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Έκθεση 

Marita Ulvskog A7-0365/2013 

Ηλεκτρονική ταυτοποίηση και υπηρεσίες εµπιστοσύνης για ηλεκτρονικές συναλλαγές στην 

εσωτερική αγορά 

 

Πρόταση κανονισµού (COM(2012)0238 – C7-0133/2012 – 2012/0146(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Η οικοδόµηση εµπιστοσύνης στο 
επιγραµµικό περιβάλλον είναι 

καθοριστικής σηµασίας για την οικονοµική 

ανάπτυξη. Η έλλειψη εµπιστοσύνης κάνει 
τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και τις 

διοικήσεις να διστάζουν να 

πραγµατοποιούν συναλλαγές ηλεκτρονικά 

και να υιοθετήσουν νέες υπηρεσίες. 

(1) Η οικοδόµηση εµπιστοσύνης στο 
επιγραµµικό περιβάλλον είναι 

καθοριστικής σηµασίας για την οικονοµική 
και κοινωνική ανάπτυξη. Η έλλειψη 
εµπιστοσύνης, ιδίως λόγω της φαινόµενης 
έλλειψης ασφάλειας δικαίου, κάνει τους 
καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και τις 

διοικήσεις να διστάζουν να 

πραγµατοποιούν συναλλαγές ηλεκτρονικά 

και να υιοθετήσουν νέες υπηρεσίες. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Ο παρών κανονισµός επιδιώκει να 
ενισχυθεί η εµπιστοσύνη στις ηλεκτρονικές 

συναλλαγές εντός της εσωτερικής αγοράς, 
επιτρέποντας την ασφαλή και 
απρόσκοπτη ηλεκτρονική αλληλεπίδραση 
µεταξύ των επιχειρήσεων, των πολιτών και 

των δηµόσιων αρχών, αυξάνοντας έτσι την 

αποτελεσµατικότητα των δηµόσιων και 

ιδιωτικών επιγραµµικών υπηρεσιών, του 

ηλεκτρονικού επιχειρείν και του 

ηλεκτρονικού εµπορίου στην Ένωση. 

(2) Ο παρών κανονισµός επιδιώκει να 
ενισχυθεί η εµπιστοσύνη στις ηλεκτρονικές 

συναλλαγές εντός της εσωτερικής αγοράς, 
µε την παροχή κοινής βάσης για νοµικά 
ασφαλείς ηλεκτρονικές αλληλεπιδράσεις 
µεταξύ των επιχειρήσεων, των πολιτών και 

των δηµόσιων αρχών, αυξάνοντας έτσι την 

αποτελεσµατικότητα των δηµόσιων και 

ιδιωτικών επιγραµµικών υπηρεσιών, του 

ηλεκτρονικού επιχειρείν και του 

ηλεκτρονικού εµπορίου στην Ένωση. 

Αιτιολόγηση 

Και πάλι το ζητούµενο είναι η ασφάλεια δικαίου. 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Η οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

13ης ∆εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το 

κοινοτικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές 

υπογραφές, ουσιαστικά καλύπτει τις 

ηλεκτρονικές υπογραφές, χωρίς να παρέχει 

ένα ολοκληρωµένο διασυνοριακό και 

διατοµεακό πλαίσιο για ασφαλείς, 

αξιόπιστες και εύχρηστες ηλεκτρονικές 

συναλλαγές. Ο παρών κανονισµός ενισχύει 
και αναπτύσσει το κεκτηµένο της 
οδηγίας. 

(3) Η οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

13ης ∆εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το 

κοινοτικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές 

υπογραφές, ουσιαστικά καλύπτει τις 

ηλεκτρονικές υπογραφές, χωρίς να παρέχει 

ένα ολοκληρωµένο διασυνοριακό και 

διατοµεακό πλαίσιο για ασφαλείς, 

αξιόπιστες και εύχρηστες ηλεκτρονικές 

συναλλαγές. Ο παρών κανονισµός 
αντιµετωπίζει αυτές τις παραλείψεις. 



 

 

 PE529.680/ 3 

 EL 

Αιτιολόγηση 

Η οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης ∆εκεµβρίου 

1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές, ουσιαστικά καλύπτει τις 

ηλεκτρονικές υπογραφές, χωρίς να παρέχει ένα ολοκληρωµένο διασυνοριακό και διατοµεακό 

πλαίσιο για ασφαλείς, αξιόπιστες και εύχρηστες ηλεκτρονικές συναλλαγές. Ο παρών κανονισµός 

αντιµετωπίζει αυτές τις παραλείψεις. 

Τροπολογία  5 

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. Προβλέπει αντιθέτως την 
καθιέρωση διαφόρων επιπέδων 
ασφαλείας, που εγγυώνται ένα ελάχιστο 
κοινό υπόβαθρο απαιτήσεων ασφαλείας. 
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, 
τηρώντας πλήρως την τεχνολογική 
ουδετερότητα. 

Αιτιολόγηση 

Αντίθετα µε τις υπηρεσίες εµπιστοσύνης που επωφελούνται ενός κοινού υπόβαθρου απαιτήσεων 

ασφάλειας, η Επιτροπή δεν έχει προβλέψει τίποτε για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση. Η εισηγήτρια 

υποστηρίζει ότι η καθιέρωση διαφορετικών επιπέδων ασφαλείας - και συνεπώς ενός ελάχιστου 

επιπέδου ασφάλειας - αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης 

και δεν µπορεί παρά να συµβάλει στην ανύψωση του επιπέδου ασφαλείας στο ψηφιακό 

περιβάλλον. 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισµού 
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Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να 
παραµένουν ελεύθερα να χρησιµοποιούν ή 

θα εισάγουν µέσα πρόσβασης σε 

επιγραµµικές υπηρεσίες για σκοπούς 

ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Επίσης, 
πρέπει να είναι σε θέση να αποφασίσουν 

εάν ο ιδιωτικός τοµέας θα συµµετέχει στην 

παροχή των µέσων αυτών. Τα κράτη µέλη 
δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να 

κοινοποιούν τα συστήµατα ηλεκτρονικής 

ταυτοποίησης που εφαρµόζουν. Τα κράτη 
µέλη έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν 

εάν θα κοινοποιήσουν όλα, ορισµένα ή 

κανένα από τα συστήµατα ηλεκτρονικής 

ταυτοποίησης που χρησιµοποιούν σε 

εθνικό επίπεδο για την πρόσβαση 

τουλάχιστον σε δηµόσιες επιγραµµικές 

υπηρεσίες ή σε συγκεκριµένες υπηρεσίες. 

(12) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να 
παραµένουν ελεύθερα να χρησιµοποιούν ή 

θα εισάγουν µέσα πρόσβασης σε 

επιγραµµικές υπηρεσίες για σκοπούς 

ηλεκτρονικής επαλήθευσης της 
ταυτότητας ή ταυτοποίησης. Επίσης, 
πρέπει να είναι σε θέση να αποφασίσουν 

εάν ο ιδιωτικός τοµέας θα συµµετέχει στην 

παροχή των µέσων αυτών. Τα κράτη µέλη 
δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να 

κοινοποιούν τα συστήµατα ηλεκτρονικής 

ταυτοποίησης που εφαρµόζουν. Τα κράτη 
µέλη έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν 

εάν θα κοινοποιήσουν όλα, ορισµένα ή 

κανένα από τα συστήµατα ηλεκτρονικής 

ταυτοποίησης που χρησιµοποιούν σε 

εθνικό επίπεδο για την πρόσβαση 

τουλάχιστον σε δηµόσιες επιγραµµικές 

υπηρεσίες ή σε συγκεκριµένες υπηρεσίες. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Ο κανονισµός πρέπει να προβλέπει 

ορισµένες προϋποθέσεις σε σχέση µε τα 

µέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης τα οποία 

θα πρέπει να γίνονται αποδεκτά και τον 

τρόπο κοινοποίησής των συστηµάτων. Οι 

προϋποθέσεις αυτές θα βοηθούν τα κράτη 

µέλη να αναπτύσσουν την απαραίτητη 

εµπιστοσύνη στα συστήµατα ηλεκτρονικής 

ταυτοποίησης που το καθένα εφαρµόζει 

και να αναγνωρίζουν αµοιβαία και να 

αποδέχονται τα µέσα ηλεκτρονικής 

ταυτοποίησης που υπάγονται στα 

κοινοποιηµένα συστήµατά τους. Η αρχή 

της αµοιβαίας αναγνώρισης και αποδοχής 

θα πρέπει να ισχύει εάν το κοινοποιούν 

κράτος µέλος πληροί τους όρους της 

κοινοποίησης και η κοινοποίηση έχει 

δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 

(13) Ο κανονισµός πρέπει να προβλέπει 

ορισµένες προϋποθέσεις σε σχέση µε τα 

µέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης τα οποία 

θα πρέπει να γίνονται αποδεκτά και τον 

τρόπο κοινοποίησής των συστηµάτων. Οι 

προϋποθέσεις αυτές θα βοηθούν τα κράτη 

µέλη να αναπτύσσουν την απαραίτητη 

εµπιστοσύνη στα συστήµατα ηλεκτρονικής 

ταυτοποίησης που το καθένα εφαρµόζει 

και να αναγνωρίζουν αµοιβαία και να 

αποδέχονται τα µέσα ηλεκτρονικής 

ταυτοποίησης που υπάγονται στα 

κοινοποιηµένα συστήµατά τους. Η αρχή 

της αµοιβαίας αναγνώρισης και αποδοχής 

θα πρέπει να ισχύει εάν το κοινοποιούν 

κράτος µέλος πληροί τους όρους της 

κοινοποίησης και η κοινοποίηση, 
συµπεριλαµβανοµένης περιγραφής του 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, η 

πρόσβαση στις εν λόγω επιγραµµικές 

υπηρεσίες και η τελική παροχή τους στον 

αιτούντα θα πρέπει να συνδέονται άµεσα 

µε το δικαίωµα λήψης των υπηρεσιών 

αυτών, υπό τους όρους που προβλέπει η 

εθνική νοµοθεσία. 

κοινοποιηθέντος συστήµατος 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και των 
πληροφοριών σχετικά µε τα διάφορα 
επίπεδα ασφαλείας, έχει δηµοσιευθεί στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Ωστόσο, η πρόσβαση στις εν 

λόγω επιγραµµικές υπηρεσίες και η τελική 

παροχή τους στον αιτούντα θα πρέπει να 

συνδέονται άµεσα µε το δικαίωµα λήψης 

των υπηρεσιών αυτών, υπό τους όρους που 

προβλέπει η εθνική νοµοθεσία. 

Αιτιολόγηση 

Αντίθετα µε τις υπηρεσίες εµπιστοσύνης, που καλύπτονται από ένα κοινό σύνολο απαιτήσεων 

ασφάλειας, η Επιτροπή δεν έχει προβλέψει τίποτε για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση. Η εισηγήτρια 

υποστηρίζει ότι η καθιέρωση διαφορετικών επιπέδων ασφαλείας - και συνεπώς ενός ελάχιστου 

επιπέδου ασφάλειας - αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης 

και δεν µπορεί παρά να συµβάλει στην ανύψωση του επιπέδου ασφαλείας στο ψηφιακό 

περιβάλλον. 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να µπορούν 
να αποφασίζουν για τη συµµετοχή του 
ιδιωτικού τοµέα στην έκδοση των µέσων 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και να 
επιτρέπουν στον ιδιωτικό τοµέα τη χρήση 
µέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης στο 
πλαίσιο ενός κοινοποιηµένου συστήµατος 

για σκοπούς ταυτοποίησης, όταν αυτό 

απαιτείται για επιγραµµικές υπηρεσίες ή 

ηλεκτρονικές συναλλαγές. Η δυνατότητα 
χρήσης των εν λόγω µέσων ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης θα έδινε τη δυνατότητα 
στον ιδιωτικό τοµέα να βασιστεί στην 

ηλεκτρονική ταυτοποίηση και επαλήθευση 
της ταυτότητας που χρησιµοποιείται ήδη 

ευρέως σε πολλά κράτη µέλη τουλάχιστον 

για δηµόσιες υπηρεσίες και να διευκολύνει 

για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες την 

πρόσβαση στις επιγραµµικές τους 

υπηρεσίες σε διασυνοριακό επίπεδο. Για 
να διευκολυνθεί η χρήση των εν λόγω 

µέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης σε 

(14) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να µπορούν 
να κάνουν τον ιδιωτικό τοµέα να 
συµµετέχει στην έκδοση των µέσων 
ηλεκτρονικής επαλήθευσης της 
ταυτότητας ή ταυτοποίησης. Θα πρέπει, 
επίσης, να επιτρέπεται στα συµβαλλόµενα 
µέρη του ιδιωτικού τοµέα να 
χρησιµοποιούν µέσα ηλεκτρονικής 
επαλήθευσης της ταυτότητας και 
ταυτοποίησης στο πλαίσιο ενός 

κοινοποιηµένου συστήµατος για σκοπούς 
επαλήθευσης της ταυτότητας ή 
ταυτοποίησης, όταν αυτό απαιτείται για 

επιγραµµικές υπηρεσίες ή ηλεκτρονικές 

συναλλαγές. Η δυνατότητα χρήσης των εν 
λόγω µέσων θα έδινε τη δυνατότητα στον 

ιδιωτικό τοµέα να βασιστεί στην 

ηλεκτρονική ταυτοποίηση και/ή 
επαλήθευση της ταυτότητας που 

χρησιµοποιείται ήδη ευρέως σε πολλά 

κράτη µέλη τουλάχιστον για δηµόσιες 

υπηρεσίες και να διευκολύνει για τις 
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διασυνοριακό επίπεδο από τον ιδιωτικό 

τοµέα, η παρεχόµενη από τα κράτη µέλη 

δυνατότητα ταυτοποίησης απαιτείται να 

είναι διαθέσιµη στα συµβαλλόµενα µέρη 

χωρίς διακρίσεις µεταξύ του δηµόσιου και 

του ιδιωτικού τοµέα. 

επιχειρήσεις και τους πολίτες την 

πρόσβαση στις επιγραµµικές τους 

υπηρεσίες σε διασυνοριακό επίπεδο. Για 
να διευκολυνθεί η χρήση των εν λόγω 

µέσων ηλεκτρονικής επαλήθευσης της 
ταυτότητας ή ταυτοποίησης σε 
διασυνοριακό επίπεδο από τον ιδιωτικό 

τοµέα, η παρεχόµενη από τα κράτη µέλη 

δυνατότητα ταυτοποίησης απαιτείται να 

είναι διαθέσιµη στα συµβαλλόµενα µέρη 

χωρίς διακρίσεις µεταξύ του δηµόσιου και 

του ιδιωτικού τοµέα. 

Αιτιολόγηση 

Η αρχική διατύπωση της Επιτροπής καθιστά ασαφές ποιο είναι το συµβαλλόµενο µέρος (ένας 

ιδιωτικός φορέας), καθώς και τη διάκριση ανάµεσα στη χρήση ενός συµβαλλόµενου µέρους 

(πάροχος µε πιστοποιητικό) και του εκδότη φυσικού εξοπλισµού για την ερµηνεία των δεδοµένων 

ταυτοποίησης. 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Η διασυνοριακή χρήση µέσων 

ηλεκτρονικής ταυτοποίησης βάσει ενός 

κοινοποιηµένου συστήµατος προϋποθέτει 

ότι τα κράτη µέλη θα συνεργαστούν για 

την παροχή τεχνικής διαλειτουργικότητας. 

Για το λόγο αυτό αποκλείονται 

οποιοιδήποτε συγκεκριµένοι εθνικοί 

τεχνικοί κανόνες βάσει των οποίων 

απαιτείται παραδείγµατος χάριν τα µη 

εθνικά συµβαλλόµενα µέρη να αποκτούν 

ειδικό εξοπλισµό ή λογισµικό για την 

επαλήθευση και επικύρωση της 

κοινοποιηµένης ηλεκτρονικής 

ταυτοποίησης. Από την άλλη, οι τεχνικές 

απαιτήσεις για τους χρήστες, οι οποίες 

απορρέουν από τις εγγενείς προδιαγραφές 

οποιουδήποτε αδειοδοτικού 

χρησιµοποιείται (π.χ. έξυπνες κάρτες), 

είναι αναπόφευκτες. 

(15) Η διασυνοριακή χρήση µέσων 

ηλεκτρονικής ταυτοποίησης βάσει ενός 

κοινοποιηµένου συστήµατος προϋποθέτει 

ότι τα κράτη µέλη θα συνεργαστούν για 

την παροχή τεχνικής διαλειτουργικότητας 

σύµφωνα µε την αρχή της τεχνολογικής 
ουδετερότητας. Για το λόγο αυτό 
αποκλείονται οποιοιδήποτε συγκεκριµένοι 

εθνικοί τεχνικοί κανόνες βάσει των οποίων 

απαιτείται παραδείγµατος χάριν τα µη 

εθνικά συµβαλλόµενα µέρη να αποκτούν 

ειδικό εξοπλισµό ή λογισµικό για την 

επαλήθευση και επικύρωση της 

κοινοποιηµένης ηλεκτρονικής 

ταυτοποίησης. Από την άλλη, οι τεχνικές 

απαιτήσεις για τους χρήστες, οι οποίες 

απορρέουν από τις εγγενείς προδιαγραφές 

οποιουδήποτε αδειοδοτικού 

χρησιµοποιείται (π.χ. έξυπνες κάρτες), 

είναι αναπόφευκτες. Ωστόσο, η 
διαδικασία της δηµιουργίας 
διαλειτουργικότητας πρέπει να σέβεται 
τις ποικίλες προσεγγίσεις που 
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υιοθετούνται από τα κράτη µέλη κατά 
την ανάπτυξη των εθνικών συστηµάτων 
τους ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, και δεν 
πρέπει να επιβάλλει αλλαγές στον 
θεµελιώδη σχεδιασµό τέτοιων 
συστηµάτων. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Η συνεργασία των κρατών µελών θα 

πρέπει να εξυπηρετεί την τεχνική 

διαλειτουργικότητα των κοινοποιηµένων 

συστηµάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης 

προκειµένου να δηµιουργηθεί υψηλό 

επίπεδο εµπιστοσύνης και ασφάλειας 

ανάλογο µε το βαθµό του κινδύνου. Η 

ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων 

πρακτικών µεταξύ των κρατών µελών µε 

στόχο την αµοιβαία αναγνώρισή τους θα 

βοηθήσει την εν λόγω συνεργασία. 

(16) Η συνεργασία των κρατών µελών θα 

πρέπει να εξυπηρετεί την τεχνική 

διαλειτουργικότητα των κοινοποιηµένων 

συστηµάτων ηλεκτρονικής 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. 

∆εδοµένου ότι ορισµένες ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες παρουσιάζουν µεγαλύτερο 
διασυνοριακό δυναµικό, πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στη δηµιουργία 
διαλειτουργικότητας για τέτοιες 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες διασυνοριακής βαρύτητας 
είναι οι υπηρεσίες οι οποίες είναι 
διαθέσιµες όχι µόνο σε κατοίκους ενός 
κράτους µέλους και όπου τα 
διαλειτουργικά µέσα επαλήθευσης της 
ταυτότητας αναµένεται να δώσουν 
ώθηση σε διασυνοριακές 
αλληλεπιδράσεις. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα) 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (16α) Η διασυνοριακή χρήση µέσων 
ηλεκτρονικής επαλήθευσης της 
ταυτότητας δεν πρέπει να οδηγήσει σε 
γνωστοποίηση προσωπικών δεδοµένων 
που δεν είναι αναγκαία για την υπηρεσία 
που πρόκειται να παρασχεθεί. Από αυτή 
την άποψη, τα κράτη µέλη πρέπει να 
ενθαρρύνονται να αξιοποιούν καλύτερα 
τη µη άµεση ταυτοποίηση, όπου η 
επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων 
περιορίζεται στη γνωστοποίηση µόνο των 
προσωπικών δεδοµένων που απαιτούνται 
για έναν συγκεκριµένο σκοπό. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Ο παρών κανονισµός θα πρέπει να 

θεσπίζει επίσης ένα γενικό νοµικό πλαίσιο 

για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

εµπιστοσύνης. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να 

δηµιουργεί γενική υποχρέωση για τη 

χρήση τους. Ειδικότερα, δεν θα πρέπει να 

καλύπτει την παροχή υπηρεσιών που 

βασίζονται σε εθελούσιες συµφωνίες 

ιδιωτικού δικαίου. ∆εν θα πρέπει επίσης να 

καλύπτει θέµατα που αφορούν τη σύναψη 

και την ισχύ συµβάσεων ή άλλων νοµικών 

υποχρεώσεων, εφόσον υφίστανται 

απαιτήσεις ως προς τον τύπο οι οποίες 

απορρέουν από το εθνικό δίκαιο ή το 

δίκαιο της Ένωσης. 

(17) Ο παρών κανονισµός θα πρέπει να 

θεσπίζει επίσης ένα γενικό νοµικό πλαίσιο 

για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

εµπιστοσύνης. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να 

δηµιουργεί γενική υποχρέωση για τη 

χρήση τους. Ειδικότερα, δεν θα πρέπει να 

καλύπτει την παροχή υπηρεσιών που 

βασίζονται σε εθελούσιες συµφωνίες 

ιδιωτικού δικαίου. ∆εν πρέπει επίσης να 
επηρεάζει τις διατάξεις που διέπουν τη 
µορφή, την κατάρτιση ή τα 
αποτελέσµατα συµβάσεων ή τη µορφή, τη 
δηµιουργία ή την ισχύ άλλων 
υποχρεώσεων ιδιωτικού δικαίου, 
ανεξάρτητα από το αν αυτές στηρίζονται 
στο εθνικό δίκαιο ή το δίκαιο της Ένωσης, 
για παράδειγµα σύµφωνα µε τις διατάξεις 
που διέπουν τη συναίνεση και το 
ουσιαστικό και τυπικό κύρος των 
συµβάσεων, οι οποίες ορίζονται στον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 593/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου21a. Επίσης, ο παρών 
κανονισµός δεν θα πρέπει να θίγει τους 
κανόνες και τους περιορισµούς που 
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προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο ή στο 
δίκαιο της Ένωσης σχετικά µε τη χρήση 
των εγγράφων και δεν θα πρέπει να 
εφαρµόζεται σε διαδικασίες 
καταχώρησης σε µητρώα, ιδίως στο 
κτηµατολόγιο και σε εµπορικά µητρώα. 

 ______________ 

 
21α Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 593/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 για το 
εφαρµοστέο δίκαιο στις συµβατικές 
ενοχές (Ρώµη I) (ΕΕ L 177 της 4.7.2008, 
σ. 6). 

 

Τροπολογία  13 

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 µε στόχο την 
ενίσχυση της καινοτοµίας. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 21 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Ο παρών κανονισµός πρέπει να είναι 

τεχνολογικά ουδέτερος. Η νοµική ισχύς 

που παρέχει πρέπει να µπορεί να 

επιτευχθεί µε οποιοδήποτε τεχνικό µέσο 

υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι 

απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού. 

(21) Ο παρών κανονισµός πρέπει να είναι 

τεχνολογικά ουδέτερος τόσο όσον αφορά 
τα συστήµατα ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης όσο και τις υπηρεσίες 
εµπιστοσύνης. Η νοµική ισχύς που παρέχει 
πρέπει να µπορεί να επιτευχθεί µε 

οποιοδήποτε τεχνικό µέσο υπό την 

προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαιτήσεις 

του παρόντος κανονισµού. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισµού 
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Αιτιολογική σκέψη 22 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(22) Για να ενισχυθεί η εµπιστοσύνη των 
πολιτών στην εσωτερική αγορά και να 
προωθηθεί η χρήση των υπηρεσιών και 

των προϊόντων εµπιστοσύνης, οι έννοιες 

των αναγνωρισµένων υπηρεσιών 

εµπιστοσύνης και των αναγνωρισµένων 

παρόχων υπηρεσιών εµπιστοσύνης πρέπει 

να εισαχθούν µε σκοπό να προσδιοριστούν 

οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την 

εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας 

σε οποιεσδήποτε χρησιµοποιούµενες ή 

παρεχόµενες αναγνωρισµένες υπηρεσίες 

και προϊόντα εµπιστοσύνης. 

(22) Για να ενισχυθεί η εµπιστοσύνη των 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και 
των καταναλωτών στην εσωτερική αγορά 
και να προωθηθεί η χρήση των υπηρεσιών 

και των προϊόντων εµπιστοσύνης, οι 

έννοιες των αναγνωρισµένων υπηρεσιών 

εµπιστοσύνης και των αναγνωρισµένων 

παρόχων υπηρεσιών εµπιστοσύνης πρέπει 

να εισαχθούν µε σκοπό να προσδιοριστούν 

οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την 

εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας 

σε οποιεσδήποτε χρησιµοποιούµενες ή 

παρεχόµενες αναγνωρισµένες υπηρεσίες 

και προϊόντα εµπιστοσύνης. Οι 
αναγνωρισµένες και οι προηγµένες 
ηλεκτρονικές υπογραφές θα πρέπει να 
είναι νοµικά ισοδύναµες µε τις 
χειρόγραφες υπογραφές. Τίποτα στον 
παρόντα κανονισµό δεν θα πρέπει να 
περιορίζει την ικανότητα οποιουδήποτε 
φυσικού ή νοµικού προσώπου να 
παρουσιάζει αποδεικτικά στοιχεία για την 
αναξιοπιστία οποιασδήποτε µορφής 
ηλεκτρονικής υπογραφής. Ωστόσο, στην 
περίπτωση των αναγνωρισµένων 
ηλεκτρονικών υπογραφών, όταν 
αµφισβητείται η ταυτότητα του 
υπογράφοντος, το βάρος της απόδειξης 
θα πρέπει να φέρει το αµφισβητούν 
µέρος. 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι ακόµα και µια µη αναγνωρισµένη υπογραφή µπορεί να έχει το ίδιο 

αποτέλεσµα µε µια χειρόγραφη υπογραφή. Η µόνη διαφορά έγκειται στο βάρος της απόδειξης. 

Τροπολογία  16 

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 

(23) Σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις που 

προβλέπει η σύµβαση των Ηνωµένων 

Εθνών για τα δικαιώµατα των ατόµων µε 
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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. 

αναπηρία που έχει τεθεί σε εφαρµογή στην 

ΕΕ, και µε σεβασµό και πλήρη 
συµµόρφωση προς το ενωσιακό δίκαιο 
σχετικά µε την προσβασιµότητα των 
ιστοτόπων των φορέων του δηµόσιου 
τοµέα, τα άτοµα µε αναπηρία θα πρέπει να 
µπορούν να χρησιµοποιούν τις 

παρεχόµενες υπηρεσίες εµπιστοσύνης και 
ηλεκτρονικής πιστοποίησης, καθώς και 
τα προϊόντα τελικού χρήστη που 

χρησιµοποιούνται κατά την παροχή των 

υπηρεσιών αυτών σε ισότιµη βάση µε 

άλλους καταναλωτές. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (23α) Σύµφωνα µε το άρθρο 9 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τον 
καθορισµό και την εφαρµογή των 
πολιτικών και των δράσεών της, η 
Ένωση υποχρεούται να συνεκτιµά τις 
απαιτήσεις που συνδέονται µε την 
προαγωγή υψηλού επιπέδου 
απασχόλησης, µε τη διασφάλιση της 
κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, µε 
την καταπολέµηση του κοινωνικού 
αποκλεισµού καθώς και µε υψηλό 
επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 23 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 24 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(24) Ο πάροχος υπηρεσιών εµπιστοσύνης 

ελέγχει προσωπικά δεδοµένα και, ως εκ 

τούτου, οφείλει να συµµορφώνεται µε τις 

υποχρεώσεις που ορίζονται στην οδηγία 

95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 

1995 για την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για 

την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων 

αυτών. Συγκεκριµένα, η συλλογή 

δεδοµένων θα πρέπει να ελαχιστοποιείται 

όσο το δυνατό περισσότερο λαµβάνοντας 

υπόψη το σκοπό της παρεχόµενης 

υπηρεσίας. 

(24) Ο πάροχος υπηρεσιών εµπιστοσύνης 

ελέγχει προσωπικά δεδοµένα και, ως εκ 

τούτου, οφείλει να συµµορφώνεται µε τις 

υποχρεώσεις που ορίζονται στις εθνικές 
διατάξεις σχετικά µε την προστασία των 
δεδοµένων και στην οδηγία 95/46/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για 

την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων 

αυτών. Συγκεκριµένα, η συλλογή και 
διατήρηση δεδοµένων θα πρέπει να 
ελαχιστοποιείται όσο το δυνατό 

περισσότερο λαµβάνοντας υπόψη το 

σκοπό της παρεχόµενης υπηρεσίας, οι δε 
πάροχοι υπηρεσιών εµπιστοσύνης πρέπει 
να παρέχουν στους χρήστες πληροφορίες 
σχετικά µε τη συλλογή, τη διαβίβαση και 
τη διατήρηση των προσωπικών 
δεδοµένων τους και να τους δίνουν τη 
δυνατότητα να ελέγχουν τα προσωπικά 
δεδοµένα τους και να ασκούν τα 
δικαιώµατά τους που συνδέονται µε την 
προστασία των δεδοµένων. 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 24 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

Αιτιολόγηση 

Ο διαχωρισµός της λειτουργικότητας ενός παρόχου υπηρεσιών εµπιστοσύνης από εκείνη ενός 

παρόχου υπηρεσιών που απαιτούν εµπιστοσύνη σηµαίνει ότι υπάρχει µικρότερη πιθανότητα ένα 

µεµονωµένο συµφέρον να κυριαρχήσει ή να ασκήσει αδικαιολόγητη επιρροή στον πάροχο 

υπηρεσιών εµπιστοσύνης. Η αρχή αυτή είναι σηµαντική για τη θέσπιση κατάλληλων αλυσίδων 
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εµπιστοσύνης στην αγορά σχετικά µε τις ηλεκτρονικές υπογραφές. 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 24 γ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (24γ) Τα συστήµατα ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης πρέπει να συµµορφώνονται 
προς τις απαιτήσεις της οδηγίας 
95/46/ΕΚ για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα, 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. 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 24 δ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

 

Τροπολογία  24 

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 

(25) Οι πάροχοι υπηρεσιών εµπιστοσύνης 
και οι εθνικοί φορείς που είναι αρµόδιοι 
για διαπίστευση ή εποπτεία, πρέπει να 
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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. 

συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ.  

 Τα κράτη µέλη πρέπει να διασφαλίζουν, 
επίσης, ότι οι πάροχοι υπηρεσιών 
εµπιστοσύνης και τα εθνικά όργανα, που 
είναι αρµόδια για διαπίστευση ή 
εποπτεία, συνεργάζονται και 
ανταλλάσσουν πληροφορίες µε τις αρχές 

προστασίας δεδοµένων ώστε να 

εξασφαλίζεται η σωστή εφαρµογή της 

νοµοθεσίας για την προστασία των 

δεδοµένων από τους παρόχους των 

υπηρεσιών. Η ανταλλαγή πληροφοριών θα 

πρέπει να καλύπτει ιδίως συµβάντα 

σχετικά µε την ασφάλεια και παραβιάσεις 

προσωπικών δεδοµένων, όπου 
προβλέπεται από την ισχύουσα 
νοµοθεσία. 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 26 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(26) Πρέπει να εναπόκειται σε όλους τους 
παρόχους υπηρεσιών εµπιστοσύνης να 

εφαρµόζουν ορθές πρακτικές ασφάλειας 

ανάλογες προς τους κινδύνους που 

συνδέονται µε τις δραστηριότητές τους, 

έτσι ώστε να ενισχυθεί η εµπιστοσύνη των 
χρηστών στην ενιαία αγορά. 

(26) Πρέπει να εναπόκειται σε όλους τους 
παρόχους υπηρεσιών εµπιστοσύνης να 

εφαρµόζουν ορθές πρακτικές ασφάλειας 

ανάλογες προς τους κινδύνους που 

συνδέονται µε τις δραστηριότητές τους, 

έτσι ώστε να οικοδοµηθεί η εµπιστοσύνη 
των χρηστών στις εν λόγω υπηρεσίες. 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 29 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(29) Η κοινοποίηση των παραβιάσεων της (29) Η παραβίαση της ασφάλειας, εάν δεν 
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ασφάλειας και των αξιολογήσεων 

κινδύνων για την ασφάλεια είναι 

εξαιρετικά σηµαντική για την παροχή 

επαρκών πληροφοριών προς τα 

ενδιαφερόµενα µέρη, σε περίπτωση 

παραβίασης της ασφάλειας ή απώλειας της 

ακεραιότητας. 

αντιµετωπιστεί κατάλληλα και έγκαιρα, 
µπορεί να προκαλέσει, για τα 
ενδιαφερόµενα φυσικά πρόσωπα, 
σηµαντική οικονοµική ζηµία και 
κοινωνική βλάβη, συµπεριλαµβανοµένης 
της υποκλοπής ταυτότητας. Κατά 
συνέπεια, η κοινοποίηση των παραβιάσεων 
της ασφάλειας χωρίς περιττή 
καθυστέρηση σύµφωνα µε την οδηγία 
95/46/ΕΚ και των αξιολογήσεων κινδύνων 
για την ασφάλεια είναι εξαιρετικά 

σηµαντική για την παροχή επαρκών 

πληροφοριών προς τα ενδιαφερόµενα 

µέρη, σε περίπτωση παραβίασης της 

ασφάλειας ή απώλειας της ακεραιότητας, 

ιδίως για να τους δοθεί η ευκαιρία να 
µετριάσουν τις ενδεχόµενες δυσµενείς 
επιπτώσεις. 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 33 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(33) Για να εξασφαλιστεί η βιωσιµότητα 
και η διάρκεια των αναγνωρισµένων 

υπηρεσιών εµπιστοσύνης και να ενισχυθεί 

η εµπιστοσύνη των χρηστών στη συνέχεια 

των αναγνωρισµένων υπηρεσιών 

εµπιστοσύνης, τα εποπτικά όργανα πρέπει 

να εξασφαλίζουν ότι τα δεδοµένα των 
αναγνωρισµένων παρόχων υπηρεσιών 
εµπιστοσύνης διατηρούνται και είναι 

προσβάσιµα για τη δέουσα χρονική 

περίοδο, ακόµη και αν πάψει να υπάρχει 

ένας αναγνωρισµένος πάροχος υπηρεσιών 

εµπιστοσύνης. 

(33) Για να εξασφαλιστεί η βιωσιµότητα 
και η διάρκεια των αναγνωρισµένων 

υπηρεσιών εµπιστοσύνης και να ενισχυθεί 

η εµπιστοσύνη των χρηστών στη συνέχεια 

των αναγνωρισµένων υπηρεσιών 

εµπιστοσύνης, τα εποπτικά όργανα πρέπει 

να εξασφαλίζουν ότι τα δεδοµένα τα οποία 
συλλέγουν οι αναγνωρισµένοι πάροχοι 
υπηρεσιών εµπιστοσύνης διατηρούνται και 

είναι προσβάσιµα για τη δέουσα χρονική 

περίοδο, ακόµη και αν πάψει να υπάρχει 

ένας αναγνωρισµένος πάροχος υπηρεσιών 

εµπιστοσύνης. 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 34 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(34) Προκειµένου να διευκολυνθεί η (34) Προκειµένου να διευκολυνθεί και να 
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εποπτεία των αναγνωρισµένων παρόχων 

υπηρεσιών εµπιστοσύνης, για παράδειγµα, 

όταν ένας πάροχος παρέχει τις υπηρεσίες 

του στο έδαφος άλλου κράτους µέλους στο 

οποίο δεν υπόκειται σε εποπτεία, ή όταν οι 

υπολογιστές ενός παρόχου βρίσκονται στο 

έδαφος κράτους µέλους άλλου από το 

κράτος µέλος στο οποίο είναι 

εγκατεστηµένος, θα πρέπει να 
δηµιουργηθεί ένα σύστηµα αµοιβαίας 

συνδροµής µεταξύ των εποπτικών 

οργάνων στα κράτη µέλη. 

διασφαλιστεί αποτελεσµατικά η εποπτεία 
των αναγνωρισµένων παρόχων υπηρεσιών 

εµπιστοσύνης όπως προβλέπεται από τον 
παρόντα κανονισµό, για παράδειγµα, όταν 
ένας πάροχος παρέχει τις υπηρεσίες του 

στο έδαφος άλλου κράτους µέλους στο 

οποίο δεν υπόκειται σε εποπτεία, ή όταν οι 

υπολογιστές ενός παρόχου βρίσκονται στο 

έδαφος κράτους µέλους άλλου από το 

κράτος µέλος στο οποίο είναι 

εγκατεστηµένος, πρέπει να δηµιουργηθεί 

ένα σύστηµα αµοιβαίας συνδροµής µεταξύ 

των εποπτικών οργάνων στα κράτη µέλη. 
Στόχος του εν λόγω συστήµατος πρέπει 
να είναι επίσης η απλοποίηση και η 
µείωση του διοικητικού φόρτου των 
παρόχων υπηρεσιών εµπιστοσύνης χάρη 
σε ένα εποπτικό όργανο που θα λειτουργεί 
ως κέντρο ενιαίας εξυπηρέτησης. 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 39 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (39α) Για να ενισχυθεί η εµπιστοσύνη των 
χρηστών στην επιγραµµικότητα και για 
να εντοπίζονται καλύτερα οι 
αναγνωρισµένοι πάροχοι υπηρεσιών 
εµπιστοσύνης που σέβονται τις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού, 
πρέπει να δηµιουργηθεί ένα 
αναγνωρισµένο σήµα «ΕΕ».  

Αιτιολόγηση 

Το Κοινοβούλιο ζήτησε τη δηµιουργία σήµατος εµπιστοσύνης στο ψήφισµά του της 11ης 

δεκεµβρίου 2012 σχετικά µε την ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Στόχος είναι η 

ενίσχυση της εµπιστοσύνης των χρηστών στην επιγραµµικότητα µε τη δηµιουργία εύκολα 

αναγνωρίσιµου ευρωπαϊκού σήµατος. ∆εδοµένου του στόχου για την ανύψωση του επιπέδου 

ασφάλειας των επιγραµµικών υπηρεσιών εµπιστοσύνης, ένας αναγνωρισµένος φορέας παροχής 

υπηρεσιών εµπιστοσύνης που σέβεται τις απαιτήσεις που προβλέπονται ιδίως στο άρθρο 19 

πρέπει να µπορεί να επωφελείται από το σήµα αυτό καθώς και από την προστιθέµενη αξία του 

στο ηλεκτρονικό εµπόριο. 
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Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 40 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (40α) Η δηµιουργία εξ αποστάσεως 
ηλεκτρονικών υπογραφών, όπου το 
περιβάλλον της δηµιουργίας της 
ηλεκτρονικής υπογραφής θα τελεί υπό τη 
διαχείριση ενός παρόχου υπηρεσιών 
εµπιστοσύνης εξ ονόµατος του 
υπογράφοντος, πρόκειται να ενταθεί, 
λόγω των πολλαπλών οικονοµικών 
πλεονεκτηµάτων της. Ωστόσο, για να 
διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω ηλεκτρονικές 
υπογραφές θα τυγχάνουν της ίδιας 
νοµικής αναγνώρισης µε τις ηλεκτρονικές 
υπογραφές που δηµιουργούνται σε 
περιβάλλον το οποίο τελεί υπό την πλήρη 
διαχείριση του χρήστη, οι πάροχοι 
υπηρεσιών εξ αποστάσεως υπογραφής 
οφείλουν να εφαρµόζουν συγκεκριµένες 
διαχειριστικές και διοικητικές 
διαδικασίες ασφαλείας, να χρησιµοποιούν 
αξιόπιστα συστήµατα και προϊόντα, όπου 
περιλαµβάνονται ειδικότερα ασφαλείς 
ηλεκτρονικοί δίαυλοι επικοινωνίας, 
προκειµένου να εξασφαλιστεί η 
αξιοπιστία του περιβάλλοντος 
δηµιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής και 
να υπάρξουν εγγυήσεις ότι το περιβάλλον 
αυτό χρησιµοποιήθηκε µε αποκλειστικό 
έλεγχο του υπογράφοντος. Όταν µια 
αναγνωρισµένη ηλεκτρονική υπογραφή 
έχει δηµιουργηθεί µε χρήση µιας 
διάταξης εξ αποστάσεως δηµιουργίας 
ηλεκτρονικών υπογραφών, πρέπει να 
εφαρµόζονται οι απαιτήσεις που ισχύουν 
για τους αναγνωρισµένους παρόχοτς 
υπηρεσιών εµπιστοσύνης βάσει της 
παρούσας οδηγίας. 

Αιτιολόγηση 

Αν και η υπογραφή του διακοµιστή αποτελεί υπηρεσία που είναι εκτεθειµένη σε αυξηµένο κίνδυνο 

σε σχέση µε τις άλλες υπηρεσίες, παρέχει πλεονεκτήµατα για τον χρήστη και γνωρίζει συνεχή 

ανάπτυξη. Η εισηγήτρια πιστεύει συνεπώς ότι πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά στην υπηρεσία 

αυτή έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι έλεγχοι στο πλαίσιο της εποπτείας θα εστιαστούν στις 
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εγγενείς αδυναµίες αυτού του είδους υπογραφής. 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 42 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(42) Όταν µια συναλλαγή απαιτεί 
αναγνωρισµένη ηλεκτρονική σφραγίδα 

από ένα νοµικό πρόσωπο, η 

αναγνωρισµένη ηλεκτρονική υπογραφή 

του εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου του 

νοµικού προσώπου θα πρέπει να είναι 

εξίσου αποδεκτή. 

(42) Όταν το εθνικό δίκαιο ή το δίκαιο 
της Ένωσης απαιτεί αναγνωρισµένη 
ηλεκτρονική σφραγίδα από ένα νοµικό 

πρόσωπο, η αναγνωρισµένη ηλεκτρονική 

υπογραφή του εξουσιοδοτηµένου 

εκπροσώπου του νοµικού προσώπου θα 

πρέπει να είναι εξίσου αποδεκτή. 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 43 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(43) Οι ηλεκτρονικές σφραγίδες πρέπει να 

χρησιµεύουν ως απόδειξη ότι ένα 

ηλεκτρονικό έγγραφο έχει εκδοθεί από ένα 

νοµικό πρόσωπο, βεβαιώνοντας την 

προέλευση και ακεραιότητα του εγγράφου. 

(43) Οι έγκυρες ηλεκτρονικές σφραγίδες 
πρέπει να χρησιµεύουν ως εκ πρώτης 
όψεως απόδειξη της αυθεντικότητας και 
της ακεραιότητας ενός ηλεκτρονικού 
εγγράφου που συνδέεται µε αυτές. Τούτο 
ισχύει µε την επιφύλαξη των εθνικών 
διατάξεων σχετικά µε την 
εξουσιοδότηση, την αντιπροσώπευση και 
τη δικαιοπρακτική ικανότητα. 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 45 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(45) Για να βελτιωθεί η διασυνοριακή 
χρήση ηλεκτρονικών εγγράφων, ο παρών 
κανονισµός πρέπει να προβλέπει τη 
νοµική ισχύ ηλεκτρονικών εγγράφων που 
θα πρέπει να θεωρούνται ισότιµα µε τα 
έντυπα έγγραφα ανάλογα µε την εκτίµηση 
του κινδύνου και εφόσον εξασφαλίζονται 

διαγράφεται 
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η αυθεντικότητα και η ακεραιότητα των 
εγγράφων. Είναι επίσης σηµαντικό για 
την περαιτέρω ανάπτυξη των 
διασυνοριακών ηλεκτρονικών 
συναλλαγών στην εσωτερική αγορά τα 
πρωτότυπα ηλεκτρονικά έγγραφα ή τα 
πιστοποιηµένα αντίγραφα που εκδίδονται 
από οικείους αρµόδιους φορείς σε ένα 
κράτος µέλος βάσει του εθνικού του 
δικαίου να είναι αποδεκτά ως τέτοια και 
σε άλλα κράτη µέλη. Ο παρών 
κανονισµός δεν θα πρέπει να επηρεάζει 
το δικαίωµα των κρατών µελών να 
καθορίζουν τι συνιστά πρωτότυπο ή 
αντίγραφο σε εθνικό επίπεδο αλλά 
εξασφαλίζει ότι αυτά µπορούν να 
χρησιµοποιούνται µε τις ίδιες ιδιότητες 
και σε διασυνοριακό επίπεδο. 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 46 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (46α) Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι 
δυνατότητες και οι περιορισµοί στη 
χρήση της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης 
να γνωστοποιούνται µε σαφήνεια στους 
πολίτες. 

 

Τροπολογία  35 

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 

(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· τους 
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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. 

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 

της, µεταξύ άλλων και σε επίπεδο 

εµπειρογνωµόνων. 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 51 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(51) Για να εξασφαλιστούν οµοιόµορφες 
προϋποθέσεις για την εφαρµογή του 

παρόντος κανονισµού, θα πρέπει να 

ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές 

εξουσίες, ιδίως για τον προσδιορισµό των 

αριθµών αναφοράς προτύπων, η χρήση 

των οποίων θα αποτελούσε τεκµήριο 

συµµόρφωσης µε ορισµένες απαιτήσεις 

που προβλέπονται στον παρόντα 

κανονισµό ή που καθορίζονται στις κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις. Οι αρµοδιότητες 
αυτές πρέπει να ασκούνται σύµφωνα µε 

τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 

για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 

αρχών σχετικά µε τους τρόπους ελέγχου 

(51) Για να εξασφαλιστούν οµοιόµορφες 
προϋποθέσεις για την εφαρµογή του 

παρόντος κανονισµού, θα πρέπει να 

ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές 

εξουσίες, ιδίως για τον προσδιορισµό των 

αριθµών αναφοράς προτύπων, η χρήση 

των οποίων θα αποτελούσε τεκµήριο 

συµµόρφωσης µε ορισµένες απαιτήσεις 

που προβλέπονται στον παρόντα 

κανονισµό ή που καθορίζονται στις κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις. Οι αρµοδιότητες 
αυτές πρέπει να ασκούνται, µετά από 
διαφανή διαβούλευση των 
ενδιαφερόµενων µερών, σύµφωνα µε τον 
κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
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από τα κράτη µέλη της άσκησης των 

εκτελεστικών αρµοδιοτήτων από την 

Επιτροπή. 

για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 

αρχών σχετικά µε τους τρόπους ελέγχου 

από τα κράτη µέλη της άσκησης των 

εκτελεστικών αρµοδιοτήτων από την 

Επιτροπή. 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 51 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (51α) Οι εργασίες τυποποίησης που 
πραγµατοποιούν οι διεθνείς και 
ευρωπαϊκοί οργανισµοί αναγνωρίζονται 
σε διεθνές επίπεδο. Οι εν λόγω εργασίες 
πραγµατοποιούνται σε συνεργασία µε τις 
ενδιαφερόµενες βιοµηχανίες και φορείς 
και χρηµατοδοτούνται, µεταξύ άλλων, 
από την Ένωση και τις εθνικές αρχές. 
Προκειµένου να εξασφαλιστεί υψηλό 
επίπεδο ασφάλειας όσον αφορά την 
ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες εµπιστοσύνης, 
και ιδίως κατά την έκδοση κατ’ 
εξουσιοδότηση και εκτελεστικών 
πράξεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
πρέπει να λαµβάνονται δεόντως υπόψη τα 
πρότυπα που θεσπίζουν διάφοροι 
οργανισµοί, όπως η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τυποποίησης 
Τηλεπικοινωνιών (ETSI), η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης 
(CENELEC) ή ο ∆ιεθνής Οργανισµός 
Τυποποίησης (ISO). 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο παρών κανονισµός καθορίζει κανόνες 

για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες εµπιστοσύνης µε 

1. Ο παρών κανονισµός καθορίζει κανόνες 

για τη διασυνοριακή ηλεκτρονική 
ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες 
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στόχο να εξασφαλίσει την ορθή λειτουργία 

της εσωτερικής αγοράς. 

εµπιστοσύνης µε στόχο να εξασφαλίσει 

την ορθή λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς. 

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 φυσικών και 

νοµικών προσώπων που εµπίπτουν σε 

κοινοποιηµένο σύστηµα ηλεκτρονικής 

ταυτοποίησης άλλου κράτους µέλους. 

3. Ο παρών κανονισµός θεσπίζει νοµικό 

πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές, 

τις ηλεκτρονικές σφραγίδες, τις 

ηλεκτρονικές χρονοσφραγίδες, τα 

ηλεκτρονικά έγγραφα, τις υπηρεσίες 

ηλεκτρονικής παράδοσης δεδοµένων και 

την πιστοποίηση ιστοτόπων. 

3. Ο παρών κανονισµός θεσπίζει νοµικό 

πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές, 

τις ηλεκτρονικές σφραγίδες, τις 

ηλεκτρονικές χρονοσφραγίδες, τα 

ηλεκτρονικά έγγραφα, τις υπηρεσίες 

ηλεκτρονικής παράδοσης δεδοµένων και 

την πιστοποίηση ιστοτόπων. 

4. Ο παρών κανονισµός εξασφαλίζει ότι οι 
υπηρεσίες και τα προϊόντα εµπιστοσύνης 

που συµµορφώνονται µε τον παρόντα 

κανονισµό επιτρέπεται να κυκλοφορούν 

ελεύθερα στην εσωτερική αγορά. 

4. Ο παρών κανονισµός εξασφαλίζει ότι οι 
αναγνωρισµένες και οι µη 
αναγνωρισµένες υπηρεσίες και τα 
προϊόντα εµπιστοσύνης που 

συµµορφώνονται µε τον παρόντα 

κανονισµό επιτρέπεται να κυκλοφορούν 

ελεύθερα στην εσωτερική αγορά. 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

εµπιστοσύνης εγκατεστηµένους στην 

Ένωση. 

1. Ο παρών κανονισµός ισχύει για 

κοινοποιηµένα συστήµατα ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης που ανατίθενται, 
αναγνωρίζονται ή εκδίδονται από ή εκ 
µέρους κρατών µελών και προς παρόχους 

υπηρεσιών εµπιστοσύνης εγκατεστηµένους 

στην Ένωση. 

2. Ο παρών κανονισµός δεν ισχύει για την 

παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

εµπιστοσύνης που βασίζονται σε 

εθελούσιες συµφωνίες ιδιωτικού δικαίου. 

2. Ο παρών κανονισµός ισχύει για τους 
παρόχους υπηρεσιών εµπιστοσύνης, 
αναγνωρισµένους και µη, που είναι 
εγκατεστηµένοι στην Ένωση. Ο παρών 
κανονισµός δεν ισχύει για υπηρεσίες 
εµπιστοσύνης οι οποίες παρέχονται σε 
κλειστή οµάδα µερών και 
χρησιµοποιούνται αποκλειστικά εντός της 
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εν λόγω οµάδας. 

3. Ο παρών κανονισµός δεν ισχύει για 

θέµατα που αφορούν τη σύναψη και την 

ισχύ συµβάσεων ή άλλων νοµικών 

υποχρεώσεων, εφόσον υφίστανται 

απαιτήσεις ως προς τον τύπο οι οποίες 

απορρέουν από το εθνικό δίκαιο ή το 

δίκαιο της Ένωσης. 

3. Ο παρών κανονισµός δεν ισχύει για 

θέµατα που αφορούν τη σύναψη και την 

ισχύ συµβάσεων ή άλλων νοµικών 

υποχρεώσεων, εφόσον υφίστανται 

απαιτήσεις ως προς τον τύπο οι οποίες 

απορρέουν από το εθνικό δίκαιο ή το 

δίκαιο της Ένωσης. 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – σηµείο 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) «ηλεκτρονική ταυτοποίηση»: η 

διαδικασία χρήσης στοιχείων 

ταυτοποίησης προσώπου σε ηλεκτρονική 

µορφή που αντιπροσωπεύουν αναµφίσηµα 

ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο· 

(1) «ηλεκτρονική ταυτοποίηση»: η 

διαδικασία χρήσης στοιχείων 

ταυτοποίησης σε ηλεκτρονική µορφή που 

αντιπροσωπεύουν ένα φυσικό ή νοµικό 

πρόσωπο προκειµένου είτε: 

 α) την πλήρη ταυτοποίηση ενός 
προσώπου, ή  

 β) την επιβεβαίωση εκείνων µόνο των 
δεδοµένων ταυτοποίησης που είναι 
απαραίτητα για τη χορήγηση πρόσβασης 
σε µια συγκεκριµένη υπηρεσία. 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – σηµείο 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) «µέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης»: 
µια υλική ή άυλη µονάδα που περιέχει 

στοιχεία, όπως αναφέρεται στο στοιχείο 1 

του παρόντος άρθρου, και η οποία 

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

(2) «µέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης»: 
µια υλική ή άυλη µονάδα που περιέχει 

στοιχεία, όπως αναφέρεται στο στοιχείο 1 

του παρόντος άρθρου, και η οποία 

χρησιµοποιείται για την πρόσβαση σε 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 5· 
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Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – σηµείο 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

επικύρωση της ηλεκτρονικής 

ταυτοποίησης ενός φυσικού ή νοµικού 

προσώπου ή της προέλευσης και της 

ακεραιότητας ενός ηλεκτρονικού 
στοιχείου· 

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

επικύρωση της ηλεκτρονικής 

ταυτοποίησης ενός φυσικού ή νοµικού 

προσώπου ή της προέλευσης και της 

ακεραιότητας ηλεκτρονικών δεδοµένων· 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – σηµείο 4 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

Αιτιολόγηση 

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

δοθεί προσήκων ορισµός. 

Τροπολογία  44 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 7 – στοιχείο β 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) είναι ικανή να ταυτοποιήσει τον 
υπογράφοντα· 

β) είναι ικανή να εγγυηθεί τη νοµική 
εγκυρότητα της ταυτότητας του 
υπογράφοντος· 

Αιτιολόγηση 

Ο όρος «ταυτοποιήσει» µπορεί να δηµιουργήσει σύγχυση, καθώς αναφερόµαστε σε ηλεκτρονική 

ταυτοποίηση. Έτσι λοιπόν καλύτερος είναι ο ορισµός της προηγµένης ηλεκτρονικής υπογραφής 

που αναφέρεται σε «υπηρεσίες εµπιστοσύνης» - κεφάλαιο ΙΙΙ της πρότασης κανονισµού. 
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Τροπολογία  45 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 7 – στοιχείο γ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) δηµιουργείται µε δεδοµένα δηµιουργίας 
ηλεκτρονικής υπογραφής, τα οποία ο 
υπογράφων µπορεί να διατηρήσει υπό τον 

αποκλειστικό του έλεγχο, και 

γ) δηµιουργείται από µια διάταξη 
δηµιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής, που 
ο υπογράφων µπορεί να διατηρήσει υπό 

τον αποκλειστικό του έλεγχο· και 

Αιτιολόγηση 

Καταλληλότερο λεξιλόγιο από πλευράς εισηγήτριας, δεδοµένης της διατύπωσης των άρθρων 22 

και 23. Η διατύπωση «υψηλό επίπεδο εµπιστοσύνης» δεν έχει νόηµα από νοµική άποψη.  

Τροπολογία  46 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 7 – στοιχείο δ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) συνδέεται µε τα δεδοµένα στα οποία 
αναφέρεται κατά τρόπο ώστε να µπορεί να 
εντοπιστεί οποιαδήποτε επακόλουθη 

αλλοίωση των εν λόγω δεδοµένων· 

δ) συνδέεται µε τα δεδοµένα που έχουν 
υπογραφεί σε σχέση µε αυτήν κατά τρόπο 
ώστε να µπορεί να εντοπιστεί οποιαδήποτε 

επακόλουθη αλλοίωση των εν λόγω 

δεδοµένων· 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – σηµείο 8 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) «αναγνωρισµένη ηλεκτρονική 
υπογραφή»: προηγµένη ηλεκτρονική 

υπογραφή που δηµιουργείται από µια 

διάταξη δηµιουργίας αναγνωρισµένης 

ηλεκτρονικής υπογραφής και η οποία 

βασίζεται σε ένα αναγνωρισµένο 

πιστοποιητικό ηλεκτρονικών υπογραφών· 

(8) «αναγνωρισµένη ηλεκτρονική 
υπογραφή»: προηγµένη ηλεκτρονική 

υπογραφή που δηµιουργείται από µια 

διάταξη δηµιουργίας αναγνωρισµένης 

ηλεκτρονικής υπογραφής και η οποία 

βασίζεται σε ένα αναγνωρισµένο 

πιστοποιητικό ηλεκτρονικών υπογραφών 
που παρέχει αναγνωρισµένος πάροχος 
υπηρεσιών εµπιστοσύνης· 
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Τροπολογία  48 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – σηµείο 10 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) «πιστοποιητικό»: ηλεκτρονική 

βεβαίωση που συνδέει την ηλεκτρονική 

υπογραφή ή τα δεδοµένα επικύρωσης 

σφραγίδας ενός φυσικού ή νοµικού 

προσώπου, αντίστοιχα, µε το 

πιστοποιητικό και επιβεβαιώνει ότι 

πρόκειται για δεδοµένα του συγκεκριµένου 

προσώπου· 

(10) «πιστοποιητικό»: ηλεκτρονική 

βεβαίωση που συνδέει την ηλεκτρονική 

υπογραφή ή τα δεδοµένα επικύρωσης 

σφραγίδας µε τα στοιχεία ταυτοποίησης 
µιας οντότητας ή ενός φυσικού ή νοµικού 
προσώπου, αντίστοιχα και επιβεβαιώνει ότι 

πρόκειται για δεδοµένα του συγκεκριµένου 

προσώπου· 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – σηµείο 11 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

εµπιστοσύνης και πληροί τις οριζόµενες 

στο παράρτηµα Ι απαιτήσεις· 

(11) «αναγνωρισµένο πιστοποιητικό 
ηλεκτρονικής υπογραφής»: πιστοποιητικό 
στο οποίο βασίζεται µια ηλεκτρονική 
υπογραφή, το οποίο εκδίδεται από 
αναγνωρισµένο πάροχο υπηρεσιών 

εµπιστοσύνης και πληροί τις οριζόµενες 

στο παράρτηµα Ι απαιτήσεις· 

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – σηµείο 12 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) «υπηρεσία εµπιστοσύνης»: κάθε 
ηλεκτρονική υπηρεσία που συνίσταται στη 

δηµιουργία, επαλήθευση, επικύρωση, 
διαχείριση και διαφύλαξη των 
ηλεκτρονικών υπογραφών, ηλεκτρονικών 

σφραγίδων, ηλεκτρονικών 

χρονοσηµάνσεων, ηλεκτρονικών 

εγγράφων, υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

παράδοσης, του ελέγχου γνησιότητας 

ιστοτόπων και ηλεκτρονικών 

(12) «υπηρεσία εµπιστοσύνης»: 
ηλεκτρονική υπηρεσία που συνίσταται στη 

δηµιουργία, επαλήθευση, επικύρωση ή 
διαφύλαξη των ηλεκτρονικών υπογραφών, 

ηλεκτρονικών σφραγίδων, ηλεκτρονικών 

χρονοσηµάνσεων, ηλεκτρονικών 

εγγράφων, υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

παράδοσης, του ελέγχου γνησιότητας 

ιστοτόπων και ηλεκτρονικών 

πιστοποιητικών, συµπεριλαµβανοµένων 
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πιστοποιητικών, συµπεριλαµβανοµένων 

των πιστοποιητικών για τις ηλεκτρονικές 

υπογραφές και τις ηλεκτρονικές 

σφραγίδες· 

των πιστοποιητικών για τις ηλεκτρονικές 

υπογραφές και τις ηλεκτρονικές 

σφραγίδες· 

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – σηµείο 13 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

13. «αναγνωρισµένη υπηρεσία 

εµπιστοσύνης»: υπηρεσία εµπιστοσύνης η 

οποία πληροί τις απαιτήσεις που 

προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό· 

13. «αναγνωρισµένη υπηρεσία 

εµπιστοσύνης»: υπηρεσία εµπιστοσύνης η 

οποία πληροί τις απαιτήσεις που 

εκτίθενται στον παρόντα κανονισµό· 

 

Τροπολογία  52 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – σηµείο 14 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) «πάροχος υπηρεσιών εµπιστοσύνης»: 

φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που παρέχει µία 

ή περισσότερες υπηρεσίες εµπιστοσύνης· 

(14) «πάροχος υπηρεσιών εµπιστοσύνης»: 

φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που παρέχει µία 

ή περισσότερες υπηρεσίες εµπιστοσύνης, 
όπως ορίζεται στον παρόντα κανονισµό· 

Αιτιολόγηση 

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

για παράδειγµα. 

Τροπολογία  53 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – σηµείο 19 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) «δηµιουργός σφραγίδας»: φυσικό 

πρόσωπο που δηµιουργεί µια ηλεκτρονική 

σφραγίδα· 

(19) «δηµιουργός σφραγίδας»: φυσικό ή 
νοµικό πρόσωπο που δηµιουργεί µια 
ηλεκτρονική σφραγίδα· 
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Τροπολογία  54 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – σηµείο 20 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) «ηλεκτρονική σφραγίδα»: δεδοµένα 
σε ηλεκτρονική µορφή τα οποία είναι 

συνηµµένα σε, ή λογικά συσχετιζόµενα µε, 

άλλα ηλεκτρονικά δεδοµένα µε σκοπό τη 

διασφάλιση της προέλευσης και της 
ακεραιότητας των συσχετιζόµενων 

δεδοµένων· 

(20) «ηλεκτρονική σφραγίδα»: δεδοµένα 
σε ηλεκτρονική µορφή τα οποία είναι 

συνηµµένα σε, ή λογικά συσχετιζόµενα µε, 

άλλα ηλεκτρονικά δεδοµένα µε σκοπό τη 

διασφάλιση της αυθεντικότητας και της 
ακεραιότητας των συσχετιζόµενων 

δεδοµένων· 

 

Τροπολογία  55 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 21 – στοιχείο γ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) δηµιουργείται µε στοιχεία δηµιουργίας 
ηλεκτρονικής σφραγίδας, τα οποία ο 
δηµιουργός της σφραγίδας µπορεί να 

χρησιµοποιήσει µε υψηλό επίπεδο 

εµπιστοσύνης για τη δηµιουργία 

ηλεκτρονικής σφραγίδας υπό τον έλεγχό 

του, και 

γ) δηµιουργείται µε διάταξη δηµιουργίας 
ηλεκτρονικής σφραγίδας, που ο 
δηµιουργός της σφραγίδας µπορεί να 

χρησιµοποιήσει µε υψηλό επίπεδο 

εµπιστοσύνης για τη δηµιουργία 

ηλεκτρονικής σφραγίδας υπό τον έλεγχό 

του, και 

Αιτιολόγηση 

Καταλληλότερο λεξιλόγιο από πλευράς εισήτριας, δεδοµένης της διατύπωσης των άρθρων 22 και 

23. 

Τροπολογία  56 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 21 – στοιχείο δ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) συνδέεται µε τα δεδοµένα στα οποία 
αναφέρεται κατά τρόπο ώστε να µπορεί να 
εντοπιστεί οποιαδήποτε επακόλουθη 

αλλοίωση των εν λόγω δεδοµένων· 

δ) συνδέεται µε τα δεδοµένα την 
προέλευση και την ακεραιότητα των 
οποίων πιστοποιεί κατά τρόπο ώστε να 
µπορεί να εντοπιστεί οποιαδήποτε 

επακόλουθη αλλοίωση των εν λόγω 

δεδοµένων· 
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Τροπολογία  57 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – σηµείο 22 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

22) «αναγνωρισµένη ηλεκτρονική 
σφραγίδα»: προηγµένη ηλεκτρονική 

σφραγίδα που δηµιουργείται από µια 

διάταξη δηµιουργίας αναγνωρισµένων 

ηλεκτρονικών σφραγίδων και η οποία 

βασίζεται σε ένα αναγνωρισµένο 

πιστοποιητικό ηλεκτρονικής σφραγίδας· 

22) «αναγνωρισµένη ηλεκτρονική 
σφραγίδα»: προηγµένη ηλεκτρονική 

σφραγίδα που δηµιουργείται από µια 

διάταξη δηµιουργίας αναγνωρισµένων 

ηλεκτρονικών σφραγίδων και η οποία 

βασίζεται σε ένα αναγνωρισµένο 

πιστοποιητικό ηλεκτρονικής σφραγίδας 
που παρέχει αναγνωρισµένος πάροχος 
υπηρεσιών εµπιστοσύνης· 

 

Τροπολογία  58 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – 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  59 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – σηµείο 31 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

 

Τροπολογία  60 

Πρόταση κανονισµού 
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Άρθρο 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. ∆εν υφίσταται κανένας περιορισµός 

σχετικά µε την παροχή των υπηρεσιών 

εµπιστοσύνης στην επικράτεια ενός 

κράτους µέλους από έναν πάροχο 

υπηρεσιών εµπιστοσύνης που είναι 

εγκατεστηµένος σε άλλα κράτη µέλη για 

λόγους που εµπίπτουν στους τοµείς οι 

οποίοι καλύπτονται από τον παρόντα 

κανονισµό. 

1. ∆εν υφίσταται κανένας περιορισµός 

σχετικά µε την παροχή των υπηρεσιών 

εµπιστοσύνης στην επικράτεια ενός 

κράτους µέλους από έναν πάροχο 

υπηρεσιών εµπιστοσύνης που είναι 

εγκατεστηµένος σε άλλα κράτη µέλη για 

λόγους που εµπίπτουν στους τοµείς οι 

οποίοι καλύπτονται από τον παρόντα 

κανονισµό. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν 
ότι οι υπηρεσίες εµπιστοσύνης που 
προέρχονται από άλλο κράτος µέλος 
γίνονται δεκτές ως αποδεικτικό στοιχείο 
σε περίπτωση άσκησης προσφυγής στη 
δικαιοσύνη. 

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. 

 

Τροπολογία  61 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Αµοιβαία αναγνώριση και αποδοχή αµοιβαία αναγνώριση 

Όταν απαιτείται ηλεκτρονική ταυτοποίηση 

µε τη χρήση µέσων ηλεκτρονικής 

ταυτοποίησης και επαλήθευση της 

ταυτότητας σύµφωνα µε την εθνική 

νοµοθεσία ή τη διοικητική πρακτική για 

την απόκτηση πρόσβασης σε µια 

επιγραµµική υπηρεσία, κάθε µέσο 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης το οποίο έχει 

εκδοθεί σε άλλο κράτος µέλος στο πλαίσιο 

συστήµατος που περιλαµβάνεται στον 

κατάλογο που έχει δηµοσιευθεί από την 

Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία που 

αναφέρεται στο άρθρο 7, θα πρέπει να 

αναγνωρίζεται και να γίνεται αποδεκτό 
για την απόκτηση πρόσβασης στην εν 

λόγω υπηρεσία. 

Όταν απαιτείται ηλεκτρονική ταυτοποίηση 

µε τη χρήση µέσων ηλεκτρονικής 

ταυτοποίησης και επαλήθευση της 

ταυτότητας σύµφωνα µε την ενωσιακή ή 
εθνική νοµοθεσία ή τη διοικητική 

πρακτική για την απόκτηση πρόσβασης σε 

µια επιγραµµική υπηρεσία σε ένα κράτος 
µέλος ή παρέχεται επιγραµµικά από 
θεσµικά όργανα, οργανισµούς, φορείς και 
υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
εκείνο το µέσο ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης το οποίο έχει εκδοθεί σε 

άλλο κράτος µέλος ή από θεσµικά όργανα, 
οργανισµούς, φορείς και υπηρεσίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο 
συστήµατος που περιλαµβάνεται στον 

κατάλογο που έχει δηµοσιευθεί από την 
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Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία που 

αναφέρεται στο άρθρο 7, και µε επίπεδο 
ασφαλείας ίσο µε ή ανώτερο από εκείνο 
που απαιτείται για την πρόσβαση στην 
υπηρεσία, θα πρέπει να αναγνωρίζεται στο 
κράτος µέλος ή από θεσµικά όργανα, 
οργανισµούς, φορείς και υπηρεσίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απόκτηση 
επιγραµµικής πρόσβασης στην εν λόγω 
υπηρεσία, όχι αργότερα από έξι µήνες 
µετά τη δηµοσίευση του καταλόγου, 
συµπεριλαµβανοµένου του εν λόγω 
συστήµατος. 

 

Τροπολογία  62 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα συστήµατα ηλεκτρονικής 

ταυτοποίησης είναι επιλέξιµα για 

κοινοποίηση σύµφωνα µε το άρθρο 7, εάν 

πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

1. Τα συστήµατα ηλεκτρονικής 

ταυτοποίησης είναι επιλέξιµα για 

κοινοποίηση σύµφωνα µε το άρθρο 7, εάν 

πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) το µέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης 

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

α) το µέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης 

έχει είτε εκδοθεί από το κράτος µέλος ή 
έχει εκδοθεί από άλλη οντότητα κατ' 
ανάθεση από το κράτος µέλος ή έχει 
εκδοθεί ανεξάρτητα αλλά αναγνωρίζεται 
από το κοινοποιούν κράτος µέλος· 

β) το µέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για πρόσβαση 

τουλάχιστον σε δηµόσιες υπηρεσίες που 
απαιτούν ηλεκτρονική ταυτοποίηση στο 
κοινοποιούν κράτος µέλος· 

β) το µέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης 
στο πλαίσιο αυτού του συστήµατος 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για πρόσβαση 

τουλάχιστον σε µία υπηρεσία που 
παρέχεται από ένα όργανο του δηµόσιου 
τοµέα που απαιτεί ηλεκτρονική 
ταυτοποίηση στο κοινοποιούν κράτος 

µέλος· 

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

γ) το κοινοποιούν κράτος µέλος 

εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία ταυτοποίησης 

προσώπων είναι αναµφίσηµα συνδεδεµένα 
µε το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που 

γ) το κοινοποιούν κράτος µέλος 

εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία ταυτοποίησης 

προσώπων είναι συνδεδεµένα µε το φυσικό 

ή νοµικό πρόσωπο που αναφέρεται στο 
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αναφέρεται στο άρθρο 3 στοιχείο 1· άρθρο 3 στοιχείο 1· 

δ) το κοινοποιούν κράτος µέλος 

εξασφαλίζει τη διαθεσιµότητα της 

επιγραµµικής δυνατότητας επαλήθευσης 

της ταυτότητας, ανά πάσα στιγµή και 

χωρίς επιβάρυνση, ώστε κάθε 

συµβαλλόµενο µέρος να µπορεί να 

επικυρώσει τα στοιχεία ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης του προσώπου που έχει 

λάβει σε ηλεκτρονική µορφή. Τα κράτη 

µέλη δεν επιβάλλουν τυχόν ειδικές 
τεχνικές απαιτήσεις για τα συµβαλλόµενα 

µέρη που είναι εγκατεστηµένα εκτός της 

επικράτειάς τους, τα οποία προτίθενται να 

προβούν σε µια τέτοια εξακρίβωση. Όταν 

είτε το κοινοποιούµενο σύστηµα 

ταυτοποίησης είτε η κοινοποιούµενη 

δυνατότητα επαλήθευσης της ταυτότητας 

παραβιαστεί ή διακυβευθεί εν µέρει, τα 

κράτη µέλη αναστέλλουν ή ανακαλούν 

άµεσα το κοινοποιούµενο σύστηµα 

ταυτοποίησης ή την κοινοποιούµενη 

δυνατότητα επαλήθευσης της ταυτότητας ή 

τα µέρη που έχουν παραβιαστεί η 

διακυβευθεί και ενηµερώνει τα άλλα κράτη 

µέλη και την Επιτροπή σύµφωνα µε το 

άρθρο 7· 

δ) το κοινοποιούν κράτος µέλος 

εξασφαλίζει τη διαθεσιµότητα της 

επιγραµµικής δυνατότητας επαλήθευσης 

της ταυτότητας, ανά πάσα στιγµή και, σε 
περίπτωση πρόσβασης σε επιγραµµική 
υπηρεσία που παρέχεται από φορέα του 
δηµόσιου τοµέα, χωρίς επιβάρυνση, ώστε 
κάθε συµβαλλόµενο µέρος εγκατεστηµένο 
εκτός της επικράτειας εκείνου του 
κράτους µέλους να µπορεί να επικυρώσει 
τα στοιχεία ταυτοποίησης του προσώπου 

που έχει λάβει σε ηλεκτρονική µορφή. Τα 
κράτη µέλη δεν επιβάλλουν τυχόν 

δυσανάλογες τεχνικές απαιτήσεις για τα 
συµβαλλόµενα µέρη που είναι 

εγκατεστηµένα εκτός της επικράτειάς τους, 

τα οποία προτίθενται να προβούν σε µια 

τέτοια εξακρίβωση. Όταν είτε το 
κοινοποιούµενο σύστηµα ταυτοποίησης 

είτε η κοινοποιούµενη δυνατότητα 

επαλήθευσης της ταυτότητας παραβιαστεί 

ή διακυβευθεί εν µέρει, τα κράτη µέλη 

αναστέλλουν ή ανακαλούν άµεσα το 

κοινοποιούµενο σύστηµα ταυτοποίησης ή 

την κοινοποιούµενη δυνατότητα 

επαλήθευσης της ταυτότητας ή τα µέρη 

που έχουν παραβιαστεί η διακυβευθεί και 

ενηµερώνει τα άλλα κράτη µέλη και την 

Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 7· 

ε) το κοινοποιούν κράτος µέλος 

αναλαµβάνει την ευθύνη για: 

ε) το κοινοποιούν κράτος µέλος 

αναλαµβάνει την ευθύνη για: 

- (i) την αναµφίσηµη απόδοση των 
στοιχείων ταυτοποίησης προσώπου που 

αναφέρονται στο σηµείο γ), και 

- (i) την απόδοση των στοιχείων 

ταυτοποίησης προσώπου που αναφέρονται 

στο σηµείο γ), και 

- (ii) τη δυνατότητα επαλήθευσης της 

ταυτότητας που προσδιορίζεται στο σηµείο 

δ). 

- (ii) τη δυνατότητα επαλήθευσης της 

ταυτότητας που προσδιορίζεται στο σηµείο 

δ). 

 

Τροπολογία  63 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 – παράγραφοι 1 και 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη που κοινοποιούν ένα 1. Τα κράτη µέλη που κοινοποιούν ένα 



 

 

 PE529.680/ 34 

 EL 

σύστηµα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης 

διαβιβάζουν στην Επιτροπή τις ακόλουθες 

πληροφορίες και τυχόν µεταγενέστερες 

αλλαγές τους, χωρίς αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση: 

σύστηµα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης 

διαβιβάζουν 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 

και του επιπέδου ασφάλειάς του· 

β) τις αρχές που είναι υπεύθυνες για το 

κοινοποιηµένο σύστηµα ηλεκτρονικής 

ταυτοποίησης· 

β) 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 το ποια 
οντότητα ή οντότητες διαχειρίζονται την 
καταγραφή των κατάλληλων 
αναγνωριστικών ιδιοτήτων· 

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

δ) περιγραφή του συστήµατος 

επαλήθευσης της ταυτότητας· 

δ) περιγραφή του συστήµατος 

επαλήθευσης της ταυτότητας και τυχόν 
τεχνικών απαιτήσεων που επιβάλλονται 
στα συµβαλλόµενα µέρη· 

ε) τις ρυθµίσεις για την αναστολή ή την 

ανάκληση του κοινοποιηµένου 

συστήµατος ταυτοποίησης ή της 
δυνατότητας επαλήθευσης της ταυτότητας 
ή των σχετικών τµηµάτων αυτών που 

διατρέχουν κίνδυνο. 

ε) τις ρυθµίσεις για την αναστολή ή την 

ανάκληση του κοινοποιηµένου 

συστήµατος επαλήθευσης της ταυτότητας 

ή των σχετικών τµηµάτων αυτών που 

διατρέχουν κίνδυνο. 

2. Έξι µήνες µετά την έναρξη ισχύος του 

κανονισµού, η Επιτροπή δηµοσιεύει στην 

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης τον κατάλογο των συστηµάτων 

ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που 

κοινοποιήθηκαν σύµφωνα µε την 

παράγραφο 1 και τις βασικές πληροφορίες 

για αυτά. 

2. Έξι µήνες µετά την έναρξη ισχύος του 

κανονισµού, η Επιτροπή δηµοσιεύει στην 

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης καθώς και σε δηµόσια διαθέσιµο 
ιστότοπο τον κατάλογο των συστηµάτων 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που 

κοινοποιήθηκαν σύµφωνα µε την 

παράγραφο 1 και τις βασικές πληροφορίες 

για αυτά. 
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Τροπολογία  64 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 7α 

 Παραβίαση ασφαλείας 

 1. Όταν είτε το σύστηµα ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης που έχει κοινοποιηθεί 
σύµφωνα µε το άρθρο 7(1) ή η 
δυνατότητα επαλήθευσης της ταυτότητας 
που αναφέρεται στο στοιχείο (δ) του 
άρθρου 6(1) παραβιαστεί ή διακυβευθεί 
εν µέρει, το κοινοποιούν κράτος µέλος 
χωρίς περιττή καθυστέρηση αναστέλλει ή 
ανακαλεί τη διασυνοριακή λειτουργία του 
εν λόγω συστήµατος ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης ή της εν λόγω δυνατότητας 
επαλήθευσης της ταυτότητας ή των 
εµπλεκόµενων τµηµάτων που διατρέχουν 
κίνδυνο, και ενηµερώνει τα άλλα κράτη 
µέλη και την Επιτροπή σχετικά. 

 2. Όταν η παραβίαση που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 ή τα τµήµατα που 
διατρέχουν κίνδυνο έχουν 
αποκατασταθεί, το κοινοποιούν κράτος 
µέλος αποκαθιστά το σύστηµα 
επαλήθευσης της ταυτότητας και 
ενηµερώνει τα άλλα κράτη µέλη και την 
Επιτροπή το ταχύτερο δυνατό. 

 3. Εάν η παραβίαση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 ή τα τµήµατα που 
διατρέχουν κίνδυνο δεν αποκατασταθούν 
εντός τριών µηνών από την αναστολή ή 
την ανάκληση, το κοινοποιούν κράτος 
µέλος κοινοποιεί την απόσυρση του 
ηλεκτρονικού συστήµατος ταυτοποίησης 
στα άλλα κράτη µέλη και την Επιτροπή. 
Η Επιτροπή δηµοσιεύει χωρίς περιττή 
καθυστέρηση στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις αντίστοιχες 
τροποποιήσεις στον κατάλογο που 
αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2. 
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Τροπολογία  65 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 β (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 7β 

 Ευθύνη 

 1. Το κοινοποιούν κράτος µέλος φέρει την 
ευθύνη όσον αφορά το µέσο ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης που εκδίδει το ίδιο ή που 
εκδίδεται εκ µέρους του για κάθε άµεση 
ζηµία που προκαλείται από µη 
συµµόρφωση µε τις υποχρεώσεις δυνάµει 
του άρθρου 6, εκτός εάν µπορεί να 
αποδείξει ότι δεν ενήργησε αµελώς. 

 2. Ο εκδότης ενός µέσου ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης, ο οποίος έχει 
αναγνωριστεί και ειδοποιηθεί από ένα 
κράτος µέλος σύµφωνα µε τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 7, θεωρείται 
υπεύθυνος για την αδυναµία να 
διασφαλίσει 

 – (i) την αναµφίσηµη απόδοση των 
προσωπικών στοιχείων ταυτοποίησης, 
και  

 – (ii) τη δυνατότητα επαλήθευσης της 
ταυτότητας, 

 εκτός εάν µπορεί να αποδείξει ότι δεν 
ενήργησε αµελώς. 

Αιτιολόγηση 

Ένα τόσο σηµαντικό ζήτηµα όπως το ζήτηµα της ευθύνης πρέπει, όπως γίνεται και στην 

περίπτωση των υπηρεσιών εµπιστοσύνης, να ρυθµιστεί ξεχωριστά από τη διαδικασία 

κοινοποίησης, στην οποία δεν ανήκει. Το προτεινόµενο άρθρο λαµβάνει υπόψη τόσο τα δηµόσια 

όσο και τα ιδιωτικά συστήµατα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. 

Τροπολογία  66 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 8 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Συντονισµός Συντονισµός και διαλειτουργικότητα 
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1. Τα κράτη µέλη συνεργάζονται για να 

εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα των 

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

1. Τα κράτη µέλη συνεργάζονται για να 

εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα των 

µέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Η 
διαλειτουργικότητα µεταξύ των εθνικών 
υποδοµών ηλεκτρονικής ταυτοποίησης 
διασφαλίζονται µέσω ενός προτύπου 
διαλειτουργικότητας. 

 1α. Τα εθνικά συστήµατα ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης που κοινοποιούνται 
σύµφωνα µε το άρθρο 7 είναι 
διαλειτουργικά. 

 1β. Το πλαίσιο διαλειτουργικότητας 
ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια: 

 α) είναι τεχνολογικά ουδέτερο και δεν 
πραγµατοποιεί διακρίσεις ανάµεσα σε 
οποιεσδήποτε συγκεκριµένες εθνικές 
τεχνικές λύσεις για ηλεκτρονική 
ταυτοποίηση εντός του εµπλεκόµενου 
κράτους µέλους· 

 β) διευκολύνει την εφαρµογή της αρχής 
της ιδιωτικότητας βάσει σχεδιασµού.  

 1γ. Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή 
ιεραρχούν ειδικότερα τη 
διαλειτουργικότητα για τις εν λόγω 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες µε τη µεγαλύτερη 
διασυνοριακή συνάφεια: 

 α) µε την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών σχετικά µε τα µέσα 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που 
εµπίπτουν σε ένα κοινοποιηµένο 
σύστηµα· 

 β) µε την παροχή και τακτική 
επικαιροποίηση των βέλτιστων 
πρακτικών που αφορούν την εµπιστοσύνη 
και την ασφάλεια των µέσων 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης· 

 γ) µε την ενηµέρωση και τακτική 
επικαιροποίηση όσον αφορά την 
προαγωγή της χρήσης των µέσων 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. 

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 

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 
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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. 

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, τον 
ανεξάρτητο έλεγχο από τρίτους των 
κοινοποιηµένων συστηµάτων 

ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και την 

εξέταση σχετικών εξελίξεων στον τοµέα 

της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης από τις 

αρµόδιες αρχές των κρατών µελών. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 

σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης που 

αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. 

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε 

το άρθρο 38 σχετικά µε τη διευκόλυνση 

της διασυνοριακής διαλειτουργικότητας 

των µέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης 

καθορίζοντας ελάχιστες τεχνικές 

απαιτήσεις. 

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε 

το άρθρο 38 σχετικά µε τη διευκόλυνση 

της διασυνοριακής διαλειτουργικότητας 

των µέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης 

καθορίζοντας ελάχιστες τεχνολογικά 
ουδέτερες απαιτήσεις για τα διάφορα 
επίπεδα ασφαλείας, οι οποίες δεν θα 
απαιτούν αλλαγές στον θεµελιώδη 
σχεδιασµό των εθνικών συστηµάτων 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. 

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

 

Τροπολογία  67 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 9 

 

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 

1. Ένας πάροχος υπηρεσιών εµπιστοσύνης 

είναι υπεύθυνος για 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 
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να αποδείξει ότι δεν ενήργησε αµελώς. αποδείξει ότι δεν ενήργησε αµελώς. 

2. Ένας αναγνωρισµένος πάροχος 

υπηρεσιών εµπιστοσύνης είναι υπεύθυνος 

για κάθε άµεση ζηµία που προξενείται σε 

οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο 

λόγω µη συµµόρφωσης µε τις υποχρεώσεις 

που προβλέπονται στον παρόντα 

κανονισµό, ιδίως το άρθρο 19, εκτός εάν ο 

αναγνωρισµένος πάροχος υπηρεσιών 

εµπιστοσύνης µπορεί να αποδείξει ότι δεν 

ενήργησε αµελώς. 

2. Ένας αναγνωρισµένος πάροχος 

υπηρεσιών εµπιστοσύνης είναι υπεύθυνος 

για κάθε άµεση ζηµία που προξενείται σε 

οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο 

λόγω µη συµµόρφωσης µε τις υποχρεώσεις 

που προβλέπονται στον παρόντα 

κανονισµό, ιδίως το άρθρο 19, εκτός εάν ο 

αναγνωρισµένος πάροχος υπηρεσιών 

εµπιστοσύνης µπορεί να αποδείξει ότι δεν 

ενήργησε αµελώς. 

 2α. Το δίκαιο που εφαρµόζεται στις 
υπηρεσίες εµπιστοσύνης, ιδίως όσον 
αφορά τις αντιδικές, είναι το δίκιαο του 
κράτους µέλους στο οποίο είναι 
εγκατεστηµένο το πρόσωπο που λαµβάνει 
την υπηρεσία, εκτός εάν συµφωνηθεί 
διαφορετικά από τον πάροχο υπηρεσιών 
και από τον αποδέκτη των υπηρεσιών. 

 

Τροπολογία  68 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 10 – τίτλος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Πάροχοι υπηρεσιών εµπιστοσύνης από 

τρίτες χώρες 

Αναγνωρισµένοι πάροχοι υπηρεσιών 
εµπιστοσύνης από τρίτες χώρες 

Αιτιολόγηση 

Επειδή το άρθρο αυτό θεσπίζει µόνο διατάξεις που αφορούν τους αναγνωρισµένους παρόχους 

υπηρεσιών εµπιστοσύνης, αναλόγως πρέπει να τροποποιηθεί και ο τίτλος.  

Τροπολογία  69 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι αναγνωρισµένες υπηρεσίες 
εµπιστοσύνης και τα αναγνωρισµένα 

πιστοποιητικά που παρέχονται από 

αναγνωρισµένους παρόχους υπηρεσιών 

εµπιστοσύνης, οι οποίοι είναι 

εγκατεστηµένοι σε τρίτες χώρες, γίνονται 

1. Οι αναγνωρισµένες υπηρεσίες 
εµπιστοσύνης και τα αναγνωρισµένα 

πιστοποιητικά που παρέχονται από 

αναγνωρισµένους παρόχους υπηρεσιών 

εµπιστοσύνης, οι οποίοι είναι 

εγκατεστηµένοι σε τρίτες χώρες, γίνονται 
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αποδεκτά ως αναγνωρισµένες υπηρεσίες 

εµπιστοσύνης και αναγνωρισµένα 

πιστοποιητικά που παρέχονται από 
αναγνωρισµένους παρόχους υπηρεσιών 
εµπιστοσύνης, οι οποίοι είναι 
εγκατεστηµένοι εντός της επικράτειας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον οι 
αναγνωρισµένες υπηρεσίες εµπιστοσύνης 
και τα αναγνωρισµένα πιστοποιητικά που 
προέρχονται από την τρίτη χώρα είναι 
αναγνωρισµένα δυνάµει συµφωνίας 
µεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών ή 
διεθνών οργανισµών σύµφωνα µε το 
άρθρο 218 της ΣΛΕΕ. 

αποδεκτά ως αναγνωρισµένες υπηρεσίες 

εµπιστοσύνης και αναγνωρισµένα 

πιστοποιητικά που παρέχονται από 
αναγνωρισµένο πάροχο υπηρεσιών 
εµπιστοσύνης, εγκατεστηµένο εντός της 
επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

εφόσον: 

 α) ο αναγνωρισµένος πάροχος υπηρεσιών 
εµπιστοσύνης πληροί τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στον παρόντα κανονισµό 
και έχει διαπιστευθεί δυνάµει µηχανισµού 
διαπίστευσης καθιερωµένου σε κράτος 
µέλος· ή 

 β) ο αναγνωρισµένος πάροχος υπηρεσιών 
εµπιστοσύνης ο οποίος είναι 
εγκατεστηµένος εντός της Ένωσης και 
πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται 
στον παρόντα κανονισµό εγγυάται τη 
συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισµού· ή 

 γ) οι αναγνωρισµένες υπηρεσίες 
εµπιστοσύνης ή τα αναγνωρισµένα 
πιστοποιητικά που προέρχονται από την 
τρίτη χώρα είναι αναγνωρισµένα δυνάµει 
συµφωνίας µεταξύ της Ένωσης και 
τρίτης χώρας ή διεθνούς οργανισµού 
σύµφωνα µε το άρθρο 218 ΣΛΕΕ. 

 

Τροπολογία  70 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Αναφορικά µε την παράγραφο 1, οι εν 
λόγω συµφωνίες διασφαλίζουν την τήρηση 

των συµφωνιών που ισχύουν για 

αναγνωρισµένες υπηρεσίες εµπιστοσύνης 

και αναγνωρισµένα πιστοποιητικά που 

2. Αναφορικά µε την παράγραφο 1, οι εν 
λόγω συµφωνίες διασφαλίζουν την τήρηση 

των συµφωνιών που ισχύουν για 

αναγνωρισµένες υπηρεσίες εµπιστοσύνης 

και αναγνωρισµένα πιστοποιητικά που 
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εκδίδονται από αναγνωρισµένους 

παρόχους υπηρεσιών εµπιστοσύνης οι 

οποίοι είναι εγκατεστηµένοι στην 

επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 

τους παρόχους υπηρεσιών εµπιστοσύνης 

σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισµούς, 

ιδίως δε αναφορικά µε την προστασία των 
προσωπικών δεδοµένων, την ασφάλεια 
και την εποπτεία. 

εκδίδονται από αναγνωρισµένους 

παρόχους υπηρεσιών εµπιστοσύνης οι 

οποίοι είναι εγκατεστηµένοι στην 

επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 

τους παρόχους υπηρεσιών εµπιστοσύνης 

σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισµούς, 

ιδίως δε σε σχέση µε την ασφάλεια των 
παρεχόµενων υπηρεσιών εµπιστοσύνης 
και τον έλεγχο των αναγνωρισµένων 
παρόχων υπηρεσιών εµπιστοσύνης. 

 Η εν λόγω τρίτη χώρα εξασφαλίζει 
ικανοποιητική προστασία των 
προσωπικών δεδοµένων, σύµφωνα µε το 
άρθρο 25, παράγραφος 2, της οδηγίας 
95/46/ΕΚ. 

Αιτιολόγηση 

Η εισηγήτρια επιθυµεί να υπάρξει µνεία στο σηµείο της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας που αναφέρεται 

στην προστασία προσωπικών δεδοµένων, που διευκρινίζει τον επαρκή χαρακτήρα του επιπέδου 

προστασίας που παρέχεται από τρίτη χώρα, που πρέπει να εκτιµάται µε βάση όλες τις συνθήκες 

που αφορούν µεταφορά ή κατηγορία µεταφορών δεδοµένων.  

Τροπολογία  71 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 11 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών εµπιστοσύνης και 

τα εποπτικά όργανα εξασφαλίζουν την 

ορθή και νόµιµη επεξεργασία σύµφωνα µε 

την οδηγία 95/46/ΕΚ κατά την 

επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων. 

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών εµπιστοσύνης και 

τα εποπτικά όργανα εξασφαλίζουν την 

ορθή και νόµιµη επεξεργασία σύµφωνα µε 

την οδηγία 95/46/ΕΚ και την ισχύουσα 
εθνική νοµοθεσία κατά την επεξεργασία 
προσωπικών δεδοµένων.  

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 

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 

3. Οι πάροχοι υπηρεσιών εµπιστοσύνης 

εγγυώνται το απόρρητο και την 

ακεραιότητα των δεδοµένων που 

σχετίζονται µε ένα πρόσωπο στο οποίο 

παρέχεται η υπηρεσία εµπιστοσύνης, 
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παρέχεται η υπηρεσία εµπιστοσύνης. ιδιαίτερα εξασφαλίζοντας ότι τα 
δεδοµένα που χρησιµοποιούνται για τη 
δηµιουργία υπηρεσιών εµπιστοσύνης δεν 
είναι δυνατόν να ανιχνευτούν. 

4. Με την επιφύλαξη των εννόµων 

συνεπειών των ψευδωνύµων δυνάµει της 

εθνικής νοµοθεσίας, τα κράτη µέλη δεν 

εµποδίζουν τους παρόχους υπηρεσιών 

εµπιστοσύνης να αναφέρουν στο 

πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής 

ψευδώνυµο αντί του ονόµατος του 

υπογράφοντος. 

4. Με την επιφύλαξη των εννόµων 

συνεπειών των ψευδωνύµων δυνάµει της 

εθνικής νοµοθεσίας, τα κράτη µέλη δεν 

εµποδίζουν τους παρόχους υπηρεσιών 

εµπιστοσύνης να αναφέρουν στο 

πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής 

ψευδώνυµο αντί του ονόµατος του 

υπογράφοντος. 

 4α. Η επεξεργασία προσωπικών 
δεδοµένων από ή για λογαριασµό του 
παρόχου υπηρεσιών εµπιστοσύνης, όπου 
είναι αυστηρά απαραίτητη για την 
εξασφάλιση της ασφάλειας του δικτύου 
και των πληροφοριών προκειµένου να 
υπάρξει συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις 
των άρθρων 11, 15, 16 και 19, θεωρείται 
θεµιτό συµφέρον κατά την έννοια του 
στοιχείου (στ) του άρθρου 7 της οδηγίας 
95/46/EΚ. 

 

Τροπολογία 72 

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 σύµφωνα µε 
το ενωσιακό δίκαιο.  

 

Τροπολογία  73 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Η Επιτροπή καθιερώνει και απονέµει 
σήµατα εµπιστοσύνης ώστε να 
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διακρίνονται προϊόντα και υπηρεσίες 
προσιτά σε άτοµα µε αναπηρίες. 

 

Τροπολογία  74 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1β. Οι ενωσιακοί οργανισµοί τυποποίησης 
είναι υπεύθυνοι για την επεξεργασία 
κριτηρίων αξιολόγησης για προϊόντα και 
υπηρεσίες προσιτά σε άτοµα µε 
αναπηρίες.  

 

Τροπολογία  75 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 13 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη ορίζουν έναν κατάλληλο 
φορέα που είναι εγκατεστηµένος στην 

επικράτειά τους ή, κατόπιν αµοιβαίας 

συµφωνίας, σε άλλο κράτος µέλος, υπό την 

ευθύνη του ορίζοντος κράτους µέλους. Στα 

εποπτικά όργανα παρέχονται όλες οι 
εξουσίες εποπτείας και διερεύνησης που 
είναι αναγκαίες για την άσκηση των 

καθηκόντων τους. 

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

επικράτειά τους ή, κατόπιν αµοιβαίας 

συµφωνίας, σε άλλο κράτος µέλος, υπό την 

ευθύνη του ορίζοντος κράτους µέλους. Η 
επωνυµία και η διεύθυνση του εποπτικού 
φορέα γνωστοποιούνται στην Επιτροπή. 
Στα εποπτικά όργανα παρέχονται επαρκείς 
πόροι και εξουσίες που είναι αναγκαίες για 
την άσκηση των καθηκόντων τους. 

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

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

α) να παρακολουθεί τους παρόχους 
υπηρεσιών εµπιστοσύνης που είναι 

εγκατεστηµένοι στην επικράτεια του 

κράτους µέλους που τους έχει ορίσει, 

προκειµένου να διασφαλίσει ότι πληρούν 

τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο 
άρθρο 15· 

α) να εποπτεύει τους παρόχους υπηρεσιών 
εµπιστοσύνης και τους αναγνωρισµένους 
παρόχους υπηρεσιών εµπιστοσύνης που 
είναι εγκατεστηµένοι στην επικράτεια του 

κράτους µέλους που τους έχει ορίσει, 

προκειµένου να διασφαλίσει ότι πληρούν 

τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον 
παρόντα κανονισµό· 

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

γ) να εξασφαλίζει ότι οι σχετικές 

πληροφορίες και τα δεδοµένα που 

αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 

στοιχείο ζ) και καταγράφονται από 

αναγνωρισµένους παρόχους υπηρεσιών 

εµπιστοσύνης, διαφυλάσσονται και 

παραµένουν προσβάσιµα µετά τη διακοπή 

των δραστηριοτήτων ενός αναγνωρισµένου 

παρόχου υπηρεσιών εµπιστοσύνης, για 

κατάλληλο διάστηµα, µε στόχο τη 

διαφύλαξη της συνέχειας της υπηρεσίας. 

γ) να εξασφαλίζει ότι οι σχετικές 

πληροφορίες και τα δεδοµένα που 

αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 

στοιχείο ζ) και καταγράφονται από 

αναγνωρισµένους παρόχους υπηρεσιών 

εµπιστοσύνης, διαφυλάσσονται και 

παραµένουν προσβάσιµα µετά τη διακοπή 

των δραστηριοτήτων ενός αναγνωρισµένου 

παρόχου υπηρεσιών εµπιστοσύνης, για 

κατάλληλο διάστηµα, ιδίως λαµβάνοντας 
υπόψη την περίοδο ισχύος των 
υπηρεσιών, µε στόχο τη διαφύλαξη της 
συνέχειας της υπηρεσίας. 

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 δηµοσιοποιεί 
ετήσια έκθεση σχετικά µε τις 

δραστηριότητες εποπτείας του τελευταίου 

ηµερολογιακού έτους έως τα τέλη του 

πρώτου τριµήνου του επόµενου έτους. Η 

εν λόγω έκθεση περιλαµβάνει 

τουλάχιστον: 

α) πληροφορίες σχετικά µε τις 

δραστηριότητες εποπτείας του· 

α) πληροφορίες σχετικά µε τις 

δραστηριότητες εποπτείας του· 

β) συνοπτική παρουσίαση των 

κοινοποιήσεων παραβάσεων που έχουν 

λάβει οι πάροχοι υπηρεσιών εµπιστοσύνης 

σύµφωνα µε το άρθρο 15 παράγραφος 2· 

β) συνοπτική παρουσίαση όλων των 
κοινοποιήσεων παραβάσεων που έχουν 

λάβει οι πάροχοι υπηρεσιών εµπιστοσύνης 

σύµφωνα µε το άρθρο 15 παράγραφος 2· 

γ) στατιστικά στοιχεία για την αγορά και 
τη χρήση αναγνωρισµένων υπηρεσιών 
εµπιστοσύνης, συµπεριλαµβανοµένων 
πληροφοριών για τους ίδιους τους 
παρόχους υπηρεσιών εµπιστοσύνης, τις 
αναγνωρισµένες υπηρεσίες εµπιστοσύνης 
που αυτοί παρέχουν, τα προϊόντα που 
χρησιµοποιούν και τη γενική περιγραφή 
των πελατών τους. 

 

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

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. 

 

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. Η Επιτροπή 
εξασφαλίζει ότι λαµβάνεται δεόντως 
υπόψη η συµβολή των ενδιαφεροµένων 
µερών. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εγκρίνονται σύµφωνα µε τη διαδικασία 

εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 

παράγραφος 2. 

 

Τροπολογία  76 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 13 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 13α 

 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  77 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 14 
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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. 
Παρέχουν το ένα στο άλλο, στο 
συντοµότερο δυνατό χρόνο, τις σχετικές 

πληροφορίες και, ύστερα από 
αιτιολογηµένες αιτήσεις, παρέχουν το ένα 
στο άλλο αµοιβαία συνδροµή, έτσι ώστε να 
µπορούν να διεξάγονται κατά τρόπο 

συνεπή οι δραστηριότητες αυτές. Οι 
αιτησεις για αµοιβαία συνδροµή µπορεί να 
καλύπτουν, 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. 

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

2. Ένα εποπτικό όργανο στο οποίο 
απευθύνεται ένα αίτηµα συνδροµής µπορεί 

να αρνηθεί το εν λόγω αίτηµα όταν ισχύει 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

α) δεν είναι αρµόδιο να ασχοληθεί µε το 

αίτηµα· ή 

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

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

β) εάν η ζητούµενη βοήθεια θα 
υπερέβαινε τις αρµοδιότητες και τις 
εξουσίες του εποπτικού οργάνου όπως 
εκτίθενται στον παρόντα κανονισµό και 
στην κείµενη νοµοθεσία. 

3. Όπου κρίνεται σκόπιµο, τα εποπτικά 

όργανα δύνανται να διεξάγουν κοινές 

έρευνες στις οποίες θα συµµετέχει 
προσωπικό των εποπτικών οργάνων 
άλλων κρατών µελών. 

3. Όπου κρίνεται σκόπιµο, τα εποπτικά 

όργανα δύνανται να διεξάγουν κοινές 

δράσεις. 

Το εποπτικό όργανο του κράτους µέλους 

όπου θα πραγµατοποιηθεί η έρευνα, 

σύµφωνα µε το εθνικό του δίκαιο, δύναται 

να µεταβιβάσει τα καθήκοντα έρευνας στο 

προσωπικό τού επικουρούµενου εποπτικού 

οργάνου. Οι εν λόγω εξουσίες δύναται να 

ασκηθούν µόνο υπό την καθοδήγηση και 

την παρουσία του προσωπικού τού 

εποπτικού οργάνου υποδοχής. Το 

προσωπικό τού επικουρούµενου εποπτικού 

οργάνου υπόκειται στο εθνικό δίκαιο του 

εποπτικού οργάνου υποδοχής. Το εποπτικό 

όργανο υποδοχής αναλαµβάνει την ευθύνη 

Το εποπτικό όργανο του κράτους µέλους 

όπου θα πραγµατοποιηθεί η έρευνα, 

σύµφωνα µε το εθνικό του δίκαιο, δύναται 

να µεταβιβάσει τα καθήκοντα έρευνας στο 

προσωπικό τού επικουρούµενου εποπτικού 

οργάνου. Οι εν λόγω εξουσίες δύναται να 

ασκηθούν µόνο υπό την καθοδήγηση και 

την παρουσία του προσωπικού τού 

εποπτικού οργάνου υποδοχής. Το 

προσωπικό τού επικουρούµενου εποπτικού 

οργάνου υπόκειται στο εθνικό δίκαιο του 

εποπτικού οργάνου υποδοχής. Το εποπτικό 

όργανο υποδοχής αναλαµβάνει την ευθύνη 



 

 

 PE529.680/ 47 

 EL 

για τις δράσεις του επικουρούµενου 

εποπτικού οργάνου. 

για τις δράσεις του επικουρούµενου 

εποπτικού οργάνου. 

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. 

 

 

Τροπολογία  78 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 15 

 

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 

και την ανθεκτικότητα των υπηρεσιών 
εµπιστοσύνης που παρέχουν. 

Λαµβανοµένων υπόψη των τεχνολογικών 
εξελίξεων, τα µέτρα αυτά πρέπει να 
τηρούν πλήρως τα δικαιώµατα 
προστασίας των δεδοµένων και να 
εξασφαλίζουν ένα επίπεδο ασφάλειας 
ανάλογο µε τον βαθµό του κινδύνου. 

Συγκεκριµένα, θα ληφθούν µέτρα για την 

πρόληψη και την ελαχιστοποίηση του 

αντίκτυπου των συµβάντων σχετικά µε την 

ασφάλεια και την ενηµέρωση των 

ενδιαφεροµένων για τις δυσµενείς 

επιπτώσεις τυχόν τέτοιων συµβάντων. Οι 
πάροχοι υπηρεσιών εµπιστοσύνης 
λαµβάνουν επίσης τα κατάλληλα µέτρα 
για να αντιµετωπίσουν οποιουσδήποτε 
νέους κινδύνους ασφαλείας και να 
αποκαταστήσουν το κανονικό επίπεδο 
ασφαλείας της υπηρεσίας. 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 16 

παράγραφος 1, κάθε πάροχος υπηρεσιών 

εµπιστοσύνης µπορεί να υποβάλει στο 
εποπτικό όργανο την έκθεση ενός ελέγχου 
ασφάλειας που διενεργήθηκε από 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 16 

παράγραφος 1, κάθε πάροχος υπηρεσιών, 
χωρίς περιττή καθυστέρηση και µέσα σε 
έξι µήνες, το αργότερο, µετά την έναρξη 
των δραστηριοτήτων του, υποβάλλει την 
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αναγνωρισµένο ανεξάρτητο φορέα για να 
επιβεβαιώσει ότι έχουν ληφθεί τα 

κατάλληλα µέτρα ασφάλειας. 

έκθεση ενός ελέγχου συµµόρφωσης που 
διενεργήθηκε από ανεξάρτητο φορέα του 
οποίου έχει αποδειχθεί η επάρκεια για τη 
διενέργεια του ελέγχου, για να 
επιβεβαιώσει ότι έχουν ληφθεί τα 

κατάλληλα µέτρα ασφάλειας. 

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών εµπιστοσύνης 

ενηµερώνουν, χωρίς αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση και κατά το δυνατόν το 

αργότερο εντός 24 ωρών αφότου 

ενηµερώθηκαν σχετικά, το αρµόδιο 

εποπτικό όργανο, τον αρµόδιο εθνικό 
φορέα για την ασφάλεια των 
πληροφοριών και άλλα σχετικά τρίτα 
µέρη, όπως αρχές προστασίας δεδοµένων, 
για οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειας 

ή απώλεια της ακεραιότητας που είχε 

σηµαντικό αντίκτυπο στην παρεχόµενη 

υπηρεσία εµπιστοσύνης και στα 

προσωπικά δεδοµένα που διαφυλάσσονται 

σε αυτή. 

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών εµπιστοσύνης 

ενηµερώνουν, χωρίς αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση και κατά το δυνατόν το 

αργότερο εντός 24 ωρών αφότου 

ενηµερώθηκαν σχετικά, το αρµόδιο 

εποπτικό όργανο και, όπου αρµόζει, 
άλλους αρµόδιους φορείς όπως τον 
αρµόδιο εθνικό φορέα για την ασφάλεια 

των πληροφοριών ή τις αρχές προστασίας 
δεδοµένων για οποιαδήποτε παραβίαση της 

ασφάλειας ή απώλεια της ακεραιότητας 

που είχε σηµαντικό αντίκτυπο στην 

παρεχόµενη υπηρεσία εµπιστοσύνης και 

στα προσωπικά δεδοµένα που 

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

Κατά περίπτωση, ιδίως αν µια παραβίαση 

της ασφάλειας ή η απώλεια της 

ακεραιότητας αφορά δύο ή περισσότερα 

κράτη µέλη, το εν λόγω εποπτικό όργανο 

ενηµερώνει τα εποπτικά όργανα στα άλλα 
κράτη µέλη και τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό 

για την Ασφάλεια ∆ικτύων και 

Πληροφοριών (ENISA). 

Κατά περίπτωση, ιδίως αν µια παραβίαση 

της ασφάλειας ή η απώλεια της 

ακεραιότητας αφορά δύο ή περισσότερα 

κράτη µέλη, το εν λόγω εποπτικό όργανο 

ενηµερώνει τα εποπτικά όργανα σε εκείνα 
τα κράτη µέλη και τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισµό για την Ασφάλεια ∆ικτύων και 

Πληροφοριών (ENISA). 

Το εν λόγω εποπτικό όργανο µπορεί 
επίσης να ενηµερώσει ή να ζητήσει από 
τον πάροχο υπηρεσιών εµπιστοσύνης να 

ενηµερώσει το κοινό, εφόσον κρίνει ότι η 

δηµοσιοποίηση της παραβίασης είναι 

απαραίτητη για λόγους δηµόσιου 

συµφέροντος. 

Το εν λόγω εποπτικό όργανο, σε 
διαβούλευση µε τον πάροχο υπηρεσιών 
εµπιστοσύνης, ενηµερώνει ή ζητά από τον 
πάροχο υπηρεσιών εµπιστοσύνης να 

ενηµερώσει το κοινό, εφόσον κρίνει ότι η 

δηµοσιοποίηση της παραβίασης είναι 

απαραίτητη για λόγους δηµόσιου 

συµφέροντος, ώστε να δοθεί η 
δυνατότητα να ληφθούν οι απαραίτητες 
προφυλάξεις. Η δηµοσίευση 
πραγµατοποιείται κατά κανόνα όσο πιο 
σύντοµα είναι ευλόγως εφικτό· ωστόσο, ο 
πάροχος υπηρεσιών εµπιστοσύνης owever 
the trust service provider may request a 
delay so that vulnerabilities can be 
remedied. If the supervisory body grants 
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that request, it may be for no longer than 
45 days. 

3. Το εποπτικό όργανο παρέχει στον 

ENISA και την Επιτροπή µια σύνοψη των 

κοινοποιήσεων παραβιάσεων που έλαβε 

από παρόχους υπηρεσιών εµπιστοσύνης 

µία φορά το χρόνο. 

3. Το εποπτικό όργανο παρέχει στον 

Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Ασφάλεια 
∆ικτύων και Πληροφοριών (ENISA) και 
την Επιτροπή µια σύνοψη των 

κοινοποιήσεων παραβιάσεων που έλαβε 

από παρόχους υπηρεσιών εµπιστοσύνης 

µία φορά το χρόνο. 

4. Για την εφαρµογή των παραγράφων 1 

και 2, το αρµόδιο εποπτικό όργανο έχει την 

εξουσία να εκδίδει δεσµευτικές οδηγίες 

προς τους παρόχους υπηρεσιών 

εµπιστοσύνης. 

4. Για την εφαρµογή των παραγράφων 1 

και 2, το αρµόδιο εποπτικό όργανο έχει την 

εξουσία να εκδίδει δεσµευτικές οδηγίες 

προς τους παρόχους υπηρεσιών 

εµπιστοσύνης. Το εποπτικό όργανο 
συντονίζει αυτές τις δεσµευτικές οδηγίες 
µε άλλα αρµόδια ρυθµιστικά όργανα που 
εποπτεύουν τις άλλες δραστηριότητες του 
παρόχου υπηρεσιών εµπιστοσύνης εκτός 
από την παροχή υπηρεσιών 
εµπιστοσύνης. Όλες αυτές οι οδηγίες 
δηµοσιεύονται. 

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. 

 

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 

περαιτέρω προδιαγραφές των µέτρων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 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 20. 

 

Τροπολογία  79 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 16 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι αναγνωρισµένοι πάροχοι υπηρεσιών 

εµπιστοσύνης ελέγχονται από 

αναγνωρισµένο ανεξάρτητο όργανο µία 

1. Οι αναγνωρισµένοι πάροχοι υπηρεσιών 

εµπιστοσύνης ελέγχονται ετησίως από 
ανεξάρτητο όργανο, του οποίου έχει 
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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. 

αποδειχτεί η επάρκεια για τη διενέργεια 
του ελέγχου, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι οι 
ίδιοι και οι παρεχόµενες από αυτούς 

αναγνωρισµένες υπηρεσίες εµπιστοσύνης 

πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στον 

παρόντα κανονισµό, και υποβάλλουν την 

έκθεση ελέγχου συµµόρφωσης που 
καταρτίζεται στο εποπτικό όργανο. 

Παρόµοιος έλεγχος διενεργείται επίσης 
ύστερα από οποιεσδήποτε σηµαντικές 
τεχνολογικές ή οργανωσιακές αλλαγές. 
Εάν, ύστερα από τρία χρόνια, οι ετήσιες 
εκθέσεις ελέγχου δεν εγείρουν ανησυχίες, 
οι έλεγχοι που αναφέρονται στην παρούσα 
παράγραφο θα διενεργούνται µόνο κάθε 
δύο χρόνια. 

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, 

το εποπτικό όργανο µπορεί ανά πάσα 

στιγµή να ελέγξει τους αναγνωρισµένους 

φορείς παροχής υπηρεσιών εµπιστοσύνης, 

προκειµένου να επιβεβαιώσει ότι οι ίδιοι 

και οι παρεχόµενες από αυτούς 

αναγνωρισµένες υπηρεσίες εµπιστοσύνης 
εξακολουθούν να πληρούν τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στον 

παρόντα κανονισµό, είτε µε δική του 
πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήµατος της 
Επιτροπής. Το εποπτικό όργανο 
ενηµερώνει τις αρχές προστασίας 

δεδοµένων για τα αποτελέσµατα των 

ελέγχων του σε περίπτωση που φαίνεται 
ότι έχουν παραβιαστεί οι κανόνες 
προστασίας προσωπικών δεδοµένων. 

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, 

το εποπτικό όργανο µπορεί ανά πάσα 

στιγµή να ελέγξει τους αναγνωρισµένους 

φορείς παροχής υπηρεσιών εµπιστοσύνης, 

προκειµένου να επιβεβαιώσει ότι οι ίδιοι 

και οι παρεχόµενες από αυτούς 

αναγνωρισµένες υπηρεσίες εµπιστοσύνης 

πληρούν τις προϋποθέσεις που 

προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό. Σε 
περίπτωση που φαίνεται ότι έχουν 
παραβιαστεί οι κανόνες προστασίας 
προσωπικών δεδοµένων που ορίζονται 
στην οδηγία 95/46/EΚ, το εποπτικό 
όργανο ενηµερώνει τις αρχές προστασίας 

δεδοµένων για τα αποτελέσµατα των 

ελέγχων του. 

3. Το εποπτικό όργανο διαθέτει επίσης την 

εξουσία να εκδίδει δεσµευτικές οδηγίες 

προς τους αναγνωρισµένους φορείς 

παροχής υπηρεσιών εµπιστοσύνης, 

προκειµένου να αποκαταστήσουν τη µη 

τήρηση των απαιτήσεων που αναφέρονται 
σε την έκθεση ελέγχου ασφάλειας. 

3. Το εποπτικό όργανο διαθέτει επίσης την 

εξουσία να εκδίδει δεσµευτικές οδηγίες 

προς τους αναγνωρισµένους φορείς 

παροχής υπηρεσιών εµπιστοσύνης, 

προκειµένου να αποκαταστήσουν τη µη 

τήρηση των απαιτήσεων που ορίζονται 
στον παρόντα κανονισµό. 

4. Όσον αφορά την παράγραφο 3, εάν ο 

αναγνωρισµένος πάροχος υπηρεσιών 

εµπιστοσύνης δεν αποκαταστήσει τη µη 

τήρηση οποιασδήποτε απαίτησης εντός της 

προθεσµίας που έχει οριστεί από το 

εποπτικό όργανο, θα απολέσει την 

αναγνώρισή του και θα ενηµερωθεί από το 

εποπτικό όργανο ότι η κατάστασή του θα 

τροποποιηθεί αναλόγως στους καταλόγους 

4. Όσον αφορά την παράγραφο 3, εάν ο 

αναγνωρισµένος πάροχος υπηρεσιών 

εµπιστοσύνης δεν αποκαταστήσει τη µη 

τήρηση οποιασδήποτε απαίτησης εντός της 

προθεσµίας και σύµφωνα µε τη 
διαδικασία που έχει οριστεί από το 
εποπτικό όργανο, θα απολέσει την 

αναγνώρισή του και θα ενηµερωθεί από το 

εποπτικό όργανο ότι η κατάστασή του θα 
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εµπίστευσης που αναφέρονται στο άρθρο 

18. 

τροποποιηθεί αναλόγως στους καταλόγους 

εµπίστευσης που αναφέρονται στο άρθρο 

18. 

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. 

 

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. Η Επιτροπή 
εξασφαλίζει ότι λαµβάνεται δεόντως 
υπόψη η συµβολή των ενδιαφεροµένων 
µερών, υπό τη µορφή µιας αξιολόγησης 
αντικτύπου, όταν ορίζει πρότυπα που θα 
χρησιµοποιηθούν για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισµού. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 

σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης που 

αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. 

 

Τροπολογία  80 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 16 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 16α 

 Εποπτεία παρόχων υπηρεσιών 
εµπιστοσύνης 

 Για να διευκολυνθεί η εποπτεία εκ µέρους 
του εποπτικού οργάνου, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 13, παράγραφος 
2, στοιχείο α), οι πάροχοι υπηρεσιών 
εµπιστοσύνης κοινοποιούν στο εποπτικό 
όργανο την πρόθεσή τους να αρχίσουν να 
παρέχουν υπηρεσίες εµπιστοσύνης, και το 
ενηµερώνουν για τα τεχνικά και 
οργανωτικά µέτρα που έχουν λάβει για τη 
διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται 
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µε την ασφάλεια των υπηρεσιών 
εµπιστοσύνης που παρέχουν σύµφωνα µε 
το άρθρο 15, παράγραφος 1. 

Αιτιολόγηση 

∆ιόρθωση του εισηγητή στην τροπολογία 35 που υπέβαλε, στην οποία η λέξη «αναγνωρισµένες» 

είχε προστεθεί εκ παραδροµής. Αιτιολόγηση της τροπολογίας 35: Ο εισηγητής επιθυµεί την 

προσθήκη του νέου αυτού άρθρου ώστε να διευκολυνθεί το έργο του εποπτικού οργάνου έναντι 

των παρόχων υπηρεσιών εµπιστοσύνης (µη αναγνωρισµένοι πάροχοι υπηρεσιών εµπιστοσύνης) 

προκειµένου να διασφαλιστεί µια ελάχιστη νοµική αξία για τις µη αναγνωρισµένες υπηρεσίες 

εµπιστοσύνης. 

Τροπολογία  81 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 17 

 

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 προσφέρουν 
µια αναγνωρισµένη υπηρεσία 

εµπιστοσύνης και υποβάλλουν στο 

εποπτικό όργανο έκθεση ελέγχου 

ασφάλειας που έχει διενεργηθεί από 

ανεξάρτητο όργανο, του οποίου έχει 
αποδειχθεί η επάρκεια για τη διενέργεια 
του ελέγχου, σύµφωνα µε το άρθρο 16 
παράγραφος 1. Οι αναγνωρισµένοι 

πάροχοι υπηρεσιών εµπιστοσύνης δύναται 

να ξεκινήσουν να παρέχουν την 

αναγνωρισµένη υπηρεσία εµπιστοσύνης 

αφότου υποβάλουν την έκθεση ελέγχου 

ασφάλειας στο εποπτικό όργανο και µόνο 
αφού έχουν αποκτήσει το καθεστώς του 
αναγνωρισµένου. 

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, και το εποπτικό όργανο 
επιβεβαιώσει τη συµµόρφωση, οι 
αναγνωρισµένοι πάροχοι υπηρεσιών 

συµπεριλαµβάνονται στους καταλόγους 

εµπίστευσης που αναφέρονται στο 

άρθρο 18, πράγµα που αποδεικνύει ότι έχει 

επιβεβαιωθεί το καθεστώς του 
αναγνωρισµένου. 

3. Το εποπτικό όργανο επικυρώνει ότι ο 

αναγνωρισµένος πάροχος υπηρεσιών 

3. Το εποπτικό όργανο επικυρώνει ότι ο 

αναγνωρισµένος πάροχος υπηρεσιών 
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εµπιστοσύνης και οι αναγνωρισµένες 

υπηρεσίες εµπιστοσύνης που παρέχει ο 

φορέας συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις 

του κανονισµού. 

εµπιστοσύνης και οι αναγνωρισµένες 

υπηρεσίες εµπιστοσύνης που παρέχει ο 

φορέας συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις 

του κανονισµού. 

Το εποπτικό όργανο καταδεικνύει την 

κατάσταση αναγνώρισης των 

αναγνωρισµένων παρόχων υπηρεσιών και 

των αναγνωρισµένων υπηρεσιών 

εµπιστοσύνης που παρέχουν οι φορείς 

αυτοί στους καταλόγους εµπίστευσης 

έπειτα από τη θετική ολοκλήρωση της 

επαλήθευσης, το αργότερο εντός ενός µήνα 

από τη διενέργεια της κοινοποίησης 

σύµφωνα µε την παράγραφο 1. 

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 

διαδικασίας επαλήθευσης, χωρίς περιττή 
καθυστέρηση και όχι αργότερα από ένα 
µήνα ύστερα από την εν λόγω 
ολοκλήρωση. 

Εάν δεν ολοκληρωθεί η επαλήθευση εντός 

ενός µήνα, το εποπτικό όργανο ενηµερώνει 

τον αναγνωρισµένο πάροχο υπηρεσιών 

εµπιστοσύνης εξηγώντας τους λόγους της 

καθυστέρησης και ορίζοντας την 

προθεσµία εντός της οποίας θα 

ολοκληρωθεί η επαλήθευση. 

Εάν δεν ολοκληρωθεί η επαλήθευση εντός 

ενός µήνα, το εποπτικό όργανο ενηµερώνει 

τον αναγνωρισµένο πάροχο υπηρεσιών 

εµπιστοσύνης εξηγώντας τους λόγους της 

καθυστέρησης και ορίζοντας την 

προθεσµία εντός της οποίας θα 

ολοκληρωθεί η επαλήθευση. Εφόσον ο 
πάροχος υπηρεσιών εµπιστοσύνης έχει 
παρουσιάσει την σχετική τεκµηρίωση, η 
επαλήθευθση δεν δύναται να υπερβεί τους 
τρεις µήνες. 

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

 

5. Η Επιτροπή δύναται να καθορίζει, µε 

την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, τις 
περιστάσεις, τις µορφές και τις 
διαδικασίες που ισχύουν για το σκοπό των 
παραγράφων 1, 2 και 3. Οι εν λόγω 

εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται 

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 θεσπίζονται 

σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης που 

προβλέπεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. 
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Τροπολογία  82 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 18 

 

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 για τους οποίους είναι 

αρµόδιο, καθώς και πληροφορίες σχετικά 

µε τις αναγνωρισµένες υπηρεσίες 

εµπιστοσύνης που τυχόν παρέχουν. 

2. Τα κράτη µέλη καταρτίζουν, διατηρούν 

και δηµοσιεύουν, µε ασφαλή τρόπο, τους 

ηλεκτρονικά υπογεγραµµένους ή 

σφραγισµένους καταλόγους εµπίστευσης 

που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε 

µορφή κατάλληλη για αυτοµατοποιηµένη 

επεξεργασία. 

2. Τα κράτη µέλη καταρτίζουν, διατηρούν 

και δηµοσιεύουν, µε ασφαλή τρόπο, τους 

ηλεκτρονικά υπογεγραµµένους ή 

σφραγισµένους καταλόγους εµπίστευσης 

που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε 

µορφή κατάλληλη για αυτοµατοποιηµένη 

επεξεργασία τόσο του ίδιου του 
καταλόγου όσο και των επιµέρους 
πιστοποιητικών. 

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 υπογραφή ή 

σφράγιση των καταλόγων εµπίστευσης και 

τυχόν µεταβολές σε αυτούς. 

4. Η Επιτροπή θέτει στη διάθεση του 

κοινού, µε ασφαλή τρόπο, τις πληροφορίες 

που αναφέρονται στην παράγραφο 3 σε 

ηλεκτρονικά υπογεγραµµένη ή 

σφραγισµένη µορφή κατάλληλη για 

αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία. 

4. Η Επιτροπή θέτει στη διάθεση του 

κοινού, µε ασφαλή τρόπο, τις πληροφορίες 

που αναφέρονται στην παράγραφο 3 σε 

ηλεκτρονικά υπογεγραµµένη ή 

σφραγισµένη µορφή κατάλληλη για 

αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία. 

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

 

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

6. Η Επιτροπή δύναται να διευκρινίζει, µε 
την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, τις 
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τεχνικές προδιαγραφές και τις µορφές που 

ισχύουν για το σκοπό των παραγράφων 1 

έως 4. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εγκρίνονται σύµφωνα µε τη διαδικασία 

εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 

παράγραφος 2. 

πληροφορίες που περιγράφονται στην 
παράγραφο 1 και να καθορίζει τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τις µορφές των 
καταλόγων εµπίστευσης που ισχύουν για 
το σκοπό των παραγράφων 1 έως 4. Η 
Επιτροπή εξασφαλίζει ότι λαµβάνεται 
δεόντως υπόψη η συµβολή των 
ενδιαφεροµένων µερών, υπό τη µορφή 
µιας αξιολόγησης αντικτύπου, όταν ορίζει 
πρότυπα που θα χρησιµοποιηθούν για 
τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού. 
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

εγκρίνονται σύµφωνα µε τη διαδικασία 

εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 

παράγραφος 2. 

 

Τροπολογία  83 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 18 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 18α 

 Σήµα «ΕΕ» για αναγνωρισµένες 
υπηρεσίες εµπιστοσύνης 

 1. Οι αναγνωρισµένοι πάροχοι υπηρεσιών 
εµπιστοσύνης µπορούν να χρησιµοποιούν 
σήµα εµπιστοσύνης «ΕΕ» κατά την 
παρουσίαση και διαφήµιση των 
αναγνωρισµένων υπηρεσιών 
εµπιστοσύνης που προσφέρουν και οι 
οποίες πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζει 
ο παρών κανονισµός . 

 2. Κατά τη χρησιµοποίηση του σήµατος 
εµπιστοσύνης «ΕΕ» για αναγνωρισµένες 
υπηρεσίες εµπιστοσύνης, που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1, οι αναγνωρισµένοι 
πάροχοι υπηρεσιών εµπιστοσύνης είναι 
υπεύθυνοι να εξασφαλίζουν ότι οι 
υπηρεσίες ικανοποιούν όλες τις σχετικές 
απαιτήσεις που ορίζει ο παρών 
κανονισµός. 

 3. Η Επιτροπή καθορίζει µε εκτελεστικές 
πράξεις συγκεκριµένα υποχρεωτικά 
κριτήρια όσον αφορά την παρουσίαση, τη 
σύνθεση, το µέγεθος και το σχέδιο του 
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σήµατος εµπιστοσύνης «ΕΕ» για 
αναγνωρισµένες υπηρεσίες εµπιστοσύνης. 
Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι λαµβάνεται 
δεόντως υπόψη η συµβολή των 
ενδιαφεροµένων µερών, υπό τη µορφή 
µιας αξιολόγησης αντικτύπου, όταν ορίζει 
πρότυπα που θα χρησιµοποιηθούν για 
τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού. 
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εγκρίνονται σύµφωνα µε τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 
παράγραφος 2. 

Αιτιολόγηση 

Το Κοινοβούλιο ζήτησε τη δηµιουργία σήµατος εµπιστοσύνης στο ψήφισµά του της 11ης 

∆εκεµβρίου 2012 σχετικά µε την ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Στόχος είναι η 

ενίσχυση της εµπιστοσύνης των χρηστών στην επιγραµµικότητα µε τη δηµιουργία εύκολα 

αναγνωρίσιµου ευρωπαϊκού σήµατος. ∆εδοµένου του στόχου για την ανύψωση του επιπέδου 

ασφάλειας των επιγραµµικών υπηρεσιών εµπιστοσύνης, ένας αναγνωρισµένος φορέας παροχής 

υπηρεσιών εµπιστοσύνης που σέβεται τις απαιτήσεις που προβλέπονται ιδίως στο άρθρο 19 

πρέπει να µπορεί να επωφελείται από το σήµα αυτό καθώς και από την προστιθέµενη αξία του 

στο ηλεκτρονικό εµπόριο. 

Τροπολογία  84 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 19 

 

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 του φυσικού ή νοµικού 

προσώπου για το οποίο έχει εκδοθεί 

αναγνωρισµένο πιστοποιητικό. 

Οι πληροφορίες αυτές επαληθεύονται από 

τον αναγνωρισµένο πάροχο υπηρεσιών ή 

από εξουσιοδοτηµένο τρίτο µέρος που 

ενεργεί υπό την ευθύνη του 

αναγνωρισµένου παρόχου υπηρεσιών: 

Οι πληροφορίες αυτές επαληθεύονται από 

τον αναγνωρισµένο πάροχο υπηρεσιών ή 

από εξουσιοδοτηµένο τρίτο µέρος που 

ενεργεί υπό την ευθύνη του 

αναγνωρισµένου παρόχου υπηρεσιών: 

α) µε φυσική παρουσία του φυσικού 

προσώπου ή του εξουσιοδοτηµένου 

εκπροσώπου του νοµικού προσώπου ή 

α) µε φυσική παρουσία του φυσικού 

προσώπου ή του εξουσιοδοτηµένου 

εκπροσώπου του νοµικού προσώπου ή 
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β) εξ αποστάσεως, µε τη χρήση µέσων 

ηλεκτρονικής ταυτοποίησης βάσει 

κοινοποιηµένου συστήµατος που εκδίδεται 

σύµφωνα µε το σηµείο α). 

β) εξ αποστάσεως, µε τη χρήση µέσων 

ηλεκτρονικής ταυτοποίησης βάσει 

κοινοποιηµένου συστήµατος που εκδίδεται 

σύµφωνα µε το σηµείο α). 

2. Οι αναγνωρισµένοι πάροχοι υπηρεσιών 

που παρέχουν αναγνωρισµένες υπηρεσίες 

εµπιστοσύνης οφείλουν: 

2. Οι αναγνωρισµένοι πάροχοι υπηρεσιών 

που παρέχουν αναγνωρισµένες υπηρεσίες 

εµπιστοσύνης οφείλουν: 

α) να απασχολούν προσωπικό που διαθέτει 

την απαραίτητη τεχνογνωσία, πείρα και 

προσόντα, εφαρµόζει διοικητικές και 

διαχειριστικές διαδικασίες που 

ανταποκρίνονται σε ευρωπαϊκά ή διεθνή 

πρότυπα και έχει λάβει κατάλληλη 

εκπαίδευση σχετικά µε την ασφάλεια και 

τους κανόνες προστασίας προσωπικών 

δεδοµένων· 

α) να απασχολούν προσωπικό που διαθέτει 

την απαραίτητη τεχνογνωσία, πείρα και 

προσόντα, εφαρµόζει διοικητικές και 

διαχειριστικές διαδικασίες που 

ανταποκρίνονται σε ευρωπαϊκά ή διεθνή 

πρότυπα και έχει λάβει κατάλληλη 

εκπαίδευση σχετικά µε την ασφάλεια και 

τους κανόνες προστασίας προσωπικών 

δεδοµένων· 

β) να αναλαµβάνουν την ευθύνη για τις 

ζηµίες, διατηρώντας επαρκείς 

οικονοµικούς πόρους ή κατάλληλο 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο αστικής ευθύνης· 

β) να αναλαµβάνουν την ευθύνη για τις 

ζηµίες, διατηρώντας επαρκείς 

οικονοµικούς πόρους ή κατάλληλο 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο αστικής ευθύνης· 

γ) προτού συνάψουν συµβατική σχέση, να 

ενηµερώνουν κάθε πρόσωπο που επιθυµεί 

να χρησιµοποιήσει µια αναγνωρισµένη 

υπηρεσία εµπιστοσύνης για τους ακριβείς 

όρους και τις προϋποθέσεις σχετικά µε τη 

χρήση της εν λόγω υπηρεσίας· 

γ) προτού συνάψουν συµβατική σχέση, να 

ενηµερώνουν κάθε πρόσωπο που επιθυµεί 

να χρησιµοποιήσει µια αναγνωρισµένη 

υπηρεσία εµπιστοσύνης για τους ακριβείς 

όρους και τις προϋποθέσεις σχετικά µε τη 

χρήση της εν λόγω υπηρεσίας, καθώς και 
τους περιορισµούς της ευθύνης, µε σαφή 
και διαφανή τρόπο· 

δ) να χρησιµοποιούν αξιόπιστα συστήµατα 
και προϊόντα τα οποία προστατεύονται 

έναντι τροποποίησης και να διασφαλίζουν 

την τεχνική ασφάλεια και αξιοπιστία των 

διεργασιών οι οποίες υποστηρίζονται από 

αυτά· 

δ) να χρησιµοποιούν συστήµατα και 

προϊόντα τα οποία προστατεύονται έναντι 

αυθαίρετης τροποποίησης και να 
διασφαλίζουν την τεχνική ασφάλεια και 

αξιοπιστία των διεργασιών οι οποίες 

υποστηρίζονται από αυτά· 

ε) να χρησιµοποιούν αξιόπιστα συστήµατα 
για την αποθήκευση των δεδοµένων που 

παρέχονται σε αυτούς, σε επαληθεύσιµη 

µορφή, ούτως ώστε: 

ε) να χρησιµοποιούν συστήµατα για την 

αποθήκευση των δεδοµένων που 

παρέχονται σε αυτούς, σε επαληθεύσιµη 

µορφή, ούτως ώστε: 

– να είναι δηµόσια διαθέσιµα µόνο για 

ανάκτηση, εφόσον έχει ληφθεί η 

συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο 

αναφέρονται τα δεδοµένα, 

– να είναι δηµόσια διαθέσιµα µόνο για 

ανάκτηση, εφόσον το εθνικό δίκαιο ή το 
δίκαιο της Ένωσης το επιτρέπει ή έχει 
ληφθεί η συγκατάθεση του προσώπου στο 

οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα, 

– µόνον αρµόδια πρόσωπα να µπορούν να 

διενεργούν καταχωρίσεις και 

τροποποιήσεις, 

– µόνον αρµόδια πρόσωπα να µπορούν να 

διενεργούν καταχωρίσεις και 

τροποποιήσεις, 
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– να µπορεί να ελέγχεται η γνησιότητα των 

πληροφοριών· 

– να µπορεί να ελέγχεται η γνησιότητα των 

πληροφοριών· 

στ) να λαµβάνουν µέτρα κατά της 

πλαστογραφίας και της κλοπής δεδοµένων· 

στ) να λαµβάνουν µέτρα κατά της 

πλαστογραφίας και της κλοπής δεδοµένων· 

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 για κατάλληλη χρονική 

περίοδο, ανεξάρτητα από το αν ο 
αναγνωρισµένος πάροχος υπηρεσιών 
εµπιστοσύνης έχει παύσει να προσφέρει 
αναγνωρισµένες υπηρεσίες εµπιστοσύνης, 
συναφείς πληροφορίες 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 διατήρηση αυτών 
των πληροφοριών περιορίζεται στην 
απαραίτητη χρονική περίοδο. Η 
καταγραφή αυτή δύναται να 

πραγµατοποιείται µε ηλεκτρονικά µέσα· 

η) να διαθέτουν ένα επικαιροποιηµένο 

σχέδιο διακοπής, προκειµένου να 

εξασφαλιστεί η συνέχεια της υπηρεσίας 

σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις που προβλέπει 

το εποπτικό όργανο δυνάµει του άρθρου 

13 παράγραφος 2 στοιχείο γ). 

η) να διαθέτουν ένα επικαιροποιηµένο 

σχέδιο διακοπής, προκειµένου να 

εξασφαλιστεί η συνέχεια της υπηρεσίας 

σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις που προβλέπει 

το εποπτικό όργανο δυνάµει του άρθρου 

13 παράγραφος 2 στοιχείο γ). 

θ) να εξασφαλίζουν τη νόµιµη επεξεργασία 

προσωπικών δεδοµένων σύµφωνα µε το 

άρθρο 11. 

θ) να εξασφαλίζουν τη νόµιµη επεξεργασία 

προσωπικών δεδοµένων σύµφωνα µε το 

άρθρο 11. 

3. Οι αναγνωρισµένοι πάροχοι υπηρεσιών 
εµπιστοσύνης που εκδίδουν 

αναγνωρισµένα πιστοποιητικά 

καταχωρούν στις βάσεις δεδοµένων 

πιστοποιητικών τους την ανάκληση 

οποιουδήποτε τέτοιου πιστοποιητικού 
εντός δέκα λεπτών αφού λάβει χώρα η εν 
λόγω ανάκληση. 

3. Οι αναγνωρισµένοι πάροχοι υπηρεσιών 
εµπιστοσύνης που εκδίδουν 

αναγνωρισµένα πιστοποιητικά 

καταχωρούν στις βάσεις δεδοµένων 

πιστοποιητικών τους την ανάκληση 

οποιουδήποτε τέτοιου πιστοποιητικού 
χωρίς περιττή καθυστέρηση. 

4. Αναφορικά µε την παράγραφο 3, οι 
αναγνωρισµένοι πάροχοι υπηρεσιών 

εµπιστοσύνης που εκδίδουν 

αναγνωρισµένα πιστοποιητικά παρέχουν 

σε κάθε συµβαλλόµενο µέρος πληροφορίες 

για την κατάσταση ισχύος ή την ανάκληση 

των αναγνωρισµένων πιστοποιητικών που 

έχουν εκδοθεί από αυτούς. Οι εν λόγω 
πληροφορίες καθίστανται διαθέσιµες ανά 

πάσα στιγµή τουλάχιστον ανά 

4. Αναφορικά µε την παράγραφο 3, οι 
αναγνωρισµένοι πάροχοι υπηρεσιών 

εµπιστοσύνης που εκδίδουν 

αναγνωρισµένα πιστοποιητικά παρέχουν 

σε κάθε συµβαλλόµενο µέρος πληροφορίες 

για την κατάσταση ισχύος ή την ανάκληση 

των αναγνωρισµένων πιστοποιητικών που 

έχουν εκδοθεί από αυτούς. Οι εν λόγω 
πληροφορίες καθίστανται διαθέσιµες ανά 

πάσα στιγµή τουλάχιστον ανά 
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πιστοποιητικό µε αυτοµατοποιηµένο 

τρόπο, ο οποίος να είναι αξιόπιστος, 
δωρεάν και αποτελεσµατικός. 

πιστοποιητικό µε αυτοµατοποιηµένο 

τρόπο. 

5. Η Επιτροπή δύναται, µε την έκδοση 

εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 

αριθµούς αναφοράς προτύπων για 

αξιόπιστα συστήµατα και προϊόντα. Η 
συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στο άρθρο 19 τεκµαίρεται 
εφόσον τα πρότυπα αυτά πληρούνται από 
αξιόπιστα συστήµατα και προϊόντα. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 

σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης που 

αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. 

Η Επιτροπή δηµοσιεύει τις πράξεις αυτές 

στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

5. Η Επιτροπή δύναται, µε την έκδοση 

εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 

αριθµούς αναφοράς προτύπων για 

συστήµατα και προϊόντα. Η Επιτροπή 
εξασφαλίζει ότι λαµβάνεται δεόντως 
υπόψη η συµβολή των ενδιαφεροµένων 
µερών, υπό τη µορφή µιας αξιολόγησης 
αντικτύπου, όταν ορίζει πρότυπα που θα 
χρησιµοποιηθούν για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισµού. Η συµµόρφωση µε 
τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 19 

επιτυγχάνεται µέσω της συµµόρφωσης 
συστηµάτων και προϊόντων µε αυτά τα 
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. 

Τροπολογία  85 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. ∆εν απορρίπτεται η νοµική ισχύς και 
το παραδεκτό µιας ηλεκτρονικής 
υπογραφής ως αποδεικτικού στοιχείου σε 
νοµικές διαδικασίες µόνο λόγω του 
γεγονότος ότι είναι σε ηλεκτρονική 
µορφή. 

1. Μια ηλεκτρονική υπογραφή έχει 
νοµική ισχύ και µπορεί να γίνει αποδεκτή 
ως αποδεικτικό στοιχείο σε νοµικές 
διαδικασίες. Τεκµαίρεται ότι η 
αναγνωρισµένη ηλεκτρονική υπογραφή 
προσφέρει υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας 
από άλλους τύπους ηλεκτρονικών 
υπογραφών. 

Αιτιολόγηση 

∆εδοµένων των δυσκολιών όσον αφορά τη µετάφραση της γαλλικής εκδοχής της τροπολογίας 43 

του εισηγητή προς την αγγλική γλώσσα, ο εισηγητής αποφάσισε να καταθέσει νέα τροπολογία 

στην αγγλική γλώσσα προκειµένου να επαναδιατυπώσει την παρούσα παράγραφο. 

Τροπολογία  86 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Μια αναγνωρισµένη ηλεκτρονική 

υπογραφή έχει ισοδύναµη νοµική ισχύ µε 
µια ιδιόχειρη υπογραφή. 

2. Μια αναγνωρισµένη ηλεκτρονική 

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

Αιτιολόγηση 

Στη διατύπωση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ φαίνεται να λαµβάνονται καλύτερα υπόψη οι 

διαφορετικές εθνικές δοµές και οι διαδικαστικές απαιτήσεις. 

Τροπολογία  87 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Μια έγκυρη αναγνωρισµένη 
ηλεκτρονική υπογραφή συνιστά εκ 
πρώτης όψεως απόδειξη της γνησιότητας 
και της ακεραιότητας των ηλεκτρονικών 
εγγράφων µε τα οποία συνδέεται. 

Αιτιολόγηση 

Ο όρος «έγκυρη» αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 1 της πρότασης κανονισµού. Μόνον 

εφόσον µια υπογραφή µπορεί να επικυρωθεί, είναι δυνατό να της αποδοθεί ειδική αποδεικτική 

ισχύς. 

Τροπολογία  88 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι αναγνωρισµένες ηλεκτρονικές 

υπογραφές αναγνωρίζονται και είναι 

αποδεκτές σε όλα τα κράτη µέλη. 

3. Οι αναγνωρισµένες ηλεκτρονικές 

υπογραφές αναγνωρίζονται και είναι 

αποδεκτές στα κράτη µέλη και στα 
θεσµικά όργανα της Ένωσης. 
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Τροπολογία  89 

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 για την εκτέλεση µιας συναλλαγής 
απαιτείται ηλεκτρονική υπογραφή µε 

επίπεδο ασφάλειας κατώτερο του επιπέδου 

των αναγνωρισµένων ηλεκτρονικών 

υπογραφών από ένα κράτος µέλος ή από 
θεσµικά και λοιπά όργανα, οργανισµούς 
και υπηρεσίες της Ένωσης, 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 
για την πρόσβαση στην εν λόγω 
επιγραµµική υπηρεσία. 

 

Τροπολογία  90 

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. 

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 επίπεδο 
ασφάλειας από αυτό της αναγνωρισµένης 
ηλεκτρονικής υπογραφής. 

Αιτιολόγηση 

Φραστική βελτίωση. 

Τροπολογία  91 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 6 
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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 

Στον βαθµό που ο ορισµός διαφορετικών επιπέδων ασφάλειας ηλεκτρονικής υπογραφής αποτελεί 

κεντρικό στοιχείο του κανονισµού, η εισηγήτρια δεν κρίνει σκόπιµο το θέµα να παραπεµφθεί σε 

κατ' εξουσιοδότηση πράξη. 

Τροπολογία  92 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 7 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Η Επιτροπή δύναται, µε την έκδοση 

εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 

αριθµούς αναφοράς προτύπων για τα 

επίπεδα ασφάλειας της ηλεκτρονικής 

υπογραφής. Συµµόρφωση µε το επίπεδο 

ασφάλειας που καθορίζεται σε µια κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται 

σύµφωνα µε την παράγραφο 6 τεκµαίρεται 

ότι υπάρχει όταν η ηλεκτρονική υπογραφή 

πληροί τα εν λόγω πρότυπα. Οι εν λόγω 

εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 

σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης που 

αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. 

Η Επιτροπή δηµοσιεύει τις πράξεις αυτές 

στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

7. Η Επιτροπή δύναται, µε την έκδοση 

εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 

αριθµούς αναφοράς προτύπων για τα 

επίπεδα ασφάλειας της ηλεκτρονικής 

υπογραφής. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι 
λαµβάνεται δεόντως υπόψη η συµβολή 
των ενδιαφεροµένων µερών, υπό τη 
µορφή µιας αξιολόγησης αντικτύπου, 
όταν ορίζει πρότυπα που θα 
χρησιµοποιηθούν για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισµού. Συµµόρφωση µε το 
επίπεδο ασφάλειας που καθορίζεται σε µια 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται 

σύµφωνα µε την παράγραφο 6 τεκµαίρεται 

ότι υπάρχει όταν η ηλεκτρονική υπογραφή 

πληροί τα εν λόγω πρότυπα. Οι εν λόγω 

εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 

σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης που 

αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. 

Η Επιτροπή δηµοσιεύει τις πράξεις αυτές 

στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Αιτιολόγηση 

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

χρήση προτύπων. 
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Τροπολογία  93 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 21 – παράγραφος 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Οι εκτελεστικές πράξεις φαίνονται πιο κατάλληλες, ως εκ τούτου, η εν λόγω παράγραφος 

συγχωνεύεται µε την ακόλουθη. 

Τροπολογία  94 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 21 – παράγραφος 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η Επιτροπή δύναται, µε την έκδοση 

εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 

αριθµούς αναφοράς προτύπων για 

αναγνωρισµένα πιστοποιητικά 

ηλεκτρονικής υπογραφής. Η συµµόρφωση 

µε τις απαιτήσεις που ορίζονται στο 

παράρτηµα Ι τεκµαίρεται, εφόσον ένα 

αναγνωρισµένο πιστοποιητικό 

ηλεκτρονικής υπογραφής πληροί τα 

πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές 

πράξεις εγκρίνονται σύµφωνα µε τη 

διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 

άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή 

δηµοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

5. Η Επιτροπή δύναται, µε την έκδοση 

εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 

αριθµούς αναφοράς προτύπων για 

αναγνωρισµένα πιστοποιητικά 

ηλεκτρονικής υπογραφής. Η Επιτροπή 
εξασφαλίζει ότι λαµβάνεται δεόντως 
υπόψη η συµβολή των ενδιαφεροµένων 
µερών, υπό τη µορφή µιας αξιολόγησης 
αντικτύπου, όταν ορίζει πρότυπα που θα 
χρησιµοποιηθούν για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισµού. Η συµµόρφωση µε 
τις απαιτήσεις που ορίζονται στο 

παράρτηµα Ι τεκµαίρεται, εφόσον ένα 

αναγνωρισµένο πιστοποιητικό 

ηλεκτρονικής υπογραφής πληροί τα 

πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές 

πράξεις εγκρίνονται σύµφωνα µε τη 

διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 

άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή 

δηµοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Αιτιολόγηση 

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

χρήση προτύπων. 

Τροπολογία  95 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η Επιτροπή δύναται, µε την έκδοση 

εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 

αριθµούς αναφοράς προτύπων για 

διατάξεις δηµιουργίας αναγνωρισµένης 

ηλεκτρονικής υπογραφής. Η συµµόρφωση 

µε τις απαιτήσεις που ορίζονται στο 

παράρτηµα II τεκµαίρεται, εφόσον µια 

διάταξη δηµιουργίας αναγνωρισµένης 

ηλεκτρονικής υπογραφής πληροί τα 

πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές 

πράξεις εγκρίνονται σύµφωνα µε τη 

διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 

άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή 

δηµοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. Η Επιτροπή δύναται, µε την έκδοση 

εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 

αριθµούς αναφοράς προτύπων για 

διατάξεις δηµιουργίας αναγνωρισµένης 

ηλεκτρονικής υπογραφής. Η Επιτροπή 
εξασφαλίζει ότι λαµβάνεται δεόντως 
υπόψη η συµβολή των ενδιαφεροµένων 
µερών, υπό τη µορφή µιας αξιολόγησης 
αντικτύπου, όταν ορίζει πρότυπα που θα 
χρησιµοποιηθούν για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισµού. Η συµµόρφωση µε 
τις απαιτήσεις που ορίζονται στο 

παράρτηµα II τεκµαίρεται, εφόσον µια 

διάταξη δηµιουργίας αναγνωρισµένης 

ηλεκτρονικής υπογραφής πληροί τα 

πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές 

πράξεις εγκρίνονται σύµφωνα µε τη 

διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 

άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή 

δηµοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Τροπολογία  96 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 23 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι διατάξεις δηµιουργίας 

αναγνωρισµένης ηλεκτρονικής υπογραφής 

µπορούν να πιστοποιούνται από αρµόδια 
δηµόσια ή ιδιωτικά όργανα ορισµένα από 

τα κράτη µέλη, υπό την προϋπόθεση ότι 

αυτά έχουν υποβληθεί σε διαδικασία 

αξιολόγησης της ασφάλειας διενεργούµενη 

σύµφωνα µε κάποιο από τα πρότυπα για 

1. Οι διατάξεις δηµιουργίας 

αναγνωρισµένης ηλεκτρονικής υπογραφής 

πιστοποιούνται από αρµόδια δηµόσια ή 

ιδιωτικά όργανα ορισµένα από τα κράτη 

µέλη, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά έχουν 

υποβληθεί σε διαδικασία αξιολόγησης της 

ασφάλειας διενεργούµενη σύµφωνα µε 

κάποιο από τα πρότυπα για την εκτίµηση 
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την εκτίµηση της ασφάλειας των 

προϊόντων πληροφορικής που 

περιλαµβάνονται σε κατάλογο τον οποίο 

καταρτίζει η Επιτροπή µέσω εκτελεστικών 

πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

εγκρίνονται σύµφωνα µε τη διαδικασία 

εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 

παράγραφος 2. Η Επιτροπή δηµοσιεύει τις 

πράξεις αυτές στην Επίσηµη Εφηµερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

της ασφάλειας των προϊόντων 

πληροφορικής που περιλαµβάνονται σε 

κατάλογο τον οποίο καταρτίζει η Επιτροπή 

µέσω εκτελεστικών πράξεων. Η Επιτροπή 
εξασφαλίζει ότι λαµβάνεται δεόντως 
υπόψη η συµβολή των ενδιαφεροµένων 
µερών, υπό τη µορφή µιας αξιολόγησης 
αντικτύπου, όταν ορίζει πρότυπα που θα 
χρησιµοποιηθούν για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισµού. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 

σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης που 

αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. 

Η Επιτροπή δηµοσιεύει τις πράξεις αυτές 

στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

2. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην 

Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη τα 

ονόµατα και τις διευθύνσεις των δηµόσιων 

ή ιδιωτικών οργάνων που καθορίζουν 

σύµφωνα µε την παράγραφο 1. 

2. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην 

Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη τα 

ονόµατα και τις διευθύνσεις των δηµόσιων 

ή ιδιωτικών οργάνων που καθορίζουν 

σύµφωνα µε την 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. 

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  97 

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 

3. Η Επιτροπή δύναται να καθορίζει, µε 

την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, τις 

µορφές και τις διαδικασίες που ισχύουν για 

το σκοπό της παραγράφου 1. Οι εν λόγω 

εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 

σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης που 



 

 

 PE529.680/ 66 

 EL 

εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 

παράγραφος 2. 

αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. 

 

Τροπολογία  98 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 25 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η Επιτροπή δύναται, µε την έκδοση 

εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 

αριθµούς αναφοράς προτύπων για την 

επικύρωση αναγνωρισµένων ηλεκτρονικών 

υπογραφών. Η συµµόρφωση µε τις 

απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 

1 τεκµαίρεται, εφόσον η επικύρωση των 

αναγνωρισµένων ηλεκτρονικών 

υπογραφών πληροί τα πρότυπα αυτά. Οι εν 

λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 

σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης που 

αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. 

Η Επιτροπή δηµοσιεύει τις πράξεις αυτές 

στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

3. Η Επιτροπή δύναται, µε την έκδοση 

εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 

αριθµούς αναφοράς προτύπων για την 

επικύρωση αναγνωρισµένων ηλεκτρονικών 

υπογραφών. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι 
λαµβάνεται δεόντως υπόψη η συµβολή 
των ενδιαφεροµένων µερών, υπό τη 
µορφή µιας αξιολόγησης αντικτύπου, 
όταν ορίζει πρότυπα που θα 
χρησιµοποιηθούν για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισµού. Η συµµόρφωση µε 
τις απαιτήσεις που ορίζονται στην 

παράγραφο 1 τεκµαίρεται, εφόσον η 

επικύρωση των αναγνωρισµένων 

ηλεκτρονικών υπογραφών πληροί τα 

πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές 

πράξεις εγκρίνονται σύµφωνα µε τη 

διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 

άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή 

δηµοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Τροπολογία  99 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 26 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η Επιτροπή δύναται, µε την έκδοση 

εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 

αριθµούς αναφοράς προτύπων για τις 

αναγνωρισµένες υπηρεσίες επικύρωσης 

που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η 

συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις που 

προβλέπονται στο σηµείο β) της 

παραγράφου 1 τεκµαίρεται στην 

περίπτωση που η υπηρεσία επικύρωσης 

2. Η Επιτροπή δύναται, µε την έκδοση 

εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 

αριθµούς αναφοράς προτύπων για τις 

αναγνωρισµένες υπηρεσίες επικύρωσης 

που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η 
Επιτροπή εξασφαλίζει ότι λαµβάνεται 
δεόντως υπόψη η συµβολή των 
ενδιαφεροµένων µερών, υπό τη µορφή 
µιας αξιολόγησης αντικτύπου, όταν ορίζει 
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αναγνωρισµένων ηλεκτρονικών 

υπογραφών πληροί τα πρότυπα αυτά. Οι εν 

λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 

σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης που 

αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. 

Η Επιτροπή δηµοσιεύει τις πράξεις αυτές 

στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

πρότυπα που θα χρησιµοποιηθούν για 
τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού. 
Η συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις που 

προβλέπονται στο σηµείο β) της 

παραγράφου 1 τεκµαίρεται στην 

περίπτωση που η υπηρεσία επικύρωσης 

αναγνωρισµένων ηλεκτρονικών 

υπογραφών πληροί τα πρότυπα αυτά. Οι εν 

λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 

σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης που 

αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. 

Η Επιτροπή δηµοσιεύει τις πράξεις αυτές 

στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 

Τροπολογία  100 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 27 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η Επιτροπή δύναται, µε την έκδοση 

εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 

αριθµούς αναφοράς προτύπων για τη 

διαφύλαξη αναγνωρισµένων ηλεκτρονικών 

υπογραφών. Η συµµόρφωση µε τις 

απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 

1 τεκµαίρεται, εφόσον οι ρυθµίσεις για τη 

διαφύλαξη των αναγνωρισµένων 

ηλεκτρονικών υπογραφών πληρούν τα 

πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές 

πράξεις εγκρίνονται σύµφωνα µε τη 

διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 

άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή 

δηµοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

3. Η Επιτροπή δύναται, µε την έκδοση 

εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 

αριθµούς αναφοράς προτύπων για τη 

διαφύλαξη αναγνωρισµένων ηλεκτρονικών 

υπογραφών. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι 
λαµβάνεται δεόντως υπόψη η συµβολή 
των ενδιαφεροµένων µερών, υπό τη 
µορφή µιας αξιολόγησης αντικτύπου, 
όταν ορίζει πρότυπα που θα 
χρησιµοποιηθούν για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισµού. Η συµµόρφωση µε 
τις απαιτήσεις που ορίζονται στην 

παράγραφο 1 τεκµαίρεται, εφόσον οι 

ρυθµίσεις για τη διαφύλαξη των 

αναγνωρισµένων ηλεκτρονικών 

υπογραφών πληρούν τα πρότυπα αυτά. Οι 

εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 

σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης που 

αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. 

Η Επιτροπή δηµοσιεύει τις πράξεις αυτές 

στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 

Τροπολογία  101 

Πρόταση κανονισµού 
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Άρθρο 28 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

2. Μια έγκυρη αναγνωρισµένη 
ηλεκτρονική σφραγίδα συνιστά, 
τουλάχιστον εκ πρώτης όψεως, απόδειξη 
της γνησιότητας και της ακεραιότητας των 
ηλεκτρονικών εγγράφων µε τα οποία 
συνδέεται. This shall be without prejudice 
to national law on powers of attorney and 
representation. 

 

Τροπολογία  102 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 28 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι αναγνωρισµένες ηλεκτρονικές 

σφραγίδες αναγνωρίζονται και είναι 
αποδεκτές σε όλα τα κράτη µέλη. 

3. Οι αναγνωρισµένες ηλεκτρονικές 

σφραγίδες αναγνωρίζονται σε όλα τα 

κράτη µέλη. 

Αιτιολόγηση 

Η διαφορά µεταξύ των όρων «αναγνωρισµένος» και «αποδεκτός» δεν είναι σαφής. Η εν λόγω 

παράγραφος, σε αντίθεση µε τις αντίστοιχες διατάξεις για τις ηλεκτρονικές υπογραφές, δεν 

διαγράφεται διότι η έννοια της (ηλεκτρονικής) σφραγίδας δεν υπάρχει σε όλα τα κράτη µέλη. 

Τροπολογία  103 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 28 – παράγραφος 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Εάν απαιτείται ηλεκτρονική σφραγίδα 

µε επίπεδο ασφάλειας κατώτερο του 

επιπέδου των αναγνωρισµένων 

ηλεκτρονικών σφραγίδων, ιδίως από ένα 

κράτος µέλος για την εκτίµηση 

επιγραµµικής υπηρεσίας που παρέχεται 

από όργανο του δηµόσιου τοµέα βάσει 

δέουσας εκτίµησης των κινδύνων που 

συνεπάγεται µια τέτοια υπηρεσία, όλες οι 

ηλεκτρονικές σφραγίδες µε τουλάχιστον το 

ίδιο επίπεδο ασφάλειας θα είναι αποδεκτές. 

4. Εάν απαιτείται ηλεκτρονική σφραγίδα 

µε επίπεδο ασφάλειας κατώτερο του 

επιπέδου των αναγνωρισµένων 

ηλεκτρονικών σφραγίδων, 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 

για την πρόσβαση στην εν λόγω 
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επιγραµµική υπηρεσία. 

Αιτιολόγηση 

Φραστική βελτίωση. 

Τροπολογία  104 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 28 – παράγραφος 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Τα κράτη µέλη δεν θα ζητούν, για 
σκοπούς πρόσβασης σε επιγραµµική 

υπηρεσία που παρέχεται από όργανο του 

δηµόσιου τοµέα, ηλεκτρονική σφραγίδα µε 

υψηλότερο βαθµό ασφάλειας από αυτόν 

των αναγνωρισµένων ηλεκτρονικών 

σφραγίδων. 

5. Τα κράτη µέλη δεν θα ζητούν, για 
σκοπούς διασυνοριακής πρόσβασης σε 
επιγραµµική υπηρεσία που παρέχεται από 

όργανο του δηµόσιου τοµέα, ηλεκτρονική 

σφραγίδα µε υψηλότερο βαθµό ασφάλειας 

από αυτόν των αναγνωρισµένων 

ηλεκτρονικών σφραγίδων. 

Αιτιολόγηση 

Φραστική βελτίωση. 

Τροπολογία  105 

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 

Στον βαθµό που ο ορισµός διαφορετικών επιπέδων ασφάλειας ηλεκτρονικής υπογραφής αποτελεί 

κεντρικό στοιχείο του κανονισµού, η εισηγήτρια δεν κρίνει σκόπιµο το θέµα να παραπεµφθεί σε 

κατ' εξουσιοδότηση πράξη. 

Τροπολογία  106 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 28 – παράγραφος 7 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Η Επιτροπή δύναται, µε την έκδοση 

εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 

αριθµούς αναφοράς προτύπων για τα 

επίπεδα ασφάλειας των ηλεκτρονικών 

σφραγίδων. Συµµόρφωση µε το επίπεδο 

ασφάλειας που καθορίζεται σε µια κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται 

σύµφωνα µε την παράγραφο 6 τεκµαίρεται 

ότι υπάρχει όταν η ηλεκτρονική σφραγίδα 

πληροί τα εν λόγω πρότυπα. Οι εν λόγω 

εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 

σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης που 

αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. 

Η Επιτροπή δηµοσιεύει τις πράξεις αυτές 

στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

7. Η Επιτροπή δύναται, µε την έκδοση 

εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 

αριθµούς αναφοράς προτύπων για τα 

επίπεδα ασφάλειας των ηλεκτρονικών 

σφραγίδων. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι 
λαµβάνεται δεόντως υπόψη η συµβολή 
των ενδιαφεροµένων µερών, υπό τη 
µορφή µιας αξιολόγησης αντικτύπου, 
όταν ορίζει πρότυπα που θα 
χρησιµοποιηθούν για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισµού. Συµµόρφωση µε το 
επίπεδο ασφάλειας που καθορίζεται σε µια 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται 

σύµφωνα µε την παράγραφο 6 τεκµαίρεται 

ότι υπάρχει όταν η ηλεκτρονική σφραγίδα 

πληροί τα εν λόγω πρότυπα. Οι εν λόγω 

εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 

σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης που 

αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. 

Η Επιτροπή δηµοσιεύει τις πράξεις αυτές 

στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Αιτιολόγηση 

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

χρήση προτύπων. 

Τροπολογία  107 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 29 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα αναγνωρισµένα πιστοποιητικά 

ηλεκτρονικής σφραγίδας δεν υπόκεινται σε 

οποιαδήποτε υποχρεωτική απαίτηση πέραν 

εκείνων που ορίζονται στο παράρτηµα ΙΙΙ. 

2. Τα αναγνωρισµένα πιστοποιητικά 

ηλεκτρονικής σφραγίδας για διασυνοριακή 
χρήση δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε 
υποχρεωτική απαίτηση πέραν εκείνων που 

ορίζονται στο παράρτηµα ΙΙΙ. 

 

Τροπολογία  108 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 29 – παράγραφος 5 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η Επιτροπή δύναται, µε την έκδοση 

εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 

αριθµούς αναφοράς προτύπων για 

αναγνωρισµένα πιστοποιητικά 

ηλεκτρονικής σφραγίδας. Η συµµόρφωση 

µε τις απαιτήσεις που ορίζονται στο 

παράρτηµα ΙΙΙ τεκµαίρεται, εφόσον ένα 

αναγνωρισµένο πιστοποιητικό 

ηλεκτρονικής σφραγίδας πληροί τα 

πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές 

πράξεις εγκρίνονται σύµφωνα µε τη 

διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 

άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή 

δηµοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

5. Η Επιτροπή δύναται, µε την έκδοση 

εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 

αριθµούς αναφοράς προτύπων για 

αναγνωρισµένα πιστοποιητικά 

ηλεκτρονικής σφραγίδας. Η Επιτροπή 
εξασφαλίζει ότι λαµβάνεται δεόντως 
υπόψη η συµβολή των ενδιαφεροµένων 
µερών, υπό τη µορφή µιας αξιολόγησης 
αντικτύπου, όταν ορίζει πρότυπα που θα 
χρησιµοποιηθούν για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισµού. Η συµµόρφωση µε 
τις απαιτήσεις που ορίζονται στο 

παράρτηµα ΙΙΙ τεκµαίρεται, εφόσον ένα 

αναγνωρισµένο πιστοποιητικό 

ηλεκτρονικής σφραγίδας πληροί τα 

πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές 

πράξεις εγκρίνονται σύµφωνα µε τη 

διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 

άρθρο 39 παράγραφος 2. Η Επιτροπή 

δηµοσιεύει τις πράξεις αυτές στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Τροπολογία  109 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το άρθρο 22 ισχύει κατ’ αναλογία για 

τις απαιτήσεις για τις διατάξεις 

δηµιουργίας αναγνωρισµένης 

ηλεκτρονικής σφραγίδας. 

1. Το άρθρο 22 ισχύει κατ’ αναλογία για 

τις απαιτήσεις για τις διατάξεις 

δηµιουργίας αναγνωρισµένης 

ηλεκτρονικής σφραγίδας και/ή 
χρονοσφραγίδας. 

 

Τροπολογία  110 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το άρθρο 23 ισχύει κατ’ αναλογία για 

την πιστοποίηση των διατάξεων 

δηµιουργίας αναγνωρισµένης 

2. Το άρθρο 23 ισχύει κατ’ αναλογία για 

την πιστοποίηση των διατάξεων 

δηµιουργίας αναγνωρισµένης 
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ηλεκτρονικής σφραγίδας. ηλεκτρονικής σφραγίδας και/ή 
χρονοσφραγίδας. 

 

Τροπολογία  111 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Το άρθρο 24 ισχύει κατ’ αναλογία για τη 

δηµοσίευση καταλόγου διατάξεων 

δηµιουργίας αναγνωρισµένης 

ηλεκτρονικής σφραγίδας. 

3. Το άρθρο 24 ισχύει κατ’ αναλογία για τη 

δηµοσίευση καταλόγου διατάξεων 

δηµιουργίας αναγνωρισµένης 

ηλεκτρονικής σφραγίδας και/ή 
χρονοσφραγίδας. 

 

Τροπολογία  112 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 31 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα άρθρα 25, 26 και 27 εφαρµόζονται κατ’ 

αναλογίαν στην επικύρωση και διαφύλαξη 

των αναγνωρισµένων ηλεκτρονικών 

σφραγίδων. 

Τα άρθρα 25, 26 και 27 εφαρµόζονται κατ’ 

αναλογίαν στην επικύρωση και διαφύλαξη 

των αναγνωρισµένων ηλεκτρονικών 

σφραγίδων και/ή χρονοσφραγίδων. 

 

Τροπολογία  113 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 32 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η αναγνωρισµένη ηλεκτρονική 
χρονοσφραγίδα χαίρει του νοµικού 
τεκµηρίου της διασφάλισης του χρόνου 
που αναφέρει και της ακεραιότητας των 
στοιχείων από τα οποία εξαρτάται ο 
χρόνος. 

2. Μια αναγνωρισµένη ηλεκτρονική 
χρονοσφραγίδα αποτελεί τουλάχιστον εκ 
πρώτης όψεως απόδειξη της ορθότητας 
του χρόνου που αναφέρει και της 

ακεραιότητας του ηλεκτρονικού εγγράφου 
που την φέρει. 

 

Τροπολογία  114 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 33 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Μια αναγνωρισµένη ηλεκτρονική 

χρονοσφραγίδα πληροί τις ακόλουθες 

απαιτήσεις: 

1. Μια αναγνωρισµένη ηλεκτρονική 

χρονοσφραγίδα πληροί τις ακόλουθες 

απαιτήσεις: 

α) είναι απόλυτα συγχρονισµένη µε τη 

Συντονισµένη Παγκόσµια Ώρα (UTC) 

κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείεται 

κάθε δυνατότητα αλλαγής των δεδοµένων 

χωρίς να µπορεί να εντοπιστεί·  

α) είναι απόλυτα συγχρονισµένη µε τη 

Συντονισµένη Παγκόσµια Ώρα (UTC) 

κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείεται 

κάθε δυνατότητα αλλαγής των δεδοµένων 

χωρίς να µπορεί να εντοπιστεί·  

β) βασίζεται σε µια ακριβή χρονική πηγή· β) βασίζεται σε µια ακριβή χρονική πηγή· 

γ) εκδίδεται από αναγνωρισµένο πάροχο 

υπηρεσιών εµπιστοσύνης· 

γ) εκδίδεται από αναγνωρισµένο πάροχο 

υπηρεσιών εµπιστοσύνης· 

δ) φέρει προηγµένη ηλεκτρονική 

υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική 

σφραγίδα του αναγνωρισµένου παρόχου 

υπηρεσιών εµπιστοσύνης ή έχει υπογραφεί 
µε κάποια άλλη ανάλογη µέθοδο. 

δ) φέρει προηγµένη ηλεκτρονική 

υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική 

σφραγίδα του αναγνωρισµένου παρόχου 

υπηρεσιών εµπιστοσύνης. 

2. Η Επιτροπή δύναται, µε την έκδοση 

εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 

αριθµούς αναφοράς προτύπων για την 

ακριβή σύνδεση του χρόνου µε τα στοιχεία 

και µια ακριβή χρονική πηγή. Η 

συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στην παράγραφο 1 τεκµαίρεται, 

εφόσον ο ακριβής συσχετισµός του χρόνου 

µε τα δεδοµένα και η ακριβής χρονική 

πηγή πληρούν τα πρότυπα αυτά. Οι εν 

λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 

σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης που 

αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. 

2. Η Επιτροπή δύναται, µε την έκδοση 

εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 

αριθµούς αναφοράς προτύπων για την 

ακριβή σύνδεση του χρόνου µε τα στοιχεία 

και µια ακριβή χρονική πηγή. Η Επιτροπή 
εξασφαλίζει ότι λαµβάνεται δεόντως 
υπόψη η συµβολή των ενδιαφεροµένων 
µερών, υπό τη µορφή µιας αξιολόγησης 
αντικτύπου, όταν ορίζει πρότυπα που θα 
χρησιµοποιηθούν για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισµού. Η συµµόρφωση µε 
τις απαιτήσεις που ορίζονται στην 

παράγραφο 1 τεκµαίρεται, εφόσον ο 

ακριβής συσχετισµός του χρόνου µε τα 

δεδοµένα και η ακριβής χρονική πηγή 

πληρούν τα πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω 

εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 

σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης που 

αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. 

Η Επιτροπή δηµοσιεύει τις πράξεις αυτές 

στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Η Επιτροπή δηµοσιεύει τις πράξεις αυτές 

στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 

Τροπολογία  115 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 34 – παράγραφος 2 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ένα έγγραφο που φέρει αναγνωρισµένη 
ηλεκτρονική υπογραφή ή αναγνωρισµένη 

ηλεκτρονική σφραγίδα του προσώπου που 
είναι αρµόδιο να εκδώσει το σχετικό 
έγγραφο, χαίρει του νοµικού τεκµηρίου 
γνησιότητας και ακεραιότητας, υπό την 
προϋπόθεση ότι το έγγραφο δεν περιέχει 

δυναµικά χαρακτηριστικά, ικανά να 

αλλάξουν αυτόµατα το έγγραφο. 

2. Ένα έγγραφο που φέρει αναγνωρισµένη 
ηλεκτρονική υπογραφή ή αναγνωρισµένη 

ηλεκτρονική σφραγίδα έχει ισοδύναµη 
νοµική ισχύ µε ένα έντυπο έγγραφο που 
φέρει ιδιόχειρη υπογραφή ή έντυπη 
σφραγίδα, αν υπάρχει σύµφωνα µε την 
εθνική νοµοθεσία, υπό την προϋπόθεση 
ότι το έγγραφο δεν περιέχει δυναµικά 

χαρακτηριστικά, ικανά να αλλάξουν 

αυτόµατα το έγγραφο 

 

Τροπολογία  116 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 34 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Το άρθρο 34 παράγραφος 3 θα έθετε εν αµφιβόλω το αποδεδειγµένα αποτελεσµατικό µέσο της 

επισηµείωσης (apostille) για την αναγνώριση εγγράφων από το εξωτερικό, το οποίο θα έπρεπε να 

ρυθµιστεί εκ νέου από την Επιτροπή. 

Τροπολογία  117 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 34 – παράγραφος 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η Επιτροπή δύναται, µε την έκδοση διαγράφεται 
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εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 
µορφές ηλεκτρονικών υπογραφών και 
σφραγίδων που γίνονται αποδεκτές όποτε 
ζητείται υπογεγραµµένο ή σφραγισµένο 
έγγραφο από ένα κράτος µέλος για την 
παροχή µιας επιγραµµικής υπηρεσίας που 
παρέχεται από όργανο του δηµόσιου 
τοµέα αναφερόµενης στην παράγραφο 2. 
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εγκρίνονται σύµφωνα µε τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 39 
παράγραφος 2. 

 

Τροπολογία  118 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 35 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα δεδοµένα που αποστέλλονται ή 

λαµβάνονται µέσω µιας υπηρεσίας 

ηλεκτρονικής παράδοσης γίνονται δεκτά 

ως αποδεικτικό στοιχείο σε περίπτωση 

άσκησης προσφυγής στη δικαιοσύνη σε 
σχέση µε την ακεραιότητα των 
δεδοµένων και τη βεβαιότητα για την 
ηµεροµηνία και ώρα κατά την οποία τα 
δεδοµένα εστάλησαν σε έναν 
καθορισµένο αποδέκτη ή ελήφθησαν από 
αυτόν. 

1. Τα δεδοµένα που αποστέλλονται ή 

λαµβάνονται µέσω µιας υπηρεσίας 

ηλεκτρονικής παράδοσης γίνονται δεκτά 

ως αποδεικτικό στοιχείο σε περίπτωση 

άσκησης προσφυγής στη δικαιοσύνη.  

 

Τροπολογία  119 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 35 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα δεδοµένα που αποστέλλονται ή 
λαµβάνονται µε τη χρήση µιας 

αναγνωρισµένης υπηρεσίας ηλεκτρονικής 

παράδοσης χαίρουν του νοµικού 
τεκµηρίου της ακεραιότητας των 
δεδοµένων και της ακρίβειας της 
ηµεροµηνίας και ώρας αποστολής ή λήψης 

των δεδοµένων που δηλώνονται από το 

αναγνωρισµένο σύστηµα ηλεκτρονικής 

2. Τα δεδοµένα που αποστέλλονται ή 
λαµβάνονται µε τη χρήση µιας 

αναγνωρισµένης υπηρεσίας ηλεκτρονικής 

παράδοσης συνιστούν, τουλάχιστον εκ 
πρώτης όψεως, απόδειξη της 
γνησιότητας των δεδοµένων και της 
ορθότητας της ηµεροµηνίας και ώρας 
αποστολής ή λήψης των δεδοµένων που 

δηλώνονται από το αναγνωρισµένο 
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παράδοσης. σύστηµα ηλεκτρονικής παράδοσης. 

 

Τροπολογία  120 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 35 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Το παρόν άρθρο ισχύει µε την 
επιφύλαξη των διατάξεων του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1348/2000. 

 

Τροπολογία  121 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 35 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η Επιτροπή είναι αρµόδια για την 
έγκριση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, 
σύµφωνα µε το άρθρο 38, σχετικά µε τον 
προσδιορισµό µηχανισµών για την 
αποστολή και λήψη δεδοµένων µε τη 
χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής 
παράδοσης που θα χρησιµοποιηθούν για 
την προώθηση της διαλειτουργικότητας 
µεταξύ των υπηρεσιών ηλεκτρονικής 
παράδοσης. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  122 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 36 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η Επιτροπή δύναται, µέσω 

εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 

αριθµούς αναφοράς προτύπων για 

διαδικασίες αποστολής και λήψης 

δεδοµένων. Η συµµόρφωση µε τις 

απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 

1 τεκµαίρεται, εφόσον η διαδικασία 

αποστολής και λήψης δεδοµένων πληροί 

τα πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές 

2. Η Επιτροπή δύναται, µέσω 

εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 

αριθµούς αναφοράς προτύπων για 

διαδικασίες αποστολής και λήψης 

δεδοµένων. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι 
λαµβάνεται δεόντως υπόψη η συµβολή 
των ενδιαφεροµένων µερών, υπό τη 
µορφή µιας αξιολόγησης αντικτύπου, 
όταν ορίζει πρότυπα που θα 
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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. 

χρησιµοποιηθούν για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισµού. Η συµµόρφωση µε 
τις απαιτήσεις που ορίζονται στην 

παράγραφο 1 τεκµαίρεται, εφόσον η 

διαδικασία αποστολής και λήψης 

δεδοµένων πληροί τα πρότυπα αυτά. Οι εν 

λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 

σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης που 

αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. 

Η Επιτροπή δηµοσιεύει τις πράξεις αυτές 

στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 

Τροπολογία  123 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 37 – παράγραφος 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η Επιτροπή δύναται, µέσω 

εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 

αριθµούς αναφοράς προτύπων για 

αναγνωρισµένα πιστοποιητικά γνησιότητας 

ιστοτόπων . Η συµµόρφωση µε τις 

απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτηµα 

IV τεκµαίρεται, εφόσον ένα 

αναγνωρισµένο πιστοποιητικό γνησιότητας 

ιστοτόπου πληροί τα πρότυπα αυτά. Οι εν 

λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 

σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης που 

αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. 

Η Επιτροπή δηµοσιεύει τις πράξεις αυτές 

στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

4. Η Επιτροπή δύναται, µέσω 

εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει 

αριθµούς αναφοράς προτύπων για 

αναγνωρισµένα πιστοποιητικά γνησιότητας 

ιστοτόπων. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι 
λαµβάνεται δεόντως υπόψη η συµβολή 
των ενδιαφεροµένων µερών, υπό τη 
µορφή µιας αξιολόγησης αντικτύπου, 
όταν ορίζει πρότυπα που θα 
χρησιµοποιηθούν για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισµού. Η συµµόρφωση µε 
τις απαιτήσεις που ορίζονται στο 

παράρτηµα IV τεκµαίρεται, εφόσον ένα 

αναγνωρισµένο πιστοποιητικό γνησιότητας 

ιστοτόπου πληροί τα πρότυπα αυτά. Οι εν 

λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 

σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης που 

αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2. 

Η Επιτροπή δηµοσιεύει τις πράξεις αυτές 

στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Αιτιολόγηση 

Η εν λόγω τροποποίηση αφορά κάθε άρθρο στο οποίο αναφέρεται η χρήση προτύπων, σε 

ολόκληρο το κείµενο. 
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Τροπολογία  124 

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 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 8 

παράγραφος 3, το άρθρο 20 παράγραφος 6, 

το άρθρο 21 παράγραφος 4, το άρθρο 23 

παράγραφος 3, το άρθρο 25 παράγραφος 2, 

το άρθρο 27 παράγραφος 2, το άρθρο 28 

παράγραφος 6, το άρθρο 29 παράγραφος 4, 

το άρθρο 30 παράγραφος 2, το άρθρο 31, 

το άρθρο 35 παράγραφος 3 και το άρθρο 

37 παράγραφος 3, ανατίθεται στην 

Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την 
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισµού. Η Επιτροπή υποβάλλει 
έκθεση σχετικά µε τις εξουσίες που της 
έχουν ανατεθεί το αργότερο έξι µήνες 
πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε 
ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται 
αυτοµάτως για περιόδους ίδιας 
διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο προβάλλουν 
αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών 
µηνών πριν από τη λήξη της κάθε 
περιόδου. 

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 

3. Η ανάθεση της εξουσίας που αναφέρεται 

στο άρθρο 8 παράγραφος 3, 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 
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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. ∆εν επηρεάζει την εγκυρότητα 

οποιωνδήποτε κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ. 

δηµοσίευση της απόφασης στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 

µεταγενέστερη ηµεροµηνία που ορίζεται 

σε αυτήν. ∆εν επηρεάζει την εγκυρότητα 

οποιωνδήποτε κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ. 

4. Μόλις εκδώσει µια κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 

ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συµβούλιο. 

4. Μόλις εκδώσει µια κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 

ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συµβούλιο. Η Επιτροπή δεν 
δύναται να εκδώσει πράξη κατ' 
εξουσιοδότηση χωρίς προηγούµενη 
διαβούλευση µε τους ενδιαφερόµενους 
κύκλους. 

5. Οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που 

εκδίδονται σύµφωνα µε άρθρο 8 

παράγραφος 3, το άρθρο 13 παράγραφος 
5, το άρθρο 15 παράγραφος 5, το άρθρο 
16 παράγραφος 5, το άρθρο 18 
παράγραφος 5, το άρθρο 20 παράγραφος 
6, το άρθρο 21 παράγραφος 4, το άρθρο 23 

παράγραφος 3, το άρθρο 25 παράγραφος 2, 

το άρθρο 27 παράγραφος 2, το άρθρο 28 

παράγραφος 6, το άρθρο 29 παράγραφος 4, 

το άρθρο 30 παράγραφος 2, το άρθρο 31, 

το άρθρο 35 παράγραφος 3 και το άρθρο 

37 παράγραφος 3 τίθενται σε ισχύ µόνο 

εφόσον δεν προβληθεί καµία ένσταση είτε 

από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από 

το Συµβούλιο, εντός προθεσµίας δύο 
µηνών από την κοινοποίηση της πράξης 

αυτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συµβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της 

περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο 

ενηµερώσουν αµφότερα την Επιτροπή ότι 

δεν πρόκειται να προβάλουν ενστάσεις. Η 

περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο 

µήνες µε πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου. 

5. Οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που 

εκδίδονται σύµφωνα µε άρθρο 8 

παράγραφος 3, το άρθρο 20 παράγραφος 6, 

το άρθρο 21 παράγραφος 4, το άρθρο 23 

παράγραφος 3, το άρθρο 25 παράγραφος 2, 

το άρθρο 27 παράγραφος 2, το άρθρο 28 

παράγραφος 6, το άρθρο 29 παράγραφος 4, 

το άρθρο 30 παράγραφος 2, το άρθρο 31, 

το άρθρο 35 παράγραφος 3 και το άρθρο 

37 παράγραφος 3 τίθενται σε ισχύ µόνο 

εφόσον δεν προβληθεί καµία ένσταση είτε 

από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από 

το Συµβούλιο, εντός προθεσµίας τριών 
µηνών από την κοινοποίηση της πράξης 

αυτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συµβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της 

περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο 

ενηµερώσουν αµφότερα την Επιτροπή ότι 

δεν πρόκειται να προβάλουν ενστάσεις. Η 

περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο 

µήνες µε πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου. 

 

Τροπολογία  125 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 39 – παράγραφος 1 α (νέα) 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. ∆εν είναι δυνατή η έκδοση πράξεων 
κατ' εξουσιοδότηση βάσει του παρόντος 
κανονισµού χωρίς προηγούµενη 
διαβούλευση µε τον κλάδο και τους 
σχετικούς ενδιαφερόµενους κύκλους. 

 

Τροπολογία  126 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 39 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα 

παράγραφο, εφαρµόζεται το άρθρο 5 του 
κανονισµού αριθ. 182/2011. 

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα 

παράγραφο, εφαρµόζεται το άρθρο 4 του 
κανονισµού αριθ. 182/2011. 

 

Τροπολογία  127 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 40 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έκθεση για 

την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού. 

Η πρώτη έκθεση υποβάλλεται εντός 

τεσσάρων ετών από την έναρξη ισχύος του 

παρόντος κανονισµού. Οι επόµενες 

εκθέσεις υποβάλλονται εν συνεχεία ανά 

τετραετία. 

1. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έκθεση για 

την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού. 

Η πρώτη έκθεση υποβάλλεται εντός δύο 

ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος 

κανονισµού. Οι επόµενες εκθέσεις 

υποβάλλονται εν συνεχεία ανά τετραετία, 
συνοδευόµενες, εάν αυτό κριθεί 
απαραίτητο, από κατάλληλες νοµοθετικές 
προτάσεις. 

 1α. Η εν λόγω έκθεση πρέπει αν αξιολογεί 
κατά πόσον χρειάζεται να αλλάξει το 
πεδίο εφαρµογής του παρόντος 
κανονισµού για προσαρµογή στις 
εξελίξεις της τεχνολογίας, της αγοράς και 
του νοµικού πλαισίου στα κράτη µέλη και 
διεθνώς· γενικότερα, η έκθεση πρέπει να 
αναφέρει κατά πόσον ο κανονισµός 
έδωσε τη δυνατότητα να επιτευχθούν οι 
στόχοι που καθορίστηκαν για την 
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ενίσχυση του κλίµατος εµπιστοσύνης στο 
επιγραµµικό περιβάλλον. 

 

Τροπολογία  128 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα II – σηµείο 1 – στοιχείο γ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) τα δεδοµένα δηµιουργίας ηλεκτρονικής 
υπογραφής που χρησιµοποιούνται για την 

παραγωγή ηλεκτρονικής υπογραφής δεν 

µπορούν, µε εύλογη βεβαιότητα, να 
αντληθούν από αλλού και ότι η 

ηλεκτρονική υπογραφή προστατεύεται από 

πλαστογραφία µε τα µέσα της σύγχρονης 

τεχνολογίας· 

γ) τα δεδοµένα δηµιουργίας ηλεκτρονικής 
υπογραφής που χρησιµοποιούνται για την 

παραγωγή ηλεκτρονικής υπογραφής δεν 

µπορούν να αντληθούν από αλλού και ότι 

η ηλεκτρονική υπογραφή προστατεύεται 

από πλαστογραφία µε τα µέσα της 

σύγχρονης τεχνολογίας· 

 

Τροπολογία  129 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα III – εδάφιο 1 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  130 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα IV – εδάφιο 1 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  131 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα IV – στοιχείο γ 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) ένα σύνολο δεδοµένων που 
αντιπροσωπεύουν αναµφίσηµα το νοµικό 

πρόσωπο για το οποίο έχει εκδοθεί το 

πιστοποιητικό, συµπεριλαµβανοµένου 

τουλάχιστον του ονόµατος και του αριθµού 

µητρώου που αναφέρεται στα επίσηµα 

αρχεία· 

γ) ένα σύνολο δεδοµένων που 
αντιπροσωπεύουν αναµφίσηµα το φυσικό 
ή νοµικό πρόσωπο για το οποίο έχει 
εκδοθεί το πιστοποιητικό, 

συµπεριλαµβανοµένου τουλάχιστον του 

ονόµατος και του αριθµού µητρώου, κατά 
περίπτωση, που αναφέρεται στα επίσηµα 
αρχεία· 

Τροπολογία  132 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα IV – στοιχείο δ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) στοιχεία της διεύθυνσης, 
συµπεριλαµβανοµένης της πόλης και του 

κράτους µέλους, του νοµικού προσώπου 
στο οποίο εκδίδεται το προσωπικό, όπως 
αναφέρεται στα επίσηµα αρχεία· 

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

 


