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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση κανονισμού αποσκοπεί στην αμοιβαία αναγνώριση των κοινοποιημένων 
συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, καθώς και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης στις συναλλαγές, με στόχο την ανάπτυξη της εσωτερικής ψηφιακής αγοράς. 
Με την πρόταση αυτή διευρύνεται το νομικό πλαίσιο της ισχύουσας οδηγίας 1999/93/ΕΚ 
σχετικά με τις ηλεκτρονικές υπογραφές.

Ο συντάκτης επιδοκιμάζει για την πρόταση της Επιτροπής που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση 
των προβλημάτων της ισχύουσας οδηγίας όχι μόνο μέσω της ενίσχυσης του νομικού πλαισίου 
αλλά και με την εδραίωση της ασφάλειας δικαίου. Κατά συνέπεια, ο συντάκτης συμφωνεί με 
την επιλογή του κανονισμού αντί μιας οδηγίας.

Κατά την άποψη του συντάκτη, ο κανονισμός αποτελεί το απαραίτητο πρώτο βήμα για την 
ανάπτυξη μιας εσωτερικής ψηφιακής αγοράς που θα λειτουργεί εύρυθμα, θα διευκολύνει τις 
επιχειρήσεις και τους καταναλωτές στις ηλεκτρονικές διασυνοριακές συναλλαγές τους και θα 
βελτιώσει την εμπιστοσύνη στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Ο συντάκτης υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να συνδυάσει την -πολύ 
διαφοροποιημένη- χρήση των συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης στις διάφορες χώρες 
της Ευρώπης με έναν ισχυρό μηχανισμό αμοιβαίας αναγνώρισης. 

Εντούτοις, ο κανονισμός δεν καταφέρνει να διαμορφώσει ένα μοντέλο που θα εξασφάλιζε το 
κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας αξιοποιώντας τη συσσωρευμένη πείρα.

Για τον λόγο αυτόν, ο συντάκτης προτείνει να προσδιοριστούν τα επίπεδα ασφάλειας εντός 
του κανονισμού, ώστε να απομακρυνθούν οι όποιες ασάφειες και να εξασφαλιστεί η 
λειτουργία του κανονισμού στην πράξη. Κατά συνέπεια, διαγράφηκαν αντίστοιχα μια σειρά 
κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις.

Ένα δεύτερο πρόβλημα ασφάλειας παρουσιάζεται στη ρύθμιση των υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης, για τις οποίες ο συντάκτης πιστεύει ότι θα πρέπει να γίνεται σαφές αν οι 
υπηρεσίες αυτές που εμφανίζονται στον κατάλογο εμπίστευσης έχουν ήδη εγκριθεί ή 
αναμένουν ακόμη την επιβεβαίωση της συμμόρφωσής τους.

Όσον αφορά τόσο τα συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης όσο και τις υπηρεσίες 
εμπιστοσύνης, οι τοπολογίες που προτείνονται αποσκοπούν στον περιορισμό της περιττής 
γραφειοκρατίας στους μηχανισμούς εποπτείας, ώστε να μειωθεί το βάρος τόσο για τα κράτη 
μέλη όσο και για τις επιχειρήσεις και να εξασφαλιστεί ένας σαφής και ακριβής μηχανισμός 
συντονισμού.

Τέλος, οι τροπολογίες αντιμετωπίζουν το ζήτημα της ευθύνης, που προσδιορίζεται με 
υπερβολική ευρύτητα στην πρόταση της Επιτροπής και θα μπορούσε να δημιουργήσει 
εμπόδια στην περαιτέρω ανάπτυξη του ψηφιακού πεδίου. 
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Λόγω του ρυθμού των τεχνολογικών 
αλλαγών, ο παρών κανονισμός πρέπει να 
υιοθετήσει μια προσέγγιση ανοιχτή στις 
καινοτομίες.

(20) Λόγω του ρυθμού των τεχνολογικών 
αλλαγών, ο παρών κανονισμός πρέπει να 
υιοθετήσει μια προσέγγιση ανοιχτή στις 
καινοτομίες, αλλά πάντα επικεντρωμένη 
πρωτίστως στους καταναλωτές και τα 
συμφέροντά τους.

Τροπολογία 2

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 προσβασιμότητα 
των ιστοτόπων των οργανισμών του 
δημόσιου τομέα1, 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 
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άλλους καταναλωτές.
__________________
1Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
προσβασιμότητα των ιστοτόπων 
οργανισμών του δημόσιου τομέα 
(COM(2012)0721).

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24α) Τα συστήματα ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης πρέπει να συμμορφώνονται 
προς τις απαιτήσεις της οδηγίας 
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 αυτών1, η οποία διέπει την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που εκτελείται στα κράτη 
μέλη δυνάμει του παρόντος κανονισμού 
και υπό την εποπτεία των αρμόδιων 
αρχών των κρατών μελών, ιδίως των 
ανεξάρτητων δημόσιων αρχών που 
διορίζουν τα κράτη μέλη.
__________________
1 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 (ΕΕ L 
281, 23.11.1995, σ. 31). 

Τροπολογία 4
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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 στα κράτη μέλη
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.

Αιτιολόγηση

Ο συντάκτης πιστεύει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να συνεργαστούν για να επιτευχθεί η εναρμόνιση 
στο ψηφιακό πεδίο.

Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Για να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση 
από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της 
αποτελεσματικότητας του μηχανισμού 
κοινοποίησης των παραβιάσεων που 
θεσπίζει ο παρών κανονισμός, τα εποπτικά 
όργανα πρέπει να καλούνται να παρέχουν 
συνοπτικές πληροφορίες στην Επιτροπή 
και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την 
Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών 
(ENISA).

(30) Για να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση 
από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της 
αποτελεσματικότητας του μηχανισμού 
κοινοποίησης των παραβιάσεων που 
θεσπίζει ο παρών κανονισμός, τα εποπτικά 
όργανα πρέπει να καλούνται να παρέχουν 
συνοπτικές πληροφορίες στον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και 
Πληροφοριών (ENISA).

Αιτιολόγηση

Ο συντάκτης κρίνει ότι δεν είναι αναγκαίο να υποβάλλονται αναφορές σε περισσότερα του ενός 
σημεία επαφής.



AD\942897EL.doc 7/33 PE504.331v02-00

EL

Τροπολογία 6
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 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.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Ο συντάκτης πιστεύει ότι αυτό πρέπει να γίνει πριν από την έναρξη ισχύος του Κανονισμού και 
να μην αφεθεί για κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (πρβ. επόμενη τροπολογία).  Συνεπώς, αυτή η 
αιτιολογική σκέψη δεν είναι αναγκαία.
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Τροπολογία 7

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.

Τροπολογία 8

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 επαλήθευση και επικύρωση, 
τις ηλεκτρονικές χρονοσφραγίδες, τα 
ηλεκτρονικά έγγραφα, τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικής παράδοσης δεδομένων και 
την πιστοποίηση ιστοτόπων.

Τροπολογία 9
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, υπό την ευθύνη ή υπό την 
εποπτεία κρατών μελών
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Ένωση.

Αιτιολόγηση

Ο συντάκτης πιστεύει ότι πρέπει τα κράτη μέλη να μπορούν να μεταβιβάζουν τη δραστηριότητα 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης σε τρίτους, οι οποίοι θα εποπτεύονται από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ο παρών κανονισμός ισχύει για 
παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης 
εγκατεστημένους στην Ένωση.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να επισημαίνεται ότι ο κανονισμός ρυθμίζει δύο διαφορετικά ζητήματα.

Τροπολογία 11

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 
μια οντότητα, ένα φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, ή ψευδώνυμό τους·

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

μια υλική ή άυλη μονάδα που περιέχει 
στοιχεία, όπως αναφέρεται στο στοιχείο 1 
του παρόντος άρθρου, και η οποία 
χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 5·

Τροπολογία 13

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 μιας οντότητας, ενός φυσικού 
ή νομικού προσώπου, αντίστοιχα, με το 
πιστοποιητικό και επιβεβαιώνει ότι 
πρόκειται για δεδομένα του συγκεκριμένου 
προσώπου·

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – 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 

(12) «υπηρεσία εμπιστοσύνης»: κάθε 
ηλεκτρονική υπηρεσία που συνίσταται, 
μεταξύ άλλων, 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 
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σφραγίδες· σφραγίδες·

Τροπολογία 15

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»: 
μια οντότητα ή ένα φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που παρέχει μία ή περισσότερες 
υπηρεσίες εμπιστοσύνης·

Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 17

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31α) «παραβίαση προσωπικών 
δεδομένων»: τυχαία ή παράνομη 
καταστροφή, απώλεια, τροποποίηση, μη 
εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση ή 
προσπέλαση προσωπικών δεδομένων που 
διαβιβάσθηκαν, αποθηκεύτηκαν ή 
υποβλήθηκαν σε άλλου είδους 
επεξεργασία·



PE504.331v02-00 12/33 AD\942897EL.doc

EL

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 από, εκ μέρους, υπό την 
ευθύνη ή υπό την εποπτεία του 
κοινοποιούντος κράτους μέλους·

Αιτιολόγηση

Ο συντάκτης πιστεύει ότι πρέπει τα κράτη μέλη να μπορούν να μεταβιβάζουν τη δραστηριότητα 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης σε τρίτους, οι οποίοι θα εποπτεύονται από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Article 6 – paragraph 1 – point c

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο ε – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) το κοινοποιούν κράτος μέλος
αναλαμβάνει την ευθύνη για:

ε) στην περίπτωση που δεν μπορεί να 
αποδείξει ότι δεν επέδειξε αμέλεια, ο 
πάροχος ταυτότητας αναλαμβάνει την 
ευθύνη για:

Αιτιολόγηση

Ο συντάκτης πιστεύει ότι πρέπει τα κράτη μέλη να μπορούν να μεταβιβάζουν τη δραστηριότητα 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης σε τρίτους, ώστε να εξασφαλιστεί ο ανταγωνισμός.
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Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) το κοινοποιούν κράτος μέλος 
αναλαμβάνει την ευθύνη για τη θέσπιση 
ενός συστήματος εποπτείας για τον 
πάροχο ταυτότητας και για την εποπτεία 
και την υποβολή εκθέσεων, σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Ο συντάκτης αναγνωρίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να ελέγχουν αυστηρά τους παρόχους 
ταυτότητας, ώστε να εξασφαλιστεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ κρατών μελών.

Τροπολογία 22
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, 
συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου 
ασφάλειας·

Αιτιολόγηση

Ο συντάκτης θεωρεί αναγκαίο να περιληφθεί το επίπεδο ασφαλείας στο μοντέλο 
διαλειτουργικότητας, ώστε να εξασφαλιστεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α
Προστασία και επεξεργασία προσωπικών 

δεδομένων



PE504.331v02-00 14/33 AD\942897EL.doc

EL

1. Η επεξεργασία των προσωπικών 
δεδομένων που διενεργείται με 
συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης 
κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
συμμορφώνεται προς την οδηγία 
95/46/ΕΚ
2. Η επεξεργασία αυτή είναι θεμιτή και 
νόμιμη, και περιορίζεται αυστηρά στα 
ελάχιστα δεδομένα που χρειάζονται για 
την έκδοση και τη διατήρηση ενός 
πιστοποιητικού ή την παροχή υπηρεσίας 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης.
3. Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται 
σε μορφή που επιτρέπει τον προσδιορισμό 
της ταυτότητας των προσώπων στα 
οποία αναφέρονται, για χρονικό διάστημα 
όχι μεγαλύτερο από αυτό που είναι 
αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού για 
τον οποίο τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία·
4. Τα συστήματα ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης εγγυώνται το απόρρητο και 
την ακεραιότητα των δεδομένων που 
σχετίζονται με πρόσωπο στο οποίο 
παρέχεται η υπηρεσία εμπιστοσύνης.
5. Με την επιφύλαξη των εννόμων 
συνεπειών των ψευδωνύμων δυνάμει της 
εθνικής νομοθεσίας, τα κράτη μέλη δεν 
εμποδίζουν την αναφορά ψευδώνυμου 
αντί του ονόματος του υπογράφοντος  
στα πιστοποιητικά ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται για να 
εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα των 
μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που 
περιλαμβάνονται σε κοινοποιημένο 

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

περιλαμβάνονται σε κοινοποιημένο 
σύστημα και για να βελτιώνουν την 
ασφάλειά τους.

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης εφαρμόζεται ανεξαρτήτως των χησιμοποιούμενων 
μέσων και πρέπει να είναι ουδέτερη όσον αφορά τις σημερινές και τις μελλοντικές τεχνολογίες 
ταυτοποίησης.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8α
Απαιτήσεις ασφάλειας για τα συστήματα 

ηλεκτρονικής ταυτοποίησης
1. Τα συστήματα ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης λαμβάνουν τα κατάλληλα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 
διαχείρισης των κινδύνων σε σχέση με 
την ασφάλεια των μέσων ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης που παρέχουν. Με βάση 
την τεχνολογία αιχμής, τα μέτρα αυτά 
πρέπει να εξασφαλίζουν ότι το επίπεδο 
ασφάλειας είναι ανάλογο προς τον βαθμό 
του κινδύνου. Συγκεκριμένα, θα ληφθούν 
μέτρα για την πρόληψη και την 
ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου των 
συμβάντων ασφάλειας και την 
ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τις 
δυσμενείς επιπτώσεις τυχόν τέτοιων 
συμβάντων.
Τα συστήματα ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης υποβάλλουν στο εποπτικό 
όργανο την έκθεση ελέγχου ασφάλειας 
που διενεργήθηκε από αναγνωρισμένο 
ανεξάρτητο φορέα σε συνέχεια 
περιστατικού, προκειμένου να 
επιβεβαιωθεί ότι έχουν ληφθεί τα 
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κατάλληλα μέτρα ασφάλειας.
2. Τα συστήματα ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης ενημερώνουν, χωρίς 
περιττή 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 
προσωπικών δεδομένων που είχε 
σημαντικό αντίκτυπο στην παρεχόμενη 
ηλεκτρονική ταυτοποίηση και στα 
προσωπικά δεδομένα που 
διαφυλάσσονται σε αυτή.
Όταν είναι σκόπιμο, ιδίως δε αν μια 
παραβίαση προσωπικών δεδομένων 
αφορά δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, το 
αρμόδιο εποπτικό όργανο ενημερώνει τα 
εποπτικά όργανα στα άλλα κράτη μέλη. 
Το αρμόδιο εποπτικό όργανο μπορεί 
επίσης να ενημερώσει το κοινό ή να 
ζητήσει από το σύστημα ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης να το κάνει, εφόσον κρίνει 
ότι η δημοσιοποίηση της παραβίασης 
είναι απαραίτητη για λόγους δημόσιου 
συμφέροντος.
3. Το εποπτικό όργανο κάθε κράτους 
μέλους παρέχει μία φορά το χρόνο στον 
ENISA σύνοψη των κοινοποιήσεων 
παραβιάσεων που έλαβε από τα 
συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης.
4. Για την εφαρμογή των παραγράφων 1 
και 2, το αρμόδιο εποπτικό όργανο έχει 
την εξουσία να εκδίδει δεσμευτικές 
οδηγίες προς τους παρόχους υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης.
5. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 38, όσον αφορά τον 
περαιτέρω προσδιορισμό των μέτρων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.
6. Η Επιτροπή μπορεί να καθορίζει, με 
εκτελεστικές πράξεις, τις περιστάσεις, τις 
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μορφές και τις διαδικασίες, 
συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών, 
που ισχύουν για το σκοπό των 
παραγράφων 1 έως 3. Οι ανωτέρω 
εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8 β
Δικαίωμα των χρηστών των συστημάτων 

ηλεκτρονικής ταυτοποίησης στην 
πληροφόρηση και την πρόσβαση

Τα συστήματα ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης παρέχουν στα πρόσωπα τα 
οποία αφορούν τα δεδομένα πληροφορίες 
σχετικά με τη συλλογή, την κοινοποίηση 
και τη διατήρηση των προσωπικών τους 
δεδομένων, καθώς και για τον τρόπο 
πρόσβασης στα δεδομένα τους σύμφωνα 
με το άρθρο 10 της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

Τροπολογία 29
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 βάσει της εθνικής 
νομοθεσίας για κάθε 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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Αιτιολόγηση

Ο συντάκτης κρίνει ότι το πεδίο ευθύνης είναι υπερβολικά ευρύ.

Τροπολογία 30
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 συλλογή και επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την 
οδηγία 95/46/ΕΚ.

Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης 
και τα εποπτικά όργανα συλλέγουν και 
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα 
σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ. Η εν 
λόγω συλλογή και επεξεργασία 
περιορίζεται αυστηρά στα ελάχιστα 
προσωπικά δεδομένα που χρειάζονται για 
την έκδοση και τη διατήρηση ενός 
πιστοποιητικού ή την παροχή υπηρεσίας 
εμπιστοσύνης.

Τροπολογία 32
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 
εξασφαλίζουν το απόρρητο και την 
ακεραιότητα των δεδομένων που 
σχετίζονται με ένα πρόσωπο στο οποίο 
παρέχεται η υπηρεσία εμπιστοσύνης.
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Αιτιολόγηση

Κατά την άποψη του συντάκτη, ο πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης δεν μπορεί να εγγυηθεί την 
ακεραιότητα των πληροφοριών που παρέχει ο χρήστης, αλλά μόνο να τις διαφυλάξει.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11α
Δικαίωμα των χρηστών υπηρεσιών 

εμπιστοσύνης στην πληροφόρηση και 
στην πρόσβαση

Οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης 
παρέχουν στα πρόσωπα τα οποία 
αφορούν τα δεδομένα πληροφορίες 
σχετικά με τη συλλογή, την κοινοποίηση 
και τη διατήρηση των προσωπικών τους 
δεδομένων καθώς και για τον τρόπο 
πρόσβασης στα δεδομένα τους σύμφωνα 
με το άρθρο 10 της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

Τροπολογία 34

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.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13 α
Συνεργασία με τις αρχές προστασίας 

δεδομένων 
Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι τα 
εποπτικά όργανα που αναφέρονται στο 
άρθρο 13 συνεργάζονται με τις αρχές 
προστασίας δεδομένων των κρατών 
μελών που ορίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 28 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, 
προκειμένου οι τελευταίες να μπορέσουν 
να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση προς 
τους εθνικούς κανόνες προστασίας των 
δεδομένων που εγκρίθηκαν βάσει της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ.

Τροπολογία 36
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.

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 39 σχετικά με τον καθορισμό των 
διαδικασιών που εφαρμόζονται για τα 
καθήκοντα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.

Αιτιολόγηση

Κατά τη γνώμη του συντάκτη, είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί το άρθρο 13 παράγραφος 5 σε 
εκτελεστικές πράξεις, για την εξασφάλιση σαφήνειας.

Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

όργανο την έκθεση ελέγχου ασφάλειας που 
διενεργήθηκε, σε συνέχεια συμβάντος, από 
αναγνωρισμένο ανεξάρτητο φορέα, για να 
επιβεβαιώσει ότι έχουν ληφθεί τα 
κατάλληλα μέτρα ασφάλειας.

Αιτιολόγηση

Κατά την άποψη του συντάκτη, ο πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης πρέπει να πραγματοποιεί 
υποχρεωτικά έλεγχο μετά από κάποιο συμβάν, ώστε να μην ξανασυμβεί το ίδιο λάθος στο 
μέλλον.

Τροπολογία 38
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 αρμόδιο 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.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή γίνεται για λόγους συνεκτικότητας με την αλλαγή στο άρθρο 15 παράγραφος 
1.

Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Το εποπτικό όργανο κάθε κράτους 
μέλους παρέχει στον ENISA μια σύνοψη 
των κοινοποιήσεων παραβιάσεων που 
έλαβε από παρόχους υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης μία φορά το χρόνο.

Αιτιολόγηση

Ο συντάκτης κρίνει ότι δεν είναι αναγκαίο να υποβάλλουν τα εποπτικά όργανα εκθέσεις σε 
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περισσότερους του ενός αποδέκτες.

Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης ελέγχονται, με δική τους 
δαπάνη, από αναγνωρισμένο ανεξάρτητο 
όργανο ανά διετία, ώστε να 
επιβεβαιώνεται ότι οι ίδιοι και οι 
παρεχόμενες από αυτούς αναγνωρισμένες 
υπηρεσίες εμπιστοσύνης πληρούν τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό, και υποβάλλουν την έκθεση 
ελέγχου ασφάλειας που καταρτίζεται στο 
αρμόδιο εποπτικό όργανο.

Αιτιολόγηση

Ο συντάκτης δεν θεωρεί αναγκαίους τους ετήσιους ελέγχους, αφού οι αναγνωρισμένοι πάροχοι 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης έχουν προηγουμένως αποδείξει ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του 
κανονισμού, δεδομένου ότι πρόκειται για μέτρο μεγάλης εμβέλειας και κόστους.

Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Αφού υποβληθούν τα σχετικά έγγραφα 
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 και 
αναμένουν την επιβεβαίωση της 
συμμόρφωσής τους από το εποπτικό 
όργανο.

Αιτιολόγηση

Κατά τη γνώμη του συντάκτη πρέπει να γίνεται σαφές αν οι υπηρεσίες εμπίστευσης έχουν 
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εγκριθεί ή αναμένουν ακόμη την επιβεβαίωση της συμμόρφωσής τους για λόγους ασφαλείας.

Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το εποπτικό όργανο καταδεικνύει την 
κατάσταση αναγνώρισης των 
αναγνωρισμένων παρόχων υπηρεσιών και
των αναγνωρισμένων υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης που παρέχουν οι φορείς 
αυτοί στους καταλόγους εμπίστευσης 
έπειτα από τη θετική ολοκλήρωση της 
επαλήθευσης, το αργότερο εντός 30 
ημερών από τη διενέργεια της 
κοινοποίησης σύμφωνα με την 
παράγραφο 1.

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση "ένας μήνας" δεν είναι αρκετά σαφής, αφού μπορεί να υπάρχουν διαφορές μέχρι 
και τριών ημερών.

Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, πληροφορίες για το όργανο 
που είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση, τη 
διατήρηση και τη δημοσίευση εθνικών 
καταλόγων εμπίστευσης και στοιχεία για 
το πού δημοσιεύονται οι εν λόγω 
κατάλογοι, τα πιστοποιητικά που 
χρησιμοποιούνται για την υπογραφή ή 
σφράγιση των καταλόγων εμπίστευσης και 
τυχόν μεταβολές σε αυτούς.

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, πληροφορίες για το όργανο 
που είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση, τη 
διατήρηση και τη δημοσίευση εθνικών 
καταλόγων εμπίστευσης και στοιχεία για 
το πού δημοσιεύονται οι εν λόγω 
κατάλογοι, τα πιστοποιητικά που 
χρησιμοποιούνται για την επικύρωση της 
υπογραφής ή της σφράγισης που 
εφαρμόζεται στους καταλόγους
εμπίστευσης και τυχόν μεταβολές σε 
αυτούς.
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Αιτιολόγηση

Τα πιστοποιητικά ή οι σφραγίδες δεν χρησιμοποιούνται για υπογραφή, αλλά μόνο για 
επικύρωση.

Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Κατά την άποψη του συντάκτη αυτό πρέπει να αποτελεί αρμοδιότητα του εποπτικού οργάνου 
και όχι της Επιτροπής.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ



PE504.331v02-00 26/33 AD\942897EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Τα συστήματα πρέπει να τροποποιούνται κατά καιρούς για να επικαιροποιούνται και, συνεπώς, 
η τροποποίηση αυτή πρέπει να επιτρέπεται.

Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) η συμμόρφωση στην οποία 
αναφέρεται το στοιχείο β) μπορεί, με την 
επιφύλαξη των εθνικών συστημάτων 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, να 
επιτρέπουν την έκδοση ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης από απόσταση, εφόσον έχει 
προηγηθεί η επαλήθευση της φυσικής 
παρουσίας·

Αιτιολόγηση

Κατά την άποψη του συντάκτη, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν 
συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που βασίζονται σε επαλήθευση που έχει προηγηθεί. 

Τροπολογία 48

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θα) να δημοσιοποιούν την πολιτική τους 
για την προστασία των δεδομένων, 
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αναφέροντας ποια αρχή προστασίας 
δεδομένων είναι αρμόδια για την 
εποπτεία της.

Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Κατά την άποψη του συντάκτη, το επίπεδο ασφάλειας πρέπει να προσδιορίζεται με κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις, όπως ορίζεται στα άρθρα 7 και 8.

Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο).

Αιτιολόγηση

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο).
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Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Κατά την άποψη του συντάκτη ένας τόσο σημαντικός ορισμός δεν πρέπει να διατυπωθεί με κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη αλλά στο πλαίσιο του παραρτήματος Ι.

Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Αιτιολόγηση
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Αιτιολόγηση

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Ο συντάκτης πιστεύει ότι αυτό πρέπει να τακτοποιείται μέσα στο σώμα του κανονισμού, στο 
παράρτημα ΙΙΙ, και να μη μεταφέρεται η διευθέτησή του σε κατ' εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή δύναται, με την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 
αριθμούς αναφοράς προτύπων για τα 
επίπεδα ασφάλειας των ηλεκτρονικών 
σφραγίδων. Συμμόρφωση με το επίπεδο 
ασφάλειας που καθορίζεται σε μια κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται 

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

τεκμαίρεται ότι υπάρχει όταν η 
ηλεκτρονική υπογραφή πληροί τα εν λόγω 
πρότυπα. Οι εκτελεστικές πράξεις 
εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 
παράγραφος 2. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις 
πράξεις αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Οι αλλαγές στην παράγραφο αυτή οφείλονται στη διαγραφή της παραγράφου 6.

Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

1. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

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

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 8 
παράγραφος 5, στο άρθρο 15 παράγραφος 
5, στο άρθρο 16 παράγραφος 5, στο άρθρο 
21 παράγραφος 4, στο άρθρο 23 
παράγραφος 3, στο άρθρο 25 παράγραφος 
2, στο άρθρο 27 παράγραφος 2, στο άρθρο 
29 παράγραφος 4, στο άρθρο 30 
παράγραφος 2, στο άρθρο 31, στο άρθρο 
35 παράγραφος 3, και στο άρθρο 37 
παράγραφος 3 εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

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 

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 5, στο άρθρο 15 
παράγραφος 5, στο άρθρο 16 παράγραφος 
5, στο άρθρο 21 παράγραφος 4, στο άρθρο 
23 παράγραφος 3, στο άρθρο 25 
παράγραφος 2, στο άρθρο 27 παράγραφος 
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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.

2, στο άρθρο 29 παράγραφος 4, στο άρθρο 
30 παράγραφος 2, στο άρθρο 31, στο 
άρθρο 35 παράγραφος 3 και στο άρθρο 37 
παράγραφος 3 μπορεί 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.

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

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

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 

Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 8 
παράγραφος 5, του άρθρου 15 
παράγραφος 5, του άρθρου 16 παράγραφος 
5, του άρθρου 21 παράγραφος 4, του 
άρθρου 23 παράγραφος 3, του άρθρου 25 
παράγραφος 2, του άρθρου 27 παράγραφος 
2, του άρθρου 29 παράγραφος 4, του 
άρθρου 30 παράγραφος 2, του άρθρου 31, 
του άρθρου 35 παράγραφος 3, και του 
άρθρου 37 παράγραφος 3 τίθεται σε ισχύ 
μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί 
αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 
ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η 
περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 
Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν 
αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται 
κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ευαίσθητα δεδομένα κατά την έννοια του 
άρθρου 8 της οδηγίας 95/46/ΕΚ δεν 
υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ευαίσθητα δεδομένα κατά την έννοια του 
άρθρου 8 της οδηγίας 95/46/ΕΚ δεν 
υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ευαίσθητα δεδομένα κατά την έννοια του 
άρθρου 8 της οδηγίας 95/46/ΕΚ δεν 
υποβάλλονται σε επεξεργασία.
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