
προσώπων που εμπίπτουν σε 
κοινοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης άλλου κράτους μέλους.
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 13

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 

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 
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Ένωση. Ένωση. Ο παρών κανονισμός ισχύει για 
τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης που 
προσφέρονται στο κοινό.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για 
υπηρεσίες εμπιστοσύνης που αφορούν 
αποκλειστικά σκοπούς ελέγχου, 
κατάρτισης ή επιστημονικούς 
ερευνητικούς σκοπούς.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) «μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης»: 
μια υλική ή άυλη μονάδα που περιέχει 
στοιχεία, όπως αναφέρεται στο στοιχείο 1 
του παρόντος άρθρου, και η οποία 

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

χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 5·

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(14) «πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης»:
οντότητα ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
παρέχει τουλάχιστον μία υπηρεσία
εμπιστοσύνης·

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(19) «δημιουργός σφραγίδας»: οντότητα ή 
νομικό πρόσωπο που δημιουργεί μια 
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σφραγίδα· ηλεκτρονική σφραγίδα·

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) «ηλεκτρονικό έγγραφο»: έγγραφο σε 
οποιαδήποτε ηλεκτρονική μορφή·

(27) «ηλεκτρονικό έγγραφο»: χωριστή 
δέσμη διαρθρωμένων στοιχείων σε 
οποιαδήποτε ηλεκτρονική μορφή·

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 31 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31α) "παραβίαση της ασφάλειας": 
συμβάν σχετικό με την ασφάλεια που 
οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη 
καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, μη 
εξουσιοδοτημένη κοινολόγηση ή 
προσπέλαση δεδομένων που έχουν 
διαβιβαστεί, αποθηκευθεί ή αποτελέσει 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο 
επεξεργασίας.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα προϊόντα τα οποία συμμορφώνονται 
με τον παρόντα κανονισμό επιτρέπεται να
κυκλοφορούν ελεύθερα στην εσωτερική 
αγορά.

2. Τα προϊόντα τα οποία συμμορφώνονται 
με τον παρόντα κανονισμό κυκλοφορούν 
ελεύθερα και με ασφάλεια στην εσωτερική 
αγορά.
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Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4 α
Επεξεργασία και προστασία δεδομένων

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης, 
οι εκδότες, οι υπηρεσίες επικύρωσης, τα 
συμβαλλόμενα μέρη και τα εποπτικά 
όργανα εξασφαλίζουν την ορθή και 
νόμιμη επεξεργασία σύμφωνα με την 
οδηγία 95/46/ΕΚ κατά την επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων. Η εν λόγω 
επεξεργασία περιορίζεται αυστηρά στα 
ελάχιστα δεδομένα που χρειάζονται για 
την έκδοση και τη διατήρηση ταυτότητας 
ή πιστοποιητικού, την επικύρωση 
ηλεκτρονικής επαλήθευσης ταυτότητας ή 
την παροχή υπηρεσίας εμπιστοσύνης.
2. Οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης, 
οι εκδότες, οι υπηρεσίες επικύρωσης 
εγγυώνται το απόρρητο και την 
ακεραιότητα των δεδομένων που 
σχετίζονται με ένα πρόσωπο για το οποίο 
εκδίδεται η ταυτότητα ή στο οποίο 
παρέχεται η υπηρεσία.
3. Με την επιφύλαξη των έννομων 
συνεπειών των ψευδωνύμων δυνάμει της 
εθνικής νομοθεσίας, τα κράτη μέλη δεν 
εμποδίζουν τους εκδότες να δηλώνουν 
στα μέσα ηλεκτρονικής επαλήθευσης 
ταυτότητας ψευδώνυμο αντί ή πέραν του 
ονόματος του κατόχου ούτε εμποδίζουν 
παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης να 
δηλώνουν στο πιστοποιητικό 
ηλεκτρονικής υπογραφής ψευδώνυμο 
αντί του ονόματος του υπογράφοντος.
4. Οι υπηρεσίες επικύρωσης δεν 
συγκεντρώνουν ούτε διατηρούν δεδομένα 
πέρα από τον βαθμό που είναι αναγκαίος 
για την επεξεργασία επικύρωσης. Οι 
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υπηρεσίες επικύρωσης δεν καταρτίζουν 
προφίλ των υπογραφόντων, των 
συμβαλλόμενων μερών ή άλλων πελατών. 
Μπορεί να τηρούνται πρακτικά με σκοπό 
τον εντοπισμό απάτης ή παρεμβολής 
αλλά για όχι περισσότερο από 90 ημέρες.
5. Οι αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης διατηρούν έγγραφα ή 
πληροφορίες που αφορούν την 
παρασχεθείσα υπηρεσία σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία. Μετά τη λήξη των 
δραστηριοτήτων τους, οι αναγνωρισμένοι 
πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης 
καταθέτουν αυτά τα έγγραφα και τα 
δεδομένα στο εποπτικό όργανο.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4β
Δικαίωμα των χρηστών υπηρεσιών 

εμπιστοσύνης στην πρόσβαση και στην 
πληροφόρηση

Οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης 
παρέχουν στους χρήστες τουλάχιστον 
πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, την 
επικοινωνία και τη διατήρηση των 
προσωπικών τους δεδομένων, καθώς και 
πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία 
επαλήθευσης που θα εφαρμοστεί.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αμοιβαία αναγνώριση και αποδοχή Αμοιβαία αναγνώριση των μέσων 



PE510.497v03-00 16/45 AD\941521EL.doc

EL

ηλεκτρονικής ταυτοποίησης

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Όταν επιτρέπεται 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, το οποίο 
διασφαλίζει το ίδιο ή υψηλότερο επίπεδο 
ασφάλειας στο πλαίσιο συστήματος που 
περιλαμβάνεται στον κατάλογο που έχει 
δημοσιευθεί από την Επιτροπή σύμφωνα 
με τη διαδικασία που αναφέρεται στο 
άρθρο 7, θα πρέπει να αναγνωρίζεται και 
να γίνεται αποδεκτό για την απόκτηση 
πρόσβασης στην εν λόγω υπηρεσία.

Τροπολογία 27

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 
επιτρέπουν ηλεκτρονική ταυτοποίηση στο 
κοινοποιούν κράτος μέλος·
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Τροπολογία 28

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) τα μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης 
συνδέουν μεταξύ τους επίπεδα ασφάλειας 
ανάλογα με την τυπολογία των υπηρεσιών 
στις οποίες εγκρίνεται η πρόσβαση.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να προβλεφθούν διάφορα επίπεδα ασφάλειας. Η πρόταση κανονισμού δεν 
διευκρινίζει σε ποιον τύπο επιγραμμικών υπηρεσιών θα εγκρίνει την πρόσβαση η ηλεκτρονική 
ταυτοποίηση. Η πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα πρέπει να συνδεθεί με επίπεδο αξιοπιστίας 
της ταυτότητας διαφορετικό από το αναγκαίο επίπεδο ασφάλειας για την προσπέλαση γενικών 
πληροφοριών. Η διαδικασία αναγνώρισης ταυτότητας πρέπει να σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να 
διασφαλίζει επίπεδο ασφάλειας επαρκές και εναρμονισμένο με τον τύπο υπηρεσιών τις οποίες 
χρησιμοποιούν οι πολίτες.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) το κοινοποιούν κράτος μέλος 
εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα της 
επιγραμμικής δυνατότητας επαλήθευσης
της ταυτότητας, ανά πάσα στιγμή και 
χωρίς επιβάρυνση, ώστε κάθε 
συμβαλλόμενο μέρος να μπορεί να 
επικυρώσει τα στοιχεία ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης του προσώπου που έχει 
λάβει σε ηλεκτρονική μορφή. Τα κράτη 
μέλη δεν επιβάλλουν τυχόν ειδικές 
τεχνικές απαιτήσεις για τα συμβαλλόμενα 
μέρη που είναι εγκατεστημένα εκτός της 
επικράτειάς τους, τα οποία προτίθενται να 
προβούν σε μια τέτοια εξακρίβωση. Όταν 
είτε το κοινοποιούμενο σύστημα 
ταυτοποίησης είτε η κοινοποιούμενη 
δυνατότητα επαλήθευσης της ταυτότητας 
παραβιαστεί ή διακυβευθεί εν μέρει, τα 

(δ) το κοινοποιούν κράτος μέλος 
εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα της 
επιγραμμικής επαλήθευσης ταυτότητας, 
ώστε κάθε συμβαλλόμενο μέρος με έδρα 
εκτός της επικράτειας αυτού του κράτους 
μέλους να μπορεί να επικυρώσει τα 
στοιχεία ηλεκτρονικής ταυτοποίησης του 
προσώπου που έχει λάβει σε ηλεκτρονική 
μορφή. Μια τέτοια επαλήθευση 
ταυτότητας παρέχεται χωρίς επιβάρυνση 
κατά την πρόσβαση σε επιγραμμική 
υπηρεσία που παρέχεται από όργανο του 
δημόσιου τομέα. Τα κράτη μέλη δεν 
επιβάλλουν άσκοπα τυχόν ειδικές τεχνικές 
απαιτήσεις για τα συμβαλλόμενα μέρη τα 
οποία προτίθενται να προβούν σε μια 
τέτοια επαλήθευση.
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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·

Αιτιολόγηση

Η αναμφίσημη απόδοση των στοιχείων ταυτοποίησης προσώπου στα ίδια τα πρόσωπα θα 
απαιτούσε πολύ υψηλό επίπεδο ελέγχου (τουλάχιστον επίπεδο 4), πράγμα που δεν συμβιβάζεται 
με τη χρήση διαφόρων επιπέδων ελέγχου ασφάλειας. Το επίπεδο βεβαιότητας της απόδοσης 
στοιχείων πρέπει να βασίζεται στο επίπεδο ασφάλειας. Αυτό το επίπεδο πρέπει να είναι πάντα 
το κατώτατο που απαιτείται για τη διαφύλαξη των συμφερόντων του συμβαλλόμενου μέρους. 
Σχετικό με αυτά είναι το ζήτημα της ελαχιστοποίησης δεδομένων.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχεία α έως γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Το κοινοποιούν κράτος μέλος 
διαβιβάζει στην Επιτροπή τις ακόλουθες 
πληροφορίες και τυχόν μεταγενέστερες 
αλλαγές τους, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση:

(α) περιγραφή του κοινοποιημένου 
συστήματος ηλεκτρονικής ταυτοποίησης·

(α) περιγραφή του κοινοποιημένου 
συστήματος ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, 
συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων 
ασφαλούς ταυτοποίησής του·

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

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

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

(γ) πληροφορίες σχετικά με την οντότητα 
ή τις οντότητες που διαχειρίζονται την 
επαλήθευση των στοιχείων ταυτοποίησης 
προσώπων·
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Αιτιολόγηση

Αυτές οι αλλαγές συμπληρώνουν όσες έχουν γίνει στα άλλα άρθρα που αφορούν την 
ηλεκτρονική ταυτοποίηση και εμπεδώνουν ότι η "αναμφίσημη" απόδοση δεν συμβιβάζεται με τα 
επίπεδα ασφάλειας.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) περιγραφή του κοινοποιημένου 
συστήματος ηλεκτρονικής ταυτοποίησης·

(α) περιγραφή του κοινοποιημένου 
συστήματος ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, 
συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων 
επιπέδων ασφάλειας που συνδέονται με 
την τυπολογία υπηρεσιών στις οποίες 
εγκρίνεται η πρόσβαση·

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) περιγραφή του συστήματος 
επαλήθευσης της ταυτότητας·

(δ) περιγραφή του συστήματος 
επαλήθευσης της ταυτότητας, μεταξύ 
άλλων ανάλογα με τα διάφορα επίπεδα 
ασφάλειας που απαιτούνται για την 
πρόσβαση·

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των περιστάσεων και των διαδικασιών κοινοποίησης υπερβαίνει την απλή εφαρμογή 
του προτεινόμενου κανονισμού και δεν θα πρέπει συνεπώς να ανατίθεται στην Επιτροπή μέσω 
εκτελεστικών εξουσιών δυνάμει του άρθρου 291 ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συντονισμός Συντονισμός και διαλειτουργικότητα

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται για να 
εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα των 

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

την τεχνολογική ουδετερότητα των μέσων 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που 
περιλαμβάνονται σε κοινοποιημένο 
σύστημα και για να βελτιώνουν την 
ασφάλειά τους.

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις που αποσκοπούν στη διασφάλιση της τεχνικής διαλειτουργικότητας πρέπει να είναι 
ουδέτερες από τεχνολογική άποψη, προκειμένου να γίνονται σεβαστές οι επιλογές των κρατών 
μελών στην ανάπτυξη των αντίστοιχων εθνικών συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και 
επαλήθευσης ταυτότητας.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Αφής στιγμής ένα σύστημα 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης δεν περνά 
τον προληπτικό τεχνολογικό έλεγχο 
ουδετερότητας και διαλειτουργικότητας ο 
οποίος εναπόκειται στα κράτη μέλη, στο 
πλαίσιο του μηχανισμού συνεργασίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, δεν 
εγκρίνεται τούτο ούτε για κοινοποίηση 
υπό την έννοια του άρθρου 7 για σκοπούς 
αμοιβαίας αναγνώρισης κατά το άρθρο 5.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το πρότυπο διαλειτουργικότητας θα έχει κρίσιμο ρόλο στην επιτυχία του κανονισμού. 
Χρειάζεται περαιτέρω ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των κρατών μελών, για να προσδιοριστεί τι 
πρέπει να περιλαμβάνει τούτο και πώς πρέπει να λειτουργεί.

Τροπολογία 39

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 τεχνολογικά ουδέτερες
ελάχιστες απαιτήσεις για τα διάφορα 
επίπεδα ασφάλειας.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, οι στόχοι, το περιεχόμενο, η έκταση και η διάρκεια της 
εξουσιοδότησης οριοθετούνται σαφώς στη νομοθετική πράξη. Η παρούσα τροπολογία προσθέτει 
την απαιτούμενη αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Ένας πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης 
είναι υπεύθυνος για ζημία που προξενείται 
σε οποιαδήποτε οντότητα ή οποιοδήποτε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο λόγω μη 
συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 15 παράγραφος 
1, εκτός εάν ο πάροχος υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης μπορεί να αποδείξει ότι δεν 
ενήργησε αμελώς.
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Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με 
την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
864/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 
2007, για το εφαρμοστέο δίκαιο στις 
εξωσυμβατικές ενοχές («Ρώμη II»)1, 
ιδιαίτερα όσον αφορά την εφαρμογή της 
νομοθεσίας που, δυνάμει του άρθρου 4 
του κανονισμού Ρώμη ΙΙ, εφαρμόζεται σε 
εξωσυμβατικές ενοχές που απορρέουν 
από αδικοπραξία.
__________________
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 864/2007 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007 , για 
το εφαρμοστέο δίκαιο στις 
εξωσυμβατικές ενοχές ( Ρώμη II ), ΕΕ L 
199 της 31.7.2007, σελ. 40.
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Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11 διαγράφεται
Επεξεργασία και προστασία δεδομένων

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

(Βλ. τροπολογία στο άρθρο 4α (νέο))

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1
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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 εκτός εάν 
αυτό είναι τεχνικά αδύνατο.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Επιτροπή θεσπίζει και εκχωρεί 
σήμα διαπίστευσης για να διακρίνονται 
προϊόντα και υπηρεσίες όπου έχουν 
πρόσβαση άτομα με αναπηρία.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Οι ενωσιακοί οργανισμοί τυποποίησης 
είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη 
κριτηρίων εκτίμησης για προϊόντα και 
υπηρεσίες όπου έχουν πρόσβαση άτομα 
με αναπηρία.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1
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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 
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 οι εξουσίες 
εποπτείας και διερεύνησης που είναι 
αναγκαίες για την άσκηση των 
καθηκόντων τους.

Τροπολογία 48

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

(Βλ. τροπολογία στην παράγραφο 4)

Αιτιολόγηση

Αναδιάταξη για λόγους σαφήνειας: η παράγραφος 1 αφορά τον ορισμό φορέα εποπτείας. Η 
διάταξη μεταφέρθηκε από την παράγραφο 4, δεδομένου ότι αφορά το ίδιο αντικείμενο.

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)



AD\941521EL.doc 27/45 PE510.497v03-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με 
τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται 
στο άρθρο 39 παράγραφος 2 σχετικά με 
συγκεκριμένα μέσα εποπτείας.

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Φαίνεται αδικαιολόγητη επιβάρυνση το να ζητείται η υποβολή της ετήσιας έκθεσης και στα 
κράτη μέλη.

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

(Βλ. τροπολογία στην παράγραφο 1)
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Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Δυνάμει του άρθρου 290, μπορεί να ανατίθεται στην Επιτροπή με νομοθετική πράξη η εξουσία 
έκδοσης μη νομοθετικών πράξεων γενικής ισχύος που συμπληρώνουν ή τροποποιούν ορισμένα 
μη ουσιώδη στοιχεία της νομοθετικής πράξης. Η προτεινόμενη εξουσιοδότηση θα υπερέβαινε 
την απλή συμπλήρωση ή τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του προτεινόμενου κανονισμού.

Τροπολογία 53

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 εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται 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 εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που
αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των περιστάσεων και των διαδικασιών για την υποβολή έκθεσης υπερβαίνει την 
απλή εφαρμογή του προτεινόμενου κανονισμού και δεν θα πρέπει συνεπώς να ανατίθεται στην 
Επιτροπή μέσω εκτελεστικών εξουσιών δυνάμει του άρθρου 291 ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα εποπτικά όργανα συνεργάζονται 
ώστε να ανταλλάσσουν ορθή πρακτική και 
να παρέχουν μεταξύ τους, στο 
συντομότερο δυνατό χρόνο, τις σχετικές 
πληροφορίες και αμοιβαία συνδρομή, έτσι 
ώστε να μπορούν να διεξάγονται κατά 
τρόπο συνεπή οι δραστηριότητες αυτές 
που αναφέρονται στο άρθρο 13. Η 
αμοιβαία συνδρομή καλύπτει, ειδικότερα, 
αιτήματα παροχής πληροφοριών και 
εποπτικά μέτρα, όπως αιτήσεις για τη 
διενέργεια επιθεωρήσεων σε σχέση με 
ελέγχους ασφάλειας, όπως αναφέρεται στα 
άρθρα 15, 16 και 17.

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η προδιαγραφή των μορφοτύπων και των διαδικασιών για την αμοιβαία συνδρομή υπερβαίνει 
την απλή εφαρμογή του προτεινόμενου κανονισμού και δεν θα πρέπει συνεπώς να ανατίθεται 
στην Επιτροπή μέσω εκτελεστικών εξουσιών δυνάμει του άρθρου 291 ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 56

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

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

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

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Όταν η παραβίαση της ασφάλειας 
ενδέχεται να ζημιώνει 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.

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Δυνάμει του άρθρου 290, μπορεί να ανατίθεται στην Επιτροπή με νομοθετική πράξη η εξουσία 
έκδοσης μη νομοθετικών πράξεων γενικής ισχύος που συμπληρώνουν ή τροποποιούν ορισμένα 
μη ουσιώδη στοιχεία της νομοθετικής πράξης. Η προτεινόμενη εξουσιοδότηση θα υπερέβαινε 
την απλή συμπλήρωση ή τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του προτεινόμενου κανονισμού.

Τροπολογία 59

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 εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται 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 εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των περιστάσεων και των διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών, 
υπερβαίνει την απλή εφαρμογή του προτεινόμενου κανονισμού και δεν θα πρέπει συνεπώς να 
ανατίθεται στην Επιτροπή μέσω εκτελεστικών εξουσιών δυνάμει του άρθρου 291 ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 5
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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

Αιτιολόγηση

Δυνάμει του άρθρου 290, μπορεί να ανατίθεται στην Επιτροπή με νομοθετική πράξη η εξουσία 
έκδοσης μη νομοθετικών πράξεων γενικής ισχύος που συμπληρώνουν ή τροποποιούν ορισμένα 
μη ουσιώδη στοιχεία της νομοθετικής πράξης. Η προτεινόμενη εξουσιοδότηση θα υπερέβαινε 
την απλή συμπλήρωση ή τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του προτεινόμενου κανονισμού.

Τροπολογία 61

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 εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται 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 εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των περιστάσεων και των διαδικασιών υπερβαίνει την απλή εφαρμογή του 
προτεινόμενου κανονισμού και δεν θα πρέπει συνεπώς να ανατίθεται στην Επιτροπή μέσω 
εκτελεστικών εξουσιών δυνάμει του άρθρου 291 ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης κοινοποιούν στο εποπτικό 
όργανο την πρόθεσή τους να ξεκινήσουν 
να παρέχουν μια αναγνωρισμένη υπηρεσία 
εμπιστοσύνης και υποβάλλουν στο 
εποπτικό όργανο έκθεση ελέγχου 
ασφάλειας που έχει διενεργηθεί από 
αναγνωρισμένο ανεξάρτητο όργανο, 
σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1. 
Οι αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης δύναται να ξεκινήσουν να 
παρέχουν την αναγνωρισμένη υπηρεσία 
εμπιστοσύνης μετά τη θετική 
ολοκλήρωση της επαλήθευσης δυνάμει 
της παραγράφου 3.

Αιτιολόγηση

Φαίνεται πρόωρο να επιτραπεί στους αναγνωρισμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης να 
ξεκινήσουν να παρέχουν την αναγνωρισμένη υπηρεσία εμπιστοσύνης αφότου υποβάλουν την 
κοινοποίηση και την έκθεση ελέγχου ασφάλειας στο εποπτικό όργανο. Μόνο αναγνωρισμένοι 
πάροχοι υπηρεσιών που συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις του κανονισμού θα πρέπει να 
μπορούν να αρχίζουν να παρέχουν αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης.

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Τροπολογία 64

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.

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των περιστάσεων και των διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών, 
υπερβαίνει την απλή εφαρμογή του προτεινόμενου κανονισμού και δεν θα πρέπει συνεπώς να 
ανατίθεται στην Επιτροπή μέσω εκτελεστικών εξουσιών δυνάμει του άρθρου 291 ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει, τηρεί και 
δημοσιεύει καταλόγους εμπίστευσης με 
πληροφορίες σχετικά με τους 
αναγνωρισμένους παρόχους υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης για τους οποίους είναι
αρμόδιο, καθώς και πληροφορίες σχετικά 
με τις αναγνωρισμένες υπηρεσίες 
εμπιστοσύνης που τυχόν παρέχουν.

1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει, τηρεί και 
δημοσιεύει καταλόγους εμπίστευσης με 
πληροφορίες σχετικά με τους 
αναγνωρισμένους παρόχους υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης που αναφέρονται στο άρθρο 
17, για τους οποίους είναι υπεύθυνο, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που 
επιτρέπουν την ταυτοποίηση των 
αναγνωρισμένων παρόχων υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης και ένδειξης του 
καθεστώτος αναγνώρισής τους, καθώς 
και πληροφορίες σχετικά με τις 
αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης 
που τυχόν παρέχουν
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Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) όσον αφορά την ευθύνη για τις ζημίες,
όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 
παράγραφος 2, να διατηρούν επαρκείς 
πόρους ή να αποκτούν κατάλληλη 
ασφάλιση αστικής ευθύνης·

Αιτιολόγηση

Προστίθενται διευκρινίσεις με σκοπό να διασφαλιστεί ότι οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης 
γνωρίζουν τι απαιτείται από αυτούς.

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Article 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Προστίθενται διευκρινίσεις με σκοπό να διασφαλιστεί ότι οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης 
γνωρίζουν τι απαιτείται από αυτούς.

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

– να είναι δημόσια διαθέσιμα μόνο για 
ανάκτηση, εφόσον έχει ληφθεί η 
συγκατάθεση του προσώπου με το οποίο 
συνδέονται τα δεδομένα,

– μόνον αρμόδια πρόσωπα να μπορούν να 
διενεργούν καταχωρίσεις και
τροποποιήσεις,

– μόνον αρμόδια πρόσωπα να μπορούν να 
διενεργούν καταχωρίσεις και 
τροποποιήσεις στα αποθηκευμένα 
δεδομένα,

– να μπορεί να ελέγχεται η γνησιότητα των 
πληροφοριών·

– να μπορεί να ελέγχεται η γνησιότητα των 
δεδομένων·

Αιτιολόγηση

Προστίθενται διευκρινίσεις με σκοπό να διασφαλιστεί ότι οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης 
γνωρίζουν τι απαιτείται από αυτούς.

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) να λαμβάνουν μέτρα κατά της 
πλαστογραφίας και της κλοπής δεδομένων·

(στ) να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα κατά 
της πλαστογραφίας και της κλοπής 
δεδομένων·

Αιτιολόγηση

Προστίθενται διευκρινίσεις με σκοπό να διασφαλιστεί ότι οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης 
γνωρίζουν τι απαιτείται από αυτούς.

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Προστίθενται διευκρινίσεις με σκοπό να διασφαλιστεί ότι οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης 
γνωρίζουν τι απαιτείται από αυτούς.

Τροπολογία 71

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ia) εάν οι αναγνωρισμένες υπηρεσίες 
εμπιστοσύνης περιλαμβάνουν την έκδοση 
αναγνωρισμένων πιστοποιητικών, να 
καταρτίζουν βάση δεδομένων 
πιστοποιητικών και να τη διατηρούν 
ενημερωμένη.

Αιτιολόγηση

Προστίθενται διευκρινίσεις με σκοπό να διασφαλιστεί ότι οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης 
γνωρίζουν τι απαιτείται από αυτούς.

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
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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

Αιτιολόγηση

Δυνάμει του άρθρου 290, μπορεί να ανατίθεται στην Επιτροπή με νομοθετική πράξη η εξουσία 
έκδοσης μη νομοθετικών πράξεων γενικής ισχύος που συμπληρώνουν ή τροποποιούν ορισμένα 
μη ουσιώδη στοιχεία της νομοθετικής πράξης. Η προτεινόμενη εξουσιοδότηση θα υπερέβαινε 
την απλή συμπλήρωση ή τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του προτεινόμενου κανονισμού.

Τροπολογία 73

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.

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, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η αναγκαία 
προσαρμογή στις τεχνολογικές εξελίξεις.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, οι στόχοι, το περιεχόμενο, η έκταση και η διάρκεια της 
εξουσιοδότησης οριοθετούνται σαφώς στη νομοθετική πράξη. Η παρούσα τροπολογία προσθέτει 
την απαιτούμενη αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης.

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 38 σχετικά με τον καθορισμό 
συγκεκριμένων κριτηρίων που πρέπει να 
πληρούνται από τα καθορισμένα όργανα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 38 σχετικά με τον καθορισμό 
συγκεκριμένων κριτηρίων που πρέπει να 
πληρούνται από τα καθορισμένα όργανα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για 
τον σκοπό της πιστοποίησης δυνάμει της 
παραγράφου 1.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, οι στόχοι, το περιεχόμενο, η έκταση και η διάρκεια της 
εξουσιοδότησης οριοθετούνται σαφώς στη νομοθετική πράξη. Η παρούσα τροπολογία προσθέτει 
την απαιτούμενη αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης.

Τροπολογία 75

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.

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

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των περιστάσεων και των διαδικασιών υπερβαίνει την απλή εφαρμογή του 
προτεινόμενου κανονισμού και δεν θα πρέπει συνεπώς να ανατίθεται στην Επιτροπή μέσω 
εκτελεστικών εξουσιών δυνάμει του άρθρου 291 ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η αναγκαία 
προσαρμογή στις τεχνολογικές εξελίξεις.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, οι στόχοι, το περιεχόμενο, η έκταση και η διάρκεια της 
εξουσιοδότησης οριοθετούνται σαφώς στη νομοθετική πράξη. Η παρούσα τροπολογία προσθέτει 
την απαιτούμενη αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης.

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η αναγκαία 
προσαρμογή στις τεχνολογικές εξελίξεις.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, οι στόχοι, το περιεχόμενο, η έκταση και η διάρκεια της 
εξουσιοδότησης οριοθετούνται σαφώς στη νομοθετική πράξη. Η παρούσα τροπολογία προσθέτει 
την απαιτούμενη αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης.

Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να διαγράφεται



AD\941521EL.doc 41/45 PE510.497v03-00

EL

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

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – 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 ΙΙΙ.

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, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η αναγκαία 
προσαρμογή στις τεχνολογικές εξελίξεις.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, οι στόχοι, το περιεχόμενο, η έκταση και η διάρκεια της 
εξουσιοδότησης οριοθετούνται σαφώς στη νομοθετική πράξη. Η παρούσα τροπολογία προσθέτει 
την απαιτούμενη αποσαφήνιση της εξουσιοδότησης.

Τροπολογία 80

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 

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

Τροπολογία 81

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 8 παράγραφος 3, το άρθρο 18 
παράγραφος 5, το άρθρο 21 παράγραφος 4, 
το άρθρο 23 παράγραφος 3, το άρθρο 25 
παράγραφος 2, το άρθρο 27 παράγραφος 2, 
το άρθρο 29 παράγραφος 4, το άρθρο 30 
παράγραφος 2, το άρθρο 31, 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 εξουσιοδότηση 
που προσδιορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη 
της δημοσίευσης της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 
των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων.

Τροπολογία 82

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. Οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που 
εκδίδονται σύμφωνα με άρθρο 8 
παράγραφος 3, το άρθρο 18 παράγραφος 5, 
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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.

το άρθρο 21 παράγραφος 4, το άρθρο 23 
παράγραφος 3, το άρθρο 25 παράγραφος 2, 
το άρθρο 27 παράγραφος 2, το άρθρο 29 
παράγραφος 4, το άρθρο 30 παράγραφος 2, 
το άρθρο 31, το άρθρο 35 παράγραφος 3 
και το άρθρο 37 παράγραφος 3 τίθενται σε 
ισχύ μόνο εφόσον δεν εκφραστεί 
αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ή 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 αντίρρηση. Η 
περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο 
μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση για 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 
ιδιαίτερα όσον αφορά την επίτευξη του 
στόχου του κανονισμού για ανάπτυξη της 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς μέσω της 
ενίσχυσης της εμπιστοσύνης στις 
ασφαλείς διασυνοριακές συναλλαγές. 
Στην έκθεση λαμβάνονται μεταξύ άλλων 
υπόψη οι εξελίξεις στην αγορά, όπως 
επίσης οι εξελίξεις στη νομοθεσία και την 
τεχνολογία. Επισυνάπτονται επίσης 
κατάλληλες νομοθετικές προτάσεις, αν 
είναι αναγκαίο. Η πρώτη έκθεση 
υποβάλλεται εντός δύο ετών από την 
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έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. 
Οι επόμενες εκθέσεις υποβάλλονται εν 
συνεχεία ανά τετραετία.
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