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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Με το παρόν σχέδιο γνωμοδότησης εκφράζονται διάφορες ανησυχίες όσον αφορά την 
πρόταση της Επιτροπής, ιδίως σε σχέση με τις πτυχές της προστασίας των δεδομένων και της 
ιδιωτικής ζωής, οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Πολιτικών 
Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE). Ορισμένες από τις ανησυχίες 
αυτές συμμερίστηκαν ήδη ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, καθώς και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη των οποίων η γνώμη ζητήθηκε κατά την κατάρτιση του σχεδίου 
γνωμοδότησης. Ο συντάκτης της γνωμοδότησης θα ήθελε να τις επισημάνει, με βάση τις 
γραπτές παρατηρήσεις που ελήφθησαν από διάφορους εμπειρογνώμονες του τομέα. 

Η παρούσα πρόταση είναι άκρως τεχνικής φύσης και αφορά κρίσιμες πτυχές των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, όπως η προστασία των δεδομένων και η ιδιωτική ζωή. Εάν το Κοινοβούλιο δεν 
διαμορφώσει ένα συνεκτικό πλαίσιο και μια τεχνικά ανθεκτική νομοθετική πράξη, οι πολίτες 
θα χάσουν κάθε έλεγχο επί των προσωπικών τους δεδομένων, τα οποία θα καταστούν 
εμπόρευμα. Δυστυχώς, οι τεχνικές επιλογές για την εφαρμογή της πρότασης πρόκειται να 
εγκριθούν από την Επιτροπή με μεταγενέστερες μη νομοθετικές πράξεις. Η προσέγγιση αυτή 
είναι επικίνδυνη, καθώς μια τεχνική επιλογή μπορεί να είναι πιο παρεμβατική από μια άλλη, 
σε βάρος των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών. 

Θα μπορούσαν να διατυπωθούν πιο συγκεκριμένες ανησυχίες σχετικά με: την ασαφή σχέση 
μεταξύ του κανονισμού eIDAS και του ΓΚΠΔ· τον σεβασμό των βασικών στοιχείων για την 
προστασία των δεδομένων, όπως η ελαχιστοποίηση των δεδομένων και η επιλεκτική 
γνωστοποίηση· την προστασία της ιδιωτικής ζωής ήδη από τον σχεδιασμό και τη χρήση 
μοναδικών αναγνωριστικών· την έλλειψη ανοικτού χαρακτήρα και διαφάνειας κατά την 
κατάρτιση των προδιαγραφών ασφάλειας του πορτοφολιού eIDAS και την έλλειψη 
συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών ή της ακαδημαϊκής κοινότητας· την εξάρτηση από 
μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας· την αποδυνάμωση της ασφάλειας του φυλλομετρητή.

Με τις προτεινόμενες τροπολογίες, ο συντάκτης της γνωμοδότησης της LIBE αποσκοπεί στη 
διόρθωση των ανωτέρω προβλημάτων, τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της LIBE. Για 
να προστατεύεται η ιδιωτική ζωή των ατόμων και να μην αποδυναμώνεται το πρότυπο 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής για τους χρήστες του ευρωπαϊκού πορτοφολιού ψηφιακής 
ταυτότητας, ο συντάκτης της γνωμοδότησης λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η χρήση 
ψευδωνύμων πρέπει να αποτελεί επιλογή σε κάθε περίπτωση όπου η πλήρης ταυτοποίηση δεν 
είναι νομικά υποχρεωτική. Επιπλέον, επανεισάγονται παραπομπές στη σχέση μεταξύ του 
κανονισμού eIDAS και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων στο 
υφιστάμενο επίπεδο προστασίας του 2014.

Η ανάγκη για ασυνδεσιμότητα και μη ιχνηλασιμότητα έχει αναγνωριστεί ευρέως από τους 
εμπειρογνώμονες του τομέα. Οι συναλλαγές των χρηστών αποκαλύπτουν μεγάλο όγκο 
δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων εξαιρετικά προσωπικού χαρακτήρα, όπως 
πληροφορίες σχετικά με την οικονομική κατάσταση των ατόμων ή πληροφορίες σχετικά με 
την κατάσταση της υγείας, το ταξιδιωτικό ιστορικό, τις καταναλωτικές συνήθειες και τις 
κοινωνικές αλληλεπιδράσεις των πολιτών. Επομένως, η εξεταζόμενη αρχιτεκτονική θα πρέπει 
να προστατεύει από την κεντρική επιτήρηση τα δεδομένα αυτά που αφορούν ευρύ φάσμα 
συμπεριφορών των χρηστών εντός και εκτός διαδικτύου.

Τέλος, ένα μοναδικό, μόνιμο αναγνωριστικό για φυσικά πρόσωπα θα ήταν, σε ορισμένα 
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κράτη μέλη, παράνομο ή ακόμη και αντισυνταγματικό (π.χ. στη Γερμανία, η χρήση 
μοναδικών μόνιμων αναγνωριστικών απαγορεύεται βάσει της απόφασης επί της πράξης του 
1983 για την απογραφή). Ο κίνδυνος ενός μοναδικού, δια βίου αναγνωριστικού δεν μπορεί να 
θεωρηθεί η λιγότερο παρεμβατική μέθοδος για τον σκοπό της μοναδικής ταυτοποίησης ενός 
ατόμου. Επίσης, δεν είναι απαραίτητο το άρθρο 11α, καθώς το υφιστάμενο πλαίσιο 
διαλειτουργικότητας των συστημάτων ταυτοποίησης σύμφωνα με το αρχικό άρθρο 12 
παράγραφος 4 στοιχείο δ) συνεπάγεται ήδη τη μοναδική εκπροσώπηση ενός ατόμου για 
διασυνοριακές υποθέσεις· προτείνεται, επομένως, να διαγραφεί.

Ωστόσο, η πρόταση εισάγει πολλά κενά πέραν των αρμοδιοτήτων της επιτροπής LIBE, λόγος 
για τον οποίον θα πρέπει η πρόταση στο σύνολό της να επιστραφεί στην Επιτροπή για πλήρη 
επανασχεδιασμό, προκειμένου να διασφαλιστούν τα θεμελιώδη δικαιώματα των Ευρωπαίων. 
Η παρούσα πρόταση, ως έχει, θα οδηγήσει στην κινεζοποίηση της Ευρώπης, επιτρέποντας τη 
δημιουργία ενός παρόμοιου συστήματος «κοινωνικής αξιολόγησης», το οποίο θα καθορίζει 
τη μαζική επιτήρηση και τον έλεγχο όλων των Ευρωπαίων, κάτι που δεν πρέπει να 
αποδεχθούμε. Είχε προβλεφθεί να είναι η ΕΕ «χώρος ελευθερίας» και πρέπει να συνεχιστούν 
οι προσπάθειες για τη διατήρησή του.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/67919 
διέπει την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα κατά την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Ως 
εκ τούτου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει 
να θεσπίσει ειδικές εγγυήσεις ώστε να μην 
επιτρέπεται στους παρόχους μέσων 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και 
ηλεκτρονικής βεβαίωσης χαρακτηριστικών 
να συνδυάζουν δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα από άλλες υπηρεσίες με τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
σχετίζονται με τις υπηρεσίες που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού.

(6) Το υποκείμενο της ψηφιακής 
ταυτότητας είναι το φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο στο οποίο ανήκουν τα δεδομένα 
ταυτοποίησης προσώπου. Ο κανονισμός 
(ΕΕ) 2016/67919 διέπει την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. 
Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός θα 
πρέπει να θεσπίσει ειδικές εγγυήσεις ώστε 
να μην επιτρέπεται στους παρόχους μέσων 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και 
ηλεκτρονικής βεβαίωσης χαρακτηριστικών 
να συνδυάζουν δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα από άλλες υπηρεσίες με τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
σχετίζονται με τις υπηρεσίες που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
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παρόντος κανονισμού.

_________________ _________________
19 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 
4.5.2016, σ. 1).

19 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 
4.5.2016, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Τα ευρωπαϊκά πορτοφόλια 
ψηφιακής ταυτότητας θα πρέπει να 
διασφαλίζουν το υψηλότερο επίπεδο 
ασφάλειας για τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που χρησιμοποιούνται για την 
επαλήθευση ταυτότητας, ανεξάρτητα από 
το αν τα εν λόγω δεδομένα είναι 
αποθηκευμένα σε τοπικό επίπεδο ή σε 
λύσεις που βασίζονται στο υπολογιστικό 
νέφος, λαμβανομένων υπόψη των 
διαφορετικών επιπέδων κινδύνου. Η χρήση 
βιομετρικών στοιχείων για την 
επαλήθευση ταυτότητας είναι μία από της 
μεθόδους ταυτοποίησης που παρέχει 
υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης, ιδίως όταν 
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα 
στοιχεία επαλήθευσης ταυτότητας. 
Δεδομένου ότι τα βιομετρικά στοιχεία 
αποτελούν μοναδικό ιδιοχαρακτηριστικό 
ενός προσώπου, η χρήση βιομετρικών 
στοιχείων απαιτεί οργανωτικά μέτρα και 
μέτρα ασφάλειας, ανάλογα με τον κίνδυνο 
που μπορεί να συνεπάγεται η επεξεργασία 

(11) Τα ευρωπαϊκά πορτοφόλια 
ψηφιακής ταυτότητας θα πρέπει να 
διασφαλίζουν το υψηλότερο επίπεδο 
ασφάλειας για τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που χρησιμοποιούνται για την 
επαλήθευση ταυτότητας, ανεξάρτητα από 
το αν τα εν λόγω δεδομένα είναι 
αποθηκευμένα σε τοπικό επίπεδο ή σε 
λύσεις που βασίζονται στο υπολογιστικό 
νέφος, λαμβανομένων υπόψη των 
διαφορετικών επιπέδων κινδύνου. Η χρήση 
βιομετρικών στοιχείων για την 
επαλήθευση ταυτότητας δεν θα πρέπει να 
αποτελεί προϋπόθεση για τη χρήση του 
ευρωπαϊκού πορτοφολιού ψηφιακής 
ταυτότητας, με την επιφύλαξη της 
απαίτησης για αυστηρή επαλήθευση 
ταυτότητας χρήστη. Τα βιομετρικά 
δεδομένα με σκοπό τη μοναδική 
ταυτοποίηση φυσικού προσώπου στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού δεν θα 
πρέπει να αποθηκεύονται στο 
υπολογιστικό νέφος. Δεδομένου ότι τα 



PE732.601v01-00 6/17 PA\1256340EL.docx

EL

αυτή για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες 
των φυσικών προσώπων και σύμφωνα με 
τον κανονισμό 2016/679.

βιομετρικά στοιχεία αποτελούν μοναδικό 
ιδιοχαρακτηριστικό ενός προσώπου, η 
χρήση βιομετρικών στοιχείων απαιτεί 
οργανωτικά μέτρα και μέτρα ασφάλειας, 
ανάλογα με τον κίνδυνο που μπορεί να 
συνεπάγεται η επεξεργασία αυτή για τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
φυσικών προσώπων και σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι χρήστες έχουν τον έλεγχο των δεδομένων τους στα 
ευρωπαϊκά πορτοφόλια ψηφιακής ταυτότητας, το προβλεπόμενο σύστημα δεν θα πρέπει να 
εξαρτάται από υποδομή βασιζόμενη στο υπολογιστικό νέφος.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Το ευρωπαϊκό πορτοφόλι ψηφιακής 
ταυτότητας θα πρέπει, από τεχνική άποψη, 
να καθιστά δυνατή την επιλεκτική 
γνωστοποίηση χαρακτηριστικών στα 
βασιζόμενα μέρη. Το χαρακτηριστικό αυτό 
θα πρέπει να καταστεί βασικό 
χαρακτηριστικό του σχεδιασμού, 
ενισχύοντας με τον τρόπο αυτόν την 
ευχρηστία καθώς και την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
συμπεριλαμβανομένης της 
ελαχιστοποίησης της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(29) Το ευρωπαϊκό πορτοφόλι ψηφιακής 
ταυτότητας θα πρέπει, από τεχνική άποψη, 
να καθιστά δυνατή την επιλεκτική 
γνωστοποίηση χαρακτηριστικών στα 
βασιζόμενα μέρη. Το χαρακτηριστικό αυτό 
θα πρέπει να καταστεί βασικό 
χαρακτηριστικό του σχεδιασμού, 
ενισχύοντας με τον τρόπο αυτόν την 
ευχρηστία καθώς και την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
συμπεριλαμβανομένης της 
ελαχιστοποίησης της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι 
μηχανισμοί για την επικύρωση του 
ευρωπαϊκού πορτοφολιού ψηφιακής 
ταυτότητας, τις επιλεκτικές 
γνωστοποιήσεις και την επαλήθευση της 
ταυτότητας των χρηστών για την 
πρόσβαση σε επιγραμμικές υπηρεσίες θα 
πρέπει να διαφυλάσσουν την 
ιδιωτικότητα, αποτρέποντας έτσι την 
παρακολούθηση του χρήστη και 
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σεβόμενοι το δικαίωμα στην ανωνυμία 
και την ψευδωνυμία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι βασικές λειτουργίες του πορτοφολιού πρέπει να εκτελούνται κατά τρόπο που να προστατεύει 
την ιδιωτική ζωή, ώστε να περιορίζεται η δυνατότητα αυτοματοποιημένης παρακολούθησης του 
χρήστη σε περίπτωση που αυτός επιλέξει να ακυρώσει αίτημα ανταλλαγής πληροφοριών το 
οποίο έχει ήδη δρομολογηθεί από βασιζόμενο μέρος, και επιλέξει απλώς να γνωστοποιήσει 
επιλεκτικά επιμέρους χαρακτηριστικά που τον αφορούν (π.χ. επαλήθευση της ηλικίας σε 
κατάστημα αλκοολούχων ποτών), ή χρησιμοποιήσει το πορτοφόλι για να συνδεθεί σε μια 
υπηρεσία χωρίς να παρακολουθείται στη συνέχεια από αυτή. Το τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό 
παρέχεται από την Apple με τη λειτουργία «Σύνδεση μέσω Apple», την οποία επιδιώκει να 
αντικαταστήσει το πορτοφόλι.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο θ
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 47 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) “ηλεκτρονική αρχειοθέτηση”: 
υπηρεσία που εξασφαλίζει την παραλαβή, 
αποθήκευση, διαγραφή και διαβίβαση 
ηλεκτρονικών δεδομένων ή εγγράφων, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η 
ακεραιότητά τους, η ακρίβεια της 
προέλευσής τους και τα νομικά 
χαρακτηριστικά τους καθ’ όλη τη 
διάρκεια της περιόδου διατήρησης·

(47) “ηλεκτρονική αρχειοθέτηση”: 
υπηρεσία που εξασφαλίζει την παραλαβή, 
αποθήκευση, διαγραφή και διαβίβαση 
ηλεκτρονικών δεδομένων ή εγγράφων, 
προκειμένου να παρέχεται αποδεικτικό 
της γνησιότητας και ακεραιότητάς τους, 
καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 
αποθήκευσης·

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014
Άρθρο 5 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των εννόμων συνεπειών 
των ψευδωνύμων δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας, η χρήση ψευδωνύμων στις 
ηλεκτρονικές συναλλαγές δεν 
απαγορεύεται.

Με την επιφύλαξη των εννόμων συνεπειών 
των ψευδωνύμων δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας, η χρήση ψευδωνύμων και 
αυτοκυρίαρχων ταυτοτήτων στις 
ηλεκτρονικές συναλλαγές δεν 
απαγορεύεται. Η χρήση ψευδωνύμων 
αποτελεί πάντοτε επιλογή για την 
αντικατάσταση ενός μοναδικού 
αναγνωριστικού ή κατά την επαλήθευση 
της γνησιότητας με ιδιωτικά βασιζόμενα 
μέρη.
Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα πραγματοποιείται σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, ιδίως με 
την εφαρμογή της αρχής της προστασίας 
των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό 
και εξ ορισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να προστατεύεται η ιδιωτική ζωή των ατόμων και να μην αποδυναμώνεται το πρότυπο 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής για τους χρήστες του ευρωπαϊκού πορτοφολιού ψηφιακής 
ταυτότητας, η χρήση ψευδωνύμων πρέπει να αποτελεί επιλογή σε κάθε περίπτωση όπου η 
πλήρης ταυτοποίηση δεν είναι νομικά υποχρεωτική. Επαναφορά των παραπομπών στη σχέση 
μεταξύ του κανονισμού eIDAS και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία των 
δεδομένων στο υφιστάμενο επίπεδο προστασίας του 2014. Ο αρχικός κανονισμός eIDAS 
εξασφάλιζε υψηλότερο επίπεδο προστασίας των δεδομένων από εκείνο που παρέχει η οδηγία 
95/46/ΕΚ, επιβάλλοντας τη διευκόλυνση της προστασίας της ιδιωτικής ζωής ήδη από τον 
σχεδιασμό στο άρθρο 12 παράγραφος 3 στοιχείο γ).

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014
Άρθρο 6α – παράγραφος 4 – στοιχείο α – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α) ώστε να ταυτοποιούνται με 
μοναδικό τρόπο τα βασιζόμενα μέρη και 
να περιορίζονται οι αιτήσεις τους για 
παροχή πληροφοριών με βάση την 
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έγκριση κράτους μέλους σύμφωνα με το 
άρθρο 6β παράγραφος 1·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κοινή διεπαφή θα πρέπει να περιλαμβάνει αυτή τη διασφάλιση, ώστε να αποτρέπεται η 
δυνατότητα να ζητούν πληροφορίες μη εγκεκριμένα ή μη ταυτοποιημένα βασιζόμενα μέρη πέραν 
της περίπτωσης χρήσης τους. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων eIDAS που διοργανώθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε την ανάγκη για «ανταλλαγή πολιτικών» οι οποίες 
περιορίζουν τις πληροφορίες που μπορεί να ζητήσει ένα βασιζόμενο μέρος από τον χρήστη και 
αποτρέπουν τις υπερβολικές αιτήσεις παροχής πληροφοριών (βλ. κεφάλαιο 4.6.1 και 
υποσημείωση 22 της τελικής περίληψης της 17ης Φεβρουαρίου 2022).

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014
Άρθρο 6α – παράγραφος 4 – στοιχείο α – σημείο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β) ώστε να διασφαλίζεται ότι οι 
πληρεξούσιοι που ενεργούν ως 
διαμεσολαβητές μεταξύ των βασιζόμενων 
μερών και των ευρωπαϊκών πορτοφολιών 
ψηφιακής ταυτότητας δεν λαμβάνουν 
γνώση του περιεχομένου της συναλλαγής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κοινή διεπαφή θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι πληρεξούσιοι που ενεργούν ως 
διαμεσολαβητές μεταξύ των βασιζόμενων μερών και των χρηστών του ευρωπαϊκού 
πορτοφολιού ψηφιακής ταυτότητας δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της 
συναλλαγής που μεταβιβάζουν. Αυτά τα τεχνικά μέσα προστασίας είναι συνήθη και δεν 
περιορίζουν τη λειτουργία του συστήματος. Η ύπαρξη τέτοιων πληρεξουσίων έχει αναγνωριστεί 
από την ομάδα εμπειρογνωμόνων eIDAS (βλ. κεφάλαιο 4.8.3 της τελικής περίληψης της 17ης 
Φεβρουαρίου 2022).

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 
Άρθρο 6α – παράγραφος 4 – στοιχείο α – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) για την προσκόμιση, στα 
βασιζόμενα μέρη, δεδομένων 
ταυτοποίησης προσώπου, ηλεκτρονικής 
βεβαίωσης χαρακτηριστικών ή άλλων 
δεδομένων, όπως διαπιστευτηρίων, με 
τοπικό τρόπο που δεν απαιτεί πρόσβαση 
στο διαδίκτυο για το πορτοφόλι·

(3) για την προσκόμιση, στα 
βασιζόμενα μέρη, δεδομένων 
ταυτοποίησης προσώπου, όπως 
διαπιστευτηρίων, ηλεκτρονικής 
βεβαίωσης χαρακτηριστικών ή άλλων 
δεδομένων, με τοπικό τρόπο που δεν 
απαιτεί πρόσβαση στο διαδίκτυο για το 
πορτοφόλι, και για να λαμβάνει ο χρήστης 
τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την 
ανταλλαγή προσωπικών πληροφοριών με 
βασιζόμενα μέρη. Αυτό περιλαμβάνει την 
ταυτοποίηση του βασιζόμενου μέρους, 
την πλήρη ή μερική απόρριψη αιτημάτων 
παροχής πληροφοριών από βασιζόμενα 
μέρη, το πλήρες ιστορικό των 
συναλλαγών και πληροφορίες σχετικά με 
την άσκηση δικαιωμάτων από το 
υποκείμενο των δεδομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιτυχία του ευρωπαϊκού πορτοφολιού ψηφιακής ταυτότητας εξαρτάται από τη λήψη 
τεκμηριωμένων αποφάσεων από τους πολίτες σχετικά με τις πληροφορίες που ανταλλάσσουν με 
τα βασιζόμενα μέρη. Παρόμοιες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις υποχρεωτικές 
πληροφορίες για τον σκοπό της επεξεργασίας από το βασιζόμενο μέρος, καθώς και σχετικά με 
τη δυνατότητα απόρριψης αιτημάτων παροχής πληροφοριών, έχουν δοθεί από την ομάδα 
εμπειρογνωμόνων eIDAS, η οποία αναπτύσσει επί του παρόντος την εργαλειοθήκη (βλέπε 
κεφάλαιο 4.6.1 της τελικής περίληψης της 17ης Φεβρουαρίου 2022).

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014
Άρθρο 6α – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι β) διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι 
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υπηρεσιών εμπιστοσύνης εγκεκριμένων 
βεβαιώσεων χαρακτηριστικών δεν 
μπορούν να λαμβάνουν καμία πληροφορία 
σχετικά με τη χρήση των εν λόγω 
χαρακτηριστικών·

υπηρεσιών εμπιστοσύνης εγκεκριμένων 
και μη εγκεκριμένων βεβαιώσεων 
χαρακτηριστικών δεν μπορούν να 
λαμβάνουν καμία πληροφορία σχετικά με 
τη χρήση των εν λόγω χαρακτηριστικών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επεκτείνει τις διασφαλίσεις για την προστασία της συμπεριφοράς των 
χρηστών από την παραβίαση. Για παράδειγμα, πάροχοι μη εγκεκριμένης βεβαίωσης 
χαρακτηριστικών είναι ιδιωτικές εταιρείες, λέσχες ή πανεπιστήμια. Με την αλλαγή αυτή στο 
κείμενο, επεκτείνεται απλώς η υφιστάμενη τεχνική διασφάλιση του ευρωπαϊκού πορτοφολιού 
ψηφιακής ταυτότητας σε περισσότερα ενδιαφερόμενα μέρη.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014
Άρθρο 6α – παράγραφος 4 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) διασφαλίζει ότι τα δεδομένα 
ταυτοποίησης προσώπου που αναφέρονται 
στο άρθρο 12 παράγραφος 4 στοιχείο δ) 
αντιπροσωπεύουν με μοναδικό και μόνιμο 
τρόπο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
συνδέεται με αυτά.

ε) διασφαλίζει ότι τα δεδομένα 
ταυτοποίησης προσώπου που αναφέρονται 
στο άρθρο 12 παράγραφος 4 στοιχείο δ) 
και αντιπροσωπεύουν με μοναδικό και 
μόνιμο τρόπο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
ανταλλάσσονται μόνο ψευδώνυμα, ώστε 
να είναι διαφορετικά για τα διάφορα 
βασιζόμενα μέρη, προκειμένου να 
αποτρέπεται η σύνδεση ή η 
παρακολούθηση του χρήστη μεταξύ των 
βασιζόμενων μερών και να καθίσταται 
αδύνατη η λήψη, από τον φορέα έκδοσης 
του ευρωπαϊκού πορτοφολιού ψηφιακής 
ταυτότητας και τις υπηρεσίες τρίτων που 
συνδέονται με αυτόν ή το κράτος μέλος, 
πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του 
ευρωπαϊκού πορτοφολιού ψηφιακής 
ταυτότητας·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η ανάγκη για ασυνδεσιμότητα και μη ιχνηλασιμότητα αναγνωρίστηκε από την ομάδα 
εμπειρογνωμόνων eIDAS (βλ. σελίδα 26 στο κεφάλαιο 5 της τελικής περίληψης της 17ης 
Φεβρουαρίου 2022). Οι συναλλαγές των χρηστών αποκαλύπτουν μεγάλο όγκο δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένων δεδομένων εξαιρετικά προσωπικού χαρακτήρα, όπως πληροφορίες 
σχετικά με την οικονομική κατάσταση των ατόμων ή πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση 
της υγείας, το ταξιδιωτικό ιστορικό, τις καταναλωτικές συνήθειες και τις κοινωνικές 
αλληλεπιδράσεις των πολιτών.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014
Άρθρο 6α – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ο χρήστης θα ασκεί πλήρη έλεγχο 
επί του ευρωπαϊκού πορτοφολιού 
ψηφιακής ταυτότητας. Ο φορέας έκδοσης 
του ευρωπαϊκού πορτοφολιού ψηφιακής 
ταυτότητας δεν συλλέγει πληροφορίες 
σχετικά με τη χρήση του πορτοφολιού 
που δεν είναι απαραίτητες για την παροχή 
των υπηρεσιών πορτοφολιού, ούτε 
συνδυάζει δεδομένα ταυτοποίησης 
προσώπου με άλλα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που έχουν αποθηκευτεί ή 
σχετίζονται με τη χρήση του ευρωπαϊκού 
πορτοφολιού ψηφιακής ταυτότητας με 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από 
άλλες υπηρεσίες που προσφέρονται από 
τον εν λόγω φορέα έκδοσης ή από 
υπηρεσίες τρίτων τα οποία δεν είναι 
απαραίτητα για την παροχή των 
υπηρεσιών πορτοφολιού, εκτός εάν ο 
χρήστης έχει ζητήσει ρητά κάτι τέτοιο. 
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
αφορούν την παροχή ευρωπαϊκών 
πορτοφολιών ψηφιακής ταυτότητας 
φυλάσσονται σε φυσικά και λογικά 
διαχωρισμένο χώρο από τα υπόλοιπα 
δεδομένα που τηρούνται. Αν το ευρωπαϊκό 
πορτοφόλι ψηφιακής ταυτότητας 
παρέχεται από ιδιώτες σύμφωνα με την 

7. Ο χρήστης θα ασκεί πλήρη έλεγχο 
επί του ευρωπαϊκού πορτοφολιού 
ψηφιακής ταυτότητας και των δεδομένων 
του. Η τεχνική αρχιτεκτονική καθιστά 
αδύνατη, για τον φορέα έκδοσης του 
ευρωπαϊκού πορτοφολιού ψηφιακής 
ταυτότητας ή για τις υπηρεσίες τρίτων 
που συνδέονται με αυτόν ή το κράτος 
μέλος, τη συλλογή ή απόκτηση 
πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του 
πορτοφολιού από τον χρήστη. Η 
ανταλλαγή πληροφοριών μέσω του 
ευρωπαϊκού πορτοφολιού ψηφιακής 
ταυτότητας δεν έχει ως αποτέλεσμα να 
είναι σε θέση άλλα βασιζόμενα μέρη ή 
άλλοι πάροχοι ηλεκτρονικής βεβαίωσης 
χαρακτηριστικών να παρακολουθούν, να 
συνδέουν, να συσχετίζουν τις συναλλαγές 
ή τη συμπεριφορά των χρηστών ή να 
αποκτούν με άλλον τρόπο γνώση των 
πληροφοριών αυτών. Τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την 
παροχή ευρωπαϊκών πορτοφολιών 
ψηφιακής ταυτότητας φυλάσσονται σε 
φυσικά και λογικά διαχωρισμένο χώρο από 
τα υπόλοιπα δεδομένα που τηρούνται. Αν 
το ευρωπαϊκό πορτοφόλι ψηφιακής 
ταυτότητας παρέχεται από ιδιώτες 
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παράγραφο 2 στοιχεία β) και γ), τότε 
εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις 
του άρθρου 45στ παράγραφος 4.

σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχεία β) 
και γ), τότε εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι 
διατάξεις του άρθρου 45στ παράγραφος 4. 
Ο φορέας έκδοσης του ευρωπαϊκού 
πορτοφολιού ψηφιακής ταυτότητας είναι 
ο υπεύθυνος επεξεργασίας σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 όσον αφορά 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στο ευρωπαϊκό πορτοφόλι 
ψηφιακής ταυτότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μόνο μια αρχιτεκτονική που προστατεύει από την κεντρική επιτήρηση δεδομένα —όπως η 
κατάσταση υγείας, το ταξιδιωτικό ιστορικό, οι καταναλωτικές συνήθειες και οι κοινωνικές 
αλληλεπιδράσεις των πολιτών, ήτοι ευρύ φάσμα συμπεριφορών των χρηστών εντός και εκτός 
διαδικτύου— είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα ταυτότητας άξιο της εμπιστοσύνης των πολιτών. Ο 
φορέας έκδοσης είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας, καθώς καθορίζει τα μέσα επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθορίζοντας το συγκεκριμένο σύστημα, δηλαδή τα μέσα 
επεξεργασίας, ανεξάρτητα από το αν το εν λόγω σύστημα εκτελείται ή όχι σε συσκευή υπό τον 
έλεγχό του (βλ. C-40/17 και C-25/17).

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014
Άρθρο 11α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
άρθρο 11α:

διαγράφεται

«Άρθρο 11α
Μοναδική ταυτοποίηση
1. Όταν τα κοινοποιημένα μέσα 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και τα 
ευρωπαϊκά πορτοφόλια ψηφιακής 
ταυτότητας χρησιμοποιούνται για την 
επαλήθευση ταυτότητας, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν τη μοναδική ταυτοποίηση.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, τα κράτη μέλη 
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περιλαμβάνουν στο ελάχιστο σύνολο 
δεδομένων ταυτοποίησης προσώπου που 
αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 4 
στοιχείο δ) ένα μοναδικό και μόνιμο 
αναγνωριστικό σύμφωνα με το δίκαιο της 
Ένωσης, για την ταυτοποίηση του 
χρήστη κατόπιν αιτήματός του στις 
περιπτώσεις που η ταυτοποίηση του 
χρήστη απαιτείται από τον νόμο.
3. Εντός 6 μηνών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή διευκρινίζει περαιτέρω τα 
μέτρα που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 μέσω εκτελεστικής 
πράξης σχετικά με την εφαρμογή του 
ευρωπαϊκού πορτοφολιού ψηφιακής 
ταυτότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
6α παράγραφος 10.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα μοναδικό, μόνιμο αναγνωριστικό για φυσικά πρόσωπα θα ήταν, σε ορισμένα κράτη μέλη, 
παράνομο ή ακόμη και αντισυνταγματικό (στη Γερμανία, η χρήση μοναδικών μόνιμων 
αναγνωριστικών απαγορεύεται βάσει της απόφασης επί της πράξης του 1983 για την 
απογραφή). Ο κίνδυνος ενός μοναδικού, δια βίου αναγνωριστικού δεν μπορεί να θεωρηθεί η 
λιγότερο παρεμβατική μέθοδος για τον σκοπό της μοναδικής ταυτοποίησης ενός ατόμου. 
Επίσης, δεν είναι απαραίτητο το άρθρο 11α, καθώς το υφιστάμενο πλαίσιο διαλειτουργικότητας 
των συστημάτων ταυτοποίησης σύμφωνα με το αρχικό άρθρο 12 παράγραφος 4 στοιχείο δ) 
συνεπάγεται ήδη τη μοναδική εκπροσώπηση ενός ατόμου για διασυνοριακές υποθέσεις.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 13 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) αναφορά σε ελάχιστο σύνολο 
δεδομένων ταυτοποίησης προσώπου, τα 
οποία είναι απαραίτητα για την 
αντιπροσώπευση φυσικού ή νομικού 
προσώπου κατά μοναδικό και μόνιμο 

δ) αναφορά σε ελάχιστο σύνολο 
δεδομένων ταυτοποίησης προσώπου για 
την αντιπροσώπευση φυσικού ή νομικού 
προσώπου κατά μοναδικό τρόπο, το οποίο 
διατίθεται από τα συστήματα 
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τρόπο· ηλεκτρονικής ταυτοποίησης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής απαιτεί μοναδική και μόνιμη ταυτοποίηση ανεξάρτητη από ένα 
συγκεκριμένο σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Στην πραγματικότητα, αυτή η φαινομενικά 
τεχνική αλλαγή του πλαισίου διαλειτουργικότητας θα είχε το ίδιο αποτέλεσμα με το άρθρο 11α.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 22 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν 
παραβιαστεί οι κανόνες προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο 
εποπτικός φορέας ενημερώνει τις 
εποπτικές αρχές σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για τα 
αποτελέσματα των ελέγχων του.

Όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν 
παραβιαστεί οι κανόνες προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο 
εποπτικός φορέας ενημερώνει τις 
εποπτικές αρχές σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας του ευρωπαϊκού 
πορτοφολιού ψηφιακής ταυτότητας για 
τα αποτελέσματα των ελέγχων του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 του ΓΚΠΔ, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας έχουν ορισμένα 
καθήκοντα σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων. Για την εκπλήρωση των καθηκόντων αυτών, 
θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με δυνητική παραβίαση δεδομένων στο σύστημά τους.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 22 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία



PE732.601v01-00 16/17 PA\1256340EL.docx

EL

Ένα ενδιαφερόμενο μέρος που 
χρησιμοποιεί εγκεκριμένες υπηρεσίες 
εμπιστοσύνης, όπως εγκεκριμένα 
πιστοποιητικά ή εγκεκριμένη 
ηλεκτρονική βεβαίωση χαρακτηριστικών, 
σε μια επιχείρηση, μπορεί να υποβάλει 
στην εποπτική αρχή καταγγελία σχετικά 
με την ασφάλεια ή την αξιοπιστία της 
εγκεκριμένης υπηρεσίας εμπιστοσύνης.

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 25 – στοιχείο γ – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο στβ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στβα) εξασφαλίζουν τη νόμιμη 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2016/679·

Or. en
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Ή ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗ

Ο κατωτέρω κατάλογος καταρτίζεται σε καθαρά εθελοντική βάση, υπό την αποκλειστική 
ευθύνη του συντάκτη. Στον συντάκτη κατατέθηκαν απόψεις από τις ακόλουθες οντότητες ή 
τα ακόλουθα πρόσωπα κατά την εκπόνηση του σχεδίου γνωμοδότησης:

Οντότητα και/ή πρόσωπο

1. European Commission DG CNECT

2. The European Data Protection Supervisor 
3. Brussels Privacy Hub, THE EUROPEAN COMMISSION PROPOSAL AMENDING THE 

eIDAS REGULATION (EU) No 910/2014: A PERSONAL DATA PROTECTION 
PERSPECTIVE

4. Professor Ricardo Genghini, Chairman of the European Standardization Committee E-
Signature and Infrastructures (ESI) within the European Telecommunications Standards 
Institute (ETSI) - Notes on the current draft of eIDAS Revision Proposal

5. epicenter.works & European Digital Rights (EDRI) 
6. Luukas Ilves, Deputy Secretary General of the Estonian Ministry of Economic Affairs and 

Communications for Digital Development
7. European Consumer Organisation (BEUC) - Making European Digital Identity as Safe as 

It Is needed - BEUC Position Paper 
8. Jaap-Henk Hoepman, Associate Professor of privacy enhancing protocols and privacy by 

design in the Digital Security group at the Institute for Computing and Information 
Sciences of the Radboud University Nijmegen, Civil liberties aspects of the commission 
proposal to amend the eIDAS regulation

9. Eric Verheul, professor in the Digital Security Group of the Radboud University 
Nijmegen - Issues and recommendations on the eIDAS wallet as proposed in the eIDAS 
update

10. Manuel Atug expert in IT Security and engineering Chaos Computer Club & Christian 
Kahlo eID expert - written input 

11. Lukasz Olejnik, PhD, https://lukaszolejnik.com, written contribution
12. Carmela Troncoso - Professor on Security and Privacy at Swiss Federal Institute of 

Technology Lausanne - written input 
13. Dr. F. S. Gürses, Associat Professor at the Faculty of Technology, Policy and 

Management, TU Delft - written input 
14. Eurosmart - The Voice Of The Digital Security Industry - Feedback on the revision of 

eIDAS
15. Mozzila 
16. Google
17. Apple
18. The International Association for Trusted Blockchain Applications (INATBA) - 

Establishing a Framework for a European Digital Identity (eIDAS)  - Policy Position
19. TWG Trusted Information of the EU Observatory for ICT Standardisation - report on 

“Trust in the European digital space in the age of automated bots and fakes”
20. Rule of Law Defense Coalition, Bucharest Romania
21. American Chamber of Commerce to the European Union, Brussels - written input 


