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I
(Νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 596/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 16ης Απριλίου 2014
για την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς) και την
κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των
οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Μετά τη διαβίβαση του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά
κοινοβούλια, Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας (1),
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 2),
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία ( 3),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η δημιουργία μιας πραγματικά εσωτερικής αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών είναι σημαντική για την
οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ένωση.

(2)

Προϋπόθεση για μια ολοκληρωμένη, αποτελεσματική και διαφανή χρηματοπιστωτική αγορά είναι η
ακεραιότητα της αγοράς. Η ομαλή λειτουργία των αγορών κινητών αξιών και η εμπιστοσύνη του κοινού στις
αγορές αποτελούν προϋ ποθέσεις για την οικονομική ανάπτυξη και ευημερία. Η κατάχρηση της αγοράς βλάπτει
την ακεραιότητα των χρηματοπι στωτικών αγορών και την εμπιστοσύνη του κοινού στις κινητές αξίες και
τα παράγωγα μέσα.

(3)

Η οδηγία 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) συμπλήρωσε και επικαιροποίησε το
νομικό πλαίσιο της Ένωσης για την προστασία της ακεραιότητας της αγοράς. Ωστόσο, δεδομένων των εξελίξεων
στη νομοθεσία, στην αγορά και στην τεχνολογία μετά την έναρξη ισχύος της εν λόγω οδηγίας, οι οποίες έφεραν
σημαντικές αλλαγές στο χρηματοπιστωτικό τοπίο, η εν λόγω οδηγία θα πρέπει να αντικατασταθεί. Επιπλέον, ένα
νέο νομοθετικό μέσο είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση ενιαίων κανόνων και της αποσαφήνισης βασικών
εννοιών, καθώς και για τη διασφάλιση ενός ενιαίου εγχειριδίου κανόνων που θα ακολουθεί τα συμπεράσματα
της έκθεσης της 25ης Φεβρουαρίου 2009 της ομάδας υψηλού επιπέδου για τη χρηματοπιστωτική εποπτεία
στην ΕΕ, υπό την προεδρία του Jacques de Larosière (η «Ομάδα de Larosière»).

(1) ΕΕ C 161 της 7.6.2012, σ. 3.
(2) ΕΕ C 181 της 21.6.2012, σ. 64.
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Σεπτεμβρίου 2013 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και
απόφαση του Συμβουλίου της 14ης Απριλίου 2014.
(4) Οδηγία 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για τις πράξεις
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προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση αγοράς) (ΕΕ L
96 της 12.4.2003, σ. 16).
(4)

Υπάρχει ανάγκη θέσπισης ενός περισσότερο ενιαίου και ισχυρότερου πλαισίου για την προστασία της
ακεραιότητας της αγοράς, την αποφυγή ενδεχόμενου ρυθμιστικού αρμπιτράζ και τη διασφάλιση λογοδοσίας σε
περίπτωση απόπειρας χειραγώγησης, καθώς και για την παροχή μεγαλύτερης ασφάλειας δικαίου και λιγότερης
κανονιστικής πολυπλοκότητας για τους συμμετέχοντες στην αγορά. Ο παρών κανονισμός έχει στόχο να
συνεισφέρει αποφασιστικά στην ομαλή λειτουρ γία της εσωτερικής αγοράς και κατά συνέπεια θα πρέπει να
βασίζεται στο άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), όπως ερμηνεύονται
παγίως στη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(5)

Για να εξαλειφθούν τα εναπομένοντα εμπόδια στις συναλλαγές και οι σημαντικές στρεβλώσεις του
ανταγωνισμού που οφείλονται σε αποκλίσεις μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών και να αποτραπεί η δημιουργία τυχόν
περαιτέρω εμποδίων στις συναλλαγές και σημαντικές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, είναι αναγκαία η θέσπιση ενός
κανονισμού για τη δημιουργία μιας περισσότερο ομοιόμορφης ερμηνείας του πλαισίου της Ένωσης σχετικά με
την κατάχρηση της αγοράς, ώστε να ορίζονται σαφέστερα κανόνες εφαρμοστέοι σε όλα τα κράτη μέλη. Η
διαμόρφωση του πλαισίου για την κατάχρηση της αγοράς υπό μορφή κανονισμού θα διασφαλίσει ότι οι εν
λόγω απαιτήσεις θα είναι άμεσα εφαρμόσιμες. Έτσι θα διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες αποτρέποντας
την υιοθέτηση αποκλινουσών εθνικών απαιτήσεων, στις οποίες θα κατέληγε η ενσωμάτωση μιας οδηγίας στα
εθνικά συστήματα δικαίου. Ο παρών κανονισμός έχει ως αποτέλεσμα την εισαγωγή ομοίων κανόνων για όλα τα
πρόσωπα σε όλη την Ένωση. Επιπλέον, θα μειώσει την κανονιστική πολυπλοκότητα και το κόστος της συμμόρφωσης
των εταιρειών, ιδιαίτερα για επιχειρήσεις που λειτουργούν σε διασυνοριακή βάση, και θα συνεισφέρει στην
εξάλειψη των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού.

(6)

Η ανακοίνωση της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις —
Μια “Small Business Act” για την Ευρώπη» καλεί την Ένωση και τα κράτη μέλη να σχεδιάσουν κανόνες για τον
περιορισμό των διοικητικών εμποδίων, να προσαρμόσουν τη νομοθεσία στις ανάγκες των εκδοτών στις αγορές
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και να διευκολύνουν την πρόσβαση των εν λόγω εκδοτών στη
χρηματοδότηση. Ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 2003/6/ΕΚ επιβαρύνουν τους εκδότες, και ιδιαίτερα αυτούς
των οποίων τα χρηματοπιστωτικά μέσα έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ, με
διοικητικό φόρτο, ο οποίος θα πρέπει να μειωθεί.

(7)

Η κατάχρηση της αγοράς είναι μια έννοια που καλύπτει την παράνομη συμπεριφορά στις χρηματοπιστωτικές
αγορές και για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να ερμηνεύεται ως συνιστάμενη σε
κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών, σε παράνομη ανακοίνωση προνομιακών πληροφοριών και σε χειραγώγηση
της αγοράς. Οι ανωτέρω συμπε ριφορές αποτρέπουν την πλήρη και κατάλληλη διαφάνεια της αγοράς, η οποία
αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή όλων των οικονομικών φορέων στη διαπραγμάτευση σε συνδεδεμένες
χρηματοπιστωτικές αγορές.

(8)

Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2003/6/ΕΚ είχε ως επίκεντρο τα χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν εισαχθεί
προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή για τα οποία έχει ζητηθεί η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε
μια τέτοια αγορά. Εντούτοις, τα τελευταία χρόνια τα χρηματοπιστωτικά μέσα αποτελούν ολοένα και
περισσότερο αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ). Υπάρχουν επίσης
χρηματοπιστωτικά μέσα που διαπραγματεύονται μόνο σε άλλα είδη οργανωμένων μηχανισμών διαπραγμάτευσης
(ΟΜΔ) ή διαπραγματεύονται μόνο εξωχρηματιστηριακώς (Over the Counter). Κατά συνέπεια, το πεδίο
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να καταλαμβάνει οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό μέσο
διαπραγματεύεται σε ρυθμιζόμενη αγορά, ΠΜΔ ή ΟΜΔ, και οποι αδήποτε άλλη συμπεριφορά ή πράξη που μπορεί
να έχει επιπτώσεις σε ένα τέτοιο χρηματοπιστωτικό μέσο ανεξαρτήτως εάν αυτή η συμπεριφορά ή πράξη
συντελείται σε τόπο διαπραγμάτευσης ή όχι. Στην περίπτωση ορισμένων τύπων ΠΜΔ που, όπως και οι
ρυθμιζόμενες αγορές, βοηθούν τις εταιρείες να αντλήσουν κεφάλαια, η απαγόρευση της κατάχρησης της αγοράς
ισχύει και όταν έχει γίνει αίτηση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε μια τέτοια αγορά. Επομένως, το πεδίο
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να περιλαμβάνει χρηματοπιστωτικά μέσα για τα οποία έχει
υποβληθεί αίτηση για εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε έναν ΠΜΔ. Με αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται η
προστασία των επενδυτών, διατηρείται η ακεραιότητα των αγορών και διασφαλίζεται ότι απαγορεύεται ρητά η
κατάχρηση της αγοράς σε αυτά τα μέσα.

(9)

Για λόγους διαφάνειας, οι διαχειριστές ρυθμιζόμενης αγοράς, ΠΜΔ ή ΟΜΔ θα πρέπει να γνωστοποιούν αμελλητί
στην αρμόδια αρχή τους λεπτομερή στοιχεία για τα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία έχουν γίνει δεκτά προς
διαπραγμάτευση, για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση ή τα οποία ήδη
διαπραγματεύονται στον τόπο διαπραγμάτευσης των διαχειριστών αυτών. Μια δεύτερη γνωστοποίηση θα πρέπει να
γίνεται όταν το χρηματοπιστωτικό μέσο παύει να είναι εισηγμένο προς διαπραγμάτευση. Τέτοιες υποχρεώσεις θα
πρέπει να ισχύουν και για τα χρηματοπι στωτικά μέσα για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση εισαγωγής προς
διαπραγμάτευση στον τόπο διαπραγμάτευσης των διαχειριστών αυτών, καθώς και για τα χρηματοπιστωτικά μέσα
που εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Οι γνωστοποιήσεις
θα πρέπει να υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) από τις αρμόδιες αρχές
και η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να δημοσιεύει κατάλογο όλων των γνωστοποι ηθέντων χρηματοπιστωτικών μέσων. Ο

[5]

παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα χρηματοπιστωτικά μέσα ασχέτως εάν αυτά περιλαμβάνονται ή όχι στον
κατάλογο που δημοσιεύεται από την ΕΑΚΑΑ.
(10)

Ορισμένα χρηματοπιστωτικά μέσα που δεν διαπραγματεύονται σε έναν τόπο διαπραγμάτευσης είναι δυνατόν να
χρησι μοποιηθούν για πράξεις κατάχρησης της αγοράς. Αυτό περιλαμβάνει χρηματοπιστωτικά μέσα των οποίων
η τιμή ή αξία εξαρτάται από χρηματοπιστωτικά μέσα που διαπραγματεύονται σε τόπο διαπραγμάτευσης ή τα
επηρεάζει, ή των οποίων η διαπραγμάτευση επιδρά στην τιμή ή αξία άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων
εισηγμένων σε τόπο διαπραγμάτευσης.
Παραδείγματα όπου μέσα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για πράξεις κατάχρησης αγοράς περιλαμβάνουν
προνομιακές πληροφορίες που σχετίζονται με μια μετοχή ή ένα ομόλογο και που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την αγορά ενός παραγώγου αυτής της μετοχής ή του ομολόγου ή ενός δείκτη του
οποίου η αξία εξαρτάται από αυτή τη μετοχή ή το ομόλογο. Όταν ένα χρηματοπιστωτικό μέσο χρησιμοποιείται ως
τιμή αναφοράς, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ένα εξωχρηματιστηριακό παράγωγο για την άντληση οφέλους
από χειραγωγούμενες τιμές ή για τη χειραγώγηση της τιμής ενός χρηματοπιστωτικού μέσου εισηγμένου σε τόπο
διαπραγμάτευσης. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ο σχεδιασμός της έκδοσης μιας νέας σειράς κινητών αξιών οι
οποίες κατά τα άλλα δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, αλλά οι συναλλαγές επί των
οποίων θα μπορούσαν να επηρεάσουν την τιμή ή αξία υπαρχόντων εισηγμένων κινητών αξιών που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Ο παρών κανονισμός καλύπτει επίσης την περίπτωση κατά την οποία
η τιμή ή αξία ενός μέσου που διαπραγματεύεται σε τόπο διαπραγμάτευσης εξαρτάται από εξωχρηματιστηριακό
μέσο. Η ίδια αρχή θα πρέπει να ισχύει για τα συμβόλαια άμεσης παράδοσης επί εμπορευμάτων των οποίων οι
τιμές βασίζονται στην τιμή ενός παραγώγου, καθώς και για την αγορά συμβολαίων άμεσης παράδοσης επί
εμπορευμάτων, με αναφορά στα οποία ορισμένα χρηματοπιστωτικά μέσα προσδιορίζονται.
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Οι συναλλαγές επί κινητών αξιών ή συνδεόμενων μέσων με στόχο τη σταθεροποίηση των κινητών αξιών ή οι
συναλλαγές σε ίδιες μετοχές στο πλαίσιο προγραμμάτων επαναγοράς μπορεί να είναι νόμιμες, για οικονομικούς
λόγους και συνεπώς, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως κατάχρηση της αγοράς,
εφόσον οι σχετικές πράξεις πραγματοποιούνται με την απαιτούμενη διαφάνεια όταν γνωστοποιούνται πληροφορίες
σχετικά με το πρόγραμμα σταθε ροποίησης ή επαναγοράς.

(12)

Οι δραστηριότητες διαπραγμάτευσης επί ιδίων μετοχών στο πλαίσιο προγραμμάτων επαναγοράς, καθώς και για
τη σταθεροποίηση ενός χρηματοπιστωτικού μέσου το οποίο δεν θα είχε το ευεργέτημα των εξαιρέσεων βάσει του
παρόντος κανονισμού, δεν θα πρέπει αφ’ εαυτών να θεωρείται ότι στοιχειοθετούν αυτομάτως κατάχρηση της
αγοράς.

(13)

Τα κράτη μέλη, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), τα υπουργεία και άλλοι
οργανισμοί και οχήματα ειδικού σκοπού ενός ή περισσότερων κρατών μελών, καθώς και η Ένωση και ορισμένοι
άλλοι δημόσιοι φορείς ή πρόσωπα που ενεργούν αντ’ αυτών δεν θα πρέπει να περιορίζονται στη διεξαγωγή
της νομισματικής και συναλλαγματικής πολιτικής ή της πολιτικής διαχείρισης δημόσιου χρέους, υπό τον όρο ότι
οι πολιτικές αυτές ασκούνται για το δημόσιο συμφέρον και μόνο στο πλαίσιο αυτών των πολιτικών. Επίσης, οι
συναλλαγές ή εντολές ή ενέργειες της Ένωσης, των οχημάτων ειδικού σκοπού που ενεργούν για λογαριασμό
ενός ή περισσότερων κρατών μελών, της Ευρω παϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας, του Ευρωπαϊκού Μηχανι σμού Σταθερότητας ή των διεθνών
χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που δημιουργούνται από δύο ή περισσότερα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να
περιορίζονται όσον αφορά την άντληση χρηματοδοτικών πόρων και την παροχή χρηματοδοτικής βοήθειας προς
όφελος των μελών τους. Μια τέτοια εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού μπορεί,
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, να διευρυνθεί ώστε να συμπεριλάβει ορισμένους δημόσιους φορείς που
έχουν την ευθύνη ή παρεμβαίνουν στη διαχείριση του δημόσιου χρέους καθώς και κεντρικές τράπεζες τρίτων χωρών.
Ταυτόχρονα, οι εξαιρέσεις για τη νομισματική πολιτική, τη συναλλαγματική πολιτική και την πολιτική διαχείρισης
του δημόσιου χρέους δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εν λόγω δημόσιοι φορείς
προβαίνουν σε συναλλαγές, εντολές ή ενέργειες που δεν εντάσσονται στο πλαίσιο της άσκησης αυτών των πολιτικών
ή όταν πρόσωπα που εργάζονται για τους εν λόγω φορείς προβαίνουν σε συναλλαγές, εντολές ή ενέργειες για
δικό τους λογαριασμό.

(14)

Οι συνετοί επενδυτές βασίζουν τις επενδυτικές αποφάσεις τους σε πληροφορίες που τους είναι ήδη διαθέσιμες,
δηλαδή σε εκ των προτέρων διαθέσιμες πληροφορίες. Συνεπώς, το ερώτημα αν υπάρχει πιθανότητα, κατά τη λήψη
μιας επενδυτικής απόφασης, ένας συνετός επενδυτής να λάβει υπόψη του συγκεκριμένες πληροφορίες θα πρέπει
να αξιολογηθεί βάσει των εκ των προτέρων διαθέσιμων πληροφοριών. Μια τέτοια αξιολόγηση θα πρέπει να
λαμβάνει υπόψη τον αναμενόμενο αντίκτυπο των πληροφοριών βάσει των συνολικών δραστηριοτήτων του
σχετικού εκδότη, την αξιοπιστία της πηγής πληροφοριών και τυχόν άλλες μεταβλητές της αγοράς που ενδέχεται
να επηρεάσουν τα χρηματοπιστωτικά μέσα, τα σχετικά συμβόλαια άμεσης παράδοσης επί εμπορευμάτων ή τα
εκπλειστηριαζόμενα προϊόντα επί δικαιωμάτων εκπομπής στις δεδομένες περιστάσεις.

(15)

Οι εκ των υστέρων πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ελεγχθεί η υπόθεση ότι οι πληροφορίες
αυτές ήταν ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με τιμές, αλλά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη λήψη
μέτρων εναντίον προσώπων που εξήγαγαν εύλογα συμπεράσματα βάσει εκ των προτέρων πληροφοριών
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που είχαν.
(16)

Αν μια προνομιακή πληροφορία αφορά διαδικασία που πραγματοποιείται σε στάδια, κάθε στάδιο της διαδικασίας,
καθώς και η συνολική διαδικασία, ενδέχεται να συνιστούν προνομιακή πληροφορία. Το επιμέρους στάδιο μιας
παρατεταμένης διαδικασίας μπορεί αφ’ εαυτού να συνιστά μια υφιστάμενη κατάσταση ή γεγονός ή να υπάρχει
ρεαλιστική προοπτική ότι θα υπάρξει ή θα συμβεί, βάσει μιας συνολικής εκτίμησης των παραγόντων που
επενεργούν τη δεδομένη χρονική στιγμή. Εντούτοις, η έννοια αυτή δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται κατά τρόπο ώστε
να πρέπει υποχρεωτικά να λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος της επίδρασης της εν λόγω κατάστασης ή γεγονότος
στην τιμή των σχετικών χρηματοπιστωτικών μέσων. Το επιμέρους στάδιο θα πρέπει να θεωρείται προνομιακή
πληροφορία εάν αυτοτελώς πληροί τα κριτήρια που θέτει ο παρών κανονισμός για τις προνομιακές πληροφορίες.

(17)

Η πληροφορία που σχετίζεται με ένα γεγονός ή σύνολο περιστάσεων που αποτελεί ενδιάμεσο στάδιο μιας
παρατεταμένης διαδικασίας μπορεί, για παράδειγμα, να σχετίζεται με την πορεία των διαπραγματεύσεων των
συμβάσεων, τους προσωρινά συμφωνηθέντες όρους σε διαπραγματεύσεις συμβάσεων, την πιθανότητα διάθεσης
χρηματοπιστωτικών μέσων, τις προϋ ποθέσεις υπό τις οποίες θα διατεθούν στην αγορά τα χρηματοπιστωτικά
μέσα, τους προσωρινούς όρους διάθεσης των χρηματοπιστωτικών μέσων, ή το ενδεχόμενο να συμπεριληφθεί ένα
χρηματοπιστωτικό μέσο σε έναν σημαντικό δείκτη ή να διαγραφεί ένα χρηματοπιστωτικό μέσο από έναν τέτοιο
δείκτη.

(18)

Η ασφάλεια δικαίου για τους συμμετέχοντες στην αγορά θα πρέπει να ενισχυθεί με έναν σαφέστερο ορισμό των
δύο από τα στοιχεία που είναι αναγκαία για τον ορισμό της προνομιακής πληροφορίας, και συγκεκριμένα του
συγκεκριμένου χαρακτήρα της εν λόγω πληροφορίας και της σημασίας της ενδεχόμενης επίδρασής της στις τιμές των
χρηματοπιστωτικών μέσων, των συνδεόμενων συμβολαίων άμεσης παράδοσης επί εμπορευμάτων ή των
εκπλειστηριαζόμενων προϊόντων επί δικαιωμάτων εκπομπής. Για παράγωγα μέσα που συνιστούν ενεργειακά προϊόντα
χονδρικής πώλησης, οι πληροφορίες των οποίων η γνωστοποίηση απαιτείται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) θα πρέπει ιδίως να θεωρούνται
προνομιακές πληροφορίες.

(19)

Ο παρών κανονισμός δεν αποσκοπεί στην απαγόρευση της διεξαγωγής συζητήσεων γενικής φύσεως σχετικά με
την επιχειρηματική δραστηριότητα και τις εξελίξεις στην αγορά μεταξύ των μετόχων και της διοίκησης σε ό,τι
αφορά τους εκδότες. Οι σχέσεις αυτές είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία των αγορών και δεν θα πρέπει
να απαγορεύονται από τον παρόντα κανονισμό.

(20)

Οι αγορές άμεσης παράδοσης και οι σχετικές αγορές παραγώγων συνδέονται ιδιαίτερα μεταξύ τους και είναι
παγκόσμιες, και η κατάχρηση της αγοράς ενδέχεται να λάβει χώρα σε διάφορες αγορές και διάφορες χώρες, κ άτι
που μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς συστημικούς κινδύνους. Αυτό ισχύει τόσο για την κατάχρηση προνομιακών
πληροφοριών όσο και για τη χειραγώγηση της αγοράς. Συγκεκριμένα, οι προνομιακές πληροφορίες από μια αγορά
άμεσης παράδοσης μπορούν να ωφελήσουν ένα πρόσωπο που συναλλάσσεται σε χρηματοπιστωτική αγορά. Οι
προνομιακές πληροφορίες που αφορούν παράγωγα μέσα βασικών εμπορευμάτων θα πρέπει να ορίζονται ως οι
πληροφορίες που, αφενός, ανταποκρίνονται στον γενικό ορισμό των προνομιακών πληροφοριών σε σχέση με τις
χρηματοπιστωτικές αγορές και, αφετέρου, απαιτείται η δημοσιοποίησή τους σύμφωνα με νομοθετικές ή
κανονιστικές διατάξεις σε ενωσιακό ή εθνικό επίπεδο, κανόνες της αγοράς, συμβάσεις, ή συναλλακτικά ήθη της
σχετικής αγοράς παραγώγων επί εμπορευμάτων ή άμεσης παράδοσης. Αξιοσημείωτα παραδείγματα τέτοιων
κανόνων είναι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 για την αγορά ενέργειας και η Κοινή βάση δεδομένων JODI
για το πετρέλαιο. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για την απόφαση των
συμμετεχόντων στην αγορά να συνάψουν συμβόλαια παραγώγων επί εμπορευμάτων ή τα συνδεόμενα
συμβόλαια άμεσης παράδοσης επί εμπορευμάτων και, κατά συνέπεια, θα πρέπει να αποτελούν προνομιακές
πληροφορίες υποκείμενες σε υποχρέωση δημοσιοποίησης όταν είναι πιθανό να έχουν σημαντική επίδραση στην
τιμή αυτών των παραγώγων ή των συνδεόμενων συμβολαίων άμεσης παράδοσης επί εμπορευμάτων.
Επιπλέον, οι στρατηγικές χειραγώγησης μπορεί να εκτείνονται σε διάφορες αγορές άμεσης παράδοσης και σε
αγορές παραγώγων. Η διενέργεια συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των παράγωγων
μέσων επί εμπορευμάτων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χειραγώγηση σχετικών συμβολαίων άμεσης παράδοσης επί
εμπορευμάτων και τα συμβόλαια άμεσης παράδοσης επί εμπορευμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη
χειραγώγηση συνδεομένων χρηματοπιστωτικών μέσων. Η απαγόρευση της χειραγώγησης της αγοράς θα πρέπει να
καλύπτει αυτές τις διασυνδέσεις. Ωστόσο δεν είναι σκόπιμη ούτε πρακτική η επέκταση του πεδίου εφαρμογής του
παρόντος κανονισμού σε συμπεριφορές που δεν αφορούν χρηματοπιστωτικά μέσα, παραδείγματος χάρη, σε
συναλλαγές επί συμβολαίων άμεσης παράδοσης επί εμπορευμάτων που επηρεάζουν μόνο την αγορά άμεσης
παράδοσης. Στην ειδική περίπτωση των ενεργειακών προϊόντων χονδρικής, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν
υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των ορισμών του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 όταν εφαρμόζουν τους
ορισμούς της προνομιακής πληροφορίας, της κατάχρησης προνομιακής πλη ροφορίας και της χειραγώγησης
αγοράς του παρόντος κανονισμού σε χρηματοπιστωτικά μέσα που συνδέονται με ενεργειακά προϊόντα
χονδρικής.

(21)

Σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), η Επιτροπή, τα
κράτη μέλη και άλλοι επισήμως καθορισμένοι φορείς είναι μεταξύ άλλων υπεύθυνοι για την τεχνική έκδοση
δικαιωμάτων εκπομπής, τη δωρεάν κατανομή τους σε επιλέξιμους βιομηχανικούς τομείς και νεοεισερχόμενους,
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και γενικότερα την ανάπτυξη και εφαρμογή του πλαισίου κλιματικής πολιτικής της Ένωσης στο οποίο βασίζεται
η χορήγηση δικαιωμάτων εκπομπής σε αγοραστές που υπόκεινται σε υποχρέωση συμμόρφωσης στο πλαίσιο
του συστήματος της Ένωσης για την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής. Κατά την άσκηση των καθηκόντων αυτών,
οι εν λόγω δημόσιοι φορείς μπορούν να έχουν, μεταξύ άλλων, πρόσβαση σε μη δημοσιοποιούμενες
πληροφορίες που επηρεάζουν τις τιμές, και, σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ, χρειάζεται ενδεχομένως να
προβούν σε ορισμένες πράξεις στην αγορά σε σχέση με τα δικαιώματα εκπομπής. Συνεπεία της κατάταξης των
δικαιωμάτων εκπομπής ως χρηματοπιστωτικών μέσων στο πλαίσιο της επανεξέτασης της οδηγίας 2004/39/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), τα εν λόγω μέσα θα εμπίπτουν επίσης στο πεδίο
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
Για να διαφυλαχθεί η δυνατότητα της Επιτροπής, των κρατών μελών και άλλων επισήμως καθορισμένων
φορέων να αναπτύσσουν και να υλοποιούν την κλιματική πολιτική της Ένωσης, οι δραστηριότητες αυτών των
δημόσιων φορέων, εφόσον αναλαμβάνονται προς εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και αποκλειστικώς
κατά την άσκηση αυτής της πολιτικής και σε σχέση με τα δικαιώματα εκπομπής, θα πρέπει να εξαιρούνται της
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Η εξαίρεση αυτή δεν θα πρέπει να έχει αρνητικό αντίκτυπο επί της
γενικής διαφανείας της αγοράς, καθώς αυτοί οι δημόσιοι φορείς έχουν καταστατικές υποχρεώσεις να
λειτουργούν κατά τρόπο που εξασφαλίζει τη δέουσα, δίκαιη και χωρίς διακρίσεις δημοσιοποίηση και πρόσβαση σε
οιεσδήποτε νέες αποφάσεις, εξελίξεις και δεδομένα, που επηρεάζουν τις τιμές. Επιπλέον, η οδηγία 2003/87/ΕΚ και οι
εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζονται δυνάμει αυτής προβλέπουν εγγυήσεις μιας δίκαιης και χωρίς διακρίσεις
δημοσιοποίησης ειδικών πληροφοριών που επηρεάζουν τις τιμές και οι οποίες ευρί σκονται στην κατοχή των
δημόσιων αρχών. Ταυτόχρονα, η απαλλαγή για τους δημόσιους φορείς που λειτουργούν εντός του πλαισίου της
κλιματικής πολιτικής της Ένωσης δεν θα πρέπει να επεκτείνεται σε περιπτώσεις όπου αυτοί οι δημόσιοι φορείς
προβαίνουν σε δραστηριότητες ή συναλλαγές εκτός του πλαισίου άσκησης της κλιματικής πολιτικής της Ένωσης ή
όταν τα πρόσωπα που εργάζονται για τους εν λόγω φορείς προβαίνουν σε δραστηριότητες ή συναλλαγές
για ίδιο λογαριασμό.

(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, για την

ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας (ΕΕ L 326 της 8.12.2011, σ. 1).

(2) Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση

συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ
του Συμβουλίου (ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32).
(3) Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές
χρηματοπιστωτικών μέσων, για την τροποποίηση των οδηγιών 85/611/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας
2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 145 της 30.4.2004, σ. 1).
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(22)

Σύμφωνα με το άρθρο 43 της ΣΛΕΕ και για την εφαρμογή διεθνών συμφωνιών που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο
της ΣΛΕΕ, η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και άλλοι επισήμως καθορισμένοι φορείς έχουν μεταξύ άλλων την ευθύνη
για την εφαρμογή της κοινής γεωργικής πολιτικής της Ένωσης (ΚΓΠ) και της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ).
Κατά την άσκηση αυτών των καθηκόντων, οι εν λόγω δημόσιοι φορείς αναλαμβάνουν δραστηριότητες και
λαμβάνουν μέτρα με στόχο τη διαχείριση των γεωργικών αγορών και της αλιείας, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων
δημόσιας παρέμβασης και της επιβολής πρόσθετων ή της αναστολής εισαγωγικών δασμών. Υπό το πρίσμα του
πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ο οποίος κατά ορισμένες διατάξεις του εφαρμόζεται επίσης στα
συμβόλαια άμεσης παράδοσης επί εμπο ρευμάτων που επηρεάζουν ή είναι πιθανόν να επηρεάσουν
χρηματοπιστωτικά μέσα, καθώς και στα χρηματοπιστωτικά μέσα των οποίων η αξία εξαρτάται από την αξία
συμβολαίων άμεσης παράδοσης επί εμπορευμάτων και τα οποία επηρεάζουν ή είναι πιθανόν να επηρεάσουν
συμβόλαια άμεσης παράδοσης επί εμπορευμάτων, καθίσταται αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι η δραστηριότητα της
Επιτροπής, των κρατών μελών και άλλων επισήμως καθορισμένων φορέων για την εφαρμογή της ΚΓΠ και της ΚΑΠ
δεν θα υφίσταται περιορισμούς. Για να διατηρηθεί η ικανότητα της Επιτροπής, των κρατών μελών και άλλων
επισήμως καθορισμένων φορέων να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν την ΚΓΠ και την ΚΑΠ, οι δραστηριότητές
τους οι οποίες αναλαμβάνονται προς εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και μόνο στο πλαίσιο εφαρμογής
αυτών των πολιτικών, θα πρέπει να εξαιρούνται της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Η εξαίρεση αυτή δεν
θα πρέπει να έχει αρνητικό αντίκτυπο επί της γενικής διαφάνειας της αγοράς, καθώς αυτοί οι δημόσιοι φορείς
έχουν καταστατικές υποχρεώσεις να λειτουργούν κατά τρόπο που εξασφαλίζει τη δέουσα, δίκαιη και χωρίς
διακρίσεις δημοσιοποίηση και πρόσβαση σε οιεσδήποτε νέες αποφάσεις, εξελίξεις και δεδομένα, που επηρεάζουν
τις τιμές. Ταυτόχρονα, η εξαίρεση για τους δημόσιους φορείς που λειτουργούν εντός του πλαισίου
εφαρμογής της ΚΓΠ και της ΚΑΠ δεν θα πρέπει να επεκτείνεται σε περιπτώσεις όπου αυτοί οι δημόσιοι
φορείς προβαίνουν σε συμπεριφορές ή συναλλαγές εκτός του πλαισίου εφαρμογής της ΚΓΠ και της ΚΑΠ ή όταν
τα πρόσωπα που εργάζονται για τους εν λόγω φορείς προβαίνουν σε συμπεριφορές ή συναλλαγές για ίδιο
λογαριασμό.

(23)

Το θεμελιώδες χαρακτηριστικό της κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών συνίσταται στην άντληση αθέμιτου
πλεονε κτήματος χάρη στις προνομιακές πληροφορίες εις βάρος τρίτων οι οποίοι δεν έχουν γνώση των
πληροφοριών αυτών και, κατά συνέπεια, σε υπονόμευση της ακεραιότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών και της
εμπιστοσύνης των επενδυτών. Επομένως, η απαγόρευση της κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών θα πρέπει να
ισχύει όταν ένας κάτοχος προνομιακών πληροφοριών προσπορίζεται αθέμιτο όφελος από το πλεονέκτημα που
παρέχουν οι πληροφορίες αυτές και προβαίνει σε συναλλαγές στην αγορά βάσει των πληροφοριών αυτών,
αποκτώντας ή διαθέτοντας, επιχειρώντας να αποκτήσει ή να διαθέσει, ακυρώνοντας ή τροποποιώντας, ή
επιχειρώντας να ακυρώσει ή να τροποποιήσει μια εντολή απόκτησης ή διάθεσης, για δικό του λογαριασμό ή για
λογαριασμό τρίτου, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοπιστωτικών μέσων με τα οποία σχετίζονται οι εν λόγω πληροφορίες.
Η χρήση προνομιακών πληροφοριών μπορεί επίσης να συνίσταται σε συναλλαγές επί δικαιωμάτων εκπομπής και
συναφή παράγωγα και σε συμμετοχή σε πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπής ή άλλων συναφών
εκπλειστηριαζόμενων προϊόντων οι οποίοι διεξάγονται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 της Επι
τροπής (1).

(24)

Όταν ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοχος προνομιακών πληροφοριών αποκτά ή διαθέτει, ή
επιχειρεί να αποκτήσει ή διαθέσει, για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου, άμεσα ή έμμεσα,
χρηματοπιστωτικά μέσα με τα οποία σχετίζονται οι εν λόγω πληροφορίες, θα πρέπει να θεωρείται ότι χρησιμοποίησε
αυτές τις πληροφορίες. Το τεκμήριο αυτό νοείται με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων της υπεράσπισης. Το ζήτημα
κατά πόσον ένα πρόσωπο έχει παραβιάσει την απαγόρευση της κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών, ή έχει
επιχειρήσει να καταχραστεί προνομιακές πληροφορίες, θα πρέπει να αναλύεται υπό το πρίσμα του σκοπού του
παρόντος κανονισμού, που είναι η προστασία της ακεραιότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών και η ενίσχυση
της εμπιστοσύνης των επενδυτών, κάτι που, με τη σειρά του, βασίζεται στη διαβεβαίωση ότι οι επενδυτές έχουν
ισότιμη μεταχείριση και προστατεύονται από την κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών.

(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 της Επιτροπής, της 12ης Νοεμβρίου 2010, για τον χρόνο διεξαγωγής, τη διαχείριση και τις
λοιπές πτυχές των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου κατ’ εφαρμογήν της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων
θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 302 της 18.11.2010, σ. 1).
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(25)

Οι εντολές που εισάγονται πριν ένα πρόσωπο γίνει κάτοχος προνομιακών πληροφοριών δεν θα πρέπει να
θεωρούνται ότι συνιστούν κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών. Ωστόσο, όταν το πρόσωπο έχει γίνει κάτοχος
προνομιακών πληροφο ριών, κάθε σχετιζόμενη με τις πληροφορίες αυτές υστερόχρονη μεταβολή των εντολών
που εισήχθησαν πριν το πρόσωπο γίνει κάτοχος των πληροφοριών αυτών, συμπεριλαμβανομένης της ακύρωσης
ή τροποποίησής τους, ή της απόπειρας ακύρωσης ή τροποποίησης, θα πρέπει να τεκμαίρεται ότι συνιστά
κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών. Το τεκμήριο αυτό είναι ωστόσο μαχητό και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να
το αντικρούσει αν αποδείξει ότι δεν χρησιμοποίησε τις προνομιακές πληροφορίες κατά τη διενέργεια της
συναλλαγής.

(26)

Η χρήση προνομιακών πληροφοριών μπορεί να συνίσταται στην απόκτηση ή διάθεση χρηματοπιστωτικού
μέσου, ή εκπλειστηριαζόμενου προϊόντος που βασίζεται σε δικαιώματα εκπομπής, ή στην ακύρωση ή
τροποποίηση μιας εντολής, ή σε απόπειρα αγοράς ή πώλησης χρηματοπιστωτικού προϊόντος ή ακύρωσης ή
τροποποίησης μιας εντολής, από πρόσωπο το οποίο γνωρίζει ή όφειλε να γνωρίζει ότι οι πληροφορίες είναι
προνομιακές. Εν προκειμένω, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να εξετάζουν τι γνωρίζει ή τι όφειλε να γνωρίζει ο
μέσος και συνετός άνθρωπος στις συγκεκριμένες περιστάσεις.

(27)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ερμηνεύεται κατά τρόπο συμβατό προς τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη
για να προστατεύονται τα συμφέροντα των κατόχων κινητών αξιών οι οποίες παρέχουν δικαιώματα ψήφου εντός
μιας εταιρείας (ή οι οποίες μπορούν να παρέχουν τέτοια δικαιώματα συνεπεία άσκησης δικαιώματος προαίρεσης ή
μετατροπής), όταν οι κινητές αξίες της εταιρείας αποτελούν αντικείμενο δημόσιας πρότασης αγοράς κινητών
αξιών ή οποιασδήποτε άλλης πρότασης που συνεπάγεται αλλαγή του ελέγχου της. Ειδικότερα, ο παρών
κανονισμός θα πρέπει να ερμηνεύεται κατά τρόπο συμβατό προς τους νόμους, τους κανονισμούς και τις
διοικητικές διατάξεις που έχουν εγκριθεί σε σχέση με τις δημόσιες προτάσεις αγοράς κινητών αξιών, πράξεις
συγχώνευσης και άλλες πράξεις σχετιζόμενες με την ιδιοκτησία ή τον έλεγχο εταιρειών, που ρυθμίζονται από τις
εποπτικές αρχές τις οποίες έχουν ορίσει τα κράτη μέλη κατά το άρθρο 4 της οδηγίας 2004/25/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1).

(28)

Έρευνες και εκτιμήσεις οι οποίες βασίζονται σε δεδομένα που έχουν δημοσιοποιηθεί δεν θα πρέπει αφ εαυτών
να θεωρούνται ως προνομιακές πληροφορίες και, ως εκ τούτου, το γεγονός και μόνον ότι μια συναλλαγή
διενεργείται βάσει ερευνών ή εκτιμήσεων δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι συνιστά κατάχρηση προνομιακών
πληροφοριών. Ωστόσο, όταν π.χ. η δημοσιοποίηση ή διανομή των πληροφοριών αποτελεί πάγια προσδοκία της
αγοράς και όταν τέτοια δημοσιοποίηση ή διανομή συμβάλλει στη διαδικασία διαμόρφωσης της τιμής των
χρηματοπιστωτικών μέσων, ή όταν οι πληροφορίες περιέχουν εκτιμήσεις αναγνωρισμένου σχολιαστή της
αγοράς ή φορέα, οι οποίες είναι δυνατόν να επηρεάσουν τις τιμές των σχετικών χρηματοπιστωτικών προϊόντων,
οι πληροφορίες ενδέχεται να συνιστούν προνομιακές πληροφορίες. Οι συμμετέχοντες στην αγορά πρέπει
συνεπώς να εξετάζουν τον βαθμό στον οποίο οι πληροφορίες δεν είναι δημόσιες και την ενδεχόμενη επίδραση
στα χρηματοπιστωτικά μέσα εάν διενεργήσουν συναλλαγές βάσει αυτών πριν από τη δημοσίευση ή διανομή
τους, ώστε να συναγάγουν εάν θα διενεργούσαν συναλλαγές βάσει προνομιακών πληροφοριών.

(29)

Για να αποφευχθεί η αθέλητη απαγόρευση θεμιτών μορφών χρηματοπιστωτικής δραστηριότητας, ειδικότερα
όταν δεν κατατείνουν σε κατάχρηση της αγοράς, είναι απαραίτητο να αναγνωριστούν ορισμένες σύννομες
συμπεριφορές. Αυτό μπορεί, για παράδειγμα, να περιλαμβάνει την αναγνώριση του ρόλου των ειδικών
διαπραγματευτών όταν ενεργούν υπό τη θεμιτή ιδιότητα του παρόχου ρευστότητας στην αγορά.

(30)

Το γεγονός και μόνον ότι ειδικοί διαπραγματευτές ή πρόσωπα αδειοδοτημένα να ενεργούν ως
αντισυμβαλλόμενοι περιορίζονται στην άσκηση της νόμιμης επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους που
συνίσταται στην αγορά ή πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων, ή ότι πρόσωπα αδειοδοτημένα να εκτελούν
εντολές εξ ονόματος τρίτων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες περιορίζονται στην ευσυνείδητη εκτέλεση
της ακύρωσης ή τροποποίησης μιας εντολής, δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι στοιχειοθετεί κατάχρηση
προνομιακών πληροφοριών. Εντούτοις, η προστασία βάσει του παρόντος κανονισμού στους ειδικούς
διαπραγματευτές, σε φορείς αδειοδοτημένους να ενεργούν ως αντισυμβαλλόμενοι ή σε πρόσωπα που κατ’
επάγγελμα διαμεσολαβούν στην εκτέλεση εντολών για λογαριασμό τρίτων που κατέχουν προνομιακές
πληροφορίες, δεν επεκτείνεται σε δραστηριότητες οι οποίες σαφώς απαγορεύονται βάσει του παρόντος
κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης για παράδειγμα της πρακτικής που είναι κοινώς γνωστή ως «front-running»
(«προή γηση»). Όταν τα νομικά πρόσωπα έχουν λάβει κάθε εύλογο μέτρο για την αποφυγή κατάχρησης της
αγοράς αλλά παρά ταύτα κάποιος υπάλληλός τους διαπράττει κατάχρηση για λογαριασμό των νομικών
προσώπων αυτό δεν θα πρέπει να θεωρείται κατάχρηση της αγοράς τελεσθείσα από το νομικό πρόσωπο. Άλλο
παράδειγμα που δεν θα πρέπει να θεωρείται κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών είναι οι συναλλαγές που
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διενεργούνται προς εκπλήρωση μιας προηγουμένως αναληφθείσας υποχρέωσης που έχει καταστεί απαιτητή. Το
γεγονός και μόνον της πρόσβασης σε προνομιακές πληρο φορίες που αφορούν μια άλλη εταιρεία και η
χρησιμοποίησή τους στο πλαίσιο δημόσιας πρότασης αγοράς κινητών αξιών με σκοπό την απόκτηση του ελέγχου
της συγκεκριμένης εταιρείας ή την υποβολή πρότασης συγχώνευσης με αυτήν, δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι
στοιχειοθετεί κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών.
(1) Οδηγία 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τις
δημόσιες προσφορές εξαγοράς (ΕΕ L 142 της 30.4.2004, σ. 12).

[11]

(31)

Δεδομένου ότι η απόκτηση ή η διάθεση χρηματοπιστωτικών μέσων σημαίνει ότι οπωσδήποτε έχει ληφθεί
προηγουμένως απόφαση για απόκτηση ή διάθεση εκ μέρους του προσώπου που προβαίνει στις ενέργειες αυτές, το
γεγονός και μόνον της απόκτησης ή διάθεσης δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι συνιστά χρήση προνομιακών
πληροφοριών. Οι ενέργειες βάσει των σχεδίων και συναλλακτικών στρατηγικών του ίδιου του συμμετέχοντος
στην αγορά δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι συνιστούν χρήση προνομιακών πληροφοριών. Εντούτοις, κανένα από
τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα αυτά δεν θα πρέπει να προστατεύεται δυνάμει των επαγγελματικών του
καθηκόντων· θα πρέπει να προστατεύεται μόνο εάν ενεργεί με κατάλληλο και ενδεδειγμένο τρόπο,
ανταποκρινόμενο στα πρότυπα που απαιτούνται από το επάγγελμά του και από τον παρόντα κανονισμό, δηλαδή
την ακεραιότητα της αγοράς και την προστασία των επενδυτών. Ωστόσο, μπορεί και πάλι να θεωρηθεί ότι
διεπράχθη παράβαση εάν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι υπήρχε παράνομη σκοπιμότητα πίσω από αυτές τις
συναλλαγές ή εντολές ή συμπεριφορά, ή ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο χρησιμοποίησε προνομιακές
πληροφορίες.

(32)

Οι βολιδοσκοπήσεις της αγοράς είναι επαφές μεταξύ ενός πωλητή χρηματοπιστωτικών μέσων και ενός ή
περισσότερων δυνητικών επενδυτών, πριν από την ανακοίνωση μιας συναλλαγής, για να διαπιστωθεί το
ενδιαφέρον των δυνητικών επενδυτών για μια ενδεχόμενη συναλλαγή καθώς και η τιμολόγησή της, το μέγεθός
της και η διάρθρωσή της. Οι βολιδοσκοπήσεις της αγοράς μπορεί να περιλαμβάνουν μια αρχική ή δευτερογενή
προσφορά συναφών τίτλων και διακρίνονται από τη συνήθη συναλλακτική δραστηριότητα. Αποτελούν πολύτιμο
εργαλείο για την ανίχνευση της γνώμης των δυνητικών επενδυτών, για την ενίσχυση του διαλόγου των μετόχων
και για να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη εκτέλεση των συναλλαγών και ότι οι απόψεις των εκδοτών, των υπαρχόντων
μετόχων και των δυνητικών νέων επενδυτών συγκλί νουν. Ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα ωφέλιμες όταν οι αγορές
δεν έχουν εμπιστοσύνη, όταν δεν διαθέτουν ένα σχετικό σημείο αναφοράς ή όταν είναι ευμετάβλητες. Επομένως,
η δυνατότητα διενέργειας βολιδοσκοπήσεων της αγοράς είναι σημαντική για την εύρυθμη λειτουργία των
χρηματοπιστωτικών αγορών, και οι βολιδοσκοπήσεις αυτές δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι, αφ’ εαυτών,
συνιστούν κατάχρηση της αγοράς.

(33)

Παραδείγματα βολιδοσκόπησης της αγοράς περιλαμβάνουν περιπτώσεις κατά τις οποίες η επιχείρηση που εμπλέκεται
στην πώληση έχει κάνει συζητήσεις με έναν εκδότη για μια ενδεχόμενη συναλλαγή και αποφασίζει να ανιχνεύσει το
ενδεχόμενο ενδιαφέρον επενδυτών, για να προσδιορίσει τους όρους της συναλλαγής· όταν ένας εκδότης
προτίθεται να αναγγείλει μια έκδοση χρεωστικών τίτλων ή μια προσφορά μετοχών και μια επιχείρηση που
εμπλέκεται στην πώληση έρχεται σε επαφή με βασικούς επενδυτές και τους γνωστοποιεί όλους τους όρους της
συμφωνίας, για να επιτύχει χρηματοοικονομική δέσμευση συμμετοχής στη συναλλαγή· ή όταν η επιχείρηση που
εμπλέκεται στην πώληση σκοπεύει να διαθέσει μεγάλη ποσότητα κινητών αξιών για λογαριασμό ενός επενδυτή
και επιδιώκει να εκτιμήσει το ενδεχόμενο ενδιαφέρον άλλων δυνητικών επενδυτών για τις αξίες αυτές.

(34)

Η πραγματοποίηση βολιδοσκοπήσεων της αγοράς μπορεί να απαιτεί την αποκάλυψη προνομιακών
πληροφοριών σε δυνητικούς επενδυτές. Δυνατότητα αποκόμισης οικονομικού οφέλους από διενέργεια
συναλλαγών βάσει προνομιακών πληροφοριών που γνωστοποιήθηκαν στο πλαίσιο βολιδοσκόπησης της αγοράς θα
υπάρχει κατά κανόνα μόνο εάν υπάρχει αγορά για το χρηματοπιστωτικό μέσο που αποτελεί αντικείμενο της
βολιδοσκόπησης της αγοράς ή για σχετιζόμενο χρηματοπιστωτικό μέσο. Δεδομένου του χρονικού σημείου στο
οποίο γίνονται οι συζητήσεις αυτές, είναι δυνατόν να αποκαλυφθούν προνομιακές πληροφορίες στον δυνητικό
επενδυτή κατά τη διάρκεια μιας βολιδοσκόπησης της αγοράς μετά την εισαγωγή ενός χρηματοπιστωτικού μέσου
προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή τη διαπραγμάτευση του σε ΠΜΔ ή ΟΜΔ. Πριν δρομολογήσει μια
βολιδοσκόπηση της αγοράς, ο συμμετέχων στην αγορά ο οποίος αποκαλύ πτει πληροφορίες θα πρέπει να
αξιολογεί κατά πόσον αυτή η βολιδοσκόπηση συνεπάγεται αποκάλυψη προνομιακών πληροφοριών.

(35)

Η αποκάλυψη προνομιακών πληροφοριών θα πρέπει να θεωρείται θεμιτή όταν οι πληροφορίες αποκαλύπτονται
στη συνήθη άσκηση της εργασίας, του επαγγέλματος ή των καθηκόντων ενός προσώπου. Όταν μια
βολιδοσκόπηση της αγοράς συνεπάγεται την αποκάλυψη προνομιακών πληροφοριών, ο συμμετέχων στην
αγορά ο οποίος αποκαλύπτει θα θεωρείται ότι ενεργεί στο πλαίσιο της συνήθους άσκησης της εργασίας, του
επαγγέλματος ή των καθηκόντων του εάν, τη στιγμή κατά την οποία συντελείται η αποκάλυψη, ενημερώνει, και
λαμβάνει τη συγκατάθεση του προσώπου προς το οποίο γίνεται η αποκάλυψη, ότι ενδέχεται να του δοθούν
προνομιακές πληροφορίες· ότι απαγορεύεται, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, να
πραγματοποιήσει συναλλαγές ή να ενεργήσει βάσει των πληροφοριών αυτών· ότι χρειάζεται να ληφθούν εύλογα
μέτρα για να προστατευθεί η διατήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών· και ότι οφείλει να ενημερώσει
τον συμμετέχοντα στην αγορά ο οποίος αποκαλύπτει για την ταυτότητα όλων των φυσικών και νομικών
προσώπων στα οποία πρόκειται να γνωστοποιηθούν οι πληροφορίες στο πλαίσιο της διαμόρφωσης μιας
απάντησης στη βολιδοσκόπηση της αγοράς. Ο συμμετέχων στην αγορά ο οποίος αποκαλύπτει θα πρέπει επίσης να
συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις, οι οποίες θα καθοριστούν λεπτομερώς σε ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα,
σχετικά με την τήρηση εγγραφών για τις αποκαλυπτόμενες πληροφορίες. Οι συμμετέχοντες στην αγορά οι οποίοι
δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού κατά την πραγματοποίηση βολιδοσκοπήσεων
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της αγοράς δεν θα πρέπει να τεκμαίρεται ότι έχουν προβεί σε παράνομη ανακοίνωση προνομιακών πληροφοριών,
αλλά δεν θα πρέπει να μπορούν να επωφεληθούν από την εξαίρεση που παρέχεται σε όσους έχουν συμμορφωθεί
προς τις διατάξεις αυτές. Το ζήτημα κατά πόσον έχουν παραβιάσει την απαγόρευση της παράνομης
ανακοίνωσης προνομιακών πληροφοριών θα πρέπει να αναλύεται υπό το πρίσμα όλων των σχετικών διατάξεων
του παρόντος κανονισμού, και όλοι οι συμμετέχοντες στην αγορά οι οποίοι αποκαλύπτουν θα πρέπει να
υποχρεούνται να καταχωρίζουν γραπτώς, πριν από την έναρξη της βολιδοσκόπησης της αγοράς, την εκτίμησή
τους για το αν η συγκεκριμένη βολιδοσκόπηση της αγοράς συνεπάγεται την αποκάλυψη προνο μιακών
πληροφοριών.
(36)

Από την πλευρά τους, οι δυνητικοί επενδυτές οι οποίοι υπόκεινται σε μια βολιδοσκόπηση της αγοράς θα
πρέπει να εξετάζουν κατά πόσον οι πληροφορίες που τους αποκαλύπτονται ισοδυναμούν με προνομιακές
πληροφορίες οι οποίες θα απέκλειαν τη δυνατότητά τους να διενεργήσουν συναλλαγές βάσει αυτών ή να
αποκαλύψουν περαιτέρω τις εν λόγω πληροφορίες. Οι δυνητικοί επενδυτές δεν παύουν να υπόκεινται στους
κανόνες για την κατάχρηση προνομιακής πληρο φορίας και την παράνομη ανακοίνωση προνομιακών
πληροφοριών, όπως ορίζει ο παρών κανονισμός. Προκειμένου να βοηθούνται οι δυνητικοί επενδυτές στις
εκτιμήσεις τους και στα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνουν για να μην υποπέσουν σε παράβαση του
παρόντος κανονισμού, η ΕΑΚΑΑ εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές.

(37)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 προβλέπει δύο παράλληλα συστήματα κατάχρησης της αγοράς που
εφαρμόζονται στους πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπής. Ωστόσο, συνεπεία του χαρακτηρισμού των
δικαιωμάτων εκπομπής ως χρηματοπιστωτικών μέσων, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αποτελέσει ένα ενιαίο
εγχειρίδιο κανόνων για τα μέτρα περί κατάχρησης της αγοράς που εφαρμόζονται σε όλη την έκταση της
πρωτογενούς και της δευτερογενούς αγοράς δικαιω μάτων εκπομπής. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να
εφαρμόζεται επίσης σε συμπεριφορές και συναλλαγές, περιλαμβα νομένων των προσφορών, οι οποίες είναι
συναφείς με δημοπρατήσεις σε χώρο πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής ή άλλων εκπλειστηριαζόμενων
προϊόντων που βασίζονται σε αυτά, περιλαμβανομένων των εκπλειστηριαζόμενων προϊόντων που δεν είναι
χρηματοπιστωτικά μέσα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1031/2010, ο οποίος έχει αδειοδοτηθεί ως
ρυθμιζόμενη αγορά.

(38)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει μέτρα που αφορούν τη χειραγώγηση της αγοράς, τα οποία να
μπορούν να προσαρμοστούν σε νέες μορφές διαπραγμάτευσης ή σε νέες στρατηγικές που ενδέχεται να συνιστούν
κατάχρηση. Για να αντικατοπτρίζεται το γεγονός ότι η διαπραγμάτευση σε χρηματοπιστωτικά μέσα είναι ολοένα και
πιο αυτοματοποιημένη, ενδείκνυται ο ορισμός της χειραγώγησης της αγοράς να παρέχει παραδείγματα συγκεκριμένων
καταχρηστικών στρατηγι κών που ενδέχεται να διεξαχθούν μέσω οιωνδήποτε διαθέσιμων μεθόδων συναλλαγών,
συμπεριλαμβανομένων των αλγο ριθμικών συναλλαγών και των συναλλαγών υψηλής συχνότητας. Τα παραδείγματα
που δίδονται δεν πρέπει να θεωρηθούν εξαντλητικά, ούτε έχουν σκοπό να υποδηλώσουν ότι οι ίδιες στρατηγικές,
διεξαγόμενες με διαφορετικούς τρόπους, δεν θα μπορούσαν να είναι εξίσου καταχρηστικές.

(39)

Η απαγόρευση κατάχρησης της αγοράς θα πρέπει να καλύπτει και τα πρόσωπα τα οποία συνεργάζονται για τη
διάπραξη κατάχρησης της αγοράς. Παραδείγματα είναι, μεταξύ άλλων, οι χρηματομεσίτες που επινοούν και
συνιστούν μια συναλ λακτική στρατηγική που αποσκοπεί σε κατάχρηση της αγοράς, τα πρόσωπα που ενθαρρύνουν
έναν κάτοχο προνομιακών πληροφοριών να προβεί σε παράνομη ανακοίνωση των πληροφοριών αυτών, και τα
πρόσωπα που αναπτύσσουν λογισμικό σε συνεργασία με έναν συναλλασσόμενο για να διευκολυνθεί η
κατάχρηση της αγοράς.

(40)

Για να εξασφαλιστεί ότι αποδίδεται ευθύνη τόσο στο νομικό πρόσωπο όσο και σε οποιοδήποτε φυσικό
πρόσωπο που συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του νομικού προσώπου, είναι αναγκαίο να
αναγνωριστούν οι διάφοροι εθνικοί νομικοί μηχανισμοί των κρατών μελών. Οι εν λόγω μηχανισμοί θα πρέπει να
σχετίζονται άμεσα με τις μεθόδους απόδοσης ευθύνης στο εθνικό δίκαιο.

(41)

Για να συμπληρωθεί η απαγόρευση της χειραγώγησης της αγοράς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να
περιλαμβάνει την απαγόρευση της απόπειρας χειραγώγησης της αγοράς. Θα πρέπει να υπάρχει διάκριση μεταξύ
της απόπειρας χειραγώ γησης της αγοράς και της συμπεριφοράς που είναι πιθανό να καταλήξει σε χειραγώγηση
της αγοράς, καθώς αμφότερες αυτές οι δραστηριότητες απαγορεύονται βάσει του παρόντος κανονισμού. Μια
τέτοια απόπειρα μπορεί να περιλαμβάνει καταστάσεις όπου η δραστηριότητα αρχίζει αλλά δεν ολοκληρώνεται,
για παράδειγμα λόγω τεχνολογικής αστοχίας ή επειδή μια εντολή συναλλαγής δεν εκτελείται. Η απαγόρευση των
αποπειρών χειραγώγησης της αγοράς είναι αναγκαία ώστε να μπορούν οι αρμόδιες αρχές να επιβάλλουν
κυρώσεις για τις εν λόγω απόπειρες.
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(42)

Με την επιφύλαξη του σκοπού του παρόντος κανονισμού και των άμεσα εφαρμοστέων διατάξεών του, το
πρόσωπο το οποίο προβαίνει σε συναλλαγές ή δίνει εντολές για την πραγματοποίηση συναλλαγών οι οποίες
μπορούν να θεωρηθούν ότι συνιστούν χειραγώγηση της αγοράς ενδέχεται να είναι σε θέση να αποδείξει ότι οι
λόγοι διενέργειας των εν λόγω συναλλαγών ή τοποθέτηση των εντολών ήταν νόμιμοι και ότι οι συναλλαγές και
εντολές συνάδουν προς αποδεκτή πρακτική της συγκεκριμένης αγοράς. Μία αποδεκτή πρακτική της αγοράς
μπορεί να καθιερωθεί μόνο από την αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της κατάχρησης της
αγοράς στη συγκεκριμένη αγορά. Πρακτική που κρίνεται αποδεκτή σε συγκεκριμένη αγορά δεν μπορεί να
θεωρείται εφαρμοστέα σε άλλες αγορές, εκτός εάν η εν λόγω πρακτική έχει γίνει επισήμως αποδεκτή από τις
αρμόδιες αρχές των άλλων αγορών. Ωστόσο, μπορεί και πάλι να θεωρηθεί ότι διεπράχθη παράβαση εάν η
αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι υπήρχε παράνομος λόγος για την εκτέλεση των εν λόγω συναλλαγών ή την
τοποθέτηση των εντολών.

(43)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να διευκρινίζει ότι η χειραγώγηση της αγοράς ή η απόπειρα
χειραγώγησης της αγοράς σε χρηματοπιστωτικό μέσο μπορεί να λάβει τη μορφή της χρήσης συνδεόμενων
χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως είναι τα παράγωγα μέσα που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε άλλο τόπο
διαπραγμάτευσης ή εξωχρηματιστηριακά.

(44)

Πολλά χρηματοπιστωτικά μέσα αποτιμώνται με βάση δείκτες αναφοράς. Η πραγματική ή επιχειρούμενη
χειραγώγηση δεικτών αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων των διατραπεζικών επιτοκίων δανεισμού, μπορεί να έχει
σοβαρές επιπτώσεις στην εμπιστοσύνη της αγοράς και μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες για τους
επενδυτές ή να στρεβλώσει την πραγματική οικονομία. Συνεπώς, επιβάλλεται να θεσπισθούν ειδικές διατάξεις για
τους δείκτες αναφοράς, προκειμένου να διαφυλάσσεται η ακεραιότητα των αγορών και να διασφαλίζεται ότι οι
αρμόδιες αρχές θα είναι σε θέση να επιβάλουν τη σαφή απαγόρευση της χειραγώγησης των δεικτών αναφοράς.
Οι διατάξεις αυτές θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους δημοσιευόμενους δείκτες αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων
όσων είναι προσβάσιμοι μέσω διαδικτύου, είτε δωρεάν είτε όχι, όπως οι δείκτες αναφοράς των CDS και οι δείκτες
δεικτών. Είναι αναγκαίο να συμπληρωθεί η γενική απαγόρευση της χειραγώγησης της αγοράς με την απαγόρευση
της χειραγώγησης των ίδιων των δεικτών αναφοράς και της τυχόν διαβίβασης ψευδών ή παραπλανητικών
πληροφοριών, της παροχής ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων, ή οποιασδήποτε άλλης συμπεριφοράς που
συνεπάγεται τη χειραγώγηση του υπολογισμού εντός δείκτη αναφοράς, σύμφωνα με έναν ευρύ ορισμό του
υπολογισμού ώστε να περιλαμβάνονται η λήψη και αξιολόγηση όλων των δεδομένων που σχετίζονται με τον
υπολογισμό του εν λόγω δείκτη αναφοράς, και ειδικότερα τα επεξεργασμένα δεδομένα και η μεθοδολογία του
δείκτη αναφοράς, ανεξαρτήτως αν αυτή διαμορφώνεται εν όλω ή εν μέρει επί τη βάσει αλγορίθμων ή
εκτιμήσεων. Οι εν λόγω κανόνες είναι επιπλέον των διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 που
απαγορεύει τη σκόπιμη παροχή ψευδών πληροφοριών σε επιχειρήσεις που εκπονούν αξιολογήσεις τιμών ή
εκθέσεις για τις αγορές ενεργειακών προϊόντων χον δρικής, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την παραπλάνηση των
συμμετεχόντων στην αγορά που ενεργούν βάσει των εν λόγω αξιολογήσεων τιμών ή εκθέσεων για τις αγορές.

(45)

Προκειμένου να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες αγοράς μεταξύ των τόπων και των μηχανισμών
διαπραγμάτευσης που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό, κάθε πρόσωπο που διαχειρίζεται ρυθμιζόμενες αγορές,
ΠΜΔ και ΟΜΔ θα πρέπει να υποχρεούται να θεσπίζει και να διατηρεί αποτελεσματικές ρυθμίσεις, συστήματα και
διαδικασίες με στόχο την πρόληψη και τον εντοπισμό πρακτικών χειραγώγησης της αγοράς και
καταχρηστικών πρακτικών.

(46)

Η χειραγώγηση ή η απόπειρα χειραγώγησης χρηματοπιστωτικών μέσων μπορεί να συνίσταται και στην
τοποθέτηση εντολών που μπορεί να μην εκτελεστούν. Επιπλέον, ένα χρηματοπιστωτικό μέσο μπορεί να υποστεί
χειραγώγηση μέσω συμπεριφορών που λαμβάνουν χώρα εκτός τόπου διαπραγμάτευσης. Τα πρόσωπα που κατ’
επάγγελμα διαμεσολαβούν στην κατάρτιση ή εκτέλεση συναλλαγών υποχρεούνται να θεσπίζουν και να
διατηρούν αποτελεσματικές ρυθμίσεις, συστήματα και διαδικασίες εντοπισμού και αναφοράς ύποπτων
συναλλαγών. Θα πρέπει επίσης να αναφέρουν ύποπτες εντολές και συναλλαγές που διενεργούνται εκτός τόπου
διαπραγμάτευσης.

(47)

Η χειραγώγηση ή η απόπειρα χειραγώγησης χρηματοπιστωτικών μέσων μπορεί επίσης να συνίσταται στη διάδοση
ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών. Η διάδοση ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών μπορεί να έχει
σημαντικό αντίκτυπο στις τιμές των χρηματοπιστωτικών μέσων σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Μπορεί να
συνίσταται στην επινόηση εντελώς ψευδών πληροφοριών, αλλά επίσης και στην εκ προθέσεως παράλειψη
σημαντικών γεγονότων, καθώς και στην εν γνώσει ανακριβή αναφορά πληροφοριών. Αυτή η μορφή
χειραγώγησης της αγοράς είναι ιδιαίτερα επιζήμια για τους επενδυτές, καθώς εξαιτίας της βασίζουν τις επενδυτικές
αποφάσεις τους σε λανθασμένες ή διαστρεβλωμένες πληροφορίες. Επίσης, είναι επιζήμια για τους εκδότες γιατί
μειώνει την εμπιστοσύνη στις διαθέσιμες πληροφορίες που τους αφορούν. Η έλλειψη εμπιστοσύνης της αγοράς
μπορεί με τη σειρά της να θέσει σε κίνδυνο την ικανότητα ενός εκδότη να εκδίδει νέα χρηματοπιστωτικά μέσα ή
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να εξασφαλίζει πιστώσεις από άλλους συμμετέχοντες στην αγορά για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων
του. Οι πληροφορίες διαδίδονται πολύ γρήγορα στην αγορά. Σαν αποτέλεσμα, η ζημία για τους επενδυτές
και τους εκδότες μπορεί να διαρκέσει για σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να διαπιστωθεί ότι οι
πληροφορίες είναι ψευδείς ή παραπλανητικές και μπορούν να διορθωθούν από τον εκδότη ή από τα πρόσωπα
που ευθύνονται για τη διάδοσή τους. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο η διάδοση ψευδών ή παραπλανητικών
πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων φημών και ψευδών ή παραπλανητικών ειδήσεων, να θεωρείται παράβαση του
παρόντος κανονισμού. Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμο να μην επιτρέπεται στα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στις
χρηματοπιστωτικές αγορές να εκφράζουν ελεύθερα πληροφορίες αντίθετες με την προσωπική τους γνώμη ή την
κρίση τους, για τις οποίες γνωρίζουν ή θα πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι ψευδείς ή παραπλανητικές, εις
βάρος επενδυτών και εκδοτών.
(48)

Δεδομένης της αυξημένης χρήσης ιστοτόπων, ιστολογίων (blogs) και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, είναι
σημαντικό να καταστεί σαφές ότι η διάδοση ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών μέσω του διαδικτύου,
συμπεριλαμβανομένων ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης ή ανώνυμων ιστολογίων, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται, για
τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, κατά τον ίδιο τρόπο με εκείνη που διαπράττεται μέσω περισσότερο
παραδοσιακών διαύλων επικοινωνίας.

(49)

Η δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών από έναν εκδότη είναι απαραίτητη για να αποτραπεί η κατάχρηση
προνο μιακών πληροφοριών και για να διασφαλιστεί ότι δεν θα παραπλανούνται οι επενδυτές. Συνεπώς, οι
εκδότες θα πρέπει να υποχρεούνται να ενημερώνουν όσο το δυνατόν συντομότερα το κοινό σχετικά με
προνομιακές πληροφορίες. Εντούτοις, η υποχρέωση αυτή ενδέχεται, υπό ειδικές περιστάσεις, να βλάψει τα νόμιμα
συμφέροντα του εκδότη. Σε τέτοιες περιστάσεις, η καθυστέρηση της δημοσιοποίησης θα πρέπει να επιτρέπεται
εάν μια αναβολή δεν θα μπορούσε να παραπλανήσει το κοινό και ο εκδότης είναι σε θέση να διασφαλίσει την
εμπιστευτικότητα των πληροφοριών. Ο εκδότης υπόκειται στην υποχρέωση δημοσιοποίησης προνομιακών
πληροφοριών μόνο εάν έχει αιτηθεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση ή έχει εγκριθεί η εισαγωγή προς
διαπραγμάτευση του χρηματοπιστωτικού μέσου.

(50)

Για τους σκοπούς της εφαρμογής των απαιτήσεων που διέπουν τη δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών
και την αναβολή της δημοσιοποίησης αυτής, όπως προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, τα νόμιμα συμφέροντα
μπορεί ειδικό τερα να σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τις ακόλουθες περιστάσεις: α) υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεις,
ή συναφείς ενέργειες, όπου η έκβαση ή η συνήθης πορεία των διαπραγματεύσεων θα ήταν πιθανό να επηρεαστεί
από τη δημοσιοποίηση. Ειδικότερα, σε περίπτωση όπου η οικονομική βιωσιμότητα του εκδότη βρίσκεται σε
σοβαρό και άμεσο κίνδυνο χωρίς να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του πτωχευτικού δικαίου, η δημοσιοποίηση
πληροφοριών μπορεί να αναβληθεί για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα εάν τέτοια δημοσιοποίηση θα
συνιστούσε σοβαρή απειλή για τα συμφέροντα των υπαρχόντων και δυνητικών μετόχων, υπονομεύοντας την
περάτωση συγκεκριμένων διαπραγματεύσεων που αποσκοπούν σε μακροπρόθεσμη οικονομική ανάκαμψη του
εκδότη· β) αποφάσεις που λαμβάνονται ή συμβάσεις που συνάπτονται από το διευθυντικό όργανο ενός εκδότη και
χρειάζονται την έγκριση ενός άλλου οργάνου του εκδότη για να τεθούν σε ισχύ, εάν η οργάνωση του εκδότη
απαιτεί διαχωρισμό μεταξύ αυτών των οργάνων, υπό την προϋπόθεση ότι η δημοσιοποίηση των πληροφοριών
πριν από την έγκριση αυτή, σε συνδυασμό με ταυτόχρονη γνωστοποίηση ότι η έγκριση εξακολουθεί να εκκρεμεί,
θα έθετε σε κίνδυνο την ενδεικνυόμενη αξιολόγηση των πληροφοριών από το κοινό.

(51)

Επιπλέον, η απαίτηση δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών θα πρέπει να καταλαμβάνει τους συμμετέχοντες
στην αγορά εκπομπών άνθρακα. Για να αποφευχθεί η έκθεση της αγοράς σε αναφορές που δεν είναι χρήσιμες,
καθώς και να διατηρηθεί η σχέση κόστους-αποδοτικότητας του προβλεπόμενου μέτρου, φαίνεται αναγκαίος ο
περιορισμός του κανονι στικού αντικτύπου της εν λόγω απαιτήσεως μόνο σε εκείνους τους διαχειριστές του
συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ οι οποίοι, λόγω του μεγέθους και των δραστηριοτήτων τους, αναμένεται
ευλόγως να έχουν σημαντική επίδραση στην τιμή των δικαιωμάτων εκπομπής, των εκπλειστηριαζόμενων
προϊόντων που βασίζονται στα δικαιώματα αυτά ή των συναφών παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων και στη
συμμετοχή σε πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπής δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2010. Η Επιτροπή,
μέσω πράξης κατ’ εξουσιοδότηση, θα πρέπει να θεσπίζει μέτρα που καθορίζουν ένα ελάχιστο όριο για τους
σκοπούς της εφαρμογής της απαλλαγής αυτής. Οι προς δημοσιοποίηση πληρο φορίες θα πρέπει να αφορούν τις
πραγματικές πράξεις της δημοσιοποιούσας πλευράς και όχι τα σχέδια ή τις στρατηγικές της για διενέργεια
συναλλαγών επί δικαιωμάτων εκπομπής, των εκπλειστηριαζόμενων προϊόντων που βασίζονται στα δικαιώματα
αυτά ή των συναφών παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων. Εάν οι συμμετέχοντες στην αγορά δικαιωμάτων
εκπομπής συμμορφώνονται ήδη με αντίστοιχα καθήκοντα δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών, ιδιαίτερα
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1227/2011, η υποχρέωση δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών
σχετικά με τα δικαιώματα εκπομπής δεν θα πρέπει να οδηγεί σε αναπαραγωγή των υποχρεωτικών
δημοσιοποιήσεων με το ίδιο ουσια στικά περιεχόμενο. Στην περίπτωση των οντοτήτων που συμμετέχουν σε
αγορά δικαιωμάτων εκπομπής με συνολικές εκπομπές ή ονομαστική θερμική ισχύ στο καθορισμένο όριο ή κάτω
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από αυτό, δεδομένου ότι οι πληροφορίες για τις υλικές τους ενέργειες δεν θεωρούνται σημαντικές για τους
σκοπούς της δημοσιοποίησης, θα πρέπει επίσης να θεωρείται ότι δεν έχουν σημαντική επίδραση στις τιμές των
δικαιωμάτων εκπομπής, των εκπλειστηριαζόμενων προϊόντων που βασίζονται στα δικαιώματα αυτά ή των
συνδεόμενων παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι εν λόγω οντότητες που συμμετέχουν στην αγορά
δικαιωμάτων εκπομπής θα πρέπει ωστόσο να καλύπτονται από την απαγόρευση της κατάχρησης προνομιακών
πληροφοριών σε σχέση με οποιεσδήποτε πληροφορίες στις οποίες έχουν πρόσβαση και οι οποίες είναι
προνομιακές.
(52)

Για να προστατεύεται το δημόσιο συμφέρον, να διαφυλάσσεται η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος
και, για παράδειγμα, να αποφεύγεται το ενδεχόμενο κρίσεις ρευστότητας σε χρηματοδοτικά ιδρύματα να
μετατρέπονται σε κρίσεις φερεγγυότητας λόγω αιφνίδιας ανάληψης χρημάτων, ενδεχομένως ενδείκνυται, σε
εξαιρετικές περιστάσεις, η καθυστέρηση της δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών για πιστωτικά ιδρύματα ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα. Ειδι κότερα, αυτό μπορεί να ισχύσει για πληροφορίες σχετιζόμενες με προσωρινά
προβλήματα ρευστότητας, εάν χρειάζεται δανειοδότηση από κεντρική τράπεζα, συμπεριλαμβανομένης της έκτακτης
παροχής ρευστότητας, και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών θα είχε συστημικό αντίκτυπο. Η καθυστέρηση αυτή
θα πρέπει να προϋποθέτει ότι ο εκδότης έχει τη συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής και ότι είναι σαφές πως το
ευρύτερο δημόσιο και οικονομικό συμφέρον για αναβολή της δημοσιοποίησης υπεραντισταθμίζει το συμφέρον
της αγοράς να λάβει τις πληροφορίες των οποίων η δημοσιοποίηση αναβάλλεται.

(53)

Όσον αφορά τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, ιδίως σε περίπτωση που λαμβάνουν δανειοδότηση από κεντρική
τράπεζα, συμπεριλαμβανομένης της έκτακτης παροχής ρευστότητας, η αξιολόγηση σχετικά με το κατά πόσον οι
πληροφορίες είναι συστημικής σημασίας και κατά πόσον η αναβολή της δημοσιοποίησης είναι προς το δημόσιο
συμφέρον θα πρέπει να γίνεται από την αρμόδια αρχή, ύστερα από την ενδεικνυόμενη διαβούλευση με την
εθνική κεντρική τράπεζα, την αρχή μακροπροληπτικής εποπτείας ή οποιαδήποτε άλλη σχετική εθνική
αρχή.

(54)

Η χρησιμοποίηση ή η απόπειρα χρησιμοποίησης προνομιακών πληροφοριών σε διενέργεια συναλλαγών για ίδιο
λογα ριασμό ή για λογαριασμό τρίτου θα πρέπει να απαγορεύονται ρητά. Η χρησιμοποίηση προνομιακών
πληροφοριών μπορεί επίσης να συνίσταται σε συναλλαγές επί δικαιωμάτων εκπομπής και συναφών
παραγώγων και σε συμμετοχή σε πλει στηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπής ή άλλων συναφών
εκπλειστηριαζόμενων προϊόντων, οι οποίοι διεξάγονται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2010, από πρόσωπα
που γνωρίζουν, ή όφειλαν να γνωρίζουν, ότι οι πληροφορίες που κατέχουν είναι προνομιακές πληροφορίες.
Πληροφορίες που αφορούν τα σχέδια και τις στρατηγικές συναλλαγών του ίδιου του συμμετέχοντος στην αγορά
δεν θα πρέπει να θεωρούνται προνομιακές, αν και οι πληροφορίες που αφορούν τα σχέδια και τις στρατηγικές
συναλλαγών ενός τρίτου ενδέχεται να αποτελούν προνομιακές πληροφορίες.

(55)

Η απαίτηση δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών μπορεί να αποτελεί μεγάλη επιβάρυνση για τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στην οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (1), των οποίων τα χρηματοπιστωτικά μέσα έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε αγορές
ανάπτυξης ΜΜΕ, λόγω του κόστους παρακολούθησης των πληροφοριών που κατέχουν και χρήσης νομικών
συμβουλών σχετικά με το αν και πότε πρέπει να δημοσιοποιηθούν οι πληροφορίες. Ωστόσο, η άμεση
δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης των
επενδυτών σε αυτούς τους εκδότες. Κατά συνέπεια, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να μπορεί να εκδίδει κατευθυντήριες
γραμμές που θα βοηθούν τους εκδότες να τηρούν την υποχρέωση δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών
χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η προστασία των επενδυτών.

(56)

Οι κατάλογοι των προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τις
ρυθμιστικές αρχές όταν ερευνούν πιθανή κατάχρηση της αγοράς, αλλά οι εθνικές διαφορές όσον αφορά τα
δεδομένα που περιλαμ βάνονται στους εν λόγω καταλόγους επιβάλλουν περιττό διοικητικό φόρτο στους
εκδότες. Συνεπώς, τα πεδία των δεδομένων που απαιτούνται για τους καταλόγους προσώπων που κατέχουν
προνομιακές πληροφορίες θα πρέπει να είναι ομοιόμορφα ώστε να μειωθεί το σχετικό κόστος. Είναι σημαντικό
τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στους εν λόγω καταλόγους να ενημερώνονται για το γεγονός αυτό και για τις
συνέπειές του δυνάμει του παρόντος κανονισμού και της οδηγίας 2014/57/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2). Η απαίτηση διατήρησης και συνεχούς επικαιροποίησης των καταλόγων
των προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες συνεπάγεται διοικητικό φόρτο, ιδιαίτερα για τους εκδότες
σε αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ. Καθώς οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ασκούν αποτελε σματική εποπτεία της
κατάχρησης της αγοράς χωρίς να διαθέτουν ανά πάσα στιγμή τους σχετικούς καταλόγους για αυτούς τους
εκδότες, οι εκδότες αυτοί θα πρέπει να εξαιρούνται από αυτή την υποχρέωση για να περιοριστεί το
διοικητικό κόστος που επιβάλλεται με τον παρόντα κανονισμό. Εντούτοις, οι εκδότες αυτοί θα πρέπει να
διαβιβάζουν στην αρμόδια αρχή, όποτε το ζητήσει, κατάλογο προσώπων που κατέχουν προνομιακές
πληροφορίες.
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(57)

Η κατάρτιση, από τους εκδότες ή οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί εξ ονόματός τους ή για λογαριασμό τους,
ενός καταλόγου με τα πρόσωπα που εργάζονται για αυτούς, με σύμβαση εργασίας, παροχής υπηρεσιών ή άλλη
σχέση, και έχουν πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες σχετιζόμενες άμεσα ή έμμεσα με τον εκδότη αποτελεί
ένα πολύτιμο μέτρο για την προστασία της ακεραιότητας της αγοράς. Οι κατάλογοι αυτοί μπορούν να
χρησιμεύσουν στους εκδότες ή στα πρόσωπα αυτά για να ελέγξουν τη ροή προνομιακών πληροφοριών και, κατ’
αυτό τον τρόπο, μπορούν να συμβάλουν στη διαχείριση των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας. Επιπλέον, οι
κατάλογοι αυτοί μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο για τις αρμόδιες αρχές, για να προσδιορίζουν κάθε
πρόσωπο που έχει πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες και την ημερομηνία κατά την οποία απέκτησε την
πρόσβαση αυτή. Η πρόσβαση προσώπων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο αυτό σε προνομιακές πληροφορίες
σχετιζόμενες, άμεσα ή έμμεσα, με τον εκδότη τελεί υπό την επιφύλαξη των εκ του παρόντος κανονισμού
απαγορεύσεων.

(58)

Η αύξηση της διαφάνειας των συναλλαγών που διεξάγονται από πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα σε
επίπεδο εκδότη και, εάν συντρέχει περίπτωση, από πρόσωπα που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά, συνιστά προληπτικό
μέτρο κατά της κατάχρησης της αγοράς, και ιδίως κατά κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών. Η
δημοσίευση των εν λόγω συναλλαγών τουλάχιστον σε μεμονωμένη βάση μπορεί επίσης να αποτελέσει
πολύτιμη πηγή πληροφοριών για τους επενδυτές. Κρίνεται αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι η υποχρέωση δημοσίευσης
των συναλλαγών των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα περιλαμβάνει επίσης την ενεχυρίαση ή τη
δανειοδότηση χρηματοπιστωτικών μέσων, δεδομένου ότι η ενεχυρίαση μετοχών μπορεί να έχει σημαντική και
δυνητικά αποσταθεροποιητική επίπτωση στην εταιρεία σε περίπτωση αιφνίδιας, απρόβλεπτης πώλησης. Χωρίς
τη δημοσιοποίηση, η αγορά δεν θα γνώριζε ότι υπήρχε, για παράδειγμα, αυξημένη πιθανότητα για σημαντική
μελλοντική μεταβολή στη μετοχική ιδιοκτησία, για αύξηση της προσφοράς μετοχών στην αγορά ή για απώλεια
δικαιωμάτων ψήφου στη συγκεκριμένη εταιρεία. Για τον λόγο αυτό, απαιτείται γνωστοποίηση βάσει του
παρόντος κανονισμού όταν η ενεχυρίαση τίτλων γίνεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συναλλαγής, όπου το
διευθυντικό στέλεχος ενεχυριάζει τους τίτλους ως ασφάλεια για πιστοδότηση από τρίτον. Επιπροσθέτως, η
πλήρης και ενδεδειγμένη διαφάνεια της αγοράς αποτελεί προϋπόθεση για την εμπιστοσύνη όσων συμμετέχουν στην
αγορά και, ιδίως, για την εμπιστοσύνη των μετόχων κάθε εταιρείας. Είναι επίσης αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι η
υποχρέωση δημοσίευσης των συναλλαγών αυτών των διευθυντικών στελεχών περιλαμβάνει τις συναλλαγές άλλου
προσώπου που ασκεί διακριτική ευχέρεια εκ μέρους του προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα. Για να
διασφαλιστεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ του επιπέδου διαφάνειας και του αριθμού των αναφορών που
γνωστοποιούνται στις αρμόδιες αρχές και στο κοινό, θα πρέπει να θεσπιστούν όρια στον παρόντα κανονισμό κάτω
των οποίων δεν χρειάζεται να δημοσιοποιούνται οι συναλλαγές.

(59)

Η γνωστοποίηση των συναλλαγών που διενεργούνται από πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα για
δικό τους λογαριασμό, ή από πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με αυτά, δεν είναι μόνο πολύτιμη
πληροφόρηση για τους συμμετέχοντες στην αγορά, αλλά αποτελεί και ένα πρόσθετο μέσο για την εποπτεία των
αγορών από τις αρμόδιες αρχές. Η υποχρέωση γνωστοποίησης των συναλλαγών τελεί υπό την επιφύλαξη των εκ του
παρόντος κανονισμού απαγορεύσεων.

(60)

Η γνωστοποίηση των συναλλαγών θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες για τη διαβίβαση
προσωπικών δεδομένων οι οποίοι τίθενται από την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου (3).

(61)

Τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να συναλλάσσονται πριν από
την ανακοίνωση μιας περιοδικής οικονομικής έκθεσης ή ετήσιας έκθεσης την οποία ο εκδότης υποχρεούται να
δημοσιοποιήσει δυνάμει των κανόνων του τόπου διαπραγμάτευσης όπου οι μετοχές του εκδότη έχουν εισαχθεί
προς διαπραγμάτευση ή δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, εκτός από ειδικές και περιορισμένες περιστάσεις οι
οποίες θα δικαιολογούσαν να επιτρέπει ο εκδότης σε πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα τη διενέργεια
συναλλαγών. Εντούτοις, μια τέτοια άδεια διενέργειας συναλλαγών τελεί υπό την επιφύλαξη των εκ του
παρόντος κανονισμού απαγορεύσεων.

(62)

Ένα σύνολο αποτελεσματικών εργαλείων, εξουσιών και πόρων για την αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους
εγγυάται την αποτελεσματικότητα της εποπτείας. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός προβλέπει ειδικότερα μια
ελάχιστη δέσμη εποπτικών και ερευνητικών εξουσιών που θα πρέπει να διαθέτουν οι αρμόδιες αρχές των
κρατών μελών σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Οι εξουσίες αυτές θα πρέπει να ασκούνται, εφόσον το απαιτεί
η εθνική νομοθεσία, με αίτηση προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Κατά την άσκηση των εξουσιών τους που
απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να ενεργούν αντικειμενικά και αμερόληπτα
και να παραμένουν αυτόνομες όσον αφορά τη λήψη των αποφάσεών τους.

(63)

Οι φορείς της αγοράς και όλοι οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει και αυτοί να συνεισφέρουν στην ακεραιότητα της
αγοράς. Υπό αυτή την έννοια, ο διορισμός μιας ενιαίας αρμόδιας αρχής για την κατάχρηση της αγοράς δεν θα
πρέπει να αποκλείει δυνατότητες συνεργασίας ή ανάθεση καθηκόντων υπό την ευθύνη της αρμόδιας αρχής,
μεταξύ της εν λόγω αρχής και των φορέων της αγοράς με στόχο την εξασφάλιση αποτελεσματικής εποπτείας της
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συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Όταν τα πρόσωπα που παράγουν ή διανέμουν
επενδυτικές συστάσεις ή άλλες πληροφορίες που συνιστούν ή προτείνουν μια επενδυτική στρατηγική για ένα ή
περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα διενεργούν επίσης συναλλαγές σε αυτά τα χρηματοπιστωτικά μέσα για
ίδιο λογαριασμό, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να μπορούν να απαιτήσουν ή να ζητήσουν από τα
πρόσωπα αυτά κάθε αναγκαία πληροφορία για να προσδιοριστεί εάν οι συστάσεις τις οποίες παράγουν ή
διανέμουν τα εν λόγω πρόσωπα συμμορφώνονται προς τον παρόντα κανονισμό.

(1) Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές

χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (βλέπε σελίδα 349
της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).
(2) Οδηγία 2014/57/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, περί ποινικών κυρώσεων για
την κατάχρηση αγοράς (οδηγία για την κατάχρηση αγοράς) (βλέπε σελίδα 179 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).
(3) Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).
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(64)

Για τους σκοπούς του εντοπισμού πράξεων κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών και πράξεων χειραγώγησης
της αγοράς, είναι αναγκαίο οι αρμόδιες αρχές να μπορούν να έχουν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία,
δυνατότητα πρόσβασης σε εγκαταστάσεις φυσικών και νομικών προσώπων για να κατάσχουν έγγραφα. Η
πρόσβαση στις εγκατα στάσεις αυτές είναι απαραίτητη σε περίπτωση εύλογης υπόνοιας ότι υπάρχουν έγγραφα και
άλλα στοιχεία που σχετίζονται με το αντικείμενο της έρευνας και ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία
για τη στοιχειοθέτησης μιας υπόθεσης κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών ή χειραγώγησης της αγοράς.
Επιπλέον, η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις αυτές είναι απαραίτητη όταν: το πρόσωπο από το οποίο έχουν ζητηθεί
οι πληροφορίες δεν έχει συμμορφωθεί με την απαίτηση, εν όλω ή εν μέρει, ή υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να
θεωρείται ότι εάν υποβληθεί αίτηση δεν θα υπάρξει ανταπόκριση ή ότι τα έγγραφα ή οι πληροφορίες που
σχετίζονται με την απαίτηση παροχής πληροφοριών θα απομακρυνθούν, θα παραποι ηθούν ή θα καταστραφούν.
Εάν χρειάζεται προηγούμενη άδεια δικαστικής αρχής του οικείου κράτους μέλους, σύμφωνα με την εθνική
νομοθεσία, η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις θα πρέπει να λαμβάνει χώρα μετά τη χορήγηση αυτής της
προηγούμενης δικαστικής άδειας.

(65)

Τα υπάρχοντα στοιχεία της καταγραφής τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και τα υπάρχοντα αρχεία διακίνησης
δεδομένων επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλων χρηματοδοτικών
ιδρυμάτων που εκτελούν συναλλαγές και τεκμηριώνουν την εκτέλεση αυτών, καθώς και τα υπάρχοντα στοιχεία για
τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και τα υπάρχοντα αρχεία διακίνησης δεδομένων από φορείς παροχής
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών αποτελούν κρίσιμα, και κάποιες φορές τα μοναδικά, αποδεικτικά στοιχεία για τον
εντοπισμό και την απόδειξη πράξεων κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών και πράξεων χειραγώγησης της αγοράς.
Μέσω των στοιχείων για τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και των αρχείων διακίνησης δεδομένων μπορεί να προσδιοριστεί
η ταυτότητα ενός προσώπου που είναι υπεύθυνο για τη διάδοση ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών ή μπορεί
να διαπιστωθεί ότι κάποια πρόσωπα επικοινώνησαν μια ορισμένη στιγμή και ότι υφίσταται μια σχέση μεταξύ δύο ή
περισσότερων προσώπων. Συνεπώς, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν υπάρχοντα
αρχεία καταγραφής τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, ηλεκτρονικών επικοινωνιών και αρχεία διακίνησης δεδομένων τα
οποία τηρούνται από επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα σύμφωνα με
την οδηγία 2014/65/ΕΕ. Η πρόσβαση σε αρχεία διακίνησης δεδομένων και καταγραφής τηλεφωνικών συνδιαλέξεων
είναι αναγκαία για την παροχή αποδεικτικών στοιχείων και ερευνητικών πληροφοριών σχετικά με πιθανή κατάχρηση
προνομιακών πληροφοριών ή πιθανή χειραγώγηση της αγοράς, και κατά συνέπεια για τον εντοπισμό της
κατάχρησης της αγοράς και την επιβολή κυρώσεων. Για να καθιερωθούν, στο πλαίσιο της Ένωσης, ίσοι όροι όσον
αφορά την πρόσβαση σε στοιχεία για τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και στα υπάρχοντα αρχεία διακίνησης δεδομένων που
τηρούνται από εταιρείες τηλεπικοινωνιών ή στα υπάρχοντα στοιχεία καταγραφής τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και
διακίνησης δεδο μένων που τηρούνται από επιχειρήσεις επενδύσεων, πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα,
οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία να έχουν τη δυνατότητα να τους παραδίδονται
υπάρχοντα αρχεία τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και υπάρχοντα στοιχεία διακίνησης δεδομένων τα οποία τηρούνται
από φορέα εκμετάλλευσης τηλεπικοι νωνιακών υπηρεσιών, στον βαθμό που αυτό επιτρέπεται βάσει της εθνικής
νομοθεσίας, καθώς και υπάρχοντα στοιχεία καταγραφής τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και διακίνησης δεδομένων, τα
οποία τηρούνται από επιχείρηση παροχής επενδυ τικών υπηρεσιών, στις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν
εύλογες υπόνοιες ότι τέτοια αρχεία, σχετιζόμενα με το αντικεί μενο της επιθεώρησης ή έρευνας, αποτελούν
ενδεχομένως κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία σε υπόθεση κατάχρησης προνο μιακών πληροφοριών ή χειραγώγησης
της αγοράς, κατά παράβαση του παρόντος κανονισμού. Η πρόσβαση στα στοιχεία τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και
τα αρχεία διακίνησης δεδομένων που τηρούνται από φορέα εκμετάλλευσης τηλεπικοινω νιακών υπηρεσιών δεν
περιλαμβάνει την πρόσβαση στο περιεχόμενο φωνητικών τηλεφωνικών επικοινωνιών.

(66)

Παρότι ο παρών κανονισμός ορίζει μια ελάχιστη δέσμη εξουσιών που θα πρέπει να διαθέτουν οι αρμόδιες
αρχές, οι εξουσίες αυτές θα πρέπει να ασκούνται στο πλαίσιο ενός πλήρους συστήματος εθνικής νομοθεσίας το
οποίο θα εξα σφαλίζει τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην
ιδιωτική ζωή. Για την άσκηση των εξουσιών αυτών, η οποία μπορεί να συνεπάγεται σοβαρές παρεμβάσεις στο
δικαίωμα στον σεβασμό της ιδιωτικής και της οικογενειακής ζωής, της κατοικίας και των επικοινωνιών, τα
κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν θεσπίσει κατάλληλες και αποτελεσματικές εγγυήσεις έναντι οιασδήποτε κατάχρησης,
για παράδειγμα όταν απαιτείται προηγούμενη άδεια από τις δικαστικές αρχές του οικείου κράτους μέλους. Τα κράτη
μέλη θα πρέπει να επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές να ασκούν αυτές τις παρεμβατικές εξουσίες στον βαθμό που
είναι αναγκαίος για την κατάλληλη διερεύνηση σοβαρών περιπτώσεων στις οποίες δεν υπάρχουν ισοδύναμα
μέσα για την αποτελεσματική επίτευξη του ίδιου αποτελέσματος.

(67)

Εφόσον η κατάχρηση της αγοράς μπορεί να γίνεται σε διάφορες χώρες και αγορές, σε όλες τις περιπτώσεις πλην
εξαιρετικών περιστάσεων οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να υποχρεούνται να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν
πληρο φορίες με άλλες αρμόδιες και ρυθμιστικές αρχές, και με την ΕΑΚΑΑ, ιδιαίτερα όσον αφορά τις
ερευνητικές δραστηριό τητες. Εάν μια αρμόδια αρχή είναι πεπεισμένη ότι λαμβάνει χώρα ή έχει λάβει χώρα
κατάχρηση αγοράς σε άλλο κράτος μέλος ή ότι επηρεάζει χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν εισαχθεί προς
διαπραγμάτευση σε άλλο κράτος μέλος, θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά την αρμόδια αρχή και την ΕΑΚΑΑ. Σε
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περιπτώσεις κατάχρησης της αγοράς με διασυνοριακές επιπτώσεις, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να είναι σε θέση να
συντονίσει την έρευνα αν της ζητηθεί από μία από τις ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές.
(68)

Είναι απαραίτητο οι αρμόδιες αρχές να διαθέτουν τα απαραίτητα εργαλεία για την αποτελεσματική επιτήρηση των
βιβλίων εντολών πέραν των ορίων μιας αγοράς. Δυνάμει της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, οι αρμόδιες αρχές είναι σε θέση
να ζητούν και να λαμβάνουν δεδομένα από άλλες αρμόδιες αρχές τα οποία σχετίζονται με τα βιβλία εντολών,
ως βοήθεια για την παρακολούθηση και τον εντοπισμό πράξεων χειραγώγησης της αγοράς σε
διασυνοριακή βάση.

(69)

Για να διασφαλιστούν οι ανταλλαγές πληροφοριών και η συνεργασία με αρχές τρίτων χωρών για την
αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να καταρτίζουν συμφωνίες
συνεργασίας με τους ομολόγους τους σε τρίτες χώρες. Πάσα μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων βάσει των
ανωτέρω συμφωνιών θα πρέπει να συμμορφώνεται με την οδηγία 95/46/ΕΚ και με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1).

(70)

Ένα άρτιο πλαίσιο προληπτικής εποπτείας και κανόνων συμπεριφοράς του χρηματοπιστωτικού τομέα θα
πρέπει να στηρίζεται σε ισχυρά συστήματα εποπτείας, έρευνας και κυρώσεων. Για τον σκοπό αυτό, οι εποπτικές
αρχές θα πρέπει να διαθέτουν επαρκείς εξουσίες για να δράσουν και θα πρέπει να μπορούν να στηρίζονται σε
ισότιμα, ισχυρά και αποτρεπτικά συστήματα κολασμού κάθε οικονομικού παραπτώματος ενώ οι σχετικές κυρώσεις
θα πρέπει να επιβάλλονται αποτελεσματικά. Ωστόσο, η ομάδα de Larosière κατέληξε ότι επί του παρόντος δεν
υφίσταται κανένα από τα ανωτέρω στοιχεία. Στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με
την ενίσχυση των συστημάτων κυρώσεων στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών πραγματοποιήθηκε
ανασκόπηση των υφιστάμενων εξουσιών επιβολής κυρώσεων και της πρακτικής εφαρμογής τους με στόχο την
προώθηση της σύγκλισης των κυρώσεων κατά μήκος των εποπτικών δραστηριοτήτων.

(71)

Συνεπώς, θα πρέπει να προβλέπεται ένα σύνολο διοικητικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών μέτρων για τη
διασφάλιση μιας κοινής προσέγγισης στα κράτη μέλη και την ενίσχυση του αποτρεπτικού χαρακτήρα τους. Η
αρμόδια αρχή θα πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα να απαγορεύει σε πρόσωπα την άσκηση διευθυντικών
καθηκόντων σε επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε συγκεκριμένες
περιπτώσεις θα πρέπει να καθορίζονται συνε κτιμώντας, ενδεχομένως, παράγοντες όπως η αποστέρηση του
οικονομικού οφέλους που έχει εντοπιστεί, η σοβαρότητα και η διάρκεια της παράβασης, τυχόν παράγοντες
επιδείνωσης ή μετριασμού, η ανάγκη αποτρεπτικού χαρακτήρα των προ στίμων και, εφόσον συντρέχει
περίπτωση, να περιλαμβάνουν μια έκπτωση για συνεργασία με την αρμόδια αρχή. Ειδικό τερα, το πραγματικό
ποσό των διοικητικών προστίμων που επιβάλλονται σε συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να ανέρχεται στο μέγιστο
επίπεδο που προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό ή στο ανώτατο επίπεδο που προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο,
για ιδιαίτερα σοβαρές παραβάσεις, ενώ μπορούν να επιβάλλονται πρόστιμα σημαντικά χαμηλότερα από το μέγιστο
επίπεδο για παραβάσεις ήσσονος σημασίας ή σε περίπτωση διακανονισμού. Ο παρών κανονισμός δεν περιορίζει
τη δυνατότητα των κρατών μελών να προβλέπουν υψηλότερες διοικητικές κυρώσεις ή άλλα διοικητικά
μέτρα.
Παρότι τίποτα δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να θεσπίζουν κανόνες τόσο για διοικητικές όσο και για ποινικές
κυρώσεις για τις ίδιες παραβάσεις, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να θεσπίζουν κανόνες για
διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις του παρόντος κανονισμού οι οποίες υπόκεινται ήδη στο εθνικό ποινικό
δίκαιο έως τις 3 Ιουλίου 2016. Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να
επιβάλλουν τόσο διοικητικές όσο και ποινικές κυρώσεις για το ίδιο αδίκημα, αλλά μπορούν να το πράττουν αν
επιτρέπεται από το εθνικό τους δίκαιο. Ωστόσο, η διατήρηση των ποινικών κυρώσεων αντί διοικητικών
κυρώσεων για τις παραβάσεις του παρόντος κανονισμού ή της οδηγίας 2014/57/ΕΕ δεν θα πρέπει να
μειώνουν ή να επηρεάζουν με άλλον τρόπο την ικανότητα των αρμόδιων αρχών σχετικά με τη συνεργασία
και την πρόσβαση και την έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών για τους
σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ακόμη και έπειτα από τυχόν παραπομπή των σχετικών παραβάσεων στις
αρμόδιες δικαστικές αρχές για να ασκηθεί ποινική δίωξη.

(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς
της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).
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(72)

Για να εξασφαλιστεί ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές έχουν αποτρεπτικό αποτέλεσμα
για το ευρύτερο κοινό, θα πρέπει κανονικά να δημοσιεύονται. Η δημοσίευση των αποφάσεων συνιστά επίσης
σημαντικό εργαλείο για τις αρμόδιες αρχές όσον αφορά την ενημέρωση των φορέων της αγοράς σχετικά με το
ποια συμπεριφορά συνιστά παράβαση του παρόντος κανονισμού και για την προώθηση καλής συμπεριφοράς
μεταξύ των φορέων της αγοράς. Αν η εν λόγω δημοσίευση προκαλεί δυσανάλογη ζημία στα εμπλεκόμενα
πρόσωπα, θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα των χρη ματοπιστωτικών αγορών ή τυχόν διεξαγόμενη έρευνα, η
αρμόδια αρχή θα πρέπει να δημοσιεύει τις διοικητικές κυρώσεις και τα άλλα διοικητικά μέτρα σε ανώνυμη βάση,
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, ή να καθυστερεί τη δημοσίευση. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να έχουν την
επιλογή να μη δημοσιεύουν κυρώσεις ή άλλα διοικητικά μέτρα σε περιπτώσεις στις οποίες η δημοσίευση σε
ανώνυμη βάση ή η καθυστέρηση της δημοσίευσης δεν θεωρούνται επαρκή μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα
τεθεί σε κίνδυνο η σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών. Οι αρμόδιες αρχές δεν θα πρέπει να
υποχρεούνται επίσης να δημοσιεύουν μέτρα τα οποία θεωρούνται ήσσονος σημασίας και των οποίων η
δημοσίευση θα ήταν δυσανάλογη προς τη σημασία τους.

(73)

Οι πληροφοριοδότες ενδέχεται να παρέχουν στις αρμόδιες αρχές νέες πληροφορίες οι οποίες τις διευκολύνουν
στον εντοπισμό και την επιβολή κυρώσεων επί υποθέσεων που αφορούν κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών
και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς. Ωστόσο, την παροχή πληροφοριών μπορεί να αποτρέψει ο φόβος
αντίποινων ή η έλλειψη κινήτρων. Η αναφορά των παραβάσεων του παρόντος κανονισμού είναι απαραίτητη για
να διασφαλιστεί ότι οι αρμόδιες αρχές δύνανται να εντοπίζουν την κατάχρηση της αγοράς και να επιβάλλουν
σχετικές κυρώσεις. Τα μέτρα σχετικά με τους πληροφοριοδότες είναι απαραίτητα για τη διευκόλυνση του εντοπισμού
περιπτώσεων κατάχρησης της αγοράς και για τη διασφάλιση της προστασίας και του σεβασμού των δικαιωμάτων του
πληροφοριοδότη και του κατηγορουμένου. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει συνεπώς να διασφαλίσει ότι υφίστανται
επαρκείς ρυθμίσεις που επιτρέπουν στους πληροφοριοδότες να ειδοποιούν τις αρμόδιες αρχές σχετικά με πιθανές
παραβάσεις του κανονισμού και που τους προστατεύουν από τυχόν αντίποινα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να
μπορούν να προβλέπουν οικονομικά κίνητρα για τα πρόσωπα που προσφέρουν ακριβείς πληροφορίες για πιθανές
παραβάσεις του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, οι πληροφοριοδότες θα πρέπει να είναι επιλέξιμοι για τα εν λόγω
κίνητρα μόνο όταν αποκαλύπτουν νέες πληροφορίες που δεν είναι ακόμα υποχρεωμένοι να δημοσιοποιήσουν
βάσει νόμου και εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες οδηγούν σε κυρώσεις για παράβαση του παρόντος κανονισμού.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να διασφαλίσουν ότι τα συστήματα πληροφοριοδότησης που εφαρμόζουν
περιλαμβάνουν μηχανισμούς που παρέχουν ικανοποιητική προστασία σε έναν κατηγορούμενο, ιδιαίτερα όσον
αφορά το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του και διαδικασίες που διασφαλίζουν το
δικαίωμα υπερά σπισης και ακρόασης του κατηγορουμένου πριν τη λήψη μιας απόφασης που τον αφορά, καθώς
και το δικαίωμα να προσφύγει ενώπιον δικαστηρίου κατά αποφάσεως που τον αφορά.

(74)

Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει νομοθεσία για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/6/ΕΚ και ότι θα
πρέπει να εκδοθούν οι προβλεπόμενες πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα και εκτελεστικά
τεχνικά πρότυπα προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό για να μπορέσει να εφαρμοστεί αποτελεσματικά το
εισαγόμενο πλαίσιο, είναι απαραίτητη η αναβολή της εφαρμογής των ουσιωδών διατάξεων του παρόντος κανονισμού
για επαρκές χρονικό διάστημα.

(75)

Για να διευκολυνθεί η ομαλή μετάβαση στην έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, οι πρακτικές της αγοράς
που ισχύουν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και γίνονται αποδεκτές από τις αρμόδιες αρχές
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2273/2003 ( 1) της Επιτροπής για τους σκοπούς εφαρμογής του σημείου
2 στοιχείο α) του άρθρου 1 της οδηγίας 2003/6/ΕΚ, μπορούν να συνεχίσουν να εφαρμόζονται, υπό την
προϋπόθεση ότι κοινοποιούνται στην ΕΑΚΑΑ σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μέχρι η αρμοδία αρχή να λάβει
απόφαση για τη συνέχιση των πρακτικών αυτών βάσει του παρόντος κανονισμού.

(76)

Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται στο Χάρτη των
Θεμε λιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο Χάρτης). Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να
ερμηνεύεται και να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα και αρχές. Ειδικότερα, όταν ο παρών κανονισμός
αναφέρεται σε κανόνες που διέπουν την ελευθερία του Τύπου και την ελευθερία έκφρασης σε άλλα μέσα, καθώς
και σε κανόνες ή κώδικες που διέπουν το δημοσιογραφικό επάγγελμα, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη αυτές οι
ελευθερίες όπως κατοχυρώνονται στην Ένωση και στα κράτη μέλη και αναγνωρίζονται στο άρθρο 11 του
Χάρτη και σε άλλες σχετικές διατάξεις.

(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2273/2003 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2003, για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαλλαγές που προβλέπονται για τα προγράμματα επαναγοράς
και για τις πράξεις σταθεροποίησης χρηματοπιστωτικών μέσων (ΕΕ L 336 της 23.12.2003, σ. 33).

[21]

(78)

Για να ενισχυθεί η διαφάνεια και να βελτιωθεί η ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία των συστημάτων
κυρώσεων, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να παρέχουν ανωνυμοποιημένα και συγκεντρωτικά δεδομένα στην
ΕΑΚΑΑ σε ετήσια βάση. Τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν τον αριθμό των ερευνών που έχουν
ανοίξει, που βρίσκονται σε εξέλιξη και που έχουν κλείσει κατά τη σχετική περίοδο.

(79)

Η οδηγία 95/46/ΕΚ και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 διέπουν την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού
χαρα κτήρα από την ΕΑΚΑΑ στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και υπό την εποπτεία των αρμοδίων αρχών
των κρατών μελών, και συγκεκριμένα των δημόσιων ανεξάρτητων αρχών που διορίζονται από τα κράτη μέλη.
Οποιαδήποτε ανταλλαγή ή μεταβίβαση πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές θα πρέπει να συνάδει με τους
κανόνες σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως προβλέπονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ.
Οποιαδήποτε ανταλλαγή ή μεταβίβαση πληροφοριών από την ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να συνάδει με τους κανόνες
σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
45/2001.

(80)

Ο παρών κανονισμός, καθώς και οι εκτελεστικές πράξεις, οι πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, τα κανονιστικά τεχνικά
πρότυπα, τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα και οι κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίθηκαν σύμφωνα με αυτόν
ισχύουν με την επιφύλαξη της εφαρμογής των κανόνων της Ένωσης σχετικά με τον ανταγωνισμό.

(81)

Για να προσδιοριστούν οι απαιτήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να ανατεθεί στην
Επιτροπή εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ σχετικά με την
εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού ώστε αυτή να συμπεριλάβει ορισμένους δημόσιους φορείς
και κεντρικές τράπεζες τρίτων χωρών που διαθέτουν συμφωνία σύνδεσης με την Ένωση κατά την έννοια του
άρθρου 25 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, σχετικά με τις ενδείξεις πράξεων χειραγώγησης που αναφέρονται στο
παράρτημα I του παρόντος κανονισμού, τα όρια για τον προσδιορισμό της εφαρμογής της υποχρέωσης
δημοσιοποίησης για τους συμμετέχοντες σε αγορά δικαιωμάτων εκπομπής, τις περιστάσεις υπό τις οποίες
μπορούν να επιτραπούν συναλλαγές κατά τη διάρκεια μιας κλειστής περιόδου και σχετικά με τους τύπους
συναλλαγών που διεξάγονται από πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα ή από πρόσωπα που έχουν
στενούς δεσμούς με αυτά οι οποίες γεννούν υποχρέωση γνωστοποίησης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η
Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένων
διαβουλεύσεων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και συντάσσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις,
θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(82)

Για να εξασφαλισθούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού όσον αφορά την
τήρηση των διαδικασιών αναφοράς των παραβάσεων του κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή
εκτελεστικές αρμοδιό τητες για τον προσδιορισμό των διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων των τρόπων
παρακολούθησης των αναφορών και των μέτρων για την προστασία των προσώπων που εργάζονται δυνάμει
σύμβασης απασχόλησης ή παροχής υπηρεσιών και μέτρων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα. Οι εξουσίες αυτές ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1).

(83)

Τεχνικά πρότυπα για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες θα πρέπει να διασφαλίζουν ομοιόμορφες συνθήκες σε
ολόκληρη την Ένωση σε θέματα που καλύπτει ο παρών κανονισμός. Κρίνεται σκόπιμο και αποδοτικό να
αναλάβει η ΕΑΚΑΑ, ως φορέας με υψηλό βαθμό εξειδικευμένης τεχνογνωσίας, την ανάπτυξη των σχεδίων
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων και των σχεδίων εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που δεν ενέχουν επιλογές
πολιτικής, τα οποία θα κατατεθούν στην Επιτροπή.

(1) Κανονισμός (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 από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
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(84)

Θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων που
εκπονεί η ΕΑΚΑΑ για τον προσδιορισμό του περιεχομένου των γνωστοποιήσεων που θα πρέπει να
πραγματοποιούνται από τους διαχειριστές ρυθμιζόμενων αγορών, ΠΜΔ και ΟΜΔ όσον αφορά τα
χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση, διαπραγματεύονται ή για τα οποία έχει
υποβληθεί αίτηση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στον τόπο διαπραγμάτευσης των διαχειριστών αυτών, τον
τρόπο και τις συνθήκες κατάρτισης, δημοσίευσης και διατήρησης του καταλόγου των μέσων αυτών από την
ΕΑΚΑΑ, καθώς και για τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν τα προγράμματα
επαναγοράς και οι πράξεις σταθεροποίησης, συμπεριλαμβανομένων των προϋποθέσεων δια πραγμάτευσης, των
περιορισμών όσον αφορά τον χρόνο και τον όγκο, των απαιτήσεων δημοσιοποίησης και αναφοράς και των
προϋποθέσεων τιμών για τη σταθεροποίηση, όσον αφορά τα συστήματα διαδικασιών και ρυθμίσεων για τους τόπους
διαπραγμάτευσης με στόχο την πρόληψη και τον εντοπισμό της κατάχρησης της αγοράς, τα συστήματα και τα
πρότυπα που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό και την κοινοποίηση ύποπτων εντολών και
συναλλαγών, για τον προσδιορισμό κατάλληλων ρυθμίσεων, διαδικασιών και απαιτήσεων τήρησης αρχείων στο
πλαίσιο της διαδικασίας βολιδο σκόπησης της αγοράς, και όσον αφορά τις τεχνικές ρυθμίσεις για κατηγορίες
προσώπων για την αντικειμενική παρουσίαση πληροφοριών που συστήνουν μια επενδυτική στρατηγική και για τη
δημοσιοποίηση συγκεκριμένων συμφερόντων ή ενδείξεων συγκρούσεων συμφερόντων μέσω κατ’
εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ και σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1). Έχει ιδιαίτερη
σημασία, κατά το προπαρασκευαστικό της έργο, η Επιτροπή να διενεργήσει τις κατάλληλες διαβουλεύσεις,
συμπεριλαμβανομένων διαβουλεύσεων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

(85)

Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να έχει την εξουσία να εγκρίνει εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα μέσω εκτελεστικών
πράξεων δυνάμει του άρθρου 291 της ΣΛΕΕ και κατά το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010. Η
ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να αναλάβει την κατάρτιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προς υποβολή στην Επιτροπή σχετικά
με τη δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών, τους μορφότυπους των καταλόγων προσώπων που κατέχουν
προνομιακές πληροφορίες και τους μορφότυπους και τις διαδικασίες για τη συνεργασία και την ανταλλαγή
πληροφοριών των αρμόδιων αρχών μεταξύ τους και με την ΕΑΚΑΑ.

(86)

Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, ήτοι η πρόληψη της κατάχρησης της αγοράς από πρόσωπα
που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες, η παράνομη ανακοίνωση τέτοιων πληροφοριών, και η χειραγώγηση της
αγοράς δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως, λόγω της κλίμακας ή των
αποτελεσμάτων των μέτρων, να επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα
σύμφωνα με την αρχή της επικουρικό τητας η οποία διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών
κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του εν λόγω στόχου.

(87)

Επειδή οι διατάξεις της οδηγίας 2003/6/ΕΚ δεν είναι πλέον συναφείς ή επαρκείς, η οδηγία αυτή θα πρέπει να
καταργηθεί με ισχύ από τις 3 Ιουλίου 2016. Οι απαιτήσεις και οι απαγορεύσεις του παρόντος κανονισμού
σχετίζονται αυστηρά με αυτές της οδηγίας 2014/65/EE και συνεπώς θα πρέπει να αρχίσουν να ισχύουν κατά την
ημερομηνία έναρξης ισχύος της εν λόγω οδηγίας.

(88)

Για την ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού τα κράτη μέλη πρέπει απαραιτήτως να λάβουν όλα τα αναγκαία
μέτρα διασφαλίζοντας ότι το εθνικό τους δίκαιο συμμορφώνεται πριν από τις 3 Ιουλίου 2016 προς τις διατάξεις
του παρόντος κανονισμού που αφορούν τις αρμόδιες αρχές και τις εξουσίες τους, τη θέσπιση διοικητικών
κυρώσεων και άλλων διοικητικών μέτρων, την αναφορά παραβάσεων και τη δημοσίευση αποφάσεων.

(89)

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων γνωμοδότησε στις 10 Φεβρουαρίου 2012 (2),

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Αντικείμενο
Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ένα κοινό κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών,
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την παράνομη ανακοίνωση προνομιακών πληροφοριών και τη χειραγώγηση της αγοράς («κατάχρηση αγοράς»), καθώς
και μέτρα για την πρόληψη της κατάχρησης της αγοράς για τη διασφάλιση της ακεραιότητας των χρηματοπιστωτικών
αγορών στην Ένωση και για την ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών και της εμπιστοσύνης στις εν λόγω αγορές.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής
1.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα ακόλουθα:

α) χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή για τα οποία έχει
υποβληθεί αίτηση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά·
β) χρηματοπιστωτικά μέσα που διαπραγματεύονται σε ΠΜΔ, που έχουν εισαχθεί σε διαπραγμάτευση σε ΠΜΔ ή για τα
οποία έχει υποβληθεί αίτηση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε ΠΜΔ·
γ) χρηματοπιστωτικά μέσα που διαπραγματεύονται σε ΟΜΔ·
δ) χρηματοπιστωτικά μέσα που δεν καλύπτονται από τα στοιχεία α), β) ή γ), των οποίων η τιμή ή η αξία εξαρτάται
ή έχει επίπτωση στην τιμή ή την αξία ενός χρηματοπιστωτικού μέσου που αναφέρεται στα εν λόγω στοιχεία,
συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης και των συμβάσεων
επί διαφορών.
Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται επίσης σε συμπεριφορές ή συναλλαγές, περιλαμβανομένων των προσφορών, που
σχετίζονται με δημοπρασίες, σε χώρο πλειστηριασμών που έχει αδειοδοτηθεί ως ρυθμιζόμενη αγορά, δικαιωμάτων
εκπομπής ή άλλων εκπλει στηριαζόμενων προϊόντων που βασίζονται σε αυτά, περιλαμβανομένων των
εκπλειστηριαζόμενων προϊόντων που δεν είναι χρηματοπιστωτικά μέσα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
1031/2010. Με την επιφύλαξη των τυχόν ειδικών διατάξεων που αναφέρονται σε προσφορές υποβαλλόμενες στο πλαίσιο
πλειοδοτικής διαδικασίας, οιεσδήποτε απαιτήσεις και απαγορεύσεις του παρόντος κανονισμού που αναφέρονται σε
εντολές διαπραγμάτευσης εφαρμόζονται στις εν λόγω προσφορές.
2.

Τα άρθρα 12 και 15 εφαρμόζονται επίσης σε:

α) συμβόλαια άμεσης παράδοσης επί εμπορευμάτων, που δεν είναι ενεργειακά προϊόντα χονδρικής πώλησης, εάν η
συναλλαγή, εντολή ή άλλη συμπεριφορά έχει ή θα μπορούσε να έχει επίπτωση στην τιμή ή την αξία κάποιου
χρηματοπιστωτικού μέσου που αναφέρεται στην παράγραφο 1·
β) είδη χρηματοπιστωτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων παραγώγων ή παράγωγων μέσων για τη μετακύληση
του πιστωτικού κινδύνου, εάν η συναλλαγή, εντολή, προσφορά ή άλλη συμπεριφορά έχει ή θα μπορούσε να έχει
επίπτωση στην τιμή ή την αξία συμβολαίου άμεσης παράδοσης επί εμπορευμάτων του οποίου η τιμή ή η αξία
εξαρτάται από την τιμή ή την αξία των εν λόγω χρηματοπιστωτικών μέσων· και
γ) συμπεριφορές που σχετίζονται με δείκτες αναφοράς.
3.
Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε κάθε συναλλαγή, εντολή ή συμπεριφορά που αφορά οποιοδήποτε
χρηματοπιστωτικό μέσο που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2, ανεξάρτητα από το αν η εν λόγω συναλλαγή, εντολή
ή συμπεριφορά λαμβάνει, ή όχι, χώρα σε τόπο διαπραγμάτευσης.
4.
Οι απαγορεύσεις και οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται σε ενέργειες και παραλείψεις που
λαμβάνουν χώρα εντός της Ένωσης και σε τρίτες χώρες, και αφορούν τα μέσα που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 2.

(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη
σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και
την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12).
(2) ΕΕ C 177 της 20.6.2012, σ. 1.
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Άρθρο 3
Ορισμοί
1.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1) ως «χρηματοπιστωτικό μέσο» νοείται κάθε χρηματοπιστωτικό μέσο κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1

σημείο 15
της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

2) ως «επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών» νοείται κάθε επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών κατά την

έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο 1 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

3) ως «πιστωτικό ίδρυμα» νοείται κάθε πιστωτικό ίδρυμα κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο

1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1)·

4) ως «χρηματοδοτικό ίδρυμα» νοείται κάθε χρηματοδοτικό ίδρυμα κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1

σημείο 26
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

5) ως «διαχειριστής αγοράς» νοείται κάθε διαχειριστής αγοράς κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο

18 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

6) ως «ρυθμιζόμενη αγορά» νοείται μια ρυθμιζόμενη αγορά κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο

21 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

7) ως «πολυμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης» ή «ΠΜΔ» νοείται ένα πολυμερές σύστημα κατά την έννοια του

άρθρου 4
παράγραφος 1 σημείο 22 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

8) ως «οργανωμένος μηχανισμός διαπραγμάτευσης» ή «ΟΜΔ» νοείται ένα σύστημα ή ένας μηχανισμός στην Ένωση

κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο 23 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

9) ως «αποδεκτή πρακτική αγοράς» νοείται μια συγκεκριμένη πρακτική αγοράς η οποία γίνεται αποδεκτή από την

αρμόδια αρχή κατά το άρθρο 13·

10) ως «τόπος διαπραγμάτευσης» νοείται ένας τόπος διαπραγμάτευσης κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1

σημείο 24
της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις
απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1).
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11) ως «αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ» νοείται αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο

12 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

12) ως «αρμόδια αρχή» νοείται η διορισμένη ως αρχή κατά το άρθρο 22, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα

κανονισμό·

13) ως «πρόσωπο» νοείται ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο·
14) ως «εμπόρευμα» νοείται ένα εμπόρευμα κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

1287/2006 της Επιτροπής (1)·

15) ως «συμβόλαιο άμεσης παράδοσης επί εμπορευμάτων» νοείται μια σύμβαση για την προμήθεια εμπορεύματος το

οποίο διαπραγματεύεται σε αγορά άμεσης παράδοσης και το οποίο παραδίδεται αμέσως μετά τον διακανονισμό της
συναλλαγής, καθώς και οποιαδήποτε σύμβαση για την προμήθεια εμπορεύματος η οποία δεν είναι
χρηματοπιστωτικό μέσο, περιλαμβα νομένων των προθεσμιακών συμβάσεων που εκκαθαρίζονται με φυσική
παράδοση·

16) ως «αγορά άμεσης παράδοσης» νοείται μια αγορά χρηματιστηριακών εμπορευμάτων στην οποία τα εμπορεύματα

πωλούνται τοις μετρητοίς και παραδίδονται αμέσως μετά τον διακανονισμό της συναλλαγής, καθώς και άλλες μη
χρηματοπιστωτικές αγορές, όπως οι προθεσμιακές αγορές εμπορευμάτων·

17) ως «πρόγραμμα επαναγοράς» νοούνται οι συναλλαγές σε ίδιες μετοχές σύμφωνα με τα άρθρα 21 έως 27 της

οδηγίας
2012/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 2)·

18) ως «αλγοριθμικές συναλλαγές» νοούνται οι αλγοριθμικές συναλλαγές κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1

σημείο
39 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

19) ως «δικαίωμα εκπομπής» νοείται το δικαίωμα εκπομπής κατά την έννοια του παραρτήματος I τμήμα Γ σημείο 11

της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

20) ως «συμμετέχων σε αγορά δικαιωμάτων εκπομπής» νοείται οποιοδήποτε πρόσωπο πραγματοποιεί συναλλαγές,

συμπεριλαμ βανομένης και της τοποθέτησης εντολών για διενέργεια συναλλαγών, σε δικαιώματα εκπομπής, σε,
εκπλειστηριαζόμενα προϊόντα που βασίζονται στα δικαιώματα αυτά ή σε παράγωγα αυτών, και το οποίο δεν
τυγχάνει της απαλλαγής που προβλέπεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο·

21) ως «εκδότης» νοείται νομική οντότητα ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου, η οποία εκδίδει ή προτίθεται να εκδώσει

χρηματοπι στωτικά μέσα· σε περίπτωση αποθετηρίου εγγράφου παραστατικού χρηματοπιστωτικών μέσων, εκδότης
είναι ο εκδότης του αντιπροσωπευόμενου χρηματοπιστωτικού μέσου·

22) ως «ενεργειακό προϊόν χονδρικής» νοείται ένα ενεργειακό προϊόν χονδρικής κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο

4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011·

(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 της Επιτροπής, της 10ης Αυγούστου 2006, για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις υποχρεώσεις τήρησης αρχείων για τις επιχειρήσεις επενδύσεων,
τη γνωστοποίηση συναλλαγών, τη διαφάνεια της αγοράς, την εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων προς διαπραγμάτευση,
καθώς και τους ορισμούς που ισχύουν για τους σκοπούς της οδηγίας αυτής (ΕΕ L 241 της 2.9.2006, σ. 1).
(2) Οδηγία 2012/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, περί συντονισμού των
εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 54 δεύτερο εδάφιο της
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων, με
σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες όσον αφορά τη σύσταση ανωνύμων εταιρειών και τη διατήρηση και τις
μεταβολές του κεφαλαίου τους (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 74).
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23) ως «εθνική ρυθμιστική αρχή» νοείται μια εθνική ρυθμιστική αρχή κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο 10 του

κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1227/2011·

24) ως «παράγωγα επί εμπορευμάτων» νοούνται παράγωγα επί εμπορευμάτων κατά την έννοια του άρθρου 2

παράγραφος 1
σημείο 30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1)·

25) ως «πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα» νοείται το πρόσωπο εντός εκδότη, ο συμμετέχων σε αγορά

δικαιωμάτων εκπομπής ή άλλη οντότητα του άρθρου 19 παράγραφος 10 που είναι:

α) μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου της οντότητας αυτής, ή
β) ανώτερο στέλεχος χωρίς την ιδιότητα του μέλους των οργάνων που αναφέρονται στο στοιχείο α), το οποίο έχει
τακτική πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες που σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με την οντότητα αυτή, καθώς
και την εξουσία να λαμβάνει διευθυντικές αποφάσεις που επηρεάζουν τη μελλοντική πορεία και τις
επιχειρηματικές προοπτικές της εν λόγω οντότητας·
26) ως «πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς νοείται ένα από τα ακόλουθα:

α) ο (η) σύζυγος ή ο (η) σύντροφος που, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, εξομοιώνεται με
σύζυγο· β) τα εξαρτώμενα τέκνα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία·
γ) συγγενής ο οποίος, κατά την ημερομηνία της σχετικής συναλλαγής, συνοικούσε στο ίδιο σπίτι επί τουλάχιστον
ένα έτος·
δ) νομικό πρόσωπο, καταπίστευμα ή προσωπική εταιρεία, τα διευθυντικά καθήκοντα του οποίου ασκούνται από
πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ή από πρόσωπο που αναφέρεται στο στοιχείο α), β) ή γ), ή το οποίο
ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από ένα τέτοιο πρόσωπο, το οποίο συστάθηκε προς όφελος ενός τέτοιου προσώπου, ή
του οποίου τα οικονομικά συμφέροντα είναι ουσιωδώς ταυτόσημα με τα οικονομικά συμφέροντα ενός
τέτοιου προσώπου·
27) ως «αρχεία δεδομένων κίνησης» νοούνται αρχεία «δεδομένων κίνησης» κατά την έννοια του άρθρου 2 δεύτερο

εδάφιο στοιχείο β) της οδηγίας 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2)·

28) ως «πρόσωπο που κατ’ επάγγελμα διαμεσολαβεί στην κατάρτιση συναλλαγών ή εκτελεί συναλλαγές» νοείται το

πρόσωπο που ασχολείται κατ’ επάγγελμα με τη λήψη και διαβίβαση εντολών ή την εκτέλεση συναλλαγών σε
χρηματοπιστωτικά μέσα·

29) ως «δείκτης αναφοράς» νοείται κάθε αναλογία, δείκτης ή αριθμητικό στοιχείο, προσβάσιμο από το κοινό ή

δημοσιευόμενο, το οποίο, κατά περιόδους ή τακτικά, υπολογίζεται με την εφαρμογή ενός τύπου στην αξία, ή με
βάση την αξία, ενός ή περισσότερων υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων ή τιμών, συμπεριλαμβανομένων των
εκτιμώμενων τιμών, των τρεχόντων ή εκτιμώμενων επιτοκίων ή άλλων μεγεθών, ή των ερευνών, και βάσει του
οποίου προσδιορίζεται το πληρωτέο ποσό στο πλαίσιο ενός χρηματοπιστωτικού μέσου ή η αξία ενός
χρηματοπιστωτικού μέσου·

30) ως «ειδικός διαπραγματευτής» νοείται κάθε ειδικός διαπραγματευτής κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1

σημείο 7
της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

31) ως «απόκτηση εταιρικής συμμετοχής» νοείται η απόκτηση τίτλων σε μια εταιρεία η οποία δεν συνεπάγεται νομική

ή κανονιστική υποχρέωση για ανακοίνωση δημόσιας πρότασης αγοράς κινητών αξιών σε σχέση με την εν λόγω
εταιρεία·

32) ως «συμμετέχων στην αγορά ο οποίος αποκαλύπτει πληροφορίες» νοείται το πρόσωπο το οποίο εμπίπτει σε κάποια

από τις κατηγορίες που ορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ) ή στο άρθρο 11 παράγραφος
2, και το οποίο αποκαλύπτει πληροφορίες κατά τη διάρκεια μιας βολιδοσκόπησης της αγοράς·

(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές
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χρηματοπι στωτικών μέσων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (βλέπε σελίδα 84 της παρούσας
Επίσημης Εφημερίδας).
(2) Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών
επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ.
37).
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33) ως «διαπραγμάτευση υψηλής συχνότητας» νοείται η διαπραγμάτευση υψηλής συχνότητας κατά την έννοια του

άρθρου 4
παράγραφος 1 σημείο 40 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

34) ως «σύσταση» ή «πρόταση μιας επενδυτικής στρατηγικής» νοούνται πληροφορίες:
i) που παράγονται από ανεξάρτητο αναλυτή, επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, πιστωτικό ίδρυμα,

κάθε άλλο πρόσωπο του οποίου κύρια δραστηριότητα είναι η παραγωγή επενδυτικών συστάσεων ή από
φυσικό πρόσωπο που εργάζεται για λογαριασμό των παραπάνω δυνάμει σύμβασης απασχόλησης ή άλλως, το
οποίο, άμεσα ή έμμεσα, εκφράζει συγκεκριμένες επενδυτικές προτάσεις όσον αφορά ένα
χρηματοπιστωτικό μέσο ή έναν εκδότη· ή

ii) που παράγονται από πρόσωπα διαφορετικά από εκείνα που αναφέρονται στο σημείο i) και οι οποίες προτείνουν

άμεσα μια συγκεκριμένη επενδυτική απόφαση όσον αφορά ένα χρηματοπιστωτικό μέσο·

35) ως «επενδυτικές συστάσεις» νοείται κάθε πληροφορία που συνιστά ή προτείνει μια επενδυτική στρατηγική, ρητά ή

έμμεσα, όσον αφορά ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα ή τους εκδότες, συμπεριλαμβανομένης κάθε
γνώμης όσον αφορά την παρούσα ή μελλοντική αξία ή τιμή των μέσων αυτών, οι οποίες προορίζονται για διαύλους
επικοινωνίας ή για το κοινό.

2.

Για τους σκοπούς του άρθρου 5, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) ως «κινητές αξίες» νοούνται:
i) μετοχές και άλλοι τίτλοι που ισοδυναμούν με μετοχές·
ii) ομολογίες και άλλες μορφές τιτλοποιημένου χρέους· ή
iii) τιτλοποιημένο χρέος μετατρέψιμο ή ανταλλάξιμο σε μετοχές ή σε άλλους τίτλους που ισοδυναμούν με

μετοχές·
β) ως «συνδεόμενα μέσα» νοούνται τα ακόλουθα χρηματοπιστωτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων τα οποία δεν
έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση ή δεν διαπραγματεύονται σε τόπο διαπραγμάτευσης, ή για τα οποία δεν έχει
υποβληθεί αίτηση εισαγωγής σε τόπο διαπραγμάτευσης:
i) συμβάσεις ή δικαιώματα προεγγραφής, απόκτησης ή πώλησης κινητών αξιών·
ii) χρηματοπιστωτικά παράγωγα επί κινητών αξιών·
iii) εάν οι κινητές αξίες είναι μετατρέψιμοι ή ανταλλάξιμοι χρεωστικοί τίτλοι, οι κινητές αξίες στις οποίες

μπορούν να μετατραπούν ή με τις οποίες μπορούν να ανταλλαγούν αυτοί οι μετατρέψιμοι ή ανταλλάξιμοι
χρεωστικοί τίτλοι·

iv) μέσα τα οποία εκδίδονται ή έχουν εγγύηση από τον εκδότη ή τον εγγυητή των κινητών αξιών και των οποίων η

αγοραία τιμή είναι πιθανό να επηρεάσει σημαντικά την τιμή των κινητών αξιών, ή αντιστρόφως·

v) εάν οι κινητές αξίες είναι τίτλοι που ισοδυναμούν με μετοχές, οι μετοχές που αντιπροσωπεύονται από αυτούς

τους τίτλους και οποιοιδήποτε άλλοι τίτλοι που ισοδυναμούν με αυτές τις μετοχές·

γ) ως «σημαντική διάθεση» νοείται μια αρχική ή δευτερογενής προσφορά κινητών αξιών, η οποία διαφέρει από τη
συνήθη διαπραγμάτευση τόσο από την άποψη της αξίας των προσφερόμενων κινητών αξιών όσο και από τη
χρησιμοποιούμενη μέθοδο πώλησης·
δ) ως «πράξη σταθεροποίησης» νοείται η αγορά ή προσφορά για την αγορά κινητών αξιών, ή η συναλλαγή σε
συνδεόμενα μέσα που είναι ισοδύναμη, την οποία διενεργούν πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών
υπηρεσιών, στο πλαίσιο σημαντικής διάθεσης των σχετικών κινητών αξιών με αποκλειστικό σκοπό τη στήριξη της
αγοραίας τιμής των σχετικών κινητών αξιών για προκαθορισμένη χρονική περίοδο, λόγω πίεσης που ασκείται στις
τιμές αυτών των κινητών αξιών από εντολές πώλησης.
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Άρθρο 4
Γνωστοποιήσεις και κατάλογος χρηματοπιστωτικών μέσων
1.
Οι διαχειριστές ρυθμιζόμενων αγορών καθώς και οι επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και οι
διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται ΠΜΔ ή ΟΜΔ γνωστοποιούν αμελλητί στην αρμόδια αρχή του τόπου
διαπραγμάτευσης κάθε χρημα τοπιστωτικό μέσο την πρώτη φορά που υποβάλλεται αίτηση εισαγωγής του προς
διαπραγμάτευση, που εισάγεται προς δια πραγμάτευση ή που διαπραγματεύεται στον τόπο διαπραγμάτευσής
τους.

Υποβάλλουν επίσης γνωστοποίηση στην αρμόδια αρχή του τόπου διαπραγμάτευσης όταν ένα χρηματοπιστωτικό μέσο
παύει να διαπραγματεύεται ή να είναι εισηγμένο προς διαπραγμάτευση, εκτός εάν η ημερομηνία κατά την οποία το εν
λόγω χρηματοπι στωτικό μέσο παύει να διαπραγματεύεται ή να είναι εισηγμένο προς διαπραγμάτευση είναι γνωστή
και περιλαμβάνεται στη γνωστοποίηση που έγινε σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο.
Οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, τις ονομασίες και
τους κωδικούς αναγνώρισης των σχετικών χρηματοπιστωτικών μέσων, καθώς και την ημερομηνία και ώρα της
υποβολής αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση, της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση, και την ημερομηνία και ώρα
της πρώτης συναλλαγής.
Οι διαχειριστές αγοράς και οι επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών διαβιβάζουν επίσης στην αρμόδια αρχή του
τόπου διαπραγμάτευσης τις πληροφορίες που προβλέπονται στο τρίτο εδάφιο όσον αφορά τα χρηματοπιστωτικά μέσα για
τα οποία είχε υποβληθεί αίτηση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση ή είχαν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση πριν από τις 2
Ιουλίου 2014 και τα οποία εξακολουθούν να είναι εισηγμένα προς διαπραγμάτευση ή να διαπραγματεύονται κατά
την ημερομηνία αυτή.
2.
Οι αρμόδιες αρχές του τόπου διαπραγμάτευσης διαβιβάζουν στην ΕΑΚΑΑ αμελλητί τις γνωστοποιήσεις που
λαμβάνουν δυνάμει της παραγράφου 1. Η ΕΑΚΑΑ τις δημοσιεύει αμέσως μόλις τις λάβει στον δικτυακό της τόπο, υπό
μορφή καταλόγου. Η ΕΑΚΑΑ επικαιροποιεί τον εν λόγω κατάλογο αμέσως μόλις λάβει γνωστοποίηση από αρμόδια αρχή
του τόπου διαπραγμάτευσης. Ο εν λόγω κατάλογος δεν περιορίζει το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
3.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) τις ονομασίες και τους κωδικούς αναγνώρισης των χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση
εισαγωγής προς διαπραγμάτευση, που για πρώτη φορά εισάγονται προς διαπραγμάτευση ή που διαπραγματεύονται
για πρώτη φορά σε ρυθμιζόμενες αγορές, ΠΜΔ και ΟΜΔ·
β) τις ημερομηνίες και ώρες της υποβολής αιτήσεων εισαγωγής προς διαπραγμάτευση, των εισαγωγών προς
διαπραγμάτευση ή των πρώτων συναλλαγών·
γ) λεπτομέρειες σχετικά με τους τόπους διαπραγμάτευσης στους οποίους τα χρηματοπιστωτικά μέσα αποτελούν
αντικείμενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση, είναι εισηγμένα προς διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται για
πρώτη φορά· και
δ) την ημερομηνία και ώρα κατά την οποία τα χρηματοπιστωτικά μέσα παύουν να διαπραγματεύονται ή να είναι
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση.
4.
Η ΕΑΚΑΑ, για να διασφαλίσει συνεπή εναρμόνιση του παρόντος άρθρου, εκπονεί σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών
προτύπων για τον προσδιορισμό:

α) του περιεχομένου των γνωστοποιήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, και
β) του τρόπου και των συνθηκών κατάρτισης, δημοσίευσης και διατήρησης του καταλόγου που αναφέρεται στην
παράγραφο 3.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων μέχρι τις 3 Ιουλίου 2015.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο
σύμφωνα με τα άρθρο 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (1).
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(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη
σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ.
716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).
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5.
Η ΕΑΚΑΑ, για να διασφαλίσει συνεπή εναρμόνιση των όρων εφαρμογής του παρόντος άρθρου, εκπονεί σχέδια
εκτελε στικών τεχνικών προτύπων για τον προσδιορισμό του χρονοδιαγράμματος, μορφότυπου και προτύπου για την
υποβολή των γνωστοποιήσεων σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων το αργότερο μέχρι τις 3 Ιουλίου
2015.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο
κατά το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Άρθρο 5
Απαλλαγή για τα προγράμματα επαναγοράς και για τις πράξεις σταθεροποίησης
1.
Οι απαγορεύσεις των άρθρων 14 και 15 του παρόντος κανονισμού δεν εφαρμόζονται σε συναλλαγές σε ίδιες
μετοχές που διενεργούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων επαναγοράς εφόσον:

α) τα πλήρη στοιχεία του προγράμματος δημοσιοποιούνται πριν από την έναρξη της διαπραγμάτευσης·
β) οι συναλλαγές αναφέρονται ως μέρος του προγράμματος επαναγοράς στην αρμόδια αρχή του τόπου
διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 και στη συνέχεια δημοσιοποιούνται στο κοινό·
γ) τηρούνται επαρκή όρια όσον αφορά την τιμή και τον όγκο, και
δ) εκτελούνται σύμφωνα με τους στόχους που ορίζονται στην παράγραφο 2 και τους όρους που προβλέπονται στο παρόν
άρθρο και στα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.
2.
Προκειμένου να τύχει ένα πρόγραμμα επαναγοράς της απαλλαγής που προβλέπεται στην παράγραφο 1, πρέπει να
έχει ως μοναδικό σκοπό:

α) να μειώνει το κεφάλαιο ενός εκδότη·
β) να εκπληρώνει υποχρεώσεις που απορρέουν από χρεωστικά χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι μετατρέψιμα σε
μετοχικούς τίτλους, ή
γ) να εκπληρώνει υποχρεώσεις που απορρέουν από προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων αγοράς μετοχών ή άλλες
διαθέσεις μετοχών, σε εργαζομένους ή σε μέλη της διοίκησης ή των εποπτικών οργάνων του εκδότη ή
συνδεόμενης εταιρείας.
3.
Προκειμένου να τύχει της απαλλαγής που προβλέπεται στην παράγραφο 1, ο εκδότης πρέπει να αναφέρει προς
την αρμόδια αρχή του τόπου διαπραγμάτευσης στον οποίο οι μετοχές έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση ή
διαπραγματεύονται, κάθε συναλλαγή που σχετίζεται με προγράμματα επαναγοράς, συμπεριλαμβανομένων των
πληροφοριών που ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 26 παράγραφοι 1, 2 και 3 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014.
4.
Οι απαγορεύσεις των άρθρων 14 και 15 του παρόντος κανονισμού δεν εφαρμόζονται στις συναλλαγές επί κινητών
αξιών ή συνδεομένων μέσων για τη σταθεροποίηση κινητών αξιών εφόσον:

α) οι πράξεις σταθεροποίησης διεξάγονται για περιορισμένο χρονικό διάστημα·
β) οι πληροφορίες σχετικά με τις πράξεις σταθεροποίησης δημοσιοποιούνται και γνωστοποιούνται στην αρμόδια αρχή του
τόπου διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την παράγραφο 5·
γ) τηρούνται επαρκή όρια όσον αφορά την τιμή, και
δ) οι εν λόγω συναλλαγές συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις για τις πράξεις σταθεροποίησης που ορίζονται στο
ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.
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5.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 23 παράγραφος 1, τα στοιχεία όλων των συναλλαγών πράξεων σταθεροποίησης
πρέπει να κοινοποιούνται από τους εκδότες, τους προσφέροντες ή τις οντότητες που αναλαμβάνουν τις πράξεις
σταθεροποίησης, ανεξάρ τητα από το αν ενεργούν ή όχι για λογαριασμό των προσώπων αυτών, στην αρμόδια αρχή
του τόπου διαπραγμάτευσης το αργότερο μέχρι τη λήξη της έβδομης ημερήσιας συνεδρίασης μετά την ημερομηνία
εκτέλεσης των συναλλαγών αυτών.
6.
Η ΕΑΚΑΑ, για να διασφαλίσει συνεπή εναρμόνιση του παρόντος άρθρου, εκπονεί σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών
προτύπων για να διευκρινίσει τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα προγράμματα επαναγοράς και τα μέτρα
σταθεροποίησης που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 4, συμπεριλαμβανομένων των προϋποθέσεων διαπραγμάτευσης,
των περιορισμών όσον αφορά τον χρόνο και τον όγκο, των απαιτήσεων δημοσιοποίησης και αναφοράς και των
προϋποθέσεων τιμών.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει αυτά τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή μέχρι τις 3 Ιουλίου 2015.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα
με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
Άρθρο 6
Απαλλαγή για τις δραστηριότητες νομισματικής διαχείρισης και διαχείρισης δημοσίου χρέους και
για τις δραστηριότητες κλιματικής πολιτικής
1.
Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε συναλλαγές, εντολές ή συμπεριφορές, κατά την άσκηση της
νομισματικής ή συναλλαγματικής πολιτικής ή της πολιτικής διαχείρισης δημόσιου χρέους από:

α) ένα κράτος
μέλος· β) τα μέλη
του ΕΣΚΤ·
γ) υπουργείο, οργανισμό ή όχημα ειδικού σκοπού ενός ή περισσότερων κρατών μελών ή από πρόσωπο που ενεργεί εξ
ονόματός τους, και
δ) στην περίπτωση κράτους μέλους που είναι ομοσπονδιακό κράτος, από ένα μέλος της ομοσπονδίας.
2.
Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε συναλλαγές, εντολές ή συμπεριφορές που πραγματοποιούνται από την
Επιτροπή ή οποιοδήποτε άλλο όργανο επισήμως εξουσιοδοτημένο για τον σκοπό αυτό ή οποιοδήποτε πρόσωπο που
ενεργεί για λογα ριασμό της κατά την άσκηση πολιτικής διαχείρισης δημόσιου χρέους.

Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται επίσης σε τέτοιες συναλλαγές, εντολές ή συμπεριφορές οι οποίες διενεργούνται
από: α) την Ένωση·
β) τυχόν όχημα ειδικού σκοπού για ένα ή περισσότερα κράτη
μέλη· γ) την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων·
δ) το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής
Σταθερότητας· ε) τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό
Σταθερότητας·
στ) διεθνές χρηματοοικονομικό ίδρυμα που έχει συσταθεί από δύο ή περισσότερα κράτη μέλη με στόχο την
κινητοποίηση της χρηματοδότησης και την παροχή χρηματοδοτικής συνδρομής προς όφελος των μελών του τα
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οποία βιώνουν ή απειλούνται από σοβαρά προβλήματα χρηματοδότησης.
3.
Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στις δραστηριότητες ενός κράτους μέλους, της Επιτροπής ή τυχόν άλλου
επισήμως καθορισμένου φορέα, ή οποιουδήποτε προσώπου που ενεργεί εξ ονόματός τους, όσον αφορά δικαιώματα
εκπομπής και που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης της κλιματικής πολιτικής της Ένωσης σύμφωνα με
την οδηγία 2003/87/ΕΚ.
4.
Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στις δραστηριότητες ενός κράτους μέλους, της Επιτροπής ή τυχόν άλλου
επισήμως καθορισμένου φορέα, ή οποιουδήποτε προσώπου που ενεργεί εξ ονόματός τους, κατά την άσκηση της
κοινής γεωργικής πολιτικής της Ένωσης ή της κοινής αλιευτικής πολιτικής της Ένωσης σύμφωνα με πράξεις που
έχουν εγκριθεί ή με διεθνείς συμφωνίες που έχουν συναφθεί δυνάμει της ΣΛΕΕ.
5.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, κατά το άρθρο 35, για τη διεύρυνση της
απαλλαγής που ορίζεται στην παράγραφο 1 ώστε αυτή να συμπεριλάβει ορισμένους δημόσιους φορείς και κεντρικές
τράπεζες τρίτων χωρών.

Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή ετοιμάζει και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο
έως τις
3 Ιανουαρίου 2016 με την οποία αξιολογείται η διεθνής μεταχείριση των δημόσιων φορέων που είναι
επιφορτισμένοι με τη διαχείριση του δημόσιου χρέους ή παρεμβαίνουν στη διαχείρισή του, καθώς και των κεντρικών
τραπεζών σε τρίτες χώρες.
Η έκθεση περιλαμβάνει συγκριτική ανάλυση της αντιμετώπισης των εν λόγω οργάνων και των κεντρικών τραπεζών
εντός του νομικού πλαισίου των τρίτων χωρών, καθώς και των προτύπων διαχείρισης κινδύνου που ισχύουν για τις
συναλλαγές που πραγματοποιούνται από τα εν λόγω όργανα και τις κεντρικές τράπεζες στις δικαιοδοσίες αυτές. Αν η
έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα, ιδίως όσον αφορά τη συγκριτική ανάλυση, ότι είναι απαραίτητη η απαλλαγή των
νομισματικών αρμοδιοτήτων των εν λόγω κεντρικών τραπεζών τρίτων χωρών από τις υποχρεώσεις και τις
απαγορεύσεις του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή διευρύνει την απαλλαγή της παραγράφου 1 καλύπτοντας και
τις κεντρικές τράπεζες των εν λόγω τρίτων χωρών.
6.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται επίσης να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, κατά το άρθρο 35, για τη διεύρυνση
της απαλλαγής που ορίζεται στην παράγραφο 3 ώστε αυτή να συμπεριλάβει ορισμένους δημόσιους φορείς και
κεντρικές τράπεζες τρίτων χωρών που διαθέτουν συμφωνία σύνδεσης με την Ένωση δυνάμει του άρθρου 25 της
οδηγίας 2003/87/ΕΚ.
7.
Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε πρόσωπα που απασχολούνται με σύμβαση εργασίας, παροχής υπηρεσιών ή
με διαφορετικό τρόπο στις οντότητες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, όταν τα πρόσωπα αυτά προβαίνουν σε
συναλλαγές ή εντολές ή συμπεριφορές, άμεσα ή έμμεσα, για ίδιο λογαριασμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Άρθρο 7
Προνομιακές πληροφορίες
1.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως προνομιακές πληροφορίες νοούνται τα ακόλουθα είδη
πληροφοριών:

α) πληροφορία η οποία είναι συγκεκριμένη, δεν έχει δημοσιοποιηθεί και αφορά, άμεσα ή έμμεσα, έναν ή περισσότερους
εκδότες ή ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, και η οποία, εάν δημοσιοποιούνταν, θα μπορούσε να επιδράσει
σημαντικά στην τιμή των χρηματοπιστωτικών μέσων που αφορά ή στην τιμή των συνδεομένων με αυτά παράγωγων
χρηματοπιστωτικών μέσων·
β) όσον αφορά τα παράγωγα μέσα επί εμπορευμάτων, πληροφορία η οποία είναι συγκεκριμένη, δεν έχει
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δημοσιοποιηθεί και αφορά, άμεσα ή έμμεσα, ένα ή περισσότερα παράγωγα μέσα επί εμπορευμάτων ή αφορά άμεσα το
σχετικό συμβόλαιο άμεσης παράδοσης επί εμπορευμάτων, και η οποία, εάν δημοσιοποιούνταν, θα μπορούσε να
επιδράσει σημαντικά στην τιμή των εν λόγω παράγωγων μέσων ή των συνδεομένων με αυτά συμβολαίων άμεσης
παράδοσης επί εμπορευμάτων, και εφόσον πρόκειται για πληροφορία που αναμένεται ευλόγως να δημοσιοποιηθεί ή
απαιτείται να δημοσιοποιηθεί σύμφωνα με νομοθετικές ή ρυθμιστικές διατάξεις σε επίπεδο Ένωσης ή σε εθνικό
επίπεδο, σύμφωνα με τους κανόνες της αγοράς, με τις συμβάσεις, τις πρακτικές ή τα συναλλακτικά ήθη, που
αφορούν τις σχετικές αγορές παραγώγων επί εμπορευμάτων ή αγορές άμεσης παράδοσης·
γ) όσον αφορά τα δικαιώματα εκπομπής ή τα εκπλειστηριαζόμενα προϊόντα που βασίζονται σε αυτά, πληροφορία η
οποία είναι συγκεκριμένη, η οποία δεν έχει δημοσιοποιηθεί και αφορά, άμεσα ή έμμεσα, ένα ή περισσότερα από τα
ανωτέρω μέσα, και η οποία εάν δημοσιοποιούταν, θα μπορούσε να επιδράσει σημαντικά στην τιμή των εν λόγω
μέσων ή στην τιμή των συνδε ομένων με αυτά παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων·
δ) για πρόσωπα που διαμεσολαβούν κατ’ επάγγελμα στην εκτέλεση εντολών σε χρηματοπιστωτικά μέσα, σημαίνει
επίσης πληροφορία η οποία διαβιβάζεται από πελάτη και σχετίζεται με εκκρεμείς εντολές του πελάτη σε
χρηματοπιστωτικά μέσα, έχει συγκεκριμένο χαρακτήρα, αφορά, άμεσα ή έμμεσα, έναν ή περισσότερους εκδότες ή ένα ή
περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, και η οποία, εάν δημοσιοποιούνταν, θα μπορούσε να επιδράσει σημαντικά στην
τιμή των εν λόγω χρηματοπιστωτικών μέσων, στην τιμή των συνδεόμενων με αυτά συμβολαίων άμεσης παράδοσης επί
εμπορευμάτων ή στην τιμή των συνδεομένων με αυτά παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων.
2.
Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, μια πληροφορία θα θεωρείται συγκεκριμένη εάν αφορά σε κατάσταση που
υφίσταται ή που ευλόγως αναμένεται να υπάρξει ή ένα γεγονός που έχει συμβεί ή ευλόγως αναμένεται να υπάρξει
και είναι επαρκώς συγκεκριμένη ώστε να επιτρέπει την εξαγωγή συμπεράσματος σχετικά με την πιθανή επίδραση
αυτής της κατάστασης ή αυτού του γεγονότος στις τιμές των χρηματοπιστωτικών μέσων ή των συνδεομένων με αυτά
παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων, στα σχετικά συμβόλαια άμεσης παράδοσης επί εμπορευμάτων, ή στα
εκπλειστηριαζόμενα προϊόντα που βασίζονται σε δικαιώματα εκπομπής. Εν προκειμένω, στην περίπτωση μιας
παρατεταμένης διαδικασίας που αποσκοπεί σε ή έχει ως αποτέλεσμα συγκε κριμένη κατάσταση ή συγκεκριμένο
γεγονός, μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά συγκεκριμένη πληροφορία η εν λόγω μελλοντική κατάσταση ή το εν λόγω
μελλοντικό γεγονός, καθώς επίσης και τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας αυτής, τα οποία συνδέονται με την
πρόκληση ή την πραγματοποίηση της εν λόγω μελλοντικής κατάστασης ή μελλοντικού γεγονότος.
3.
Ένα επιμέρους στάδιο μιας παρατεταμένης διαδικασίας θα θεωρείται ότι συνιστά προνομιακή πληροφορία αν
πληροί αφ’ εαυτού τα κριτήρια προνομιακής πληροφορίας που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
4.
Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ως πληροφορία η οποία, εάν δημοσιοποιούταν, θα μπορούσε να επιδράσει
σημαντικά στην τιμή χρηματοπιστωτικών μέσων, παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων, συνδεόμενων με αυτά
συμβολαίων άμεσης παρά δοσης επί εμπορευμάτων ή εκπλειστηριαζόμενων προϊόντων που βασίζονται σε δικαιώματα
εκπομπής νοείται η πληροφορία που ένας συνετός επενδυτής θα αξιολογούσε, μεταξύ άλλων, κατά τη λήψη των
επενδυτικών αποφάσεών του.

Στην περίπτωση των οντοτήτων που συμμετέχουν στην αγορά δικαιωμάτων εκπομπής με συνολικές εκπομπές ή
αναλογική θερμική ισχύ στο καθορισμένο όριο ή κάτω από αυτό, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 17
παράγραφος 2, οι πληροφορίες για τις υλικές τους δραστηριότητες θεωρείται ότι δεν έχουν σημαντική επίδραση στις
τιμές των δικαιωμάτων εκπομπής, των εκπλειστηριαζόμενων προϊόντων που βασίζονται στα δικαιώματα αυτά ή των
συναφών παράγωγων χρηματοπι στωτικών μέσων.
5.
Η ΕΑΚΑΑ εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές με σκοπό την κατάρτιση ενός μη εξαντλητικού, ενδεικτικού
καταλόγου πληροφοριών που αναμένεται ευλόγως ή απαιτείται να δημοσιοποιούνται σύμφωνα με νομοθετικές ή
κανονιστικές διατάξεις στο δίκαιο της Ένωσης ή των κρατών μελών, σύμφωνα με κανόνες της αγοράς, με συμβάσεις,
πρακτικές ή συναλλακτικά ήθη, που αφορούν τις σχετικές αγορές παραγώγων επί εμπορευμάτων ή αγορές άμεσης
παράδοσης, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου. Η ΕΑΚΑΑ λαμβάνει δεόντως
υπόψη τις ιδιαιτερότητες των αγορών αυτών.

Άρθρο 8
Κατάχρηση προνομιακής πληροφορίας
1.
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, κατάχρηση προνομιακής πληροφορίας συντρέχει όταν ένα πρόσωπο
κατέχει προνομιακή πληροφορία και τη χρησιμοποιεί για να αποκτήσει ή να διαθέσει, για ίδιο λογαριασμό ή για
λογαριασμό τρίτου, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοπιστωτικά μέσα στα οποία αφορά η εν λόγω πληροφορία. Η χρήση
προνομιακής πληροφορίας διά της ακύρωσης ή τροποποίησης μιας εντολής σχετικά με χρηματοπιστωτικό μέσο στο
οποίο αφορά η πληροφορία, η οποία εντολή δόθηκε πριν αποκτήσει το πρόσωπο την προνομιακή πληροφορία,
θεωρείται επίσης ότι συνιστά κατάχρηση προνομιακής πλη ροφορίας. Όσον αφορά σε πλειστηριασμούς δικαιωμάτων
εκπομπής ή άλλων πλειστηριαζόμενων προϊόντων που βασίζονται σε αυτά και οι οποίες λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με
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τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1031/2010, η χρήση προνομιακής πληροφορίας περιλαμβάνει επίσης την υποβολή, την
τροποποίηση ή την απόσυρση μιας προσφοράς από ένα πρόσωπο για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου.
2.
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, η σύσταση προς άλλο πρόσωπο να προβεί σε κατάχρηση
προνομιακής πληροφορίας ή η παρότρυνση άλλου προσώπου να προβεί σε κατάχρηση προνομιακής πληροφορίας, συντρέχει,
στις περιπτώσεις στις οποίες το εν λόγω πρόσωπο κατέχει προνομιακή πληροφορία και:

α) συνιστά, βάσει της εν λόγω πληροφορίας, σε άλλο πρόσωπο να αποκτήσει ή να διαθέσει χρηματοπιστωτικά μέσα στα
οποία αφορά η εν λόγω πληροφορία, ή παροτρύνει το εν λόγω πρόσωπο να προβεί στην εν λόγω απόκτηση ή
διάθεση, ή
β) συνιστά, βάσει της εν λόγω πληροφορίας, σε άλλο πρόσωπο να ακυρώσει ή να τροποποιήσει μια εντολή σχετική με
χρηματοπιστωτικό μέσο το οποίο αφορά η εν λόγω πληροφορίας, ή παροτρύνει το εν λόγω πρόσωπο να προβεί
στην εν λόγω ακύρωση ή τροποποίηση.
3.
Η χρήση των συστάσεων ή παροτρύνσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 συνιστά κατάχρηση προνομιακής
πληρο φορίας υπό την έννοια του παρόντος άρθρου, εάν το πρόσωπο που χρησιμοποιεί τη σύσταση ή την παρότρυνση
γνωρίζει ή οφείλει να γνωρίζει ότι βασίζεται σε προνομιακή πληροφορία.

4.

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε κάθε πρόσωπο το οποίο κατέχει προνομιακή πληροφορία λόγω του ότι:

α) είναι μέλος των διοικητικών, διευθυντικών ή εποπτικών οργάνων του εκδότη ή του συμμετέχοντα σε αγορά
δικαιωμάτων εκπομπής·
β) μετέχει στο κεφάλαιο του εκδότη ή του συμμετέχοντα σε αγορά δικαιωμάτων εκπομπής·
γ) έχει πρόσβαση στην πληροφορία κατά την άσκηση της εργασίας ή του επαγγέλματος ή των καθηκόντων του· ή
δ) εμπλέκεται σε εγκληματικές δραστηριότητες.
Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται επίσης σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο κατέχει προνομιακή πληροφορία υπό
διαφορετικές περιστάσεις από αυτές που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, εφόσον το πρόσωπο αυτό γνωρίζει ή όφειλε
να γνωρίζει ότι πρόκειται για προνομιακή πληροφορία.
5.
Όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, το παρόν άρθρο εφαρμόζεται επίσης, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, και στα
φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν, στην απόφαση πραγματοποίησης της απόκτησης, διάθεσης, ακύρωσης ή τροποποίησης
μιας εντολής για λογαριασμό του εν λόγω νομικού προσώπου.

Άρθρο 9
Σύννομη συμπεριφορά
1.
Για τους σκοπούς των άρθρων 8 και 14, το γεγονός και μόνον ότι ένα νομικό πρόσωπο κατέχει ή κατείχε
προνομιακή πληροφορία δεν συνεπάγεται ότι το εν λόγω πρόσωπο έχει χρησιμοποιήσει την εν λόγω πληροφορία και ότι
συνεπώς έχει προβεί σε κατάχρηση προνομιακής πληροφορίας βάσει μιας πράξης απόκτησης ή διάθεσης, εφόσον το
εν λόγω νομικό πρόσωπο:

α) είχε θεσπίσει, εφαρμόσει και διατηρήσει κατάλληλες και αποτελεσματικές εσωτερικές ρυθμίσεις και διαδικασίες
που να διασφαλίζουν αποτελεσματικά ότι ούτε το φυσικό πρόσωπο που έλαβε την απόφαση εξ ονόματός του για
την απόκτηση ή τη διάθεση χρηματοπιστωτικών μέσων τα οποία αφορά η εν λόγω πληροφορία, ούτε κανένα άλλο
φυσικό πρόσωπο το οποίο θα μπορούσε να ασκήσει οιαδήποτε επιρροή στην εν λόγω απόφαση κατείχε την εν
λόγω προνομιακή πληροφορία, και
β) δεν ενθάρρυνε, συνέστησε, παρότρυνε ή επηρέασε κατ’ άλλον τρόπο το φυσικό πρόσωπο το οποίο, εξ ονόματος του
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νομικού προσώπου, προέβη στην απόκτηση ή διάθεση χρηματοπιστωτικών μέσων τα οποία αφορά η
πληροφορία.
2.
Για τους σκοπούς των άρθρων 8 και 14, το γεγονός και μόνον ότι ένα πρόσωπο κατέχει προνομιακή πληροφορία
δεν συνεπάγεται ότι το πρόσωπο αυτό έχει χρησιμοποιήσει την εν λόγω πληροφορία και ότι συνεπώς έχει προβεί σε
κατάχρηση προνομιακής πληροφορίας βάσει μιας πράξης απόκτησης ή διάθεσης, εφόσον το εν λόγω πρόσωπο:

α) για το χρηματοπιστωτικό μέσο το οποίο αφορά η εν λόγω πληροφορία, είναι ειδικός διαπραγματευτής ή πρόσωπο
αδει οδοτημένο να ενεργεί ως αντισυμβαλλόμενος, και η απόκτηση ή διάθεση των χρηματοπιστωτικών μέσων τα οποία
αφορά η εν λόγω πληροφορία πραγματοποιείται νομίμως στα συνήθη πλαίσια άσκησης των καθηκόντων του ως ειδικού
διαπραγματευτή ή ως αντισυμβαλλόμενου για το εν λόγω χρηματοπιστωτικό μέσο· ή
β) είναι αδειοδοτημένο να εκτελεί εντολές εξ ονόματος τρίτων και η απόκτηση ή διάθεση χρηματοπιστωτικών μέσων τα
οποία αφορά η συγκεκριμένη εντολή πραγματοποιείται για τη νόμιμη εκτέλεση της εντολής αυτής στα συνήθη πλαίσια
άσκησης της εργασίας, του επαγγέλματος ή των καθηκόντων του προσώπου αυτού.
3.
Για τους σκοπούς των άρθρων 8 και 14, το γεγονός και μόνον ότι ένα πρόσωπο κατέχει προνομιακή πληροφορία
δεν συνεπάγεται ότι το εν λόγω πρόσωπο έχει χρησιμοποιήσει την εν λόγω πληροφορία και ότι συνεπώς έχει προβεί σε
κατάχρηση προνομιακής πληροφορίας βάσει μιας πράξης απόκτησης ή διάθεσης, εφόσον το εν λόγω πρόσωπο
πραγματοποιεί συναλλαγή για απόκτηση ή διάθεση χρηματοπιστωτικών μέσων και η εν λόγω συναλλαγή
πραγματοποιείται προς εκπλήρωση μιας απαιτητής υποχρέωσης καλόπιστα και όχι προκειμένου να παρακαμφθεί η
απαγόρευση της κατάχρησης προνομιακής πληροφορίας, και:

α) η εν λόγω υποχρέωση απορρέει από εντολή που δόθηκε ή συμφωνία που συνήφθη πριν την απόκτηση της
προνομιακής πληροφορίας από το εν λόγω πρόσωπο· ή
β) η εν λόγω συναλλαγή πραγματοποιείται προς εκπλήρωση μιας νομικής ή κανονιστικής υποχρέωσης που προέκυψε
προτού το εν λόγω πρόσωπο αποκτήσει την προνομιακή πληροφορία.
4.
Για τους σκοπούς των άρθρων 8 και 14, το γεγονός και μόνον ότι ένα πρόσωπο κατέχει προνομιακή πληροφορία
δεν συνεπάγεται ότι το εν λόγω πρόσωπο έχει χρησιμοποιήσει την εν λόγω πληροφορία και ότι συνεπώς έχει προβεί σε
κατάχρηση προνομιακής πληροφορίας, εφόσον το εν λόγω πρόσωπο έχει αποκτήσει την προνομιακή πληροφορία αυτή
στο πλαίσιο μιας δημόσιας πρότασης αγοράς κινητών αξιών ή μιας συγχώνευσης με άλλη εταιρεία και χρησιμοποιεί την
εν λόγω πληροφορία αποκλειστικά για την πραγματοποίηση της εν λόγω συγχώνευσης ή δημόσιας πρότασης αγοράς
κινητών αξιών, υπό την προϋπόθεση ότι κατά τον χρόνο έγκρισης της συγχώνευσης ή της αποδοχής της δημόσιας
πρότασης από τους μετόχους της εν λόγω εταιρείας, η τυχόν προνομιακή πληροφορία έχει δημοσιοποιηθεί ή έχει
άλλως πάψει να αποτελεί προνομιακή πληρο φορία.

Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην απόκτηση εταιρικής συμμετοχής (stakebuilding).
5.
Για τους σκοπούς των άρθρων 8 και 14, το γεγονός και μόνο ότι ένα πρόσωπο χρησιμοποιεί την ιδία αυτού γνώση
ότι έχει αποφασίσει να αποκτήσει ή να διαθέσει χρηματοπιστωτικά μέσα κατά την απόκτηση ή διάθεση των εν λόγω
χρηματοπιστωτικών μέσων δεν συνιστά από μόνο του χρήση προνομιακής πληροφορίας.
6.
Χωρίς να θίγονται οι παράγραφοι 1 έως 5 του παρόντος άρθρου, μπορεί παρά ταύτα να θεωρηθεί ότι
διεπράχθη η προβλεπόμενη στο άρθρο 14 κατάχρηση προνομιακής πληροφορίας εάν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι
υπήρχε παράνομος λόγος για τις εν λόγω εντολές για διενέργεια συναλλαγής, συναλλαγές ή συμπεριφορές.

Άρθρο 10
Παράνομη ανακοίνωση προνομιακής πληροφορίας
1.
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, παράνομη ανακοίνωση προνομιακής πληροφορίας συντρέχει όταν
ένα πρόσωπο κατέχει προνομιακή πληροφορία και τη γνωστοποιεί σε οιοδήποτε άλλο πρόσωπο, εκτός εάν η
ανακοίνωση γίνεται κατά τη συνήθη άσκηση της εργασίας, του επαγγέλματος ή των καθηκόντων του.

Η παράγραφος αυτή ισχύει για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στις καταστάσεις ή περιστάσεις του άρθρου 8
παράγραφος 4.
2.
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, η επακόλουθη ανακοίνωση των συστάσεων ή παροτρύνσεων που
αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 ισοδυναμεί με παράνομη ανακοίνωση προνομιακής πληροφορίας δυνάμει του
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παρόντος άρθρου, εφόσον το πρόσωπο που ανακοινώνει τη σύσταση ή την παρότρυνση γνωρίζει ή οφείλει να γνωρίζει
ότι βασίζεται ότι βασίζεται σε προνομιακή πληροφορία.
Άρθρο 11
Βολιδοσκοπήσεις της αγοράς
1.
Μια βολιδοσκόπηση της αγοράς περιλαμβάνει τη διαβίβαση πληροφοριών, πριν από την ανακοίνωση μιας
συναλλαγής, με σκοπό την εκτίμηση του ενδιαφέροντος δυνητικών επενδυτών για πιθανή συναλλαγή και των συνθηκών που
σχετίζονται με αυτήν, όπως το ενδεχόμενο μέγεθος ή η τιμολόγησή της, σε έναν ή περισσότερους δυνητικούς
επενδυτές από:

α) εκδότη·
β) δευτερογενώς προσφέροντα χρηματοπιστωτικό μέσο, σε ποσότητα ή αξία με την οποία η συναλλαγή καθίσταται διακριτή
από τη συνήθη συναλλακτική δραστηριότητα και περιλαμβάνει μέθοδο πώλησης η οποία βασίζεται στην εκ των
προτέρων εκτίμηση του ενδεχόμενου ενδιαφέροντος δυνητικών επενδυτών·
γ) συμμετέχοντα σε αγορά δικαιωμάτων εκπομπής· ή
δ) οιονδήποτε τρίτο ο οποίος ενεργεί εξ ονόματος ή για λογαριασμό προσώπου που αναφέρεται στα στοιχεία α),
β) ή γ).
2.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 23 παράγραφος 3, η δημοσιοποίηση προνομιακής πληροφορίας, από
πρόσωπο που σκοπεύει να υποβάλει δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών μιας εταιρείας ή να προχωρήσει σε
συγχώνευση με μια εταιρεία, σε μέρη που διαθέτουν δικαιώματα στις εν λόγω κινητές αξίες, συνιστά επίσης
βολιδοσκόπηση της αγοράς, εφόσον:

α) η πληροφορία είναι απαραίτητη προκειμένου να είναι σε θέση τα μέρη που διαθέτουν δικαιώματα στις κινητές αξίες
να σχηματίσουν γνώμη σχετικά με την πρόθεσή τους να προσφέρουν τις κινητές αξίες τους, και
β) η πρόθεση των μερών που διαθέτουν δικαιώματα στις κινητές αξίες να προσφέρουν τις εν λόγω κινητές αξίες
ευλόγως απαιτείται για την απόφαση υποβολής δημόσιας πρότασης αγοράς κινητών αξιών ή για τη συγχώνευση.
3.
Ένας συμμετέχων στην αγορά ο οποίος αποκαλύπτει πληροφορίες, πριν πραγματοποιήσει μια βολιδοσκόπηση της
αγοράς, θα πρέπει να εξετάζει συγκεκριμένα κατά πόσον αυτή η βολιδοσκόπηση της αγοράς συνεπάγεται την
αποκάλυψη προνομιακής πληροφορίας. Ο συμμετέχων στην αγορά ο οποίος αποκαλύπτει πληροφορίες καταχωρεί
εγγράφως το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε και την αιτιολόγηση αυτού. Παρέχει τα εν λόγω έγγραφα αρχεία στην
αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος. Η υποχρέωση αυτή ισχύει για κάθε αποκάλυψη πληροφοριών κατά τη διάρκεια της
βολιδοσκόπησης της αγοράς. Ο συμμετέχων στην αγορά ο οποίος αποκαλύπτει πληροφορίες επικαιροποιεί αναλόγως τα
έγγραφα αρχεία που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο.
4.
Για τους σκοπούς του άρθρου 10 παράγραφος 1, τυχόν αποκάλυψη προνομιακής πληροφορίας που
πραγματοποιείται στο πλαίσιο μιας βολιδοσκόπησης της αγοράς θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί κατά τη συνήθη
άσκηση της εργασίας, του επαγγέλματος ή των καθηκόντων ενός προσώπου, εφόσον ο συμμετέχων στην αγορά ο
οποίος αποκαλύπτει πληροφορίες έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 3 και
5 του παρόντος άρθρου.
5.
Για τους σκοπούς της παραγράφου 4, ο συμμετέχων στην αγορά ο οποίος αποκαλύπτει πληροφορίες, πριν προβεί
στην αποκάλυψη:

α) λαμβάνει τη συγκατάθεση του προσώπου το οποίο είναι αποδέκτης της βολιδοσκόπησης της αγοράς όσον αφορά τη
λήψη προνομιακής πληροφορίας·
β) ενημερώνει το πρόσωπο που είναι αποδέκτης της βολιδοσκόπησης της αγοράς ότι θα απαγορεύεται σε αυτόν η χρήση
της εν λόγω πληροφορίας ή η απόπειρα χρήσης αυτής, για την απόκτηση ή διάθεση, για ίδιο λογαριασμό ή για
λογαριασμό τρίτου, χρηματοπιστωτικών μέσων στα οποία αφορά η εν λόγω πληροφορία·
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γ) ενημερώνει το πρόσωπο που είναι αποδέκτης της βολιδοσκόπησης της αγοράς ότι θα απαγορεύεται σε αυτόν η χρήση
της εν λόγω πληροφορίας ή η απόπειρα χρήσης αυτής, για την ακύρωση ή τροποποίηση μιας εντολής η οποία έχει ήδη
καταχωρισθεί και σχετίζεται με χρηματοπιστωτικό μέσο το οποίο αφορά η εν λόγω πληροφορία· και
δ) ενημερώνει το πρόσωπο που είναι αποδέκτης της βολιδοσκόπησης της αγοράς ότι η συμφωνία του όσον αφορά τη
λήψη της πληροφορίας συνεπάγεται επίσης συμφωνία και υποχρέωση τήρησης του εμπιστευτικού χαρακτήρα της
πληροφορίας.
Ο συμμετέχων στην αγορά ο οποίος αποκαλύπτει πληροφορίες δημιουργεί και τηρεί αρχείο όλων των πληροφοριών
που παρέχονται στο πρόσωπο που είναι αποδέκτης της βολιδοσκόπησης της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των
πληροφοριών που παρέχονται σύμφωνα με τα στοιχεία α) έως δ) του πρώτου εδαφίου, καθώς και της ταυτότητας των
δυνητικών επενδυτών στους οποίους έχουν αποκαλυφθεί οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομικών
και φυσικών προσώπων που ενερ γούν εξ ονόματος του δυνητικού επενδυτή, καθώς και της ημερομηνίας και ώρας κάθε
αποκάλυψης. Ο συμμετέχων στην αγορά ο οποίος αποκαλύπτει πληροφορίες παρέχει το αρχείο αυτό στην
αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος.
6.
Σε περίπτωση που η πληροφορία που έχει αποκαλυφθεί σε ένα πρόσωπο σε πλαίσιο βολιδοσκόπησης της αγοράς
παύσει να συνιστά προνομιακή πληροφορία σύμφωνα με την εκτίμηση του συμμετέχοντος στην αγορά, ο οποίος
αποκαλύπτει πληροφορίες, ο τελευταίος ενημερώνει το ταχύτερο δυνατό τον αποδέκτη.

Ο συμμετέχων στην αγορά ο οποίος αποκαλύπτει πληροφορίες τηρεί αρχείο των πληροφοριών που δίδονται σύμφωνα
με την παρούσα παράγραφο και το παρέχει στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος.
7.
Μη θιγομένου του παρόντος άρθρου, το πρόσωπο που είναι αποδέκτης της βολιδοσκόπησης της αγοράς κρίνει
μόνο του κατά πόσο κατέχει προνομιακή πληροφορία ή πότε παύει να κατέχει προνομιακής πληροφορία.
8.
Ο συμμετέχων στην αγορά ο οποίος αποκαλύπτει πληροφορίες τηρεί τα αρχεία που αναφέρονται στο παρόν
άρθρο για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών.
9.
Η ΕΑΚΑΑ, για να διασφαλίσει συνεπή εναρμόνιση του παρόντος άρθρου, εκπονεί σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών
προτύπων για να προσδιορίσει τις κατάλληλες ρυθμίσεις, διαδικασίες και απαιτήσεις τήρησης αρχείων προκειμένου τα
πρόσωπα να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στις παραγράφους 4, 5, 6 και 8.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων έως τις 3 Ιουλίου 2015.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο
σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
10.
Η ΕΑΚΑΑ, για να διασφαλίζει ενιαίους όρους εφαρμογής του παρόντος άρθρου, εκπονεί σχέδια εκτελεστικών
τεχνικών προτύπων για να εξειδικεύσει τα συστήματα και πρότυπα κοινοποίησης που πρέπει να χρησιμοποιούνται από τα
πρόσωπα για να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που θεσπίζονται στις παραγράφους 4, 5, 6 και 8 του παρόντος
άρθρου, ιδίως όσον αφορά την ακριβή μορφή των αρχείων που αναφέρονται στις παραγράφους 4 έως 8 και τα τεχνικά
μέσα για την κατάλληλη διαβίβαση των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 6 στο πρόσωπο που
λαμβάνει τη βολιδοσκόπηση της αγοράς.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων έως τις 3 Ιουλίου 2015.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο
κατά το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
11.
Η ΕΑΚΑΑ εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010,
για τα πρόσωπα που λαμβάνουν τη βολιδοσκόπηση της αγοράς, όσον αφορά:

α) τους παράγοντες τους οποίους τα εν λόγω πρόσωπα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όταν τους αποκαλύπτεται
πληροφορία στο πλαίσιο μιας βολιδοσκόπησης της αγοράς, ώστε να κρίνουν κατά πόσο η εν λόγω πληροφορία
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συνιστά προνομιακή πληροφορία·
β) τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν τα εν λόγω πρόσωπα, εάν τους έχουν αποκαλυφθεί προνομιακή πληροφορία, για
να συμμορφώνονται με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του παρόντος κανονισμού· και
γ) τα αρχεία που πρέπει να τηρούν τα εν λόγω πρόσωπα, για να καταδείξουν ότι έχουν συμμορφωθεί με τις
διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 12
Χειραγώγηση της αγοράς
1.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, η χειραγώγηση αγοράς συνίσταται στις ακόλουθες

δραστηριότητες: α) διενέργεια συναλλαγής, τοποθέτησης εντολής για τη διενέργεια συναλλαγής ή οιαδήποτε
άλλη συμπεριφορά η οποία:
i) δίδει, ή είναι πιθανόν να δώσει ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις σχετικά με την προσφορά, τη ζήτηση ή την

τιμή ενός χρηματοπιστωτικού μέσου ή ενός σχετικού συμβολαίου άμεσης παράδοσης επί εμπορεύματος ή ενός
εκπλειστηριαζόμενου προϊόντος βασιζομένου επί δικαιωμάτων εκπομπής·

ii) διαμορφώνει, ή είναι πιθανόν να διαμορφώσει, την τιμή ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών μέσων ή ενός

συνδε όμενου με αυτά συμβολαίου άμεσης παράδοσης επί εμπορεύματος ή ενός εκπλειστηριαζόμενου προϊόντος
βασιζομένου επί δικαιωμάτων εκπομπής σε μη κανονικό ή τεχνητό επίπεδο·

εκτός εάν το πρόσωπο που πραγματοποίησε τις συναλλαγές ή έδωσε τις εντολές για τη διενέργεια συναλλαγών ή
προέβη σε οιαδήποτε άλλη ενέργεια αποδεικνύει ότι πραγματοποίησε αυτές τις συναλλαγές ή έδωσε τις εντολές για
τη διενέργεια συναλλαγών ή προέβη στην εν λόγω ενέργεια για θεμιτούς λόγους και ότι ακολούθησε τις αποδεκτές
πρακτικές αγοράς ως ορίζονται κατά το άρθρο 13·
β) διενέργεια συναλλαγής, τοποθέτηση εντολής για τη διενέργεια συναλλαγής ή οιαδήποτε άλλη δραστηριότητα ή
συμπεριφορά που επηρεάζει, ή είναι πιθανόν να επηρεάσει την τιμή ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών μέσων ή
ενός συνδεόμενου με αυτά συμβολαίου άμεσης παράδοσης επί εμπορεύματος, ή ενός εκπλειστηριαζόμενου προϊόντος
βασιζομένου επί δικαιωμάτων εκπομπής και η οποία χρησιμοποιεί παραπλανητική μεθόδευση ή κάθε άλλης
μορφής παραπλάνηση ή τέχνασμα·
γ) διάδοση πληροφοριών διά των μέσων μαζικής ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, ή με
οποιοδήποτε άλλο μέσο, η οποία δίδει, ή είναι πιθανόν να δώσει ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις σχετικά με την
προσφορά, τη ζήτηση ή την τιμή ενός χρηματοπιστωτικού μέσου ή ενός συνδεδεμένου με αυτά συμβολαίου άμεσης
παράδοσης επί εμπορεύματος ή ενός εκπλειστηριαζόμενου προϊόντος βασιζομένου επί δικαιωμάτων εκπομπής ή
διαμορφώνει, ή είναι πιθανόν να διαμορφώσει, την τιμή ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών μέσων ή ενός
συνδεομένου με αυτά συμβολαίου άμεσης παράδοσης επί εμπορεύματος σε μη κανονικό ή τεχνητό επίπεδο,
συμπεριλαμβανομένης της διάδοσης φημών, εφόσον το πρόσωπο που τις διέδωσε γνώριζε, ή όφειλε να γνωρίζει,
ότι οι πληροφορίες ήταν ψευδείς ή παραπλανητικές·
δ) διαβίβαση ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών ή χορήγηση ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων για ένα
δείκτη αναφοράς, εφόσον το πρόσωπο που πραγματοποίησε τη διαβίβαση ή τη χορήγηση των στοιχείων γνώριζε ή
όφειλε να γνωρίζει ότι ήταν ψευδείς ή παραπλανητικές, ή κάθε άλλη συμπεριφορά που συνεπάγεται τη χειραγώγηση
του υπολογισμού του δείκτη αναφοράς.
2.

Οι ακόλουθες συμπεριφορές, ενδεικτικά, συνιστούν χειραγώγηση της αγοράς:

α) η συμπεριφορά, από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δρουν συντονισμένα, η οποία οδηγεί στην εξασφάλιση
δεσπόζουσας θέσης επί της προσφοράς ή της ζήτησης σε ένα χρηματοπιστωτικό μέσο ή στα συνδεόμενα με αυτά
συμβόλαια άμεσης παράδοσης επί εμπορευμάτων, ή σε ένα εκπληστειριαζόμενο προϊόν βασιζόμενο σε δικαιώματα
εκπομπής η οποία έχει ή είναι πιθανόν να έχει ως αποτέλεσμα τον προσδιορισμό, άμεσα ή έμμεσα, της τιμής αγοράς ή
της τιμής πώλησης ή δημιουργεί ή είναι πιθανόν να δημιουργήσει άλλες αθέμιτες συνθήκες στις συναλλαγές·
β) η αγορά ή πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων, κατά την περίοδο διαμόρφωσης της τιμής ανοίγματος ή της τιμής
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κλεισίματος της αγοράς, η οποία έχει ή είναι πιθανόν να έχει ως αποτέλεσμα την παραπλάνηση των επενδυτών που
ενεργούν βάσει των προβαλλόμενων τιμών, συμπεριλαμβανομένων των τιμών ανοίγματος ή κλεισίματος·
γ) η τοποθέτηση εντολών σε τόπο διαπραγμάτευσης, συμπεριλαμβανομένης της ακύρωσης ή τροποποίησής τους, με τη
χρησι μοποίηση οιουδήποτε διαθέσιμου μέσου συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μέσων, όπως
στρατηγικές αλγοριθμικών συναλλαγών και συναλλαγών υψηλής συχνότητας, και η οποία έχει ένα από τα αποτελέσματα
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) ή β), μέσω:
i) της διακοπής ή της καθυστέρησης, ή της ενδεχόμενης διακοπής ή καθυστέρησης, της λειτουργίας του

συστήματος συναλλαγών του χώρου διαπραγμάτευσης·

ii) της αύξησης ή της ενδεχόμενης αύξησης της δυσκολίας εντοπισμού από άλλα πρόσωπα των γνησίων εντολών

στο σύστημα συναλλαγών του τόπου διαπραγμάτευσης, μεταξύ άλλων μέσω της καταχώρισης εντολών που
οδηγούν σε υπερφόρτωση ή αποσταθεροποίηση του βιβλίου εντολών· ή

iii) της δημιουργίας ή της ενδεχομένης δημιουργίας ψευδών ή παραπλανητικών ενδείξεων σχετικά με την

προσφορά ή τη ζήτηση ή σχετικά με την τιμή ορισμένου χρηματοπιστωτικού μέσου, ιδίως μέσω της καταχώρισης
εντολών για την έναρξη ή ενίσχυση μιας τάσης·

δ) η εκμετάλλευση της περιστασιακής ή τακτικής πρόσβασης στα καθιερωμένα ή ηλεκτρονικά μέσα μαζικής
ενημέρωσης εκφράζοντας μια γνώμη σχετικά με ορισμένο χρηματοπιστωτικό μέσο ή το συνδεόμενο με αυτό συμβόλαιο
άμεσης παράδοσης επί εμπορεύματος ή ένα εκπληστειριαζόμενο προϊόν βασιζόμενο σε δικαιώματα εκπομπής (ή
έμμεσα σχετικά με τον εκδότη του) ενώ έχει προηγηθεί η δημιουργία θέσης στο εν λόγω χρηματοπιστωτικό μέσο ή
στο συνδεόμενο με αυτό συμβόλαιο άμεσης παράδοσης επί εμπορεύματος ή σε εκπληστειριαζόμενο προϊόν βασιζόμενο
σε δικαιώματα εκπομπής και η επακόλουθη άντληση οφέλους από τον αντίκτυπο των γνωμών που εκφράστηκαν
σχετικά με την τιμή του εν λόγω χρηματοπιστωτικού μέσου ή του συνδεόμενου με αυτό συμβολαίου άμεσης
παράδοσης επί εμπορεύματος ή του εκπληστειριαζόμενου προϊόντος που βασίζεται σε δικαιώματα εκπομπής, χωρίς
παράλληλα να έχει δημοσιοποιηθεί η ανωτέρω σύγκρουση συμφερόντων με τον αρμόζοντα και αποτελεσματικό
τρόπο·
ε) η αγορά ή πώληση στη δευτερογενή αγορά δικαιωμάτων εκπομπής ή συνδεόμενων παραγώγων πριν τον
πλειστηριασμό που λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 με αποτέλεσμα τον
προσδιορισμό της τιμής εκκαθάρισης των εκπλειστηριαζόμενων προϊόντων σε μη κανονικό ή σε τεχνητό επίπεδο ή την
παραπλάνηση των προσώπων που υποβάλ λουν προσφορές στις δημοπρασίες.
3.
Για τους σκοπούς της εφαρμογής της παραγράφου 1 στοιχεία α) και β), και με την επιφύλαξη των συμπεριφορών
που αναφέρονται στην παράγραφο 2, το παράρτημα I ορίζει κάποιες ενδείξεις, των οποίων η απαρίθμηση δεν είναι
εξαντλητική, όσον αφορά τη χρήση παραπλανητικών μεθοδεύσεων ή κάθε άλλης παραπλάνησης ή τεχνάσματος, και
ορισμένες ενδείξεις, των οποίων η απαρίθμηση δεν είναι εξαντλητική, που αφορούν ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις και
τον τεχνητό προσδιορισμό των τιμών.
4.
Εάν το πρόσωπο που αναφέρεται στο παρόν άρθρο είναι νομικό πρόσωπο, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου
εφαρμόζονται επίσης σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και σε φυσικά πρόσωπα που, συμμετέχουν στην απόφαση
πραγματοποίησης δραστηριοτήτων για λογαριασμό του εν λόγω νομικού προσώπου.
5.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, κατά το άρθρο 35, με τις οποίες
διευκρινίζο νται οι ενδείξεις που αναφέρονται στο παράρτημα I, για να αποσαφηνίσει τα στοιχεία τους και να λάβει
υπόψη τις τεχνικές εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Άρθρο 13
Αποδεκτές πρακτικές αγοράς
1.
Η απαγόρευση του άρθρου 15 δεν εφαρμόζεται για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 12
παράγραφος 1 στοιχείο α), υπό την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο που διενεργεί συναλλαγή, τοποθετεί εντολή για
διενέργεια συναλλαγής ή πραγματοποιεί οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά, αποδεικνύει ότι η εν λόγω συναλλαγή, εντολή
ή συμπεριφορά έχει διενεργηθεί για νόμιμους λόγους και είναι σύμφωνη με μία αποδεκτή πρακτική αγοράς, όπως
καθιερώνεται στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου.
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2.

Η αρμόδια αρχή δύναται να καθιερώνει μια αποδεκτή πρακτική αγοράς λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα
κριτήρια:

α) εάν η πρακτική αγοράς παρέχει σημαντικό επίπεδο διαφάνειας στην αγορά·
β) εάν η πρακτική αγοράς εξασφαλίζει υψηλό βαθμό διασφαλίσεων όσον αφορά τη λειτουργία των δυνάμεων της
αγοράς και την κατάλληλη αλληλεπίδραση μεταξύ των δυνάμεων προσφοράς και ζήτησης·
γ) εάν η πρακτική αγοράς έχει θετικό αντίκτυπο στη ρευστότητα και την αποτελεσματικότητα της αγοράς·
δ) εάν η πρακτική αγοράς λαμβάνει υπόψη τον μηχανισμό διαπραγμάτευσης της οικείας αγοράς και επιτρέπει στους
συμμε τέχοντες στην αγορά να ανταποκρίνονται κατάλληλα και έγκαιρα στις νέες συνθήκες της αγοράς που
δημιουργεί η εν λόγω πρακτική·
ε) εάν η πρακτική αγοράς δεν δημιουργεί κινδύνους για την ακεραιότητα των άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενων αγορών,
ρυθμι ζόμενων ή μη, για το αντίστοιχο χρηματοπιστωτικό μέσο σε ολόκληρη την Ένωση·
στ) το αποτέλεσμα τυχόν έρευνας επί την εν λόγω πρακτικής αγοράς από κάποια αρμόδια ή άλλη αρχή, ιδίως όσον
αφορά την παραβίαση από την εν λόγω πρακτική αγοράς κανόνων ή κανονισμών για την πρόληψη της κατάχρησης
της αγοράς ή κωδίκων δεοντολογίας, ανεξάρτητα από το εάν αφορά την οικεία αγορά ή άμεσα ή έμμεσα
συνδεόμενες αγορές στο εσωτερικό της Ένωσης· και
ζ) τα δομικά χαρακτηριστικά της αντίστοιχης αγοράς, μεταξύ άλλων εάν πρόκειται για ρυθμιζόμενη ή όχι αγορά, οι
τύποι των χρηματοπιστωτικών μέσων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και ο τύπος των
συμμετεχόντων στην αγορά, συμπεριλαμβανομένου του βαθμού συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών στην αγορά
αυτή.
Πρακτική αγοράς που έχει καθιερωθεί από αρμόδια αρχή ως αποδεκτή πρακτική αγοράς σε συγκεκριμένη αγορά δεν
θεωρείται εφαρμοστέα σε άλλες αγορές, εκτός εάν η εν λόγω πρακτική έχει γίνει αποδεκτή από τις αρμόδιες αρχές των
άλλων αγορών δυνάμει του παρόντος άρθρου.
3.
Πριν από την καθιέρωση μιας αποδεκτής πρακτικής αγοράς σύμφωνα με την παράγραφο 2, η αρμόδια αρχή
ενημερώνει την ΕΑΚΑΑ και τις άλλες αρμόδιες αρχές σχετικά με την πρόθεση καθιέρωσης μιας αποδεκτής πρακτικής
αγοράς και παρέχει λεπτομερή στοιχεία της αξιολόγησης που έχει διενεργήσει σύμφωνα με τα κριτήρια που
καθορίζονται στην παράγραφο 2. Η γνωστοποίηση αυτή πραγματοποιείται τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την
προγραμματισμένη έναρξη ισχύος της αποδεκτής πρακτικής αγοράς.
4.
Εντός δύο μηνών από τη λήψη της γνωστοποίησης, η ΕΑΚΑΑ απευθύνει γνωμοδότηση στην οικεία αρμόδια αρχή,
με την οποία αξιολογεί τη συμβατότητα της αποδεκτής πρακτικής αγοράς με την παράγραφο 2 και με τα κανονιστικά
τεχνικά πρότυπα που εγκρίνονται δυνάμει της παραγράφου 7. Η ΕΑΚΑΑ εξετάζει επίσης κατά πόσον η καθιέρωση της
αποδεκτής πρακτικής αγοράς ενδέχεται να αποτελέσει κίνδυνο για την εμπιστοσύνη της αγοράς στη
χρηματοπιστωτική αγορά της Ένωσης. Η γνωμοδότηση δημοσιεύεται στον ιστότοπο της ΕΑΚΑΑ.
5.
Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή καθιερώνει αποδεκτή πρακτική αγοράς η οποία αντιβαίνει στη γνωμοδότηση
που έχει εκδώσει η ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με την παράγραφο 4, η αρμόδια αρχή δημοσιεύει στον δικτυακό τόπο της, εντός 24
ωρών από την καθιέρωση της αποδεκτής πρακτικής αγοράς, ανακοίνωση στην οποία εκθέτει διεξοδικά τους λόγους για
τους οποίους το έπραξε και τους λόγους για τους οποίους η αποδεκτή πρακτική αγοράς δεν αποτελεί κίνδυνο για
την εμπιστοσύνη της αγοράς.
6.
Σε περίπτωση που μια αρμόδια αρχή θεωρεί ότι κάποια άλλη αρμόδια αρχή έχει καθιερώσει μια αποδεκτή πρακτική
αγοράς η οποία δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2, η ΕΑΚΑΑ συνδράμει για την επίτευξη συμφωνίας
μεταξύ των εν λόγω αρχών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της δυνάμει του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΕ)
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αριθ. 1095/2010.
Αν οι εν λόγω αρμόδιες αρχές δεν καταλήξουν σε συμφωνία, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να λάβει απόφαση κατά το άρθρο 19
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
7.
Χάριν συνεπούς εναρμονίσεως του παρόντος άρθρου, η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών
προτύπων που καθορίζουν τα κριτήρια, τη διαδικασία και τις απαιτήσεις για την καθιέρωση μιας αποδεκτής πρακτικής
αγοράς δυνάμει των παραγράφων 2, 3 και 4, καθώς και τις απαιτήσεις για τη διατήρηση της, τον τερματισμό της, ή την
τροποποίηση των προϋποθέσεων για την αποδοχή της.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει αυτά τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή μέχρι τις 3 Ιουλίου 2015.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο
εδάφιο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
8.
Οι αρμόδιες αρχές επανεξετάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον ανά διετία τις αποδεκτές
πρακτικές αγοράς που έχουν καθιερώσει, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη σημαντικές μεταβολές που έχουν επέλθει εν
τω μεταξύ στο περιβάλλον της οικείας αγοράς, όπως τροποποιήσεις σε κανόνες διαπραγμάτευσης ή σε υποδομές της
αγοράς, με σκοπό τη λήψη απόφασης σχετικά με τη διατήρηση τους, τον τερματισμό τους, ή την τροποποίηση των
προϋποθέσεων για την αποδοχή των εν λόγω πρακτικών.
9.
Η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει στον ιστότοπό της κατάλογο των αποδεκτών πρακτικών αγοράς και των κρατών μελών στα
οποία είναι εφαρμοστέες.
10.
Η ΕΑΚΑΑ παρακολουθεί την εφαρμογή των αποδεκτών πρακτικών αγοράς και υποβάλλει ετήσια έκθεση στην
Επιτροπή σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής τους στις αντίστοιχες αγορές.

Οι αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν στην ΕΑΚΑΑ όλες τις αποδεκτές πρακτικές αγοράς που έχουν καθιερώσει
έως τις
2 Ιουλίου 2014 εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων της παραγράφου
7.
11.

Οι αποδεκτές πρακτικές αγοράς που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου συνεχίζουν να
ισχύουν στα οικεία κράτη μέλη μέχρι να λάβει απόφαση η αρμόδια αρχή σχετικά με τη συνέχιση των πρακτικών
αυτών έπειτα από γνωμοδότηση της ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με την παράγραφο 4.
Άρθρο 14
Απαγόρευση της κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών και της παράνομης ανακοίνωσης προνομιακών
πληροφοριών
Απαγορεύεται:
α) η κατάχρηση προνομιακής πληροφορίας ή η απόπειρα κατάχρησης προνομιακής πληροφορίας·
β) η σύσταση προς άλλο πρόσωπο να προβεί σε κατάχρηση προνομιακής πληροφορίας ή παρότρυνση άλλου προσώπου
να προβεί σε κατάχρηση προνομιακής πληροφορίας· ή
γ) η παράνομη ανακοίνωση προνομιακής πληροφορίας.
Άρθρο 15
Απαγόρευση της χειραγώγησης αγοράς
Απαγορεύεται η χειραγώγηση αγοράς ή η απόπειρα χειραγώγησης αγοράς.
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Άρθρο 16
Πρόληψη και εντοπισμός κατάχρησης αγοράς
1.
Οι διαχειριστές αγοράς και οι επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που διαχειρίζονται έναν τόπο
διαπραγμάτευσης θεσπίζουν και διατηρούν αποτελεσματικές ρυθμίσεις, συστήματα και διαδικασίες με σκοπό την
πρόληψη και τον εντοπισμό των πράξεων κατάχρησης προνομιακής πληροφορίας, χειραγώγησης της αγοράς και σχετικών
αποπειρών αντιστοίχως σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 54 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ.

Κάθε πρόσωπο αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο γνωστοποιεί αμελλητί στην αρμόδια αρχή του τόπου διαπραγμάτευσης
εντολές και συναλλαγές, ή ακύρωση ή τροποποίηση αυτών, οι οποίες θα μπορούσαν να συνιστούν κατάχρηση προνομιακής
πληροφορίας, χειραγώγηση της αγοράς ή απόπειρα κατάχρησης προνομιακής πληροφορίας ή χειραγώγησης της
αγοράς.
2.
Οποιοδήποτε πρόσωπο διαμεσολαβεί κατ’ επάγγελμα στην κατάρτιση συναλλαγών ή εκτελεί συναλλαγές
θεσπίζει και διατηρεί αποτελεσματικές ρυθμίσεις, συστήματα και διαδικασίες εντοπισμού και αναφοράς ύποπτων εντολών
και συναλλαγών. Όποτε το εν λόγω πρόσωπο έχει εύλογες υπόνοιες ότι μια εντολή ή συναλλαγή σε οποιοδήποτε
χρηματοπιστωτικό μέσο, είτε έχει εισαχθεί ή εκτελεστεί εντός είτε εκτός τόπου διαπραγμάτευσης, θα μπορούσε να συνιστά
κατάχρηση προνομιακής πληροφορίας, χειραγώγηση της αγοράς ή απόπειρα κατάχρησης προνομιακής πληροφορίας ή
χειραγώγησης της αγοράς, το πρόσωπο αυτό ενημερώνει την αρμόδια αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 3
χωρίς καθυστέρηση.
3.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 22, τα πρόσωπα που κατ’ επάγγελμα διαμεσολαβούν στην κατάρτιση συναλλαγών
ή εκτελούν συναλλαγές υπόκεινται στους κανόνες γνωστοποίησης του κράτους μέλους στο οποίο έχουν την
καταστατική έδρα ή διαθέτουν κεντρικά γραφεία, ή στην περίπτωση των υποκαταστημάτων, του κράτους μέλους στο οποίο
είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα. Η γνωστοποίηση απευθύνεται στην αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους
μέλους.
4.
Οι αρμόδιες αρχές της παραγράφου 3 που λαμβάνουν τη γνωστοποίηση σχετικά με τις ύποπτες εντολές ή
συναλλαγές διαβιβάζουν αμέσως τις εν λόγω πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές των οικείων τόπων
διαπραγμάτευσης.
5.
Για την εξασφάλιση της συνεπούς εναρμόνισης του παρόντος άρθρου, η ΕΑΚΑΑ εκπονεί σχέδια ρυθμιστικών
τεχνικών προτύπων για να καθορίσει τα εξής:

α) τις κατάλληλες ρυθμίσεις, συστήματα, και διαδικασίες για τη συμμόρφωση των προσώπων με τις απαιτήσεις των
παραγράφων
1 και 2· και
β) τα πρότυπα κοινοποίησης που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των παραγράφων 1
και 2.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή μέχρι τις 3 Ιουλίου 2016.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα
με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
Άρθρο 17
Δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών
1.
Κάθε εκδότης ενημερώνει το κοινό όσο το δυνατόν συντομότερα σχετικά με προνομιακές πληροφορίες οι οποίες
αφορούν άμεσα τον εν λόγω εκδότη.

Ο εκδότης εξασφαλίζει ότι η δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών πραγματοποιείται με τρόπο που επιτρέπει την
ταχεία πρόσβαση στις πληροφορίες και την πλήρη, ορθή και έγκαιρη αξιολόγηση των πληροφοριών από το κοινό,
καθώς και, όπου εφαρμόζεται, στο πλαίσιο του επίσημα καθορισμένου μηχανισμού που αναφέρεται στο άρθρο 21 της
οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1). Ο εκδότης δεν πρέπει να συνδυάζει
τη δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών με την εμπορική προώθηση των δραστηριοτήτων του. Ο εκδότης
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αναρτά και διατηρεί στον επίσημο δικτυακό τόπο του για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών, όλες τις προνομιακές
πληροφορίες που υποχρεούται να δημοσιοποιήσει.
Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε εκδότες που έχουν ζητήσει την εισαγωγή ή των οποίων έχει εγκριθεί η
εισαγωγή των χρηματοπιστωτικών μέσων τους προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά κράτους μέλους ή, στην
περίπτωση των μέσων που διαπραγματεύονται μόνο σε ΠΜΔ ή ΟΜΔ, εκδότες των οποίων έχει εγκριθεί η
διαπραγμάτευση των χρηματοπιστωτικών μέσων τους σε ΠΜΔ ή ΟΜΔ ή που έχουν αιτηθεί την εισαγωγή των
χρηματοπιστωτικών μέσων τους προς διαπραγμάτευση σε ΠΜΔ κράτους μέλους.
2.
Κάθε συμμετέχων σε αγορά δικαιωμάτων εκπομπής δημοσιοποιεί αποτελεσματικά και εγκαίρως προνομιακές
πληροφορίες που αφορούν δικαιώματα εκπομπής, τις οποίες κατέχει σχετικά με την επιχείρησή του, συμπεριλαμβανομένων
των αεροπορικών δραστηριοτήτων όπως ορίζεται στο παράρτημα I της οδηγίας 2003/87/ΕΚ ή εγκαταστάσεων υπό την
έννοια του άρθρου 3 στοιχείο ε) της οδηγίας αυτής τις οποίες κατέχει ή ελέγχει ο εν λόγω συμμετέχων, κάποια μητρική ή
συνδεδεμένη επιχείρησή του, ή για τις οποίες είναι υπεύθυνος όσον αφορά τα λειτουργικά θέματα ο εν λόγω
συμμετέχων ή κάποια μητρική ή συνδεδεμένη επιχείρησή του, εν όλω ή εν μέρει. Σε ό,τι αφορά τις εγκαταστάσεις, η εν
λόγω δημοσιοποίηση περιλαμβάνει πληροφορίες που αφορούν τη χωρητικότητα και τη χρήση των εγκαταστάσεων,
συμπεριλαμβανομένης της προγραμματισμένης ή μη έλλειψης διαθεσιμότητας των εν λόγω εγκαταστάσεων.

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε οντότητα που συμμετέχει στην αγορά δικαιωμάτων εκπομπής εάν οι
εγκαταστάσεις ή οι αεροπορικές δραστηριότητες που κατέχει, ελέγχει ή για τις οποίες είναι υπεύθυνος το προηγούμενο
έτος είχαν εκπομπές οι οποίες δεν υπερέβησαν ένα ελάχιστο όριο αερίων ισοδύναμων προς το διοξείδιο του άνθρακα και,
εάν διεξάγουν δραστηριότητες καύσης, είχαν ονομαστική θερμική ισχύ που δεν υπερέβη ένα ελάχιστο όριο.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις κατά το άρθρο 35 που ορίζουν το ελάχιστο
όριο αερίων ισοδύναμων προς το διοξείδιο του άνθρακα και το ελάχιστο όριο ονομαστικής θερμικής ισχύος για τους
σκοπούς της εφαρμογής της απαλλαγής που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
3.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις κατά το άρθρο 35 για τον καθορισμό
της αρμόδιας αρχής όσον αφορά τις γνωστοποιήσεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου.
4.
Κάθε εκδότης ή συμμετέχων σε αγορά δικαιωμάτων εκπομπής δύναται, υπ’ ευθύνη του, να αναβάλει τη
δημοσιοποίηση προνομιακής πληροφορίας, εφόσον πληρούνται όλες οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

α) η άμεση δημοσιοποίηση ενδέχεται βλάψει τα νόμιμα συμφέροντά του·
(1) Οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2004, για την
εναρμόνιση των προϋπο θέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές
αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας
2001/34/ΕΚ (ΕΕ L 390 της 31.12.2004, σ. 38).
β) η αναβολή της δημοσιοποίησης δεν ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό·
γ) ο εκδότης ή ο συμμετέχων σε αγορά δικαιωμάτων εκπομπής μπορεί να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα της εν
λόγω πληροφορίας.
Στην περίπτωση μιας παρατεταμένης διαδικασίας η οποία εξελίσσεται ι σε στάδια και αποσκοπεί ή οδηγεί σε
συγκεκριμένη κατάσταση ή σε συγκεκριμένο γεγονός, ένας εκδότης ή συμμετέχων σε αγορά δικαιωμάτων εκπομπής δύναται,
υπ’ ευθύνη του, να αναβάλει τη δημοσιοποίηση προνομιακής πληροφορίας που σχετίζεται με την εν λόγω διαδικασία,
σύμφωνα με τα στοιχεία α), β) και γ) του πρώτου εδαφίου.
Εάν ένας εκδότης ή ένας συμμετέχων σε αγορά δικαιωμάτων εκπομπής έχει αναβάλει τη δημοσιοποίηση προνομιακής
πληρο φορίας δυνάμει της παρούσας παραγράφου, ενημερώνει την κατά την παράγραφο 3 αρμόδια αρχή σχετικά με
το γεγονός της αναβολής και παρέχει εγγράφως εξηγήσεις σχετικά με το πώς πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας
παραγράφου, αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση της πληροφορίας. Εναλλακτικά, τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν ότι
οι έγγραφες εξηγήσεις και το σχετικό αρχείο θα παρέχονται μόνο κατόπιν αιτήματος της κατά την παράγραφο 3

[45]

αρμόδιας αρχής.
5.
Για να διασφαλισθεί η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, κάθε εκδότης ο οποίος είναι πιστωτικό
ίδρυμα ή χρηματοδοτικό ίδρυμα, δύναται, υπ’ ευθύνη του να αναβάλει τη δημοσιοποίηση προνομιακής πληροφορίας,
συμπεριλαμβανο μένης πληροφορίας που σχετίζεται με προσωρινό πρόβλημα ρευστότητας και ιδίως με την ανάγκη
για προσωρινή παροχή ρευστότητας από κεντρική τράπεζα ή δανειστή ύστατης ανάγκης, εφόσον πληρούνται όλες οι
κατωτέρω προϋποθέσεις:

α) η δημοσιοποίηση της προνομιακής πληροφορίας συνεπάγεται κίνδυνο υπονόμευσης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας
του εκδότη και του χρηματοπιστωτικού συστήματος·
β) η αναβολή της δημοσιοποίησης εξυπηρετεί το δημόσιο
συμφέρον· γ) μπορεί να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα της
πληροφορίας· και
δ) η αρμόδια αρχή της παραγράφου 3 έχει δώσει τη συγκατάθεσή της για την αναβολή βασιζόμενη στο γεγονός ότι
πληρούνται οι προϋποθέσεις των στοιχείων α), β) και γ).
6.
Για τους σκοπούς των στοιχείων α) έως δ) της παραγράφου 5, ο εκδότης κοινοποιεί στην κατά την παράγραφο 3
αρμόδια αρχή την πρόθεσή του να αναβάλει τη δημοσιοποίηση της προνομιακής πληροφορίας και να παράσχει αποδείξεις
ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στα στοιχεία α), β) και γ) της παραγράφου 5. Η κατά την
παράγραφο 3 αρμόδια αρχή διαβουλεύεται κατά περίπτωση με την εθνική κεντρική τράπεζα ή την τυχόν υφισταμένη
αρχή μακροπροληπτικής εποπτείας ή άλλως με τις παρακάτω αρχές:

α) αν ο εκδότης είναι πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, με την αρχή που ορίζεται σύμφωνα
με το άρθρο 133 παράγραφος 1 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(1)·
β) στις υπόλοιπες περιπτώσεις πλην αυτές του στοιχείου α), με κάθε άλλη εθνική αρχή που είναι υπεύθυνη για την
εποπτεία του εκδότη.
Η κατά την παράγραφο 3 αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι η δημοσιοποίηση της προνομιακής πληροφορίας αναβάλλεται
μόνο για τόσο διάστημα όσο είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Η κατά την παράγραφο
3 αρμόδια αρχή αξιολογεί κατ’ ελάχιστο σε εβδομαδιαία βάση εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στα
στοιχεία α), β) και γ) της παραγράφου 5.
Αν η κατά την παράγραφο 3 αρμόδια αρχή δεν δώσει τη συγκατάθεσή της για την αναβολή δημοσιοποίησης της
προνομιακής πληροφορίας, ο εκδότης δημοσιοποιεί αμέσως την προνομιακή πληροφορία.
Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται στις περιπτώσεις στις οποίες η αναβολή δημοσιοποίησης της προνομιακής
πληροφορίας δεν αποφασίζεται από τον εκδότη σύμφωνα με την παράγραφο 4.
(1) Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με
την πρόσβαση στη δρα στηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και
επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών
2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338).
Η αναφορά στην κατά την παράγραφο 3 αρμόδια αρχή στο πλαίσιο της παρούσας παραγράφου δεν περιορίζει τη
δυνατότητα της αρμόδιας αρχής να ασκεί τις αρμοδιότητές της με οποιονδήποτε των τρόπων του άρθρου 23
παράγραφος 1.
7.
Όπου η δημοσιοποίηση της προνομιακής πληροφορίας έχει αναβληθεί σύμφωνα με τις παραγράφους 4 ή 5
και η εμπιστευτικότητα της πληροφορίας αυτής δεν είναι πλέον εξασφαλισμένη, ο εκδότης ή ο συμμετέχων σε αγορά
δικαιωμάτων εκπομπής υποχρεούται να δημοσιοποιήσει την πληροφορία αυτή το συντομότερο δυνατό.

Η παρούσα παράγραφος περιλαμβάνει περιπτώσεις στις οποίες μια φήμη αναφέρεται ρητά σε προνομιακή πληροφορία της
οποίας η δημοσιοποίηση έχει αναβληθεί δυνάμει των παραγράφων 4 ή 5, όταν η φήμη είναι επαρκώς ακριβής ώστε να
καταδεικνύεται ότι η εμπιστευτικότητα της εν λόγω πληροφορίας δεν είναι πλέον εξασφαλισμένη.
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8.
Εάν ένας εκδότης ή συμμετέχων σε αγορά δικαιωμάτων εκπομπής, ή ένα πρόσωπο που ενεργεί εξ ονόματος
ή για λογαριασμό του, δημοσιοποιήσει τυχόν προνομιακή πληροφορία σε οποιονδήποτε τρίτο στα συνήθη πλαίσια
άσκησης της εργασίας, του επαγγέλματος ή των καθηκόντων του, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1,
οφείλει να δημοσιοποιήσει πλήρως και αποτελεσματικά την εν λόγω πληροφορία στο κοινό, ταυτόχρονα σε περίπτωση
εκ προθέσεως δημοσιοποίησης ή άμεσα εάν η δημοσιοποίηση ήταν ακούσια. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται
εάν το πρόσωπο που λαμβάνει την πληροφορία έχει δεσμευτεί με υποχρέωση εμπιστευτικότητας, ανεξαρτήτως εάν η
εν λόγω υποχρέωση βασίζεται σε νόμο, κανονισμούς, καταστατικό ή σε σύμβαση.
9.
Η προνομιακή πληροφορία που αφορά εκδότες, των οποίων τα χρηματοπιστωτικά μέσα έχουν εισαχθεί προς
διαπραγμά τευση σε αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ, δύνανται να αναρτηθούν από τον τόπο διαπραγμάτευσης στον δικτυακό
του τόπο και όχι στον δικτυακό τόπο του εκδότη, εφόσον ο τόπος διαπραγμάτευσης επιλέξει να παράσχει αυτή την
υπηρεσία στους εκδότες της εν λόγω αγοράς.
10.
Η ΕΑΚΑΑ, για να διασφαλίσει ενιαίους όρους εφαρμογής του παρόντος άρθρου, καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών
τεχνικών προτύπων για τον προσδιορισμό:

α) των τεχνικών μέσων για την κατάλληλη δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών όπως αναφέρεται στις παραγράφους
1, 2, 8 και 9· και
β) των τεχνικών μέσων για την αναβολή της δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών όπως αναφέρεται στις
παραγράφους 4
και 5.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων το αργότερο μέχρι τις 3 Ιουλίου
2016.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο
σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
11.
Η ΕΑΚΑΑ εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές με σκοπό την κατάρτιση ενός μη εξαντλητικού, ενδεικτικού
καταλόγου των νόμιμων συμφερόντων εκδότη, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 4 στοιχείο α), και καταστάσεων στις
οποίες τυχόν αναβολή δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών είναι πιθανό να παραπλανήσει το κοινό ως
αναφέρεται στο στοιχείο β) της παρα γράφου 4.

Άρθρο 18
Κατάλογοι προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες
1.

Οι εκδότες ή οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί εξ ονόματος ή για λογαριασμό τους:

α) καταρτίζουν έναν κατάλογο όλων των προσώπων που έχουν πρόσβαση σε προνομιακή πληροφορία και τα οποία
εργάζονται για αυτούς δυνάμει σύμβασης εργασίας, παροχής υπηρεσιών, ή άλλως πως ασκούν καθήκοντα μέσω
των οποίων έχουν πρόσβαση σε προνομιακή πληροφορία, όπως σύμβουλοι, λογιστές ή οργανισμοί αξιολόγησης της
πιστοληπτικής ικανότητας (κατάλογοι προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες)·
β) επικαιροποιεί άμεσα τον κατάλογο σύμφωνα με την παράγραφο 4· και
γ) παρέχουν τον κατάλογο στην αρμόδια αρχή το συντομότερο δυνατό κατόπιν αιτήματος.
2.
Οι εκδότες ή οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί εξ ονόματός τους ή για λογαριασμό τους λαμβάνουν όλα τα
απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι κάθε πρόσωπο που περιλαμβάνεται στον κατάλογο των προσώπων που
κατέχουν προνομιακή πληροφορία αναγνωρίζει εγγράφως τις νομοθετικές και κανονιστικές υποχρεώσεις που υπέχει και
έχει γνώση των κυρώσεων που επιβάλλονται σε περίπτωση πράξεων κατάχρησης προνομιακής πληροφορίας, και παράνομης
ανακοίνωσης προνομιακής πληρο φορίας.

Όταν κάποιο άλλο πρόσωπο το οποίο ενεργεί εξ ονόματος ή για λογαριασμό του εκδότη αναλαμβάνει την
κατάρτιση και επικαιροποίηση του καταλόγου προσώπων που κατέχουν προνομιακή πληροφορία, ο εκδότης παραμένει
πλήρως υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με το παρόν άρθρο. Ο εκδότης διατηρεί πάντα δικαίωμα πρόσβασης
στον κατάλογο.
3.

Ο κατάλογος προσώπων που κατέχουν προνομιακή πληροφορία περιλαμβάνει

τουλάχιστον: α) την ταυτότητα κάθε προσώπου που έχει πρόσβαση σε προνομιακή
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πληροφορία·
β) την αιτία για την οποία περιλαμβάνεται το εν λόγω πρόσωπο στον κατάλογο·
γ) την ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία το εν λόγω πρόσωπο απόκτησε πρόσβαση σε προνομιακή πληροφορία·
και δ) την ημερομηνία κατά την οποία δημιουργήθηκε ο κατάλογος προσώπων που κατέχουν προνομιακή
πληροφορία.
4.
Οι εκδότες ή οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί εξ ονόματός τους ή για λογαριασμό τους επικαιροποιούν άμεσα τον
κατάλογο προσώπων που κατέχουν προνομιακή πληροφορία, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας
επικαιροποίησης, στις παρακάτω περιστάσεις:

α) όταν υπάρχει κάποια αλλαγή όσον αφορά την αιτία για την οποία περιλαμβάνεται ήδη ένα πρόσωπο στον κατάλογο
των προσώπων που κατέχουν προνομιακή πληροφορία·
β) όταν υπάρχει κάποιο νέο πρόσωπο το οποίο έχει πρόσβαση σε προνομιακή πληροφορία και το οποίο πρέπει, κατά
συνέπεια, να προστεθεί στον κατάλογο· προσώπων που έχουν πρόσβαση σε προνομιακή πληροφορία· και
γ) όταν ένα πρόσωπο παύει να έχει πρόσβαση σε προνομιακή πληροφορία.
Σε κάθε επικαιροποίηση προσδιορίζεται η ημερομηνία και η ώρα κατά την οποία συνέβη η αλλαγή που
προκάλεσε την επικαιροποίηση.
5.
Οι εκδότες ή οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί εξ ονόματός τους ή για λογαριασμό τους διατηρούν τον κατάλογο
προσώπων που κατέχουν προνομιακή πληροφορία για περίοδο τουλάχιστον 5 ετών μετά την κατάρτιση ή
επικαιροποίησή του.
6.
Οι εκδότες των οποίων τα χρηματοπιστωτικά μέσα έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε αγορά ανάπτυξης
ΜΜΕ απαλλάσσονται από την κατάρτιση του εν λόγω καταλόγου προσώπων που κατέχουν προνομιακή πληροφορία, αν
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) ο εκδότης λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα ώστε να εξασφαλίσει ότι κάθε πρόσωπο που έχει πρόσβαση σε
προνομιακή πληροφορία αναγνωρίζει τις διά νόμου και διά των σχετικών κανονιστικών ρυθμίσεων υποχρεώσεις
του και τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση κατάχρησης προνομιακής πληροφορίας και παράνομης
ανακοίνωσης προνομιακής πληροφο ρίας, και
β) ο εκδότης είναι σε θέση να παράσχει στην αρμόδια αρχή, κατόπιν αιτήματος, κατάλογο προσώπων που κατέχουν
προνομιακή πληροφορία.
7.
Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε εκδότες που έχουν αιτηθεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση ή των οποίων έχει
εγκριθεί η εισαγωγή των χρηματοπιστωτικών μέσων τους προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά κράτους μέλους ή, σε
περίπτωση μέσου που διαπραγματεύεται μόνο σε ΠΜΔ ή ΟΜΔ, έχει εγκριθεί η διαπραγμάτευση των
χρηματοπιστωτικών τους μέσων σε ΠΜΔ ή ΟΜΔ ή έχουν αιτηθεί την εισαγωγή των χρηματοπιστωτικών μέσων τους
προς διαπραγμάτευση σε ΠΜΔ κράτους μέλους.
8.

Οι παράγραφοι 1 έως 5 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται επίσης:

α) στους συμμετέχοντες σε αγορά δικαιωμάτων εκπομπής όσον αφορά προνομιακές πληροφορίες σε σχέση με
δικαιώματα εκπομπής οι οποίες προκύπτουν στο πλαίσιο των υλικών δραστηριοτήτων των εν λόγω συμμετεχόντων
στην αγορά δικαιω μάτων εκπομπής·
β) σε κάθε χώρο πλειστηριασμών, σε κάθε εκπλειστηριαστή και στον επιτηρητή πλειστηριασμών όσον αφορά
πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπής ή άλλων εκπλειστηριαζόμενων προϊόντων που βασίζονται σε αυτά οι οποίοι
λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1031/2010.
9.
Η ΕΑΚΑΑ, για να διασφαλίσει ενιαίους όρους εφαρμογής του παρόντος άρθρου, καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών
τεχνικών προτύπων για τον προσδιορισμό του ακριβούς μορφότυπου των καταλόγων προσώπων που κατέχουν προνομιακές
πληροφορίες και του μορφότυπου ανανέωσης των εν λόγω καταλόγων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
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Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων το αργότερο μέχρι τις 3 Ιουλίου
2016.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο
σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
Άρθρο 19
Συναλλαγές προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα
1.
Τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα, καθώς και τα πρόσωπα που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά,
γνω στοποιούν στον εκδότη ή στον συμμετέχοντα σε αγορά δικαιωμάτων εκπομπής και την αρμόδια αρχή της
παραγράφου 2 δεύτερο εδάφιο:

α) όσον αφορά τους εκδότες, κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται για ίδιο λογαριασμό και η οποία σχετίζεται με τις
μετοχές ή τους χρεωστικούς τίτλους του εν λόγω εκδότη ή με παράγωγα μέσα ή άλλα συνδεδεμένα
χρηματοπιστωτικά μέσα·
β) όσον αφορά τους συμμετέχοντες σε αγορά δικαιωμάτων εκπομπής, κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται για ίδιο
λογα ριασμό σε δικαιώματα εκπομπής ή εκπλειστηριαζόμενα προϊόντα που βασίζονται σε αυτά ή συνδεόμενα
παράγωγα.
Οι γνωστοποιήσεις αυτές πραγματοποιούνται άμεσα και το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία
συναλλαγής. Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται μόλις ο συνολικός αριθμός συναλλαγών φτάσει το όριο που ορίζεται
στην παράγραφο 8 ή 9,
αναλόγως, εντός ενός ημερολογιακού έτους.
2.
Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 και με την επιφύλαξη του δικαιώματος των κρατών μελών να προβλέπουν
άλλες υποχρεώσεις γνωστοποίησης εκτός αυτών που ορίζονται από το παρόν άρθρο, όλες οι συναλλαγές που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, γνωστοποιούνται από τα
πρόσωπα αυτά στις αρμόδιες αρχές.

Οι κανόνες γνωστοποίησης με τους οποίους πρέπει να συμμορφώνονται τα πρόσωπα της παραγράφου 1 είναι εκείνοι
του κράτους μέλους στο οποίο έχει την έδρα του ο εκδότης ή συμμετέχων σε αγορά δικαιωμάτων εκπομπής. Η
γνωστοποίηση πραγματοποιείται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία συναλλαγής και απευθύνεται
στην αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους. Αν ο εκδότης δεν εδρεύει σε κράτος μέλος, η εν λόγω γνωστοποίηση
απευθύνεται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο θ)
της οδηγίας 2004/109/ΕΚ ή ελλείψει αυτής στην αρμοδία αρχή του τόπου διαπραγμάτευσης.
3.
Ο εκδότης ή συμμετέχων σε αγορά δικαιωμάτων εκπομπής εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται
σύμφωνα με την παράγραφο 1 δημοσιοποιούνται άμεσα και το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες μετά τη συναλλαγή,
με τρόπο ο οποίος επιτρέπει την ταχεία πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες με τρόπο ισότιμο και σύμφωνα με τα
εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο στοιχείο α) του άρθρου 17 παράγραφος 10.

Ο εκδότης ή συμμετέχων σε αγορά δικαιωμάτων εκπομπής χρησιμοποιεί μέσα που ευλόγως μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστα
για την αποτελεσματική διάδοση πληροφοριών στο κοινό σε ολόκληρη την Ένωση και, κατά περίπτωση, χρησιμοποιεί
τον επίσημα καθορισμένο μηχανισμό που αναφέρεται στο άρθρο 21 της οδηγίας 2004/109/ΕΚ.
Εναλλακτικά, το εθνικό δίκαιο μπορεί να προβλέπει ότι μια αρμόδια αρχή μπορεί να δημοσιοποιεί η ίδια τις
πληροφορίες.
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4.

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε εκδότες:

α) οι οποίοι έχουν αιτηθεί την εισαγωγή ή των οποίων έχει εγκριθεί η αίτηση εισαγωγής των χρηματοπιστωτικών
μέσων τους προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, ή
β) σε περίπτωση μέσου που διαπραγματεύεται μόνο σε ΠΜΔ ή ΟΜΔ, των οποίων έχει εγκριθεί η διαπραγμάτευση των
χρηματοπιστωτικών τους μέσων σε ΠΜΔ ή ΟΜΔ ή οι οποίοι έχουν αιτηθεί την εισαγωγή των χρηματοπιστωτικών
μέσων τους προς διαπραγμάτευση σε ΠΜΔ.
5.
Οι εκδότες και συμμετέχοντες σε αγορά δικαιωμάτων εκπομπής ενημερώνουν εγγράφως τα πρόσωπα που ασκούν
διευθυ ντικά καθήκοντα σχετικά με τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του παρόντος άρθρου. Οι εκδότες και οι
συμμετέχοντες σε αγορά δικαιωμάτων εκπομπής καταρτίζουν κατάλογο όλων των προσώπων που ασκούν διευθυντικά
καθήκοντα και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά.

Τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα ενημερώνουν εγγράφως τα πρόσωπα που έχουν στενούς δεσμούς με
τα ίδια σχετικά με τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του παρόντος άρθρου και διατηρούν ένα αντίγραφο της εν λόγω
γνωστοποίησης.
6.

Η γνωστοποίηση των συναλλαγών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει τις παρακάτω

πληροφορίες: α) το όνομα του προσώπου·
β) την αιτία για τη γνωστοποίηση·
γ) το όνομα του σχετικού εκδότη ή του συμμετέχοντα σε αγορά δικαιωμάτων
εκπομπής· δ) περιγραφή και κωδικό αναγνώρισης του χρηματοπιστωτικού
μέσου·
ε) τη φύση των συναλλαγών (π.χ. απόκτηση ή διάθεση), με παράλληλη αναφορά σχετικά με το αν συνδέεται με την
εκτέλεση προγραμμάτων χορήγησης δικαιωμάτων αγοράς μετοχών ή με τα συγκεκριμένα παραδείγματα που
ορίζονται στην παρά γραφο 7·
στ) την ημερομηνία και τον τόπο των συναλλαγών· και
ζ) την τιμή και τον όγκο των συναλλαγών. Σε περίπτωση ενεχυρίασης της οποίας οι όροι προβλέπουν μεταβολή της
αξίας της, αυτό θα πρέπει να δημοσιοποιείται μαζί με την αξία της κατά την ημερομηνία της ενεχυρίασης.
7.

Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, στις συναλλαγές που πρέπει να κοινοποιούνται συγκαταλέγονται
επίσης:

α) η ενεχυρίαση ή ο δανεισμός χρηματοπιστωτικών μέσων από ή εξ ονόματος προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ή
έχει στενούς δεσμούς με ένα τέτοιο πρόσωπο, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1·
β) συναλλαγές που αναλαμβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο κατ’ επάγγελμα διαμεσολαβεί στην κατάρτιση συναλλαγών ή
εκτελεί συναλλαγές ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξ ονόματος προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ή
προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με ένα τέτοιο πρόσωπο, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1,
συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων όπου ασκείται διακριτική ευχέρεια·
γ) συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζωής, όπως ορίζεται σύμφωνα με την
οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1), όπου:
i) ο ασφαλισμένος είναι πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ή πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με ένα

τέτοιο πρόσωπο, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1,
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(1) Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την
ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ) (ΕΕ L 335 της
17.12.2009, σ. 1).
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ii) ο ασφαλισμένος φέρει τον επενδυτικό κίνδυνο, και
iii) ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα ή τη διακριτική ευχέρεια να λαμβάνει επενδυτικές αποφάσεις αναφορικά με

συγκε κριμένα μέσα στο πλαίσιο του εν λόγω ασφαλιστήριου συμβολαίου ζωής ή να εκτελεί συναλλαγές
που αφορούν συγκεκριμένα μέσα για το εν λόγω ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής.

Για τους σκοπούς του στοιχείου α), ένα ενέχυρο ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια εμπράγματη ασφάλεια η οποία
αφορά χρηματοπιστωτικά μέσα που συνδέονται με την κατάθεση χρηματοπιστωτικά μέσα σε λογαριασμό θεματοφυλακής
δεν υπόκειται σε υποχρέωση γνωστοποίησης, παρά μόνο σε περίπτωση που το εν λόγω ενέχυρο ή άλλη εμπράγματη
ασφάλεια α προορίζεται για την ασφάλιση συγκεκριμένης πιστωτικής διευκόλυνσης.
Στον βαθμό που ο ασφαλισμένος στο πλαίσιο ενός ασφαλιστήριου συμβολαίου υποχρεούται να γνωστοποιεί
συναλλαγές σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, η ασφαλιστική εταιρεία δεν υπόκειται σε υποχρέωση
γνωστοποίησης.
8.
Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε μετέπειτα συναλλαγή μετά τη συμπλήρωση συνολικού ποσού 5
000 EUR εντός ενός ημερολογιακού έτους. Το όριο των 5 000 EUR υπολογίζεται με την πρόσθεση, χωρίς
συμψηφισμό, όλων των συναλλαγών που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
9.
Μια αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει να αυξήσει το όριο που ορίζεται στην παράγραφο 8 σε 20 000 EUR,
ενημερώνει δε την ΕΑΚΑΑ σχετικά με την απόφαση για θέσπιση υψηλότερου ορίου και αιτιολογεί την απόφαση αυτή
με συγκεκριμένη αναφορά στις συνθήκες της αγοράς πριν από την εφαρμογή της. Η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει στον δικτυακό
τόπο της τον κατάλογο των ορίων που εφαρμόζονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο και τις αιτιολογήσεις που
παρέχονται από τις αρμόδιες αρχές για τα όρια αυτά.
10.
Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται επίσης σε συναλλαγές προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα σε κάθε
χώρο πλειστηριασμών, εκπλειστηριαστή και επιτηρητή πλειστηριασμών σε σχέση με πλειστηριασμούς διενεργουμένους
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1031/2010, καθώς και σε πρόσωπα που έχουν στενούς δεσμούς με τα πρόσωπα
αυτά, στον βαθμό που οι συναλλαγές τους αφορούν δικαιώματα εκπομπής, παράγωγα αυτών ή εκπλειστηριαζόμενα
προϊόντα που βασίζονται σε αυτά. Τα πρόσωπα αυτά γνωστοποιούν τις συναλλαγές τους στους χώρους
πλειστηριασμού, στους εκπλειστηριαστές και στους επιτηρητές πλειστηριασμών, ως ισχύει, και στην αρμοδία αρχή
όπου ο ανωτέρω χώρος, εκπλειστηριαστής ή επιτηρητής, ως ισχύει, είναι καταχωρημένος. Οι πληροφορίες που
γνωστοποιούνται κατ’ αυτόν τον τρόπο δημοσιοποιούνται από τους χώρους εκπλειστηριασμών, τους εκπλειστηριαστές,
τον επιτηρητή πλειστηριασμών ή την αρμόδια αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.
11.
Με την επιφύλαξη των άρθρων 14 και 15, ένα πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα σε ένα εκδότη δεν
πραγμα τοποιεί συναλλαγές για λογαριασμού του ιδίου ή για λογαριασμού τρίτου, άμεσα ή έμμεσα, οι οποίες
σχετίζονται με τις μετοχές ή τους χρεωστικούς τίτλους του εκδότη ή με παράγωγα ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα που
συνδέονται με αυτά, κατά τη διάρκεια μιας κλειστής περιόδου 30 ημερολογιακών ημερών πριν από την ανακοίνωση
μιας ενδιάμεσης οικονομικής έκθεσης ή μιας ετήσιας έκθεσης την οποία ο εκδότης υποχρεούται να δημοσιοποιήσει
σύμφωνα με:

α) τους κανόνες του χώρου διαπραγμάτευσης στον οποίο οι μετοχές του εκδότη έχουν γίνει δεκτές προς
διαπραγμάτευση, ή β) σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.
12.
Με την επιφύλαξη των άρθρων 14 και 15, ένας εκδότης μπορεί να επιτρέψει σε πρόσωπο που ασκεί
διευθυντικά καθήκοντα για τον εν λόγω εκδότη να εκτελεί συναλλαγές για λογαριασμό του ιδίου ή για λογαριασμό
τρίτου κατά τη διάρκεια της κλειστής περιόδου της παραγράφου 11, είτε

α) κατά περίπτωση λόγω της ύπαρξης εξαιρετικών περιστάσεων οι οποίες απαιτούν την άμεση πώληση μετοχών, όπως
σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, είτε
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β) λόγω των χαρακτηριστικών των σχετικών συναλλαγών, όσον αφορά συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο
πλαίσιο ή σχετίζονται με σύστημα συμμετοχής των εργαζομένων στο κεφάλαιο, με αποταμιευτικά προγράμματα, με
δικαιώματα επί μετοχών ή δικαιώματα επί μετοχών ή συναλλαγές στις οποίες δεν μεταβάλλεται το έννομο
συμφέρον στον σχετικό τίτλο.
13.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 35 που διευκρινίζουν
τις περιστάσεις υπό τις οποίες μπορεί ο εκδότης να επιτρέπει την εκτέλεση συναλλαγών κατά τη διάρκεια μιας κλειστής
περιόδου, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 12, συμπεριλαμβανομένων των περιστάσεων που θα μπορούσαν να
θεωρηθούν εξαιρετικές και των τύπων συναλλαγών που θα δικαιολογούσαν τη χορήγηση άδειας για διενέργεια
συναλλαγών.
14.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 35 που διευκρινίζουν
τους τύπους των συναλλαγών οι οποίες ενεργοποιούν την απαίτηση της παραγράφου 1.
15.
Για να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής της παραγράφου 1, η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για τον μορφότυπο και το πρότυπο με τον οποίο πρέπει να γνωστοποιούνται και να
δημοσιοποιούνται οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων το αργότερο έως τις 3 Ιουλίου
2015.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο
σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
Άρθρο 20
Επενδυτικές συστάσεις και στατιστικά στοιχεία
1.
Τα πρόσωπα που παράγουν ή διαδίδουν επενδυτικές συστάσεις ή άλλες πληροφορίες που συνιστούν ή
προτείνουν μια επενδυτική στρατηγική, επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια για να διασφαλίσουν ότι οι σχετικές πληροφορίες
παρουσιάζονται με αντικειμενικό τρόπο και για να δημοσιοποιήσουν τα συμφέροντά τους ή να αναφέρουν συγκρούσεις
συμφερόντων που αφορούν τα χρηματοπιστωτικά μέσα στα οποία αφορούν οι πληροφορίες.
2.
Οι δημόσιοι οργανισμοί που διαδίδουν στατιστικά στοιχεία ή προβλέψεις που ενδέχεται να έχουν σημαντική
επίδραση στις χρηματοπιστωτικές αγορές τα διαδίδουν με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο.
3.
Η ΕΑΚΑΑ, για να διασφαλίσει συνεπή εναρμόνιση του παρόντος άρθρου, καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών
τεχνικών προ τύπων για να διευκρινίσει τις τεχνικές ρυθμίσεις για τις κατηγορίες προσώπων που αναφέρονται στην
παράγραφο 1, που αφορούν την αντικειμενική παρουσίαση των επενδυτικών συστάσεων ή άλλων πληροφοριών που
συνιστούν ή προτείνουν μια επενδυτική στρατηγική και για τη δημοσιοποίηση συγκεκριμένων συμφερόντων ή
ενδείξεων συγκρούσεων συμφερόντων.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων το αργότερο μέχρι τις 3 Ιουλίου
2015.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα
με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
Οι τεχνικές ρυθμίσεις που ορίζονται στα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 δεν
εφαρμόζονται σε δημοσιογράφους που υπόκεινται σε ισοδύναμες κατάλληλες κανονιστικές ρυθμίσεις στα κράτη μέλη,
συμπεριλαμβανομένων ισοδύναμων κατάλληλων διατάξεων αυτορρύθμισης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω
κανονιστικές ρυθμίσεις επιτυγχάνουν παρόμοια αποτελέσματα με τις εν λόγω τεχνικές ρυθμίσεις. Το κράτος μέλος
γνωστοποιεί το κείμενο της εν λόγω ισοδύναμης κατάλληλης κανονιστικής ρύθμισης στην Επιτροπή.
Άρθρο 21
Δημοσιοποίηση ή διάδοση πληροφοριών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης
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Για τους σκοπούς του άρθρου 10, του άρθρου 12 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και του άρθρου 20, όταν
δημοσιοποιούνται ή διαδίδονται πληροφορίες και όταν διατυπώνονται ή διαδίδονται συστάσεις για δημοσιογραφικούς
σκοπούς ή οποιαδήποτε άλλης μορφής έκφραση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η εν λόγω δημοσιοποίηση ή διάδοση
πληροφοριών αξιολογείται με βάση τους κανόνες που διέπουν την ελευθερία του Τύπου και την ελευθερία έκφρασης στα
λοιπά μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς και τους κανόνες ή τους κώδικες που διέπουν το δημοσιογραφικό
επάγγελμα, εκτός εάν:
α) τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα ή πρόσωπα που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά αντλούν, άμεσα ή έμμεσα, όφελος ή
κέρδη από τη δημοσιοποίηση ή διάδοση των εν λόγω πληροφοριών· ή
β) η δημοσιοποίηση ή διάδοση πραγματοποιείται με στόχο την παραπλάνηση της αγοράς σχετικά με την προσφορά, τη
ζήτηση ή την τιμή χρηματοπιστωτικών μέσων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΕΑΚΑΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 22
Αρμόδιες αρχές
Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των δικαστικών αρχών, κάθε κράτος μέλος διορίζει μια ενιαία διοικητική αρμόδια
αρχή για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή, την ΕΑΚΑΑ και
άλλες αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών. Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει την εφαρμογή των διατάξεων του
παρόντος κανονισμού στην επικράτειά της, όσον αφορά όλες τις πράξεις που λαμβάνουν χώρα στην επικράτειά της,
αλλά και τις πράξεις που πραγματο ποιούνται στο εξωτερικό και σχετίζονται με μέσα που έχουν εισαχθεί προς
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε
ρυθμιζόμενη αγορά, τα οποία εκπλειστηριάζονται σε χώρο πλει στηριασμών ή τα οποία διαπραγματεύονται σε ΠΜΔ ή
ΟΜΔ ή για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση εισαγωγής προς διαπραγ μάτευση σε ΠΜΔ που δραστηριοποιείται στην
επικράτειά της.
Άρθρο 23
Εξουσίες των αρμόδιων αρχών
1.

Οι αρμόδιες αρχές ασκούν τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους με οιονδήποτε από τους κατωτέρω

τρόπους: α) άμεσα·
β) σε συνεργασία με άλλες αρχές ή με τους φορείς της αγοράς·
γ) με ανάθεση κατ’ εξουσιοδότηση, υπό την ευθύνη τους, προς τις αρχές αυτές ή προς τους φορείς της
αγοράς· δ) κατόπιν αιτήσεως προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
2.
Για να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν, σύμφωνα
με την εθνική νομοθεσία, τουλάχιστον τις ακόλουθες εξουσίες εποπτείας και έρευνας:

α) να έχουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο και άλλα δεδομένα οποιασδήποτε μορφής και να λαμβάνουν ή να
παίρνουν αντίτυπο αυτών·
β) να ζητούν ή να απαιτούν πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων όσων συμμετέχουν
διαδοχικά στη μεταβίβαση εντολών ή στη διεξαγωγή των σχετικών εργασιών, καθώς και τους εντολείς αυτών και,
όταν απαιτείται, να καλούν και να ανακρίνουν οποιοδήποτε πρόσωπο με στόχο την απόκτηση πληροφοριών·
γ) όσον αφορά τα παράγωγα επί εμπορευμάτων, να ζητούν πληροφορίες από συμμετέχοντες σε σχετικές αγορές
άμεσης παράδοσης μέσω των τυποποιημένων μορφότυπων, να λαμβάνουν αναφορές σχετικά με συναλλαγές και
να έχουν άμεση πρόσβαση στα συστήματα των διαπραγματευτών·
δ) να διεξάγουν επιτόπιες επιθεωρήσεις και έρευνες σε χώρους που δεν αποτελούν ιδιωτικές κατοικίες φυσικών
προσώπων·
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ε) δύνανται, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου, να εισέρχονται σε εγκαταστάσεις φυσικών και νομικών προσώπων για
την κατάσχεση εγγράφων και δεδομένων οποιασδήποτε μορφής εφόσον υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι τα έγγραφα ή
δεδομένα που σχετίζονται με το αντικείμενο της επιθεώρησης ή έρευνας ενδέχεται να είναι κρίσιμα για τη
στοιχειοθέτηση υπόθεσης κατάχρησης προνομιακής πληροφορίας ή χειραγώγησης της αγοράς κατά παράβαση
του παρόντος κανονισμού·
στ) να παραπέμπουν ζητήματα για ποινική διερεύνηση·
ζ) να ζητούν τα υπάρχοντα αρχεία καταγραφής τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή άλλα αρχεία
διακί νησης δεδομένων που τηρούνται από επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, πιστωτικά ιδρύματα ή
άλλα χρηματο δοτικά ιδρύματα·
η) να ζητούν, αν αυτό επιτρέπεται βάσει της εθνικής νομοθεσίας, τα υπάρχοντα αρχεία διακίνησης δεδομένων που
τηρούνται από φορέα παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών όταν υπάρχουν εύλογες υπόνοιες παράβασης και τα
εν λόγω αρχεία ενδέχεται να είναι σημαντικά για την έρευνα παραβάσεων του άρθρου 14 στοιχείο α) ή β) ή του
άρθρου 15·
θ) να ζητούν τη δέσμευση ή την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων, ή και τα δύο·
ι) να αναστέλλουν τη διαπραγμάτευση των σχετικών χρηματοπιστωτικών μέσων·
ια) να ζητούν την προσωρινή διακοπή κάθε πρακτικής την οποία η αρμόδια αρχή θεωρεί αντίθετη με τις διατάξεις του
παρόντος κανονισμού·
ιβ) να επιβάλλουν προσωρινή απαγόρευση άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας· και
ιγ) να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ορθή ενημέρωση του κοινού, συμπεριλαμβανομένης της διόρθωσης
ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών που δημοσιοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων απαιτώντας από οποιονδήποτε
εκδότη ή άλλο πρό σωπο που δημοσίευσε ή διέδωσε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες τη δημοσίευση
διορθωτικής δήλωσης.
Εάν κατά την εθνική νομοθεσία χρειάζεται προηγούμενη άδεια δικαστικής αρχής του οικείου κράτους μέλους για την
είσοδο σε εγκαταστάσεις φυσικών και νομικών προσώπων κατά τα διαλαμβανόμενα στο στοιχείο ε) του πρώτου εδαφίου, η
εν λόγω εξουσία ασκείται μόνο αφού δοθεί άδεια.
3.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι υφίστανται κατάλληλα μέτρα ούτως ώστε οι αρμόδιες αρχές να διαθέτουν όλες
τις εξουσίες εποπτείας και έρευνας που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη νόμων, κανονισμών και διοικητικών διατάξεων που έχουν εγκριθεί σε
σχέση με δημόσιες προτάσεις αγοράς κινητών αξιών, συναλλαγές συγχώνευσης και άλλες συναλλαγές που αφορούν την
ιδιοκτησία ή τον έλεγχο εταιρειών που ρυθμίζονται από τις εποπτικές αρχές που έχουν ορισθεί από τα κράτη μέλη
κατά το άρθρο 4 της οδηγίας 2004/25/ΕΚ και οι οποίοι επιβάλλουν απαιτήσεις επιπλέον των απαιτήσεων του
παρόντος κανονισμού.
4.
Η γνωστοποίηση πληροφοριών στην αρμόδια αρχή από κάποιο πρόσωπο σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό
δεν θεωρείται ότι παραβιάζει κάποιον περιορισμό στη δημοσιοποίηση πληροφοριών που επιβάλλεται διά συμβολαίου
ή διά νομο θετικής, κανονιστικής ή διοικητικής διάταξης, και δεν επισύρει για το πρόσωπο που προβαίνει στη γνωστοποίηση
καμία απολύτως νομική ευθύνη σε σχέση με την εν λόγω γνωστοποίηση.

Άρθρο 24
Συνεργασία με την ΕΑΚΑΑ
1.

Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται με την ΕΑΚΑΑ για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με τον
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κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
2.
Οι αρμόδιες αρχές προσκομίζουν χωρίς καθυστέρηση στην ΕΑΚΑΑ όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες
για τη διεξαγωγή των καθηκόντων τους, κατά το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
3.
Η ΕΑΚΑΑ, για να διασφαλίσει ενιαίους όρους εφαρμογής του παρόντος άρθρου, καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών
τεχνικών προτύπων για να προσδιορίσει τις διαδικασίες και τα έντυπα ανταλλαγής πληροφοριών που αναφέρονται
στην παράγραφο 2.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων το αργότερο μέχρι τις 3 Ιουλίου
2016.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο
σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
Άρθρο 25
Υποχρέωση συνεργασίας
1.
Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται μεταξύ τους και με την ΕΑΚΑΑ εφόσον κρίνεται απαραίτητο για τους σκοπούς
του παρόντος κανονισμού, εκτός αν ισχύει μία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν
υποστήριξη στις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών και στην ΕΑΚΑΑ. Συγκεκριμένα, ανταλλάσσουν πληροφορίες, χωρίς
υπαίτια καθυστέρηση, και συνεργάζονται σε δραστηριότητες έρευνας, εποπτείας και επιβολής του νόμου.

Η υποχρέωση συνεργασίας και υποστήριξης που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται επίσης όσον αφορά την
Επιτροπή σε σχέση με την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με εμπορεύματα που είναι γεωργικά προϊόντα και αναφέρονται
στο παράρτημα I της ΣΛΕΕ.
Οι αρμόδιες αρχές και η ΕΑΚΑΑ συνεργάζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, ιδίως το άρθρο
35.
Αν τα κράτη μέλη έχουν επιλέξει, κατά το άρθρο 30 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, να θεσπίσουν ποινικές κυρώσεις
για τις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο, εξασφαλίζουν ότι
έχουν τεθεί σε εφαρμογή κατάλληλα μέτρα, προκειμένου οι αρμόδιες αρχές να διαθέτουν όλες τις απαραίτητες εξουσίες
για να συνεργάζονται με τις δικαστικές αρχές εντός της δικαιοδοσίας τους όσον αφορά τη λήψη συγκεκριμένων
πληροφοριών που σχετίζονται με ποινικές έρευνες ή ποινικές διώξεις που έχουν κινηθεί για πιθανές παραβάσεις του
παρόντος κανονισμού, και να τις θέτουν στη διάθεση των άλλων αρμόδιων αρχών και της ΕΑΚΑΑ, ώστε να
εκπληρώνουν την υποχρέωση της μεταξύ τους συνεργασίας και συνεργασίας με την ΕΑΚΑΑ για τους σκοπούς του
παρόντος κανονισμού.
2.
Μια αρμόδια αρχή μπορεί να αρνηθεί να ενεργήσει κατόπιν αίτησης πληροφόρησης ή αίτησης συνεργασίας στο
πλαίσιο έρευνας μόνο στις ακόλουθες εξαιρετικές περιστάσεις:

α) η διαβίβαση των σχετικών πληροφοριών μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ασφάλεια του κράτους μέλους στο οποίο
υποβάλλεται η αίτηση, ιδίως στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και άλλων σοβαρών
εγκλημάτων·
β) η συμμόρφωση με την αίτηση ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τις δικές της δραστηριότητες έρευνας ή επιβολής του
νόμου ή, όπου εφαρμόζεται της εν λόγω αρμόδιας αρχής ή μια ποινική έρευνα·
γ) έχει ήδη κινηθεί δικαστική διαδικασία για τα ίδια πραγματικά περιστατικά κατά των ιδίων προσώπων ενώπιον των αρχών
του κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση· ή
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δ) έχει ήδη εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά των ιδίων προσώπων και για τα ίδια πραγματικά περιστατικά στο κράτος
μέλος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση.
3.
Οι αρμόδιες αρχές και η ΕΑΚΑΑ συνεργάζονται με τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών
Ενεργείας (ΟΣΡΑΕ), που ιδρύθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 713/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (1) και τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών ώστε να εξασφαλίζουν ότι υιοθετείται μια
συντονισμένη προσέγγιση για την επιβολή των σχετικών κανόνων εφόσον οι συναλλαγές, οι εντολές για διενέργεια
συναλλαγής ή άλλες πράξεις ή συμπεριφορές σχετίζονται με ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα στα οποία
εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός, καθώς και με ένα ή περισσότερα ενεργειακά προϊόντα χονδρικής στα οποία
εφαρμόζονται τα άρθρα 3, 4 και 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011. Οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη τα
ειδικά χαρακτηριστικά των ορισμών του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 και των διατάξεων των
άρθρων 3, 4 και 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 κατά την εφαρμογή των άρθρων 7, 8 και 12 του παρόντος
κανονισμού σε χρηματοπιστωτικά μέσα που σχετίζονται με ενεργειακά προϊόντα χονδρικής.
4.
Κατόπιν αιτήματος, οι αρμόδιες αρχές παρέχουν άμεσα οποιεσδήποτε πληροφορίες απαιτούνται για το σκοπό
που ανα φέρεται στην παράγραφο 1.

(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 713/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για την
ίδρυση Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας (ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 1).
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5.
Εάν ορισμένη αρμόδια αρχή είναι πεπεισμένη ότι διενεργούνται ή έχουν διενεργηθεί πράξεις οι οποίες αντίκεινται
προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους ή ότι πράξεις επηρεάζουν
χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης που βρίσκεται σε άλλο
κράτος μέλος, ενημερώνει σχετικά, με όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένο τρόπο την αρμόδια αρχή του άλλου κράτους
μέλους και την ΕΑΚΑΑ και, όσον αφορά ενεργειακά προϊόντα χονδρικής, τον ΟΣΡΑΕ. Οι αρμόδιες αρχές των διαφόρων
κρατών μελών που εμπλέκονται συμβουλεύονται η μία την άλλη και την ΕΑΚΑΑ και, όσον αφορά ενεργειακά προϊόντα
χονδρικής τον ΟΣΡΑΕ, σχετικά με τις κατάλληλες ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν και ενημερώνουν η μία την άλλη
σχετικά με σημαντικές ενδιάμεσες εξελίξεις. Συντονίζουν τη δράση τους, για να αποφύγουν τον πιθανό διπλασιασμό και
την αλληλοεπικάλυψη κατά την εφαρμογή διοικητικών κυρώσεων, προ στίμων και άλλων διοικητικών μέτρων στις εν
λόγω διασυνοριακές υποθέσεις σύμφωνα με τα άρθρα 30 και 31, και αλληλοϋπο στηρίζονται στην εφαρμογή των
αποφάσεών τους.
6.
Η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους μπορεί να ζητήσει τη βοήθεια της αρμόδιας αρχής άλλου κράτους
μέλους όσον αφορά επιτόπιες επιθεωρήσεις ή έρευνες.

Η αιτούσα αρμόδια αρχή μπορεί να ενημερώσει την ΕΑΚΑΑ σχετικά με οποιαδήποτε αίτηση που αναφέρεται στο πρώτο
εδάφιο. Σε περίπτωση έρευνας ή επιθεώρησης με διασυνοριακό αποτέλεσμα, η ΕΑΚΑΑ συντονίζει την έρευνα ή την
επιθεώρηση εάν της ζητηθεί από μία από τις αρμόδιες αρχές.
Εάν μια αρμόδια αρχή λάβει το αίτημα της αρμόδιας αρχής άλλου κράτους μέλους για τη διεξαγωγή επιτόπιας
έρευνας ή επιθεώρησης, μπορεί να προβεί σε μία από τις κατωτέρω πράξεις:
α) να διεξαγάγει η ίδια την επιτόπια επιθεώρηση ή έρευνα·
β) να επιτρέψει στην αρμόδια αρχή που υπέβαλε το αίτημα να συμμετάσχει σε μια επιτόπια επιθεώρηση ή
έρευνα· γ) να επιτρέψει στην αρμόδια αρχή που υπέβαλε το αίτημα να διεξαγάγει η ίδια την επιτόπια
επιθεώρηση ή έρευνα· δ) να διορίσει ελεγκτές ή εμπειρογνώμονες για να διεξαγάγουν την επιτόπια
επιθεώρηση ή έρευνα·
ε) να μοιραστεί ειδικά καθήκοντα που σχετίζονται με εποπτικές δραστηριότητες με τις άλλες αρμόδιες αρχές.
Οι αρμόδιες αρχές μπορούν επίσης να συνεργαστούν με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών όσον
αφορά τη διευκόλυνση της είσπραξης των χρηματικών κυρώσεων.
7.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ, εάν μια αρμόδια αρχή δεν λάβει ανταπόκριση στο αίτημα
ενημέρωσης ή υποστήριξης σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 3, 4 και 5 εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή
εάν το αίτημά της για ενημέρωση ή υποστήριξη απορριφθεί, μπορεί να αναφέρει τη σχετική απόρριψη ή την
παράλειψη δράσης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος στην ΕΑΚΑΑ.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να ενεργήσει κατά το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010,
με την επιφύλαξη της δυνατότητάς της να ενεργήσει κατά το άρθρο 17 του εν λόγω κανονισμού.
8.
Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται και ανταλλάσσουν πληροφορίες με σχετικές εθνικές ρυθμιστικές αρχές και αρχές
τρίτων χωρών που είναι υπεύθυνες για τις σχετικές αγορές άμεσης παράδοσης εάν έχουν βάσιμους λόγους να
υποπτεύονται ότι διεξάγονται ή έχουν διεξαχθεί πράξεις που συνιστούν κατάχρηση προνομιακής πληροφορίας„ παράνομη
ανακοίνωση προνομιακής πληροφορίας ή χειραγώγηση της αγοράς κατά παράβαση του παρόντος κανονισμού. Η εν
λόγω συνεργασία διασφαλίζει την ενοποιημένη επισκόπηση των χρηματοπιστωτικών αγορών και των αγορών άμεσης
παράδοσης και τον εντοπισμό πράξεων καταχρηστικών της αγοράς που υπερβαίνουν τα όρια μιας αγοράς και μιας
χώρας καθώς και την επιβολή σχετικών κυρώσεων.
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Όσον αφορά τα δικαιώματα εκπομπής, η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών που προβλέπεται δυνάμει του
πρώτου εδαφίου διασφαλίζεται επίσης μέσω:
α) του επιτηρητή πλειστηριασμών, όσον αφορά πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπής ή άλλων πλειστηριαζόμενων
προϊόντων που βασίζονται σε αυτά οι οποίοι λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
1031/2010· και
β) των αρμόδιων αρχών, των διαχειριστών μητρώων, συμπεριλαμβανομένου του Κεντρικού Διαχειριστή και άλλων
δημόσιων φορέων που έχουν επιφορτιστεί με την εποπτεία της συμμόρφωσης με την οδηγία 2003/87/ΕΚ.
Η ΕΑΚΑΑ, για να διασφαλίσει ενιαίους όρους εφαρμογής του παρόντος άρθρου, εκτελεί έργο διευκόλυνσης και
συντονισμού για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμόδιων αρχών και εποπτικών αρχών σε άλλα
κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες. Όποτε είναι δυνατόν, οι αρμόδιες αρχές συνάπτουν συμφωνίες συνεργασίας με
εποπτικές αρχές τρίτων χωρών που είναι υπεύθυνες για τις σχετικές αγορές άμεσης παράδοσης κατά το άρθρο 26.
9.
Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις εφαρμογής του παρόντος άρθρου, η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει
σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για να προσδιορίσει τις διαδικασίες και τα έντυπα ανταλλαγής πληροφοριών και
υποστήριξης που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων το αργότερο μέχρι τις 3 Ιουλίου
2016.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο
σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
Άρθρο 26
Συνεργασία με τρίτες χώρες
1.
Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών συνάπτουν, όπου είναι αναγκαίο, συμφωνίες συνεργασίας με άλλες εποπτικές
αρχές τρίτων χωρών όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών με τις εποπτικές αρχές σε τρίτες χώρες και την
εφαρμογή των υποχρεώσεων που προκύπτουν δυνάμει του παρόντος κανονισμού σε τρίτες χώρες. Με τις εν λόγω
συμφωνίες συνεργασίας διασφαλίζεται τουλάχιστον η αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών, η οποία επιτρέπει
στις αρμόδιες αρχές να εκτελούν τα καθήκοντά τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Κάθε αρμόδια αρχή ενημερώνει την ΕΑΚΑΑ και τις άλλες αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ότι πρόκειται να υπογράψει
τέτοια συμφωνία.
2.
Η ΕΑΚΑΑ, όπου είναι εφικτό, διευκολύνει και συντονίζει την ανάπτυξη συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ των
αρμόδιων αρχών και των σχετικών εποπτικών αρχών τρίτων χωρών.

Για να διασφαλίσει συνεπή εναρμόνιση του παρόντος άρθρου, η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων
που περιλαμβάνουν ένα πρότυπο έγγραφο για συμφωνίες συνεργασίας, στα οποία πρέπει να προσφεύγουν οι αρμόδιες
αρχές των κρατών μελών, όπου είναι δυνατόν.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει αυτά τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή μέχρι τις 3 Ιουλίου 2015.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το δεύτερο
εδάφιο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
Επίσης, η ΕΑΚΑΑ, όπου είναι εφικτό, διευκολύνει και συντονίζει την ανταλλαγή μεταξύ των αρμόδιων αρχών των
πληροφοριών που ελήφθησαν από τις εποπτικές αρχές τρίτων χωρών οι οποίες ενδέχεται να είναι σχετικές με τη λή ψη

[59]

μέτρων δυνάμει των άρθρων 30 και 31.
3.
Οι αρμόδιες αρχές συνάπτουν συμφωνίες συνεργασίας για την ανταλλαγή πληροφοριών με τις εποπτικές αρχές
τρίτων χωρών μόνο εάν οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται υπόκεινται σε εγγυήσεις επαγγελματικού απορρήτου
τουλάχιστον ισοδύναμες με τις απαιτήσεις του άρθρου 27. Η εν λόγω ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει να στοχεύει
στην εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω αρμόδιων αρχών.

Άρθρο 27
Επαγγελματικό απόρρητο
1.
Εμπιστευτικές πληροφορίες που λαμβάνονται, ανταλλάσσονται ή διαβιβάζονται σύμφωνα με τον παρόντα
κανονισμό υπόκεινται στις προϋποθέσεις του επαγγελματικού απορρήτου που αναφέρονται στις παραγράφους 2
και 3.
2.
Όλες οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ αρμόδιων αρχών δυνάμει του παρόντος κανονισμού που
αφορούν επιχειρηματικές ή επιχειρησιακές συνθήκες και άλλες οικονομικές ή προσωπικές υποθέσεις θεωρούνται
εμπιστευτικές και υπόκει νται στις απαιτήσεις τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου, εκτός εάν η αρμόδια αρχή
δηλώσει κατά τη στιγμή της επικοινωνίας ότι η πληροφορία αυτή δύναται να γνωστοποιηθεί ή ότι η γνωστοποίηση
είναι αναγκαία στο πλαίσιο νομικών διαδικασιών.
3.
Η υποχρέωση επαγγελματικού απορρήτου εφαρμόζεται σε όλα τα πρόσωπα που εργάζονται ή έχουν εργαστεί για
την αρμόδια αρχή ή για οιαδήποτε αρχή ή φορέα της αγοράς στην οποία ή στον οποίο έχει αναθέσει τις εξουσίες της
η αρμόδια αρχή, συμπεριλαμβανομένων ελεγκτών και εμπειρογνωμόνων που έχει προσλάβει. Απαγορεύεται η κοινοποίηση
των πληροφοριών που καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή αρχή εκτός εάν
προβλέπεται από τις διατάξεις του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου.

Άρθρο 28
Προστασία δεδομένων
Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες
αρχές εκτελούν τα καθήκοντά τους για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τις εθνικές νομοθετικές,
κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις οι οποίες ενσωματώνουν την οδηγία 95/46/ΕΚ. Όσον αφορά την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ΕΑΚΑΑ στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, η ΕΑΚΑΑ συμμορφώνεται
με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται για μέγιστο διάστημα πέντε ετών.
Άρθρο 29
Δημοσιοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες
1.
Η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους μπορεί να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα με
την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ και μόνο κατά περίπτωση. Η αρμόδια αρχή
διασφαλίζει ότι η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού και ότι η τρίτη χώρα δεν
διαβιβάζει τα δεδομένα σε άλλη τρίτη χώρα, εκτός εάν λάβει ρητή έγγραφη άδεια και συμμορφώνεται με τις
προϋποθέσεις που ορίζει η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους.
2.
Η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους δημοσιοποιεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έλαβε από αρμόδια αρχή
άλλου κράτους μέλους σε εποπτική αρχή τρίτης χώρας μόνο εάν έχει λάβει τη ρητή συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής
που μεταβίβασε τα δεδομένα και, εάν συντρέχει περίπτωση, τα δεδομένα δημοσιοποιούνται αποκλειστικά για τους
σκοπούς για τους οποίους έδωσε τη συγκατάθεσή της η αρμόδια αρχή.
3.
Εάν μια συμφωνία συνεργασίας προβλέπει ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, πρέπει να συμμορφώνεται
με τις εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις με τις οποίες ενσωματώνεται η οδηγίας
95/46/ΕΚ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 30
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Διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα
1.
Με την επιφύλαξη τυχόν ποινικών κυρώσεων και με την επιφύλαξη των εποπτικών εξουσιών των αρμόδιων αρχών
κατά το άρθρο 23, τα κράτη μέλη, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, προβλέπουν ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν την
εξουσία να λαμβάνουν και να επιβάλλουν κατάλληλες διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα κατ’ ελάχιστον
για τις ακόλουθες παραβάσεις:

α) τις παραβάσεις των άρθρων 14 και 15, του άρθρου 16 παράγραφοι 1 και 2, του άρθρου 17 παράγραφοι 1, 2, 4, 5,
και 8,
του άρθρου 18 παράγραφοι 1 έως 6, του άρθρου 19 παράγραφοι 1, 2, 3, 5, 6, 7 και 11 και του άρθρου 20
παράγραφος
1· και
β) μη συνεργασία ή μη συμμόρφωση με έρευνα ή επιθεώρηση ή αίτημα όπως αναφέρεται στο άρθρο 23
παράγραφος 2.
Τα κράτη μέλη μπορούν έως τις 3 Ιουλίου 2016 να αποφασίσουν να μη θεσπίσουν κανόνες σχετικά με διοικητικές
κυρώσεις σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο στις περιπτώσεις που οι παραβάσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) ή β) του
εν λόγω εδαφίου υπόκεινται ήδη σε ποινικές κυρώσεις δυνάμει του εθνικού τους δικαίου. Στην περίπτωση αυτή, τα
κράτη μέλη κοινοποιούν αναλυτικά στην Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ τους σχετικούς κανόνες του ποινικού δικαίου.
Έως τις 3 Ιουλίου 2016, τα κράτη μέλη κοινοποιούν αναλυτικά τους κανόνες που αναφέρονται στο πρώτο και δεύτερο
εδάφιο στην Επιτροπή και στην ΕΑΚΑΑ. Κοινοποιούν χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή και στην ΕΑΚΑΑ οποιαδήποτε
μεταγενέστερη τροποποίησή τους.
2.
Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν την εξουσία να
λαμβάνουν και/ή να επιβάλλουν τα κατωτέρω διοικητικά μέτρα και κυρώσεις κατ’ ελάχιστον, στην περίπτωση των
παραβάσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α):

α) εντολή που υποχρεώνει το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την παράβαση να διακόψει τη συμπεριφορά του και να
μην την επαναλάβει·
β) αποστέρηση των αποκτηθέντων κερδών ή αποφευχθεισών ζημιών λόγω της παράβασης, στον βαθμό που αυτά
δύνανται να προσδιοριστούν·
γ) δημόσια προειδοποίηση που αναφέρει το πρόσωπο που ευθύνεται και τη φύση της
παράβασης· δ) ανάκληση ή αναστολή της άδειας λειτουργίας μιας επιχείρησης παροχής
επενδυτικών υπηρεσιών·
ε) η προσωρινή απαγόρευση σε πρόσωπο το οποίο ασκεί διευθυντικά καθήκοντα εντός επιχείρησης παροχής
επενδυτικών υπηρεσιών ή σε κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο το οποίο φέρει ευθύνη για την παράβαση, να ασκεί
διευθυντικές λειτουργίες εντός εταιρείας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών·
στ) σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης των άρθρων 14 ή 15, η μόνιμη απαγόρευση σε πρόσωπο το οποίο
ασκεί διευθυντικά καθήκοντα εντός επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή σε κάθε άλλο φυσικό
πρόσωπο το οποίο φέρει ευθύνη για την παράβαση, να ασκεί διευθυντικές λειτουργίες εντός επιχείρησης παροχής
επενδυτικών υπηρεσιών·
ζ) η προσωρινή απαγόρευση σε πρόσωπο το οποίο ασκεί διευθυντικά καθήκοντα εντός επιχείρησης παροχής
επενδυτικών υπηρεσιών ή σε κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο το οποίο φέρει ευθύνη για την παράβαση, να διενεργεί
συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό·
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η) μέγιστες διοικητικές χρηματικές ποινές που ανέρχονται έως και στο τριπλάσιο του ποσού των κερδών που
αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, εάν το εν λόγω ποσό μπορεί να
προσδιοριστεί·
θ) όσον αφορά φυσικά πρόσωπα, μέγιστες διοικητικές χρηματικές ποινές κατ’ ελάχιστον:
i) για παραβάσεις των άρθρων 14 και 15, 5 000 000 EUR, ή στα κράτη μέλη που δεν έχουν ως νόμισμα το

ευρώ, στην αντίστοιχη τιμή στο εθνικό νόμισμα κατά τη 2α Ιουλίου 2014·

ii) για παραβάσεις των άρθρων 16 και 17, 1 000 000 EUR, ή στα κράτη μέλη που δεν έχουν ως νόμισμα το

ευρώ, στην αντίστοιχη τιμή στο εθνικό νόμισμα κατά τη 2α Ιουλίου 2014· και

iii) για παραβάσεις των άρθρων 18, 19 και 20, 500 000 EUR, ή στα κράτη μέλη που δεν έχουν ως νόμισμα το

ευρώ, στην αντίστοιχη τιμή στο εθνικό νόμισμα κατά τη 2α Ιουλίου 2014· και

ι) όσον αφορά νομικά πρόσωπα, μέγιστες διοικητικές χρηματικές κυρώσεις κατ’ ελάχιστον:
i) για παραβάσεις των άρθρων 14 και 15, 15 000 000 EUR ή 15 % του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών

του νομικού προσώπου σύμφωνα με τους τελευταίους διαθέσιμους λογαριασμούς που έχουν εγκριθεί από το
διοικητικό όργανο, ή στα κράτη μέλη που δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ, στην αντίστοιχη τιμή στο εθνικό
νόμισμα κατά τη 2α Ιουλίου 2014·

ii) για παραβάσεις των άρθρων 16 και 17, 2 500 000 EUR ή 2 % του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών

σύμφωνα με τους τελευταίους διαθέσιμους λογαριασμούς που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό όργανο, ή στα
κράτη μέλη που δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ, στην αντίστοιχη τιμή στο εθνικό νόμισμα κατά τη 2α
Ιουλίου 2014, και

iii) για παραβάσεις των άρθρων 18, 19 και 20, 1 000 000 EUR, ή στα κράτη μέλη που δεν έχουν ως νόμισμα το

ευρώ, στην αντίστοιχη τιμή στο εθνικό νόμισμα κατά τη 2α Ιουλίου 2014.

Οι αναφορές στην αρμόδια αρχή στο πλαίσιο της παρούσας παραγράφου δεν περιορίζουν τη δυνατότητα της αρμόδιας
αρχής να ασκεί τις αρμοδιότητές της με οποιονδήποτε από τους τρόπους που αναφέρονται στο άρθρο 23
παράγραφος 1.
Για τους σκοπούς της παραγράφου 2 στοιχείο ι) πρώτο εδάφιο σημεία i) και ii), εάν το νομικό πρόσωπο είναι μητρική
επιχείρηση ή θυγατρική επιχείρηση που οφείλει να καταρτίζει ενοποιημένους λογαριασμούς σύμφωνα με την οδηγία
2013/34/ΕΕ του Συμβουλίου ( 1), ο εφαρμοστέος συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών ισούται με τον συνολικό ετήσιο
κύκλο εργασιών ή το αντίστοιχο είδος εισοδημάτων σύμφωνα με τις σχετικές λογιστικές οδηγίες —οδηγία
86/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου ( 2) για τις τράπεζες και οδηγία 91/674/ΕΟΚ του Συμβουλίου ( 3) για τις ασφαλιστικές
επιχειρήσεις— σύμφωνα με τους τελευταίους διαθέσιμους ενοποιημένους λογαριασμούς που έχουν εγκριθεί από το
διοικητικό όργανο της τελικής μητρικής επιχείρησης.
3.
Τα κράτη μέλη δύνανται να εκχωρούν στις αρμόδιες αρχές, βάσει του εθνικού δικαίου, άλλες εξουσίες επιβολής
κυρώσεων εκτός από αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και μπορούν να προβλέψουν υψηλότερα επίπεδα
κυρώσεων από αυτά που ορίζονται στην εν λόγω παράγραφο.

Άρθρο 31
Άσκηση των εποπτικών εξουσιών και επιβολή κυρώσεων
1.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, κατά τον καθορισμό του είδους και του επιπέδου των διοικητικών
κυρώσεων, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων
στοιχείων, όπου κρίνεται σκόπιμο:

α) τη σοβαρότητα και διάρκεια της παράβασης·
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β) τον βαθμό ευθύνης του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου·
γ) τη χρηματοοικονομική ευρωστία του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου, όπως υποδηλώνεται για παράδειγμα
από το συνολικό κύκλο εργασιών ενός νομικού προσώπου ή από το ετήσιο εισόδημα ενός φυσικού προσώπου·
δ) τη σημασία των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν από το υπεύθυνο για την παράβαση
πρόσωπο, στον βαθμό που μπορεί να προσδιοριστεί·
ε) το επίπεδο συνεργασίας του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου με την αρμόδια αρχή, με την επιφύλαξη της
ανάγκης αποστέρησης των αποκτηθέντων κερδών ή αποφευχθεισών ζημιών από το εν λόγω πρόσωπο·

(1) Οδηγία 2013/34/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις ετήσιες

οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την
τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών
78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 182 της 29.6.2013, σ. 19).
(2) Οδηγία 86/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 1986, για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς των
τραπεζών και λοιπών άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 372 της 31.12.1986, σ. 1).
(3) Οδηγία 91/674/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1991, για τους ετήσιους και τους ενοποιημένους λογαριασμούς των
ασφαλι στικών επιχειρήσεων (ΕΕ L 374 της 31.12.1991, σ. 7).
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στ) τις προηγούμενες παραβάσεις του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου· και
ζ) τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο για να αποτραπεί τυχόν επανάληψη
της παράβασης.
2.
Κατά την άσκηση των εξουσιών επιβολής διοικητικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών μέτρων που
προβλέπονται στο άρθρο 30, οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται στενά για να διασφαλίσουν ότι οι ασκούμενες εποπτικές
και ερευνητικές εξουσίες τους, οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλουν και τα άλλα διοικητικά μέτρα που
λαμβάνουν, είναι αποτελεσματικά και κατάλληλα δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Συντονίζουν επίσης τη
δράση τους, κατά το άρθρο 25, για να αποφύγουν τον πιθανό διπλασιασμό και την αλληλοεπικάλυψη κατά την
άσκηση των εποπτικών και ερευνητικών εξουσιών τους και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και προστίμων σε
διασυνοριακές υποθέσεις.

Άρθρο 32
Αναφορά παραβάσεων
1.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές καθιερώνουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς με τους
οποίους καθίσταται δυνατή η αναφορά πραγματικών ή πιθανών παραβάσεων του παρόντος κανονισμού στις
αρμόδιες αρχές.
2.

Οι μηχανισμοί της παραγράφου 1 περιλαμβάνουν τουλάχιστον:

α) ειδικές διαδικασίες για τη λήψη αναφορών παραβάσεων και την παρακολούθησή τους, συμπεριλαμβανομένης της
καθιέρωσης ασφαλών διαύλων επικοινωνίας για τις εν λόγω αναφορές·
β) στο πλαίσιο της εργασίας και της παροχής υπηρεσιών, κατάλληλη προστασία για πρόσωπα που εργάζονται δυνάμει
σύμβασης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών και τα οποία αναφέρουν παραβάσεις ή κατηγορούνται για παραβάσεις,
έναντι αντιποίνων, διακρίσεων ή άλλων μορφών άδικης μεταχείρισης, κατ’ ελάχιστον· και
γ) προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τόσο του προσώπου που αναφέρει την παράβαση όσο και του
φυσικού προσώπου το οποίο φέρεται ως υπεύθυνο για αυτήν, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας σε σχέση με τη
διατήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα της ταυτότητας των εν λόγω προσώπων, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας,
με την επιφύλαξη των απαιτήσεων δημοσιοποίησης των πληροφοριών δυνάμει του εθνικού δικαίου στο πλαίσιο
ερευνών ή μετέπειτα δικαστικών διαδικασιών.
3.
Τα κράτη μέλη ζητούν από τους εργοδότες που συμμετέχουν σε δραστηριότητες οι οποίες υπάγονται στο
ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών να διαθέτουν κατάλληλες εσωτερικές
διαδικασίες, ώστε να μπορούν οι υπάλληλοί τους να αναφέρουν παραβάσεις του παρόντος κανονισμού.
4.
Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν την παροχή οικονομικών κινήτρων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία,
στα πρόσωπα που προσφέρουν ακριβείς πληροφορίες για πιθανές παραβάσεις του παρόντος κανονισμού εφόσον τα εν λόγω
πρόσωπα δεν έχουν άλλη προϋφιστάμενη νομική ή συμβατική υποχρέωση να αναφέρουν τις εν λόγω
πληροφορίες, και εφόσον οι πληροφορίες είναι νέες και έχουν ως αποτέλεσμα την επιβολή διοικητικής ή ποινικής
κύρωσης ή τη λήψη άλλου διοικητικού μέτρου για την παράβαση του παρόντος κανονισμού.
5.
Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την εξειδίκευση των διαδικασιών που αναφέρονται στην
παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένων των τρόπων αναφοράς και παρακολούθησης των αναφορών καθώς και μέτρων
προστασίας των εργαζο μένων με σύμβαση εργασίας και μέτρων προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι εν
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 36
παράγραφος 2.

Άρθρο 33
Ανταλλαγή πληροφοριών με την ΕΑΚΑΑ
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1.
Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν ετησίως στην ΕΑΚΑΑ συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με όλες τις διοικητικές
κυρώσεις, τα άλλα διοικητικά μέτρα που επιβάλλονται από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με τα άρθρα 30, 31 και 32. Η
ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει τις εν λόγω πληροφορίες σε ετήσια έκθεση. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν επίσης ετησίως στην
ΕΑΚΑΑ ανωνυμοποιημένα και συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με όλες τις διοικητικές έρευνες που
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα εν λόγω άρθρα.
2.
Αν τα κράτη μέλη έχουν επιλέξει, κατά το άρθρο 30 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, να θεσπίσουν ποινικές
κυρώσεις για τις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο, οι αρμόδιες
αρχές τους παρέχουν ετησίως στην ΕΑΚΑΑ ανωνυμοποιημένα και συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με όλες τις ποινικές
έρευνες που έχουν κινηθεί και τις ποινικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από τις δικαστικές αρχές σύμφωνα με τα
άρθρα 30, 31 και 32. Η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει δεδομένα σχετικά με τις ποινικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε ετήσια
έκθεση.
3.
Εάν η αρμόδια αρχή έχει δημοσιοποιήσει στο κοινό διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις ή άλλα διοικητικά μέτρα,
ενημερώνει παράλληλα και την ΕΑΚΑΑ.
4.
Εάν μία δημοσιευμένη διοικητική ή ποινική κύρωση ή άλλο διοικητικό μέτρο αφορά μια επιχείρηση παροχής
επενδυτικών υπηρεσιών που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/ΕΕ, η ΕΑΚΑΑ θα
προσθέσει μια αναφορά της δημοσιευμένης κύρωσης ή μέτρου στο μητρώο των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών
υπηρεσιών που έχουν συσταθεί δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 3 της ανωτέρω οδηγίας.
5.
Η ΕΑΚΑΑ, για να διασφαλίσει ενιαίους όρους εφαρμογής του παρόντος άρθρου, εκπονεί σχέδια εκτελεστικών
τεχνικών προτύπων για να προσδιορίσει τις διαδικασίες και τα έντυπα ανταλλαγής πληροφοριών που αναφέρονται
στο παρόν άρθρο.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων το αργότερο μέχρι τις 3 Ιουλίου
2016.
Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο
σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
Άρθρο 34
Δημοσίευση των αποφάσεων
1.
Με την επιφύλαξη του τρίτου εδαφίου, οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν στον δικτυακό τους τόπο κάθε απόφαση
με την οποία επιβάλλεται μια διοικητική κύρωση ή άλλο διοικητικό μέτρο για παράβαση του παρόντος κανονισμού,
αμέσως μετά την κοινοποίηση της εν λόγω απόφασης στο πρόσωπο στο οποίο επιβάλλεται η κύρωση ή το μέτρο. Η
δημοσίευση αυτή περιλαμ βάνει τουλάχιστον πληροφορίες σχετικά με το είδος και τη φύση της παράβασης και την
ταυτότητα του προσώπου στο οποίο επιβάλλεται η κύρωση ή το μέτρο.

Το πρώτο εδάφιο δεν ισχύει για αποφάσεις επιβολής μέτρων διερευνητικού χαρακτήρα.
Ωστόσο, εάν η αρμόδια αρχή κρίνει ότι η δημοσίευση της ταυτότητας των νομικών προσώπων τα οποία αφορά η
απόφαση ή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων θα ήταν δυσανάλογη, κατόπιν κατά περίπτωση
αξιολόγησης που διενερ γείται σχετικά με την αναλογικότητα της δημοσίευσης αυτών των δεδομένων, ή αν η
δημοσίευση θα έθετε σε κίνδυνο τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών ή μια διεξαγόμενη έρευνα, η
αρμόδια αρχή πράττει ένα από τα ακόλουθα:
α) αναβάλει τη δημοσίευση της απόφασης μέχρι να παύσουν να υφίστανται οι λόγοι για την εν λόγω αναβολή·
β) δημοσιεύει την απόφαση σε ανώνυμη βάση σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, εφόσον αυτή η δημοσίευση εξασφαλίζει
αποτελε σματική προστασία των σχετικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·
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γ) δεν δημοσιεύει καθόλου την απόφαση, αν η αρμόδια αρχή θεωρεί ότι η δημοσίευση σύμφωνα με τα στοιχεία α) ή β)
δεν επαρκεί για να εξασφαλιστεί:
i) ότι δεν θα τεθεί σε κίνδυνο η σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών· ή

ii) η αναλογικότητα της δημοσίευσης τω εν λόγω αποφάσεων σχετικά με μέτρα που θεωρούνται ήσσονος

σημασίας.
Αν αρμοδία αρχή αποφασίσει να δημοσιεύσει μία απόφαση με ανώνυμο τρόπο κατά τα διαλαμβανόμενα στο στοιχείο
β) του τρίτου εδαφίου, μπορεί να αναβάλει τη δημοσίευση των οικείων δεδομένων επί εύλογο χρονικό διάστημα όταν
προβλέπεται ότι οι λόγοι της ανώνυμης δημοσίευσης θα παύσουν κατά την περίοδο αυτή.
2.
Εάν η απόφαση υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον των σχετικών εθνικών δικαστικών, διοικητικών ή άλλων αρχών, οι
αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν επίσης, αμέσως, στον δικτυακό τόπο τους τις πληροφορίες αυτές και κάθε μεταγενέστερη
πληροφορία σχετική με τα αποτελέσματα της προσφυγής. Επιπλέον, δημοσιεύεται κάθε απόφαση που ακυρώνει
απόφαση η οποία υπόκειται σε προσφυγή.
3.
Οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι κάθε απόφαση που δημοσιεύεται κατά το παρόν άρθρο θα παραμείνει
προσβάσιμη στον δικτυακό τόπο τους για διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών μετά τη δημοσίευσή της. Τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην εν λόγω δημοσίευση διατηρούνται στον δικτυακό τόπο της αρμόδιας
αρχής για το χρονικό διάστημα που απαιτείται σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες περί προστασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Άρθρο 35
Άσκηση της εξουσιοδότησης
1.

Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος
άρθρου.

2.
Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφοι 5 και 6, στο
άρθρο 12 παράγραφος 5, στο άρθρο 17 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο και παράγραφος 3 και στο άρθρο 19
παράγραφοι 13 και 14, ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από τις 2 Ιουλίου 2014.
3.
Η ανάθεση αρμοδιοτήτων που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφοι 5 και 6, στο άρθρο 12 παράγραφος 5, στο
άρθρο 17 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο και παράγραφος 3 και στο άρθρο 19 παράγραφοι 13 και 14 μπορεί να ανακληθεί
ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της ανάθεσης
των αρμοδιοτήτων που προσδιορίζονται στην εν λόγω απόφαση. Παράγει αποτελέσματα από την επομένη της
δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαικής Ενωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία, η οποία
καθορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη ισχύουν.
4.
Αμέσως μετά την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαικό
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
5.
Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφοι 5 και 6, στο άρθρο 12 παράγραφος 5, στο
άρθρο 17 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο και παράγραφος 3 ή στο άρθρο 19 παράγραφοι 13 και 14, τίθεται σε ισχύ μόνον
εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός τριών μηνών από την
ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις.
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Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά τρεις μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του
Συμβουλίου.
Άρθρο 36
Διαδικασία επιτροπής
Η Επιτροπή υποστηρίζεται στο έργο της από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κινητών Αξιών που συστάθηκε με την
απόφαση
2001/528/ΕΚ της Επιτροπής (1). Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
1.

Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού
(ΕΕ)
αριθ. 182/2011.
2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 37
Κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ και των εκτελεστικών της μέτρων
Η οδηγία 2003/6/ΕΚ και οι οδηγίες της Επιτροπής 2004/72/ΕΚ ( 1), 2003/125/ΕΚ (2) και 2003/124/ΕΚ ( 3) και ο
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2273/2003 της Επιτροπής ( 4) καταργούνται στις 3 Ιουλίου 2016. Οι αναφορές στην οδηγία
2003/6/ΕΚ ερμηνεύο νται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας
που ορίζει το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 38
Έκθεση
Έως τις 3 Ιουλίου 2019, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση επί της
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, μαζί με νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του, εφόσον είναι
απαραίτητο. Η εν λόγω έκθεση αξιολογεί, μεταξύ άλλων:
α) την καταλληλότητα της θέσπισης κοινών κανόνων σχετικά με την ανάγκη να προβλέπουν όλα τα κράτη μέλη
διοικητικές κυρώσεις για τις πράξεις κατάχρησης προνομιακής πληροφορίας και χειραγώγησης της αγοράς·
β) την επάρκεια του ορισμού της προνομιακής πληροφορίας όσον αφορά την κάλυψη όλων των πληροφοριών
που είναι σημαντικές για τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της αποτελεσματικής καταπολέμησης της κατάχρησης
της αγοράς·
γ) την καταλληλότητα των συνθηκών υπό τις οποίες επιβάλλεται απαγόρευση των συναλλαγών κατά το άρθρο 19
παράγραφος 11, με σκοπό να προσδιοριστεί κατά πόσο υπάρχουν άλλες περιστάσεις υπό τις οποίες θα πρέπει
να εφαρμόζεται η απαγόρευση·

(1) Απόφαση 2001/528/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2001, για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κινητών Αξιών (ΕΕ L
191 της
13.7.2001, σ. 45).
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δ) την αξιολόγηση της δυνατότητας καθιέρωσης ενός πλαισίου της Ένωσης για την επιτήρηση των βιβλίων εντολών
πέραν των ορίων μιας αγοράς όσον αφορά τυχόν κατάχρηση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων συστάσεων για ένα
τέτοιο πλαίσιο· και
ε) το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων σχετικά με τους δείκτες αναφοράς.
Για τους σκοπούς του στοιχείου α) του πρώτου εδαφίου, η ΕΑΚΑΑ χαρτογραφεί την εφαρμογή των διοικητικών
κυρώσεων και, αν τα κράτη μέλη έχουν επιλέξει, κατά το άρθρο 30 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, να θεσπίσουν
ποινικές κυρώσεις για τις παραβάσεις του παρόντος κανονισμού που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο, την εφαρμογή των εν
λόγω ποινικών κυρώσεων στα κράτη μέλη. Η εν λόγω χαρτογράφηση περιλαμβάνει επίσης τυχόν δεδομένα τα οποία
διατίθενται δυνάμει του άρθρου 33 παράγραφοι 1 και 2.
Άρθρο 39
Έναρξη ισχύος και εφαρμογή
1.
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρω παϊκής Ένωσης.
2.
Εφαρμόζεται από τις 3 Ιουλίου 2016, με εξαίρεση το άρθρο 4 παράγραφοι 4 και 5, άρθρο 5 παράγραφος 6,
άρθρο 6 παράγραφοι 5 και 6, το άρθρο 7 παράγραφος 5, το άρθρο 11 παράγραφοι 9, 10 και 11, το άρθρο 12
παράγραφος 5, το άρθρο 13 παράγραφοι 7 και 11, το άρθρο 16 παράγραφος 5, το τρίτο εδάφιο του άρθρου 17
παράγραφος 2, το άρθρο 17 παράγραφοι 3, 10 και 11, το άρθρο 18 παράγραφος 9, το άρθρο 19 παράγραφοι 13, 14
και 15, το άρθρο 20 παράγραφος 3, το άρθρο 24 παράγραφος 3 το άρθρο 25 παράγραφος 9, το άρθρο 26
παράγραφος 2 δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο, το άρθρο 32 παράγραφος 5 και το άρθρο 33 παράγραφος 5,
τα οποία εφαρμόζονται στις 2 Ιουλίου 2014.

Έως τις 3 Ιουλίου 2016, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με τα άρθρα 22,
23 και
30, το άρθρο 31 παράγραφος 1 και τα άρθρα 32 και 34.
3.

(1) Οδηγία 2004/72/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις αποδεκτές πρακτικές της αγοράς, τον ορισμό των εμπιστευτικών
πληροφοριών για παράγωγα μέσα εμπορευμάτων, την κατάρτιση καταλόγων κατόχων εμπιστευτικών πληροφοριών, τη
γνωστοποίηση των συναλλαγών προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα και τη γνωστοποίηση ύποπτων συναλλαγών
(ΕΕ L 162 της 30.4.2004, σ. 70).
(2) Οδηγία 2003/125/ΕΚ της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2003, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη θεμιτή παρουσίαση των επενδυτικών συστάσεων και τη γνωστοποίηση
των συγκρούσεων συμφερόντων (ΕΕ L 339 της 24.12.2003, σ. 73).
(3) Οδηγία 2003/124/ΕΚ της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2003, για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβου λίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον ορισμό και τη δημοσιοποίηση των εμπιστευτικών πληροφοριών και τον
ορισμό των πράξεων χειραγώγησης της αγοράς (ΕΕ L 339 της 24.12.2003, σ. 70).
(4) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2273/2003 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2003, για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαλλαγές που προβλέπονται για τα προγράμματα επαναγοράς
και για τις πράξεις σταθεροποίησης χρηματοπιστωτικών μέσων (ΕΕ L 336 της 23.12.2003, σ. 33).
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4.
Οι απαντώμενες στον παρόντα κανονισμό παραπομπές στην οδηγία 2014/65/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
600/2014 λογίζονται, πριν από τις 3 Ιανουαρίου 2017, ως παραπομπές στην οδηγία 2004/39/ΕΚ σύμφωνα με τον πίνακα
αντιστοιχίας του παραρτήματος IV της οδηγίας 2014/65/ΕΕ στον βαθμό που ο εν λόγω πίνακας περιλαμβάνει διατάξεις
που παραπέμπουν στην οδηγία 2004/39/ΕΚ.

Όταν στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού γίνεται αναφορά σε ΟΜΔ, αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ, δικαιώματα
εκπομπής ή εκπλειστηριαζόμενα προϊόντα που βασίζονται σε αυτά, οι εν λόγω διατάξεις δεν εφαρμόζονται σε ΟΜΔ,
αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ, δικαιώματα εκπομπής ή εκπλειστηριαζόμενα προϊόντα που βασίζονται σε αυτά έως τις 3
Ιανουαρίου 2017.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Στρασβούργο, 16 Απριλίου 2014.
Για το Ευρωπαϊκό

Για το

Κοινοβούλιο Ο

Συμβούλιο Ο

Πρόεδρος

Πρόεδρος

M. SCHULZ

Δ.
ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Α. Ενδείξεις συμπεριφορών χειραγώγησης που συνίστανται στη διάδοση ψευδών ή παραπλανητικών
ενδείξεων και στον τεχνητό προσδιορισμό των τιμών
Για τους σκοπούς της εφαρμογής του στοιχείου α) της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του παρόντος κανονισμού, και
με την επιφύλαξη των μορφών συμπεριφοράς που παρατίθενται στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου, οι
αρμόδιες αρχές και οι συμμετέχοντες στην αγορά λαμβάνουν υπόψη, όταν εξετάζουν συναλλαγές ή εντολές διενέργειας
συναλλαγών, τις ακόλουθες ενδείξεις, των οποίων η απαρίθμηση δεν είναι εξαντλητική και οι οποίες δεν πρέπει
απαραιτήτως να θεωρούνται ότι αυτές καθαυτές συνιστούν πράξεις χειραγώγησης αγοράς:
α) τον βαθμό στον οποίο οι δοθείσες εντολές διαπραγμάτευσης ή οι διενεργηθείσες συναλλαγές αντιπροσωπεύουν
σημαντικό ποσοστό του ημερήσιου όγκου συναλλαγών στο σχετικό χρηματοπιστωτικό μέσο, το συνδεόμενο
προς αυτό συμβόλαιο άμεσης παράδοσης επί εμπορεύματος, ή στο εκπλειστηριαζόμενο προϊόν επί δικαιωμάτων
εκπομπής, ιδιαίτερα όταν οι εν λόγω δραστηριότητες οδηγούν σε σημαντική μεταβολή των τιμών τους·
β) τον βαθμό στον οποίο οι δοθείσες εντολές για διενέργεια συναλλαγών ή οι διενεργηθείσες συναλλαγές από
πρόσωπα με σημαντική θέση αγοράς ή πώλησης στο σχετικό χρηματοπιστωτικό μέσο, το συνδεόμενο προς αυτό
συμβόλαιο άμεσης παράδοσης επί εμπορεύματος, ή στο εκπλειστηριαζόμενο προϊόν επί δικαιωμάτων εκπομπής,
οδηγούν σε σημαντική μεταβολή της τιμής του εν λόγω χρηματοπιστωτικού μέσου, του συνδεόμενου προς αυτό
συμβολαίου άμεσης παράδοσης επί εμπορεύματος, ή του εκπλειστηριαζόμενου προϊόντος επί δικαιωμάτων
εκπομπής·
γ) κατά πόσο οι διενεργηθείσες συναλλαγές συνεπάγονται ή όχι αλλαγή του πραγματικού δικαιούχου του
χρηματοπιστω τικού μέσου, του συνδεόμενου προς αυτό συμβολαίου άμεσης παράδοσης επί εμπορεύματος, ή του
εκπλειστηριαζόμενου προϊόντος επί δικαιωμάτων εκπομπής·
δ) τον βαθμό στον οποίο οι δοθείσες εντολές για διενέργεια συναλλαγών ή οι διενεργηθείσες συναλλαγές ή οι
ακυρωμένες εντολές οδηγούν σε βραχυπρόθεσμες αντιστροφές θέσεων και αντιπροσωπεύουν σημαντικό
ποσοστό του καθημερινού όγκου συναλλαγών στο σχετικό χρηματοπιστωτικό μέσο, στο συνδεόμενο προς αυτό
συμβόλαιο άμεσης παράδοσης επί εμπορεύματος, ή στο εκπλειστηριαζόμενο προϊόν επί δικαιωμάτων εκπομπής, και
ενδέχεται να συνδέονται με σημαντικές μεταβολές στην τιμή ορισμένου χρηματοπιστωτικού μέσου, συνδεόμενου
προς αυτό συμβολαίου άμεσης παράδοσης επί εμπορεύματος, ή ενός εκπλειστηριαζόμενου προϊόντος επί
δικαιωμάτων εκπομπής·
ε) τον βαθμό στον οποίο οι δοθείσες εντολές για διενέργεια συναλλαγών ή οι διενεργηθείσες συναλλαγές
επικεντρώνονται σε μικρό χρονικό διάστημα της συνεδρίασης και οδηγούν σε μεταβολή τιμής η οποία στη
συνέχεια αντιστρέφεται·
στ) τον βαθμό στον οποίο οι δοθείσες εντολές για διενέργεια συναλλαγών μεταβάλλουν τις καλύτερες τιμές
προσφοράς και ζήτησης ορισμένου χρηματοπιστωτικού μέσου, συνδεόμενου προς αυτό συμβολαίου άμεσης
παράδοσης επί εμπορεύμα τος, ή ενός εκπλειστηριαζόμενου προϊόντος επί δικαιωμάτων εκπομπής, ή γενικότερα
τις τιμές που καταγράφονται στο βιβλίο εντολών των συμμετεχόντων στην αγορά, και οι οποίες
αποσύρονται πριν εκτελεσθούν· και
ζ) τον βαθμό στον οποίο δίδονται εντολές για διενέργεια συναλλαγών ή διενεργούνται συναλλαγές σε, ή γύρω
από, συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατά το οποίο υπολογίζονται οι τιμές αναφοράς, οι τιμές εκκαθάρισης και
οι αποτιμή σεις, και οι οποίες οδηγούν σε μεταβολές τιμών που επηρεάζουν αυτές τις τιμές και τις
αποτιμήσεις.
Β. Ενδείξεις συμπεριφορών που συνίστανται στη χρήση παραπλανητικών μεθοδεύσεων ή κάθε άλλης
παραπλάνησης ή τεχνάσματος
Για τους σκοπούς της εφαρμογής του στοιχείου β) της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του παρόντος κανονισμού, και
με την επιφύλαξη των συμπεριφορών που παρατίθενται στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου, οι συμμετέχοντες
στην αγορά και οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη, όταν εξετάζουν συναλλαγές ή εντολές διενέργειας συναλλαγών,
τις ακόλουθες ενδείξεις, των οποίων η απαρίθμηση δεν είναι εξαντλητική και οι οποίες δεν πρέπει απαραιτήτως να
θεωρούνται ότι αυτές καθαυτές συνιστούν πράξεις χειραγώγησης αγοράς:
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α) εάν, πριν ή μετά τις δοθείσες εντολές για τη διενέργεια συναλλαγών ή τις διενεργηθείσες συναλλαγές από
πρόσωπα, διαδίδονται ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες από τα ίδια αυτά πρόσωπα ή από άλλα πρόσωπα
που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά· και
β) εάν δίδονται εντολές για διενέργεια συναλλαγών ή διενεργούνται συναλλαγές από πρόσωπα, προτού ή αφότου
τα ίδια αυτά πρόσωπα ή άλλα πρόσωπα τα οποία συνδέονται με αυτά εκπονήσουν ή διαδώσουν επενδυτικές
συστάσεις, οι οποίες είναι εσφαλμένες ή μεροληπτικές ή προδήλως επηρεασμένες από σημαντικά
συμφέροντα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Πίνακας αντιστοιχίας
Παρών κανονισμός (MAR)

Οδηγία
2003/6/ΕΚ
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Άρθρο 1
Άρθρο 2
Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 9 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β)
Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ)
Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο δ)

Άρθρο 9 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 2 παράγραφος 3

Άρθρο 9 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 2 παράγραφος 4

Άρθρο 10 στοιχείο α)

Άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 1

Άρθρο 1 παράγραφος 3

Άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 2
Άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 3
Άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 4
Άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 5
Άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 6

Άρθρο 1 παράγραφος 4

Άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 7
Άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 8
Άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 9

Άρθρο 1 παράγραφος 5

Άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 10
Άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 11
Άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 12

Άρθρο 1 παράγραφος 7

Άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 13

Άρθρο 1 παράγραφος 6

Άρθρο 3 παράγραφος 1 σημεία 14 έως 35
Άρθρο 4
Άρθρο 5

Άρθρο 8

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 7

Άρθρο 6 παράγραφος 2
Άρθρο 6 παράγραφος 3
Άρθρο 6 παράγραφος 4
Άρθρο 6 παράγραφος 5
Άρθρο 6 παράγραφος 6
Άρθρο 6 παράγραφος 7
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Παρών κανονισμός (MAR)

Οδηγία
2003/6/ΕΚ

Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 1 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 1 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο γ)
Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο δ)

Άρθρο 1 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 7 παράγραφος 2
Άρθρο 7 παράγραφος 3
Άρθρο 7 παράγραφος 4
Άρθρο 7 παράγραφος 5
Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 8 παράγραφος 2
Άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 3 στοιχείο β)

Άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο β)
Άρθρο 8 παράγραφος 3
Άρθρο 8 παράγραφος 4 στοιχείο α)

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 8 παράγραφος 4 στοιχείο β)

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 8 παράγραφος 4 στοιχείο γ)

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 8 παράγραφος 4 στοιχείο δ)

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο δ)

Άρθρο 8 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 4

Άρθρο 8 παράγραφος 5

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 9 παράγραφος 1
Άρθρο 9 παράγραφος 2
Άρθρο 9 παράγραφος 3 στοιχείο α)
Άρθρο 9 παράγραφος 3 στοιχείο β)

Άρθρο 2 παράγραφος 3
Άρθρο 2 παράγραφος 3

Άρθρο 9 παράγραφος 4
Άρθρο 9 παράγραφος 5
Άρθρο 9 παράγραφος 6
Άρθρο 10 παράγραφος 1

Άρθρο 3 στοιχείο α)

Άρθρο 10 παράγραφος 2
Άρθρο 11
Άρθρο 12 παράγραφος 1
Άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β)
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Άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ)
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Παρών κανονισμός (MAR)

Οδηγία
2003/6/ΕΚ

Άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο δ)
Άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 1 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο πρώτη περίπτωση Άρθρο 1

Άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο β)

παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο γ)
Άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο δ)

Άρθρο 1 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο τρίτη περίπτωση

Άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο ε)
Άρθρο 12 παράγραφος 3
Άρθρο 12 παράγραφος 4
Άρθρο 12 παράγραφος 5

Άρθρο 1 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 13 παράγραφος 1

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 13 παράγραφος 1
Άρθρο 13 παράγραφος 2
Άρθρο 13 παράγραφος 3
Άρθρο 13 παράγραφος 4
Άρθρο 13 παράγραφος 5
Άρθρο 13 παράγραφος 6
Άρθρο 13 παράγραφος 7
Άρθρο 13 παράγραφος 8
Άρθρο 13 παράγραφος 9
Άρθρο 13 παράγραφος 10
Άρθρο 13 παράγραφος 11
Άρθρο 14 στοιχείο α)

Άρθρο 2 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 14 στοιχείο β)

Άρθρο 3 στοιχείο β)

Άρθρο 14 στοιχείο γ)

Άρθρο 3 στοιχείο α)

Άρθρο 15

Άρθρο 5

Άρθρο 16 παράγραφος 1

Άρθρο 6 παράγραφος 6

Άρθρο 16 παράγραφος 2

Άρθρο 6 παράγραφος 9

Άρθρο 16 παράγραφος 3
Άρθρο 16 παράγραφος 4
Άρθρο 16 παράγραφος 5

Άρθρο 6 παράγραφος 10 έβδομη περίπτωση

Άρθρο 17 παράγραφος 1

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 17 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 9 τρίτο εδάφιο
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Άρθρο 17 παράγραφος 2

[77]

Παρών κανονισμός (MAR)

Οδηγία
2003/6/ΕΚ

Άρθρο 17 παράγραφος 3
Άρθρο 17 παράγραφος 4

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Άρθρο 17 παράγραφος 5
Άρθρο 17 παράγραφος 6
Άρθρο 17 παράγραφος 7
Άρθρο 17 παράγραφος 8

Άρθρο 6 παράγραφος 3 πρώτο και δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 17 παράγραφος 9
Άρθρο 17 παράγραφος 10

Άρθρο 6 παράγραφος 10 πρώτο και δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 17 παράγραφος 11
Άρθρο 18 παράγραφος 1

Άρθρο 6 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 18 παράγραφος 2
Άρθρο 18 παράγραφος 3
Άρθρο 18 παράγραφος 4
Άρθρο 18 παράγραφος 5
Άρθρο 18 παράγραφος 6
Άρθρο 18 παράγραφος 7

Άρθρο 9 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 18 παράγραφος 8
Άρθρο 18 παράγραφος 9
Άρθρο 19 παράγραφος 1
Άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 6 παράγραφος 10 τέταρτη περίπτωση
Άρθρο 6 παράγραφος 4
Άρθρο 6 παράγραφος 4

Άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο β)
Άρθρο 19 παράγραφος 2
Άρθρο 19 παράγραφος 3
Άρθρο 19 παράγραφος 4 στοιχείο α)
Άρθρο 19 παράγραφος 4 στοιχείο β)
Άρθρο 19 παράγραφοι 5 έως 13
Άρθρο 19 παράγραφος 14

Άρθρο 6 παράγραφος 10 πέμπτη περίπτωση

Άρθρο 19 παράγραφος 15

Άρθρο 6 παράγραφος 10 πέμπτη περίπτωση

Άρθρο 20 παράγραφος 1

Άρθρο 6 παράγραφος 5

Άρθρο 20 παράγραφος 2

Άρθρο 6 παράγραφος 8

Άρθρο 20 παράγραφος 3

Άρθρο 6 παράγραφος 10 έκτη περίπτωση και άρθρο 6
παράγραφος 11

Άρθρο 21

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) δεύτερη πρόταση

Άρθρο 22

Άρθρο 11 πρώτο εδάφιο και άρθρο 10
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Άρθρο 23 παράγραφος 1

Άρθρο 12 παράγραφος 1
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Παρών κανονισμός (MAR)

Οδηγία
2003/6/ΕΚ

Άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο δ)

Άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο δ)

Άρθρο 23 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 23 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Άρθρο 23 παράγραφος 2 στοιχείο γ)
Άρθρο 23 παράγραφος 2 στοιχείο δ)

Άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

Άρθρο 23 παράγραφος 2 στοιχείο ε)
Άρθρο 23 παράγραφος 2 στοιχείο στ)
Άρθρο 23 παράγραφος 2 στοιχείο ζ)

Άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο δ)

Άρθρο 23 παράγραφος 2 στοιχείο η)

Άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο δ)

Άρθρο 23 παράγραφος 2 στοιχείο θ)

Άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο ζ)

Άρθρο 23 παράγραφος 2 στοιχείο ι)

Άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο στ)

Άρθρο 23 παράγραφος 2 στοιχείο ια)

Άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο ε)

Άρθρο 23 παράγραφος 2 στοιχείο ιβ)

Άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο η)

Άρθρο 23 παράγραφος 2 στοιχείο ιγ)

Άρθρο 6 παράγραφος 7

Άρθρο 23 παράγραφος 3
Άρθρο 23 παράγραφος 4
Άρθρο 24 παράγραφος 1

Άρθρο 15α παράγραφος 1

Άρθρο 24 παράγραφος 2

Άρθρο 15α παράγραφος 2

Άρθρο 24 παράγραφος 3
Άρθρο 25 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 16 παράγραφος 1

Άρθρο 25 παράγραφος 2

Άρθρο 16 παράγραφος 2 και άρθρο 16 παράγραφος 4
τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 25 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 16 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο πρώτη
περίπτωση και άρθρο 16 παράγραφος 4 τέταρτο
εδάφιο

Άρθρο 25 παράγραφος 2 στοιχείο β)
Άρθρο 25 παράγραφος 2 στοιχείο γ)
Άρθρο 25 παράγραφος 2 στοιχείο δ)

Άρθρο 16 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο δεύτερη
περίπτωση και άρθρο 16 παράγραφος 4 τέταρτο
εδάφιο
Άρθρο 16 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο τρίτη περίπτωση
και άρθρο 16 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 25 παράγραφος 3
Άρθρο 25 παράγραφος 4

Άρθρο 16 παράγραφος 2 πρώτη πρόταση

Άρθρο 25 παράγραφος 5

Άρθρο 16 παράγραφος 3

[80]

Άρθρο 25 παράγραφος 6

Άρθρο 16 παράγραφος 4
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Παρών κανονισμός (MAR)
Άρθρο 25 παράγραφος 7

Οδηγία
2003/6/ΕΚ
Άρθρο 16 παράγραφος 2 τέταρτο
εδάφιο παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 25 παράγραφος 8
Άρθρο 25 παράγραφος 9

Άρθρο 16 παράγραφος 5

Άρθρο 26
Άρθρο 27 παράγραφος 1
Άρθρο 27 παράγραφος 2
Άρθρο 27 παράγραφος 3

Άρθρο 13

Άρθρο 28
Άρθρο 29
Άρθρο 30 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 14 παράγραφος 1

Άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχείο α)
Άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 14 παράγραφος 3

Άρθρο 30 παράγραφος 2
Άρθρο 30 παράγραφος 3
Άρθρο 31
Άρθρο 32
Άρθρο 33 παράγραφος 1

Άρθρο 14 παράγραφος 5 πρώτο
εδάφιο

Άρθρο 33 παράγραφος 2
Άρθρο 33 παράγραφος 3

Άρθρο 14 παράγραφος 5 δεύτερο
εδάφιο

Άρθρο 33 παράγραφος 4

Άρθρο 14 παράγραφος 5 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 33 παράγραφος 5
Άρθρο 34 παράγραφος 1

Άρθρο 14 παράγραφος 4

Άρθρο 34 παράγραφος 2
Άρθρο 34 παράγραφος 3
Άρθρο 35
Άρθρο 36 παράγραφος 1

Άρθρο 17 παράγραφος 1

Άρθρο 36 παράγραφος 2
Άρθρο 37

Άρθρο 20

Άρθρο 38
Άρθρο 39

Άρθρο 21
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και άρθρο 16

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 910/2014 ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της
23ης
Ιουλίου 2014
σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και
τις
υπηρεσίες
εμπιστοσύνης
για
τις
ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική
αγορά και την κατάργηση της οδηγίας
1999/93/ΕΚ
(url: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&from=EN, προσπελάστηκε
στις 10/06/2019)

[74]

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 910/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 23ης Ιουλίου 2014
σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις
ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 1),
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία ( 2),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(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 δημόσιες αρχές να διστάζουν να πραγματοποιούν συναλλαγές ηλεκτρονικά
και να υιοθετήσουν νέες υπηρεσίες.

(2)

Επιδίωξη του κανονισμού είναι να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στις ηλεκτρονικές συναλλαγές εντός της εσωτερικής
αγοράς, με την παροχή κοινής βάσης για ασφαλείς ηλεκτρονικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πολιτών, των
επιχειρήσεων και των δημόσιων αρχών, αυξάνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα των δημόσιων και ιδιωτικών
επιγραμμικών υπηρεσιών, του ηλεκτρονικού επιχειρείν και του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ένωση.

(3)

Η οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 3), αφορούσε 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 εν λόγω οδηγίας.

(4)

Η ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης Αυγούστου 2010 με τίτλο «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη»
εντοπίζει τον κατακερματισμό της ψηφιακής αγοράς, την έλλειψη διαλειτουργικότητας και την αύξηση του
ηλεκτρονικού εγκλήματος ως σημαντικά εμπόδια στον ενάρετο κύκλο της ψηφιακής οικονομίας. Στην έκθεσή
της του 2010 για την ιθαγένεια της ΕΕ, με τίτλο «Άρση των εμποδίων στα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ» η
Επιτροπή υπογράμμισε περαιτέρω την ανάγκη επίλυσης των βασικών προβλημάτων που εμποδίζουν τους πολίτες
της Ένωσης να απολαύσουν τα οφέλη μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς και των διασυνοριακών ψηφιακών
υπηρεσιών.

(5)

Στα συμπεράσματά του της 4ης Φεβρουαρίου 2011 και της 23ης Οκτωβρίου 2011, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
κάλεσε την Επιτροπή να δημιουργήσει μια ψηφιακή ενιαία αγορά έως το 2015 προκειμένου να επιτευχθεί ταχεία
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πρόοδος σε βασικούς τομείς της ψηφιακής οικονομίας και να προωθηθεί μια πλήρως ολοκληρωμένη ψηφιακή
ενιαία αγορά με τη διευκόλυνση της διασυνοριακής χρήσης των επιγραμμικών υπηρεσιών, με ιδιαίτερη προσοχή
στη διευκόλυνση της ασφαλούς ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας.

(1) ΕΕ C 351 της 15.11.2012, σ. 73.
(2) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και

απόφαση του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014.

(3) Οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με το κοινοτικό

πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές (ΕΕ L 13 της 19.1.2000, σ. 12).
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(6)

Στα συμπεράσματά του της 27ης Μαΐου 2011, το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να συμβάλει στην ψηφιακή
ενιαία αγορά με τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την αμοιβαία αναγνώριση των βασικών εργαλείων σε
διασυνοριακό επίπεδο, όπως η ηλεκτρονική ταυτοποίηση, τα ηλεκτρονικά έγγραφα, οι ηλεκτρονικές υπογραφές
και οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής παράδοσης δεδομένων, καθώς και για τις διαλειτουργικές υπηρεσίες
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε ολόκληρη την η Ευρωπαϊκή Ένωση.

(7)

Στο ψήφισμά του της 21ης Σεπτεμβρίου 2010 για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς για το
ηλεκτρονικό εμπόριο (1), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογράμμισε τη σημασία της ασφάλειας των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ιδίως των ηλεκτρονικών υπογραφών, καθώς και την ανάγκη να δημιουργηθεί μια υποδομή
δημόσιου κλειδιού σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, και κάλεσε την Επιτροπή να συστήσει μια ευρωπαϊκή πύλη αρχών
επικύρωσης που θα εξασφαλίζει τη διασυνο ριακή διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών υπογραφών και θα
ενισχύσει την ασφάλεια των συναλλαγών που διενεργού νται μέσω του διαδικτύου.

(8)

Η οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 2) απαιτεί από τα κράτη μέλη να
δημι ουργήσουν υπηρεσίες μιας στάσης («κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης») για την εύκολη ολοκλήρωση όλων των
διαδικασιών και διατυπώσεων όσον αφορά την πρόσβαση σε μια δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών και την
άσκησή της, από απόσταση και με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της κατάλληλης υπηρεσίας μιας στάσης και με τις
αρμόδιες αρχές. Πολλές επιγραμμικές υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες μέσω κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης απαιτούν
ηλεκτρονική ταυτοποίηση, επαλήθευση της ταυτότητας και υπογραφή.

(9)

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι πολίτες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία ηλεκτρονικής ταυτοποίησής
τους για να ταυτοποιούνται σε άλλο κράτος μέλος, επειδή τα εθνικά συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης στη
χώρα τους δεν αναγνωρίζονται σε άλλα κράτη μέλη. Αυτός ο ηλεκτρονικός φραγμός δεν επιτρέπει στους
παρόχους υπηρεσιών να απολαμβάνουν πλήρως τα οφέλη της εσωτερικής αγοράς. Τα αμοιβαίως αναγνωρισμένα
μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης θα διασφαλίσουν τη διασυνοριακή παροχή πολυάριθμων υπηρεσιών στην
εσωτερική αγορά και θα δώσουν στις επιχει ρήσεις τη δυνατότητα να λειτουργούν σε διασυνοριακή βάση χωρίς
να αντιμετωπίζουν εμπόδια στις συναλλαγές τους με δημόσιες αρχές.

(10)

Η οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 3) δημιουργεί ένα δίκτυο εθνικών
αρχών υπεύθυνων για την ηλεκτρονική υγεία. Για να ενισχυθεί η ασφάλεια και η συνέχεια της διασυνοριακής
υγειονομικής περίθαλψης, το δίκτυο καλείται να εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη
διασυνοριακή πρόσβαση στα ηλεκτρονικά δεδομένα και υπηρεσίες υγείας, μεταξύ άλλων με την υποστήριξη
«κοινών μέτρων ταυτοποίησης και επα λήθευσης της ταυτότητας, ώστε να διευκολύνεται η δυνατότητα
διαβίβασης δεδομένων στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη». Η αμοιβαία αναγνώριση της ηλεκτρονικής
ταυτοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας είναι το κλειδί για να γίνει πραγματικότητα η διασυνοριακή παροχή
υγειονομικής περίθαλψης στους Ευρωπαίους πολίτες. Όταν οι άνθρωποι ταξιδεύουν για λόγους υγείας, τα ιατρικά
τους δεδομένα θα πρέπει να είναι προσβάσιμα στη χώρα όπου θα νοσηλευτούν. Αυτό απαιτεί ένα στερεό,
σαφές και αξιόπιστο πλαίσιο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης.

(11)

Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να τηρούνται πλήρως οι αρχές της προστασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (4). Σχετικά, και όσον αφορά την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης που θεσπίζει ο παρών
κανονισμός, η επαλήθευση ταυτότητας για επιγραμμική υπηρεσία αφορά την επεξεργασία μόνο εκείνων των
στοιχείων ταυτοποίησης που είναι κατάλληλα, συναφή προς το θέμα και όχι υπερβολικά για τη χορήγηση
πρόσβασης στην εν λόγω επιγραμμική υπηρεσία. Περαιτέρω, οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης και τα
εποπτικά όργανα θα πρέπει να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ όσον αφορά το
απόρρητο και την ασφάλεια επεξεργασίας.

(12)

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 ταυτοποίηση
τουλάχιστον στις δημόσιες υπηρεσίες. Ο παρών κανονισμός δεν αποσκοπεί να παρέμβει ως προς τα 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 διασυ νοριακές επιγραμμικές υπηρεσίες που
προσφέρονται από τα κράτη μέλη.

(1) ΕΕ C 50 E της 21.2.2012, σ. 1.
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(2) Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις

υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 36).

(3) Οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, περί εφαρμογής

των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (ΕΕ L 88 της
4.4.2011, σ. 45).
(4) Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).
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(13)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παραμένουν ελεύθερα να χρησιμοποιούν ή θα εισάγουν μέσα πρόσβασης σε
επιγραμμικές υπηρεσίες για σκοπούς ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Επίσης, θα 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 στην Επιτροπή τα συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που εφαρμόζουν. Τα
κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν εάν θα κοινοποιήσουν στην Επιτροπή 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.

(14)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει ορισμένες προϋποθέσεις σε σχέση με τα μέσα ηλεκτρονικής
ταυτοποίησης τα οποία θα πρέπει να αναγνωρίζονται και τον τρόπο κοινοποίησής των συστημάτων
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Οι προϋποθέσεις αυτές θα βοηθούν τα κράτη μέλη να αναπτύσσουν την απαραίτητη
εμπιστοσύνη στα συστήματα ηλεκτρο νικής ταυτοποίησης που το καθένα εφαρμόζει και να αναγνωρίζουν
αμοιβαία τα μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που υπάγονται στα κοινοποιημένα συστήματά τους. Η αρχή της
αμοιβαίας αναγνώρισης θα πρέπει να ισχύει εάν το σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης του κοινοποιούντος
κράτους μέλους πληροί τους όρους της κοινοποίησης και η κοινοποίηση έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μολαταύτα, η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης θα πρέπει να αφορά μόνο την
επαλήθευση ταυτότητας σε επιγραμμική υπηρεσία. 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.

(15)

Η υποχρέωση αναγνώρισης μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης θα πρέπει να σχετίζεται μόνο με εκείνα τα συστήματα
των οποίων το επίπεδο ασφαλούς ταυτοποίησης αντιστοιχεί ή υπερβαίνει το επίπεδο που απαιτείται για
την εν λόγω επιγραμμική υπηρεσία. Επιπροσθέτως, η υποχρέωση αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο εφόσον
ο εν λόγω φορέας του δημόσιου τομέα χρησιμοποιεί το βασικό ή το υψηλό επίπεδο διασφάλισης για την
πρόσβαση σε αυτή την επιγραμ μική υπηρεσία. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παραμένουν ελεύθερα, βάσει της
ενωσιακής νομοθεσίας, να αναγνωρίζουν μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης με χαμηλότερα επίπεδα
διασφάλισης ταυτότητας.

(16)

Τα επίπεδα διασφάλισης θα πρέπει να χαρακτηρίζουν τον βαθμό εμπιστοσύνης ενός μέσου ηλεκτρονικής
ταυτοποίησης όσον αφορά την εξακρίβωση της ταυτότητας ενός προσώπου, βεβαιώνοντας με τον τρόπο αυτόν
ότι το πρόσωπο που επικαλείται συγκεκριμένη ταυτότητα είναι στην πραγματικότητα το πρόσωπο στο οποίο έχει
αποδοθεί η ταυτότητα αυτή. Το επίπεδο διασφάλισης εξαρτάται από τον βαθμό εμπιστοσύνης που παρέχει το μέσο
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης όσον αφορά την ταυτότητα την οποία επικαλείται ή δηλώνει ένα πρόσωπο,
λαμβανομένων υπόψη των διαδικασιών (για παράδειγμα, απόδειξη ταυτότητας και εξακρίβωση και επαλήθευση
ταυτότητας), των δραστηριοτήτων διαχείρισης (για παράδειγμα, την οντότητα που εκδίδει τα μέσα ηλεκτρονικής
ταυτοποίησης και τη διαδικασία έκδοσης των μέσων αυτών) και των πραγματοποιούμενων τεχνικών ελέγχων.
Υπάρχουν διάφοροι τεχνικοί ορισμοί και περιγραφές των επιπέδων διασφάλισης, οι οποίοι έχουν προκύψει από
πιλοτικές εφαρμογές μεγάλης κλίμακας διεξαγόμενες υπό ενωσιακή χρημα τοδότηση, από διαδικασίες
τυποποίησης και από διεθνείς δραστηριότητες. Ειδικότερα, η πιλοτική εφαρμογή μεγάλης κλίμακας STORK και
το ISO 29115 αναφέρονται, μεταξύ άλλων, στα επίπεδα 2, 3 και 4, τα οποία θα πρέπει να ληφθούν
οπωσδήποτε υπόψη κατά την κατάρτιση των ελάχιστων τεχνικών απαιτήσεων, προτύπων και διαδικασιών για το
χαμηλό, το βασικό και το υψηλό επίπεδο διασφάλισης κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού, ταυτόχρονα
με τη διασφάλιση της συνεκτικής εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ιδίως σε ό,τι αφορά το υψηλό επίπεδο
διασφάλισης σε σχέση με την απόδειξη της ταυτότητας για την έκδοση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. Οι
απαιτήσεις που θεσπίζονται θα πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτερες. Θα πρέπει να είναι δυνατή η επίτευξη των
απαραίτητων απαιτήσεων ασφαλείας μέσω διαφορετικών τεχνολογιών.

(17)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παροτρύνουν τον ιδιωτικό τομέα να χρησιμοποιεί εθελοντικά, για τους
σκοπούς της ταυτοποίησης, μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης στο πλαίσιο κοινοποιημένου συστήματος, όταν
απαιτείται σε επιγραμ μικές υπηρεσίες ή ηλεκτρονικές συναλλαγές. Η χρήση των εν λόγω μέσων ηλεκτρονικής
ταυτοποίησης θα παρείχε στον ιδιωτικό τομέα τη δυνατότητα να βασίζεται στην ηλεκτρονική ταυτοποίηση και
επαλήθευση της ταυτότητας που χρησι μοποιείται ήδη ευρέως σε πολλά κράτη μέλη τουλάχιστον σε δημόσιες
υπηρεσίες και να διευκολύνει την πρόσβαση στις επιγραμμικές υπηρεσίες για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες σε
διασυνοριακό επίπεδο. Προκειμένου να διευκολύνεται η χρήση των εν λόγω μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης
από τον ιδιωτικό τομέα σε διασυνοριακό επίπεδο, η δυνατότητα επαλήθευσης της ταυτότητας που παρέχει
οιοδήποτε κράτος μέλος θα πρέπει να είναι διαθέσιμη σε βασιζόμενα μέρη του ιδιωτικού τομέα τα οποία είναι
εγκατεστημένα εκτός της επικράτειας του συγκεκριμένου κράτους μέλους υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για
τα βασιζόμενα μέρη του ιδιωτικού τομέα που είναι εγκατεστημένα στο συγκεκριμένο κράτος μέλος. Συνεπώς,
όσον αφορά τα βασιζόμενα μέρη του ιδιωτικού τομέα, το κοινοποιούν κράτος μέλος μπορεί να ορίζει όρους
πρόσβασης στα μέσα επαλήθευσης ταυτότητας. Στους εν λόγω όρους πρόσβασης μπορεί να παρέχονται πληρο
φορίες σχετικά με το εάν τα μέσα επαλήθευσης της ταυτότητας που σχετίζονται με το κοινοποιημένο σύστημα
διατίθενται επί του παρόντος σε βασιζόμενα μέρη του ιδιωτικού τομέα.

(18)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει την ευθύνη του κοινοποιούντος κράτους μέλους, του μέρους που
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εκδίδει το μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και του μέρους που χειρίζεται τη διαδικασία επαλήθευσης ταυτότητας σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις οικείες υποχρεώσεις τους που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.
Εντούτοις, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες περί ευθύνης. Ως
εκ τούτου, δεν θίγει τους εν λόγω εθνικούς κανόνες, όπως, για παράδειγμα, τους κανόνες σχετικά με τον
προσδιορισμό της ζημίας ή τους οικείους εφαρμοστέους δικονομικούς κανόνες, περιλαμβανομένου του
βάρους απόδειξης.
(19)

Η ασφάλεια των συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης είναι βασικό στοιχείο για την αξιόπιστη διασυνοριακή
αμοιβαία αναγνώριση των ηλεκτρονικών μέσων ταυτοποίησης. Σε αυτό το πλαίσιο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να
συνεργαστούν σε θέματα ασφάλειας και διαλειτουργικότητας των συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης σε
ενωσιακό επίπεδο. Κάθε φορά που για ένα σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης απαιτείται ειδικό υλικό ή
λογισμικό προς χρήση από τα βασιζόμενα μέρη σε εθνικό επίπεδο, τα εν λόγω κράτη μέλη δεν επιβάλλουν τις εν
λόγω απαιτήσεις και τις σχετικές δαπάνες στα βασιζόμενα μέρη που είναι εγκατεστημένα εκτός της επικράτειάς
του, για λόγους διασυνοριακής διαλειτουργικότητας. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να συζητούνται και να
διαμορφώνονται κατάλληλες λύσεις, εντός του πεδίου εφαρμογής του πλαισίου διαλειτουργικότητας. Εντούτοις,
απαιτήσεις σε τεχνικό επίπεδο λόγω εγγενών προδιαγραφών των εθνικών μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης οι
οποίες ενδεχομένως να επηρεάζουν τους κατόχους αυτών των ηλεκτρονικών μέσων (π.χ. κάρτες με
μικροκυκλώματα — «έξυπνες κάρτες») είναι αναπόφευκτες.

(20)

Η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών θα πρέπει να διευκολύνει την τεχνική διαλειτουργικότητα των
κοινοποιημένων συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, προκειμένου να διαμορφώνεται υψηλό επίπεδο
εμπιστοσύνης και ασφάλειας, ανάλογο του βαθμού επικινδυνότητας. Η ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων
πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών με στόχο την αμοιβαία αναγνώρισή τους θα βοηθήσει την εν λόγω
συνεργασία.

(21)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίζει επίσης γενικό νομικό πλαίσιο για τη χρήση των υπηρεσιών
εμπιστοσύνης. Εντούτοις, δεν θα πρέπει να παράγει γενική υποχρέωση χρήσης τους ή εγκατάστασης σημείου
πρόσβασης για όλες τις υφιστάμενες υπηρεσίες εμπιστοσύνης. Ειδικότερα, δεν θα πρέπει να καλύπτει την παροχή
υπηρεσιών οι οποίες χρησιμο ποιούνται αποκλειστικά εντός κλειστών συστημάτων μεταξύ καθορισμένου συνόλου
συμμετεχόντων και δεν έχουν καμία επίπτωση σε τρίτους. Για παράδειγμα, δεν θα πρέπει να υπόκεινται στις
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού συστήματα που εγκαθίστανται σε επιχειρήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες για τη
διαχείριση εσωτερικών διαδικασιών και κάνουν χρήση υπηρεσιών εμπιστοσύνης. Μόνον οι υπηρεσίες εμπιστοσύνης
που παρέχονται στο κοινό και έχουν επιπτώσεις σε τρίτους θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού. Ο
παρών κανονισμός δεν 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, απορρέουσες από το εθνικό ή το
ενωσιακό δίκαιο. Επίσης, δεν θα πρέπει να επηρεάζει τις εθνικές απαιτήσεις περί τύπου που αφορούν τα δημόσια
μητρώα, ιδιαίτερα τα εμπορικά μητρώα και τα κτηματολόγια.

(22)

Προκειμένου να συμβάλλουν στη γενική διασυνοριακή χρήση των υπηρεσιών εμπιστοσύνης, θα πρέπει να είναι
δυνατή η χρήση τους ως αποδεικτικών στοιχείων σε νομικές διαδικασίες σε όλα τα κράτη μέλη. Εναπόκειται στην
εθνική νομοθεσία να καθορίζει το νομικό αποτέλεσμα των υπηρεσιών εμπιστοσύνης, εκτός εάν προβλέπεται
διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό.

(23)

Στον βαθμό που ο παρών κανονισμός καθιστά υποχρεωτική την αναγνώρισης μιας υπηρεσίας εμπιστοσύνης,
παρόμοια υπηρεσία εμπιστοσύνης μπορεί να απορριφθεί μόνο εάν ο αποδέκτης της υποχρέωσης αδυνατεί να την
αναγνώσει ή να την επαληθεύσει για τεχνικούς λόγους οι οποίοι εκφεύγουν του άμεσου ελέγχου του
αποδέκτη. Εντούτοις, η εν λόγω υποχρέωση καθεαυτή δεν απαιτεί την απόκτηση από δημόσιο φορέα του
απαιτούμενου υλικού και λογισμικού για την τεχνική αναγνωσιμότητα όλων των υφιστάμενων υπηρεσιών
εμπιστοσύνης.

(24)

Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να θεσπίζουν εθνικές διατάξεις συνάδουσες προς το ενωσιακό δίκαιο
σχετικά με υπηρεσίες εμπιστοσύνης, εάν οι εν λόγω υπηρεσίες δεν εναρμονίζονται πλήρως με τον παρόντα
κανονισμό. Εντούτοις, οι υπηρεσίες εμπιστοσύνης που συνάδουν με τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να
κυκλοφορούν ελεύθερα στην εσωτερική αγορά.

(25)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παραμείνουν ελεύθερα να καθορίζουν άλλους τύπους υπηρεσιών εμπιστοσύνης πέραν
αυτών που απαρτίζουν τον κλειστό κατάλογο υπηρεσιών εμπιστοσύνης που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό,
προκειμένου να αναγνωρίζονται σε εθνικό επίπεδο ως εγκεκριμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης.
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(26)

Λόγω του ρυθμού των τεχνολογικών εξελίξεων, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να υιοθετήσει μια προσέγγιση
ανοιχτή στην καινοτομία.

(27)

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

(28)

Για να ενισχυθεί κυρίως η εμπιστοσύνη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και των καταναλωτών στην
εσωτερική αγορά και να προωθηθεί η χρήση των υπηρεσιών και των προϊόντων εμπιστοσύνης, θα πρέπει να
εισαχθούν οι έννοιες των εγκεκριμένων υπηρεσιών εμπιστοσύνης και των εγκεκριμένων παρόχων υπηρεσιών
εμπιστοσύνης, με σκοπό να προσδιορι στούν οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις που εξασφαλίζουν υψηλού
επιπέδου ασφάλεια κατά τη χρήση ή την παροχή οιωνδήποτε εγκεκριμένων υπηρεσιών και προϊόντων
εμπιστοσύνης.

(29)

Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων
με αναπηρίες, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση 2010/48/ΕΚ του Συμβουλίου (1) και ιδίως με το άρθρο 9 της
σύμβασης, τα άτομα με αναπηρίες θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης και τα
προϊόντα τελικού χρήστη που χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των υπηρεσιών αυτών σε ισότιμη βάση με
τους λοιπούς καταναλωτές. Κατά συνέπεια, οι υπηρεσίες εμπιστοσύνης που παρέχονται και τα προϊόντα τελικού
χρήστη που χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των υπηρεσιών αυτών θα πρέπει να είναι προσβάσιμα από
άτομα με αναπηρίες, εφόσον είναι εφικτό. Στην εκτίμηση εφικτότητας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη,
μεταξύ άλλων, τεχνικές και οικονομικές παράμετροι.

(30)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίζουν εποπτικό φορέα ή εποπτικούς φορείς για τη διεξαγωγή των εποπτικών
δραστηριο τήτων στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να
αποφασίζουν, κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας με άλλο κράτος μέλος, για τον ορισμό εποπτικού φορέα στην
επικράτεια του συγκεκριμένου άλλου κράτους μέλους.

(31)

Οι εποπτικοί φορείς θα πρέπει να συνεργάζονται με τις αρχές προστασίας δεδομένων, για παράδειγμα
ενημερώνοντας τις εν λόγω αρχές σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων εγκεκριμένων παρόχων υπηρεσιών
εμπιστοσύνης, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν παραβιαστεί κανόνες προστασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα. Η παροχή πληροφοριών θα πρέπει ιδίως να καλύπτει συμβάντα σχετικά με την ασφάλεια και με
παραβιάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(32)

Θα 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.

(33)

Διατάξεις περί χρήσης ψευδωνύμων στα πιστοποιητικά δεν θα πρέπει να εμποδίζουν τα κράτη μέλη να ζητούν
εξακρίβωση της ταυτότητας των προσώπων σύμφωνα με το ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο.

(34)

Όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να τηρούν κοινές βασικές απαιτήσεις εποπτείας προκειμένου να
διασφαλίζεται ένα συγκρίσιμο επίπεδο ασφάλειας για τις εγκεκριμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης. Προκειμένου
να διευκολύνουν την ομοι όμορφη εφαρμογή αυτών των απαιτήσεων σε ολόκληρη την Ένωση, τα κράτη μέλη θα
πρέπει να εγκρίνουν συγκρίσιμες διαδικασίες και να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τις εποπτικές
δραστηριότητες και τις βέλτιστες πρακτικές τους στον τομέα αυτό.

(35)

Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης θα πρέπει να υπόκεινται στις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού,
ειδικότερα όσον αφορά την ασφάλεια και την ευθύνη για τη διασφάλιση της δέουσας επιμέλειας, της διαφάνειας
και της λογοδοσίας των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών τους. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το είδος των
υπηρεσιών που παρέχουν οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης είναι σκόπιμο να γίνεται διάκριση, όσον αφορά
τις εν λόγω απαιτήσεις, μεταξύ εγκεκριμένων και μη εγκεκριμένων παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης.
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(36)

Κατά τη θέσπιση εποπτικού καθεστώτος για όλους τους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης θα πρέπει να
διασφαλίζεται ισότιμο πλαίσιο ασφάλειας και υπευθυνότητας για πράξεις και υπηρεσίες, συμβάλλοντας, κατ’
αυτόν τον τρόπο στην προστασία των χρηστών και στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Οι μη εγκεκριμένοι
πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης θα πρέπει να υπόκεινται σε ήπιες και αντενεργές εκ των υστέρων εποπτικές
δραστηριότητες, δικαιολογούμενες από τη φύση των υπηρεσιών και των πράξεων. Ως εκ τούτου, ο εποπτικός
φορέας δεν θα πρέπει να φέρει γενική ευθύνη εποπτείας μη εγκεκριμένων παρόχων υπηρεσιών. Ο εποπτικός
φορέας θα πρέπει να αναλαμβάνει δράση μόνο όταν πληροφορείται (για παράδειγμα από τον ίδιο τον μη
εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσίας εμπιστοσύνης, από άλλον εποπτικό φορέα, μέσω ειδοποίησης από χρήστη ή
επιχειρηματικό εταίρο ή κατόπιν έρευνας του ίδιου του φορέα) ότι μη εγκεκριμένος πάροχος υπηρεσίας
εμπιστοσύνης δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

(1) Απόφαση 2010/48/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τη σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, της
σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ΕΕ L 23 της 27.1.2010, σ. 35).
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(37)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει ευθύνη όλων των παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης. Συγκεκριμένα,
θεσπίζει το καθεστώς ευθύνης υπό το οποίο όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης θα πρέπει να φέρουν ευθύνη
για ζημίες που προκαλούνται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο λόγω αδυναμίας συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις
που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό. Προκειμένου να διευκολυνθεί η αξιολόγηση του οικονομικού
κινδύνου που ενδέχεται να πρέπει να αναλάβουν οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης ή να καλύψουν με
ασφαλιστήρια συμβόλαια, ο παρών κανονισμός επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης να θέτουν
περιορισμούς, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, στη χρήση των υπηρεσιών που παρέχουν και να μη φέρουν ευθύνη
για ζημίες που προκύπτουν από χρήση υπηρεσιών υπερβαίνουσα αυτούς τους περιορισμούς. Οι πελάτες θα
πρέπει να ενημερώνονται δεόντως και εκ των προτέρων σχετικά με τους περιορισμούς. Οι εν λόγω περιορισμοί
θα πρέπει να είναι αναγνωρίσιμοι από τρίτους, για παράδειγμα μέσω της συμπε ρίληψης των πληροφοριών για
τους περιορισμούς στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρεχόμενης υπηρεσίας ή μέσω άλλων αναγνωρίσιμων
μέσων. Προκειμένου να εκπληρώνονται οι εν λόγω αρχές, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται
σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες περί ευθύνης. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός δεν θίγει αυτούς τους
εθνικούς κανόνες, για παράδειγμα, ως προς τον ορισμό της ζημίας, της πρόθεσης, της αμέλειας, ή τους σχετικούς
ισχύοντες δικονομικούς κανόνες.

(38)

Η κοινοποίηση των παραβιάσεων της ασφάλειας και των αξιολογήσεων κινδύνων για την ασφάλεια είναι ουσιώδης για
την επαρκή ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών, σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας ή απώλειας της
ακεραιότητας.

(39)

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

(40)

Για να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της αποτελεσματικότητας του
μηχανισμού ενισχυμένης εποπτείας που θεσπίζει ο παρών κανονισμός, οι εποπτικοί φορείς θα πρέπει να
καλούνται να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τις δραστηριότητές τους. Αυτό θα συνέβαλε στη διευκόλυνση της
ανταλλαγής ορθών πρακτικών μεταξύ των εποπτικών φορέων και θα επιβεβαίωνε ότι οι βασικές απαιτήσεις
εποπτείας εφαρμόζονται με συνέπεια και αποτελεσματικότητα σε όλα τα κράτη μέλη.

(41)

Για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η διάρκεια των εγκεκριμένων υπηρεσιών εμπιστοσύνης και να ενισχυθεί
η εμπιστοσύνη των χρηστών στην απρόσκοπτη λειτουργία των εγκεκριμένων υπηρεσιών εμπιστοσύνης, οι εποπτικοί
φορείς θα πρέπει να επαληθεύουν την ύπαρξη και την ορθή εφαρμογή των διατάξεων περί σχεδίων παύσης, σε
περιπτώσεις κατά τις οποίες οι πάροχοι εγκεκριμένων υπηρεσιών εμπιστοσύνης παύουν τις
δραστηριότητές τους.

(42)

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εποπτεία των εγκεκριμένων παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης, για παράδειγμα, όταν
ένας πάροχος παρέχει τις υπηρεσίες του στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους στο οποίο δεν υπόκειται σε
εποπτεία ή όταν οι υπολογιστές ενός παρόχου βρίσκονται στην επικράτεια κράτους μέλους διαφορετικού από το
κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ
των εποπτικών φορέων στα κράτη μέλη.

(43)

Προκειμένου να διασφαλισθεί η συμμόρφωση των εγκεκριμένων παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης και των
υπηρεσιών που παρέχουν προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, θα διεξάγονται αξιολογήσεις
συμμόρφωσης από οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης, οι δε εγκεκριμένοι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης
θα πρέπει να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικές με τις επακόλουθες αξιολογήσεις της συμμόρφωσης στον εποπτικό
φορέα. Στις περιπτώσεις που ο εποπτικός φορέας απαιτεί από εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης να
υποβάλει ad hoc έκθεση αξιολόγησης της συμ μόρφωσης, ο εποπτικός φορέας θα πρέπει να τηρεί ιδίως την
αρχή της χρηστής διοίκησης, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης να αιτιολογεί τις αποφάσεις του, καθώς
και την αρχή της αναλογικότητας. Κατά συνέπεια, ο εποπτικός φορέας θα πρέπει να αιτιολογεί δεόντως την
απόφαση με την οποία ζητά ad hoc αξιολόγηση της συμμόρφωσης.

(44)

Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στην εξασφάλιση ενός συνεκτικού πλαισίου, που θα παρέχει υψηλό επίπεδο
ασφάλειας δικαίου και γενικότερης ασφάλειας σε ό,τι αφορά τις υπηρεσιών εμπιστοσύνης. Υπό αυτό το πρίσμα,
κατά την εξέταση της αξιολόγησης της συμμόρφωσης προϊόντων και υπηρεσιών, η Επιτροπή θα πρέπει, εφόσον
απαιτείται, να επιδιώκει συνέργειες με υφιστάμενους συναφείς ευρωπαϊκούς και διεθνείς μηχανισμούς, όπως ο
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κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1) ο οποίος καθορίζει τις
απαιτήσεις διαπίστευσης των φορέων αξιολόγησης συμμόρφωσης και εποπτείας της αγοράς προϊόντων.

(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον
καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30).
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(45)

Προκειμένου να καταστεί αποδοτική η διαδικασία έναρξης, η οποία θα πρέπει να οδηγεί στη συμπερίληψη των
εγκε κριμένων παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης και των εγκεκριμένων υπηρεσιών εμπιστοσύνης που προσφέρουν
σε καταλό γους εμπιστοσύνης, θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι προκαταρκτικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των
μελλοντικών εγκεκρι μένων παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης και του αρμόδιου εποπτικού φορέα με σκοπό
τη διευκόλυνση της δέουσας επιμέλειας που οδηγεί στην παροχή εγκεκριμένων υπηρεσιών εμπιστοσύνης.

(46)

Οι κατάλογοι εμπιστοσύνης αποτελούν ουσιώδη στοιχεία για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των φορέων
της αγοράς, δεδομένου ότι αναδεικνύουν την κατάσταση αναγνώρισης του παρόχου υπηρεσιών κατά τον χρόνο
εποπτείας.

(47)

Για να μπορούν οι χρήστες να αξιοποιούν πλήρως και να στηρίζονται συνειδητά στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες
είναι απαραίτητο να υπάρχει εμπιστοσύνη στις επιγραμμικές υπηρεσίες και να διασφαλίζεται η ευχρηστία τους.
Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ενωσιακό σήμα εμπιστοσύνης που θα επισημαίνει τις εγκεκριμένες
υπηρεσίες εμπιστοσύνης που παρέχονται από εγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης. Το εν λόγω
ενωσιακό σήμα εμπι στοσύνης για εγκεκριμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης θα κάνει σαφή διάκριση μεταξύ των
εγκεκριμένων και των λοιπών υπηρεσιών εμπιστοσύνης, συνεισφέροντας έτσι στη διαφάνεια στην αγορά. Η χρήση
ενωσιακού σήματος εμπιστοσύνης από τους εγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης θα είναι
εθελοντική και δεν θα πρέπει να οδηγεί σε άλλες απαιτήσεις επιπλέον των ήδη προβλεπόμενων στον παρόντα
κανονισμό.

(48)

Παρόλο που απαιτείται υψηλό επίπεδο ασφάλειας για να εξασφαλιστεί η αμοιβαία αναγνώριση ηλεκτρονικών
υπογραφών, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως στο πλαίσιο της απόφασης 2009/767/ΕΚ της Επιτροπής (1), θα
πρέπει να γίνονται επίσης αποδεκτές ηλεκτρονικές υπογραφές με χαμηλότερο επίπεδο ασφάλειας.

(49)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίζει την αρχή ότι δεν θα πρέπει να απορρίπτεται η ισχύς της
ηλεκτρονικής υπογραφής με την αιτιολογία ότι είναι σε ηλεκτρονική μορφή ή ότι δεν πληροί τις
απαιτήσεις της εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής. Ωστόσο, εναπόκειται στην εθνική νομοθεσία να
καθορίζει το νομικό αποτέλεσμα των ηλε κτρονικών υπογραφών, εκτός από την απαίτηση που περιέχεται στον
παρόντα κανονισμό και προβλέπει ότι η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή θα πρέπει να έχει νομική ισχύ
ισοδύναμη με την ιδιόχειρη υπογραφή.

(50)

Δεδομένου ότι οι αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη χρησιμοποιούν επί του παρόντος διαφορετικές μορφές
προηγμένων ηλεκτρονικών υπογραφών για την υπογραφή των εγγράφων τους με ηλεκτρονικά μέσα, είναι
απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι τουλάχιστον ένας αριθμός μορφών προηγμένων ηλεκτρονικών υπογραφών
μπορεί να υποστηρίζεται τεχνικά από τα κράτη μέλη όταν λαμβάνουν έγγραφα με ηλεκτρονική υπογραφή.
Ομοίως, όταν οι αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη χρησιμοποιούν προηγμένες ηλεκτρονικές σφραγίδες, θα είναι
αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι υποστηρίζουν τουλάχιστον έναν αριθμό μορφών προηγμένων ηλεκτρονικών
σφραγίδων.

(51)

Θα πρέπει να είναι δυνατό για τον υπογράφοντα να αναθέτει τις εγκεκριμένες διατάξεις δημιουργίας
ηλεκτρονικών υπογραφών στην επιμέλεια τρίτου μέρους, με την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται οι κατάλληλοι
μηχανισμοί και διαδι κασίες ώστε να διασφαλιστεί ότι ο υπογράφων έχει τον αποκλειστικό έλεγχο της χρήσης
των δεδομένων δημιουργίας της ηλεκτρονικής υπογραφής του, καθώς και ότι η χρήση της διάταξης πληροί τις
απαιτήσεις όσον αφορά τις εγκεκριμένες υπογραφές.

(52)

Η δημιουργία εξ αποστάσεως ηλεκτρονικών υπογραφών, όπου το περιβάλλον της δημιουργίας της ηλεκτρονικής
υπο γραφής θα τελεί υπό τη διαχείριση παρόχου υπηρεσιών εμπιστοσύνης εξ ονόματος του υπογράφοντος,
πρόκειται να ενταθεί, λόγω των πολλαπλών οικονομικών πλεονεκτημάτων της. Ωστόσο, για να διασφαλιστεί ότι
οι εν λόγω ηλεκτρο νικές 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 ηλεκτρονικής υπογραφής οφείλουν να εφαρμόζουν συγκεκριμένες διαχειριστικές και
διοικητικές διαδικασίες ασφαλείας, να χρησιμο ποιούν αξιόπιστα συστήματα και προϊόντα, όπου περιλαμβάνονται
ειδικότερα ασφαλείς ηλεκτρονικοί δίαυλοι επικοινωνίας, προκειμένου να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία του
περιβάλλοντος δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής και να υπάρχουν εγγυήσεις ότι το περιβάλλον αυτό
χρησιμοποιήθηκε με αποκλειστικό έλεγχο του υπογράφοντος. Όταν μια εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή έχει
δημιουργηθεί με χρήση διάταξης εξ αποστάσεως δημιουργίας ηλεκτρονικών υπογραφών, θα πρέπει να εφαρμόζονται
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οι απαιτήσεις που ισχύουν για τους εγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης βάσει του παρόντος
κανονισμού.

(1) Απόφαση 2009/767/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση μέτρων που διευκολύνουν τη χρήση
διαδικασιών με ηλεκτρονικά μέσα μέσω των ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης βάσει της οδηγίας 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 274 της 20.10.2009, σ. 36).

[86]

(53)

Η αναστολή εγκεκριμένων πιστοποιητικών αποτελεί καθιερωμένη επιχειρησιακή πρακτική των παρόχων υπηρεσιών
εμπι στοσύνης σε πολλά κράτη μέλη, η οποία διαφέρει από την ανάκληση, καθώς συνεπάγεται προσωρινή
παύση της ισχύος του πιστοποιητικού. Για λόγους ασφάλειας δικαίου, θα πρέπει πάντοτε να δηλώνεται σαφώς η
αναστολή πιστοποιητικού. Προς τούτο, οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης θα πρέπει να έχουν την ευθύνη να
δηλώνουν σαφώς το καθεστώς ισχύος του πιστοποιητικού και, εάν έχει ανασταλεί, το ακριβές διάστημα της
αναστολής του. Ο κανονισμός δεν θα πρέπει να επιβάλλει τη χρήση της αναστολής στους παρόχους υπηρεσιών
εμπιστοσύνης ούτε στα κράτη μέλη, αλλά όταν και όπου ισχύει η πρακτική αυτή, θα πρέπει να προβλέπει
κανόνες διαφάνειας.

(54)

H διασυνοριακή αναγνώριση και διαλειτουργικότητα των εγκεκριμένων πιστοποιητικών αποτελεί προαπαιτούμενο για
τη διασυνοριακή αναγνώριση των εγκεκριμένων ηλεκτρονικών υπογραφών. Ως εκ τούτου, τα εγκεκριμένα
πιστοποιητικά δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε υποχρεωτικές απαιτήσεις που υπερβαίνουν τις απαιτήσεις που
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Ωστόσο, σε εθνικό επίπεδο, η εισαγωγή ειδικών χαρακτηριστικών, όπως τα
μοναδικά αναγνωριστικά, σε εγκεκριμένα πιστοποιητικά θα πρέπει να επιτρέπεται, υπό την προϋπόθεση ότι
αυτά τα ειδικά χαρακτηριστικά δεν παρακωλύουν τη διασυνοριακή αναγνώριση και τη διαλειτουργικότητα των
εγκεκριμένων πιστοποιητικών και των ηλε κτρονικών υπογραφών.

(55)

Η πιστοποίηση της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων με βάση διεθνή πρότυπα, όπως το ISO 15408 και
συναφείς μέθοδοι αξιολόγησης και ρυθμίσεις αμοιβαίας αναγνώρισης, αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την
εξακρίβωση της ασφάλειας των εγκεκριμένων διατάξεων δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής και θα πρέπει
να προωθηθεί. Ωστόσο, διάφορες καινοτόμες λύσεις και υπηρεσίες (όπως η υπογραφή μέσω κινητών συσκευών και η
υπογραφή μέσω εφαρμογών νέφους) στηρίζονται σε τεχνικές και οργανωτικές λύσεις για εγκεκριμένες διατάξεις
δημιουργίας ηλεκτρονικών υπογραφών για τις οποίες ενδέχεται να μην υπάρχουν ακόμη πρότυπα ασφάλειας ή η
πρώτη πιστοποίηση της ασφάλειας πληροφο ριακών συστημάτων να βρίσκεται υπό εξέλιξη. Το επίπεδο
ασφαλείας παρόμοιων εγκεκριμένων διατάξεων δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής μπορεί να αξιολογείται με
τη χρήση εναλλακτικών διαδικασιών μόνον όταν δεν είναι διαθέσιμα αυτά τα πρότυπα ασφαλείας ή όταν η πρώτη
πιστοποίηση της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων βρίσκεται υπό εξέλιξη. Οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει
να είναι συγκρίσιμες με τα πρότυπα πιστοποίησης της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων στον βαθμό που τα
επίπεδα ασφάλειάς τους είναι ισοδύναμα. Οι διαδικασίες αυτές θα μπορούσαν να διευκολύνονται με
αξιολόγηση από ομοτίμους.

(56)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ορίσει απαιτήσεις για τις εγκεκριμένες διατάξεις δημιουργίας ηλεκτρονικής
υπογραφής προκειμένου να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα των προηγμένων ηλεκτρονικών υπογραφών. Ο παρών
κανονισμός δεν θα πρέπει να καλύπτει ολόκληρο το περιβάλλον του συστήματος στο οποίο λειτουργούν οι
διατάξεις αυτές. Συνεπώς, το πεδίο εφαρμογής για την πιστοποίηση εγκεκριμένων διατάξεων δημιουργίας
υπογραφής θα πρέπει να περιορίζεται στο υλικό και στο λογισμικό του συστήματος που χρησιμοποιείται για τη
διαχείριση και την προστασία των δεδομένων δημιουργίας υπογραφής που δημιουργούνται, αποθηκεύονται ή
αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας στη συσκευή δημι ουργίας υπογραφής. Όπως αναφέρεται αναλυτικά σε
σχετικά πρότυπα, οι εφαρμογές δημιουργίας υπογραφής θα πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο της
υποχρέωσης πιστοποίησης.

(57)

Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου σχετικά με την εγκυρότητα της υπογραφής, είναι απαραίτητο να
προσδιορισθούν τα συστατικά στοιχεία εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής εκείνα τα οποία θα πρέπει να
αξιολογούνται από το βασιζόμενο μέρος που διενεργεί την επικύρωση. Επιπλέον, ο προσδιορισμός των
απαιτήσεων για τους εγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης που μπορούν να παρέχουν εγκεκριμένη
υπηρεσία επικύρωσης σε βασιζόμενα μέρη που δεν είναι πρόθυμα ή σε θέση να πραγματοποιήσουν μόνα τους την
επικύρωση εγκεκριμένων ηλεκτρονικών υπογραφών, θα παρακινούσε τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα να
επενδύσει στις εν λόγω υπηρεσίες. Αμφότερα τα στοιχεία αυτά θα καθιστούσαν την επικύρωση εγκεκριμένων
υπογραφών εύκολη και άνετη διαδικασία για όλα τα μέρη σε επίπεδο Ένωσης.

(58)

Όταν μια συναλλαγή απαιτεί εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα από νομικό πρόσωπο, η εγκεκριμένη
ηλεκτρονική υπογραφή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του νομικού προσώπου θα πρέπει να γίνεται
εξίσου αποδεκτή.

(59)

Οι ηλεκτρονικές σφραγίδες θα πρέπει να χρησιμεύουν ως απόδειξη ότι ένα ηλεκτρονικό έγγραφο έχει εκδοθεί
από ένα νομικό πρόσωπο, βεβαιώνοντας την προέλευση και την ακεραιότητα του εγγράφου.
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(60)

Οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης που εκδίδουν εγκεκριμένα πιστοποιητικά ηλεκτρονικής σφραγίδας θα
πρέπει να εφαρμόζουν τα μέτρα που απαιτούνται προκειμένου να μπορούν να προσδιορίζουν την ταυτότητα του
φυσικού προσώπου που εκπροσωπεί νομικό πρόσωπο στο οποίο χορηγείται το εγκεκριμένο πιστοποιητικό
ηλεκτρονικής σφραγίδας, όταν απαιτείται μια τέτοια εξακρίβωση σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο δικαστικής ή
διοικητικής διαδικασίας.

(61)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εξασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη διαφύλαξη των πληροφοριών για τη
διασφάλιση της νομικής εγκυρότητας της ηλεκτρονικής υπογραφής και των ηλεκτρονικών σφραγίδων για μεγάλα
χρονικά διαστήματα και για την εξασφάλιση πως θα μπορούν να επικυρωθούν ανεξάρτητα από τις
μελλοντικές τεχνολογικές αλλαγές.

(62)

Προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια των εγκεκριμένων ηλεκτρονικών χρονοσφραγίδων, ο παρών
κανονισμός θα πρέπει να απαιτεί τη χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής σφραγίδας ή προηγμένης ηλεκτρονικής
υπογραφής ή άλλης ισοδύναμης μεθόδου. Θεωρείται εύλογη η πρόβλεψη ότι η καινοτομία θα μπορέσει να
οδηγήσει σε νέες τεχνολογίες που θα έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν ισοδύναμο επίπεδο ασφάλειας για τις
χρονοσφραγίδες. Όποτε χρησιμοποι είται μέθοδος διαφορετική από την προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα ή την
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, θα πρέπει να εναπόκειται στον εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης
να αποδείξει, στην έκθεση αξιολόγησης της συμμόρ φωσης, ότι η μέθοδος αυτή εξασφαλίζει ισοδύναμο επίπεδο
ασφάλειας και είναι σύμφωνη με τις υποχρεώσεις που ορίζει ο παρών κανονισμός.

(63)

Τα ηλεκτρονικά έγγραφα είναι επίσης σημαντικά για την περαιτέρω ανάπτυξη των διασυνοριακών ηλεκτρονικών
συναλ λαγών στην εσωτερική αγορά. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίζει την αρχή ότι δεν θα πρέπει να
απορρίπτεται η ισχύς του ηλεκτρονικού εγγράφου με την αιτιολογία ότι είναι σε ηλεκτρονική μορφή,
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν θα απορρίπτεται μια ηλεκτρονική συναλλαγή με μόνη αιτιολόγηση το
γεγονός ότι το έγγραφο είναι σε ηλεκτρονική μορφή.

(64)

Η Επιτροπή, όταν ασχολείται με τις μορφές προηγμένων ηλεκτρονικών υπογραφών και σφραγίδων, θα πρέπει να
βασίζεται στις ισχύουσες πρακτικές, πρότυπα και νομοθεσίες και ιδίως στην απόφαση 2011/130/ΕΕ της
Επιτροπής (1).

(65)

Εκτός από την πιστοποίηση της γνησιότητας του εγγράφου που έχει εκδοθεί από το νομικό πρόσωπο, οι
ηλεκτρονικές σφραγίδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πιστοποίηση της γνησιότητας οποιουδήποτε
ψηφιακού περιουσιακού στοιχείου του νομικού προσώπου, όπως κώδικα λογισμικού ή διακομιστών.

(66)

Είναι σημαντικό να προβλεφθεί νομικό πλαίσιο που να διευκολύνει τη διασυνοριακή αναγνώριση της
ηλεκτρονικής υπηρεσίας συστημένης παράδοσης μεταξύ των υφιστάμενων εθνικών νομικών συστημάτων. Με τον
τρόπο αυτό μπορούν επίσης να δημιουργηθούν νέες εμπορικές ευκαιρίες για την προσφορά νέων
πανευρωπαϊκών ηλεκτρονικών υπηρεσιών συστημένης παράδοσης από τους ενωσιακούς παρόχους
υπηρεσιών εμπιστοσύνης.

(67)

Οι υπηρεσίες επαλήθευσης της ταυτότητας ιστοτόπων αποτελούν ένα μέσο με το οποίο ένας επισκέπτης του
ιστότοπου μπορεί να βεβαιωθεί ότι υπάρχει πραγματική και νόμιμη οντότητα πίσω από τον ιστότοπο. Οι
υπηρεσίες αυτές συμβάλ λουν στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και της πίστης στην άσκηση επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων σε απευθείας σύνδεση, διότι οι χρήστες θα έχουν εμπιστοσύνη σε έναν δικτυακό τόπο του
οποίου έχει επαληθευθεί η ταυτότητα. Η παροχή και η χρήση υπηρεσιών επαλήθευσης της ταυτότητας ιστοτόπων
είναι απολύτως εθελοντικές. Ωστόσο, προκειμέ νου η επαλήθευση της ταυτότητας ιστοτόπων να γίνει ένα
μέσο για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης, παρέχοντας βελτιωμένη εμπειρία στο χρήστη και συμβάλλοντας
στην περαιτέρω ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, ο παρών κανονι σμός θα πρέπει να θεσπίσει ελάχιστες
υποχρεώσεις ασφάλειας και ευθύνης για τους παρόχους και τις υπηρεσίες τους. Προς τον σκοπό αυτό, έχουν
ληφθεί υπόψη τα αποτελέσματα των υφιστάμενων βιομηχανικών πρωτοβουλιών, για παράδειγμα αρχών
πιστοποίησης/φόρουμ φυλλομετρητών — φόρουμ CA/Β. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να εμποδίζει
τη χρήση άλλων μέσων ή μεθόδων για την επαλήθευση της ταυτότητας ιστότοπου που δεν εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού ούτε θα πρέπει να εμποδίζει τους παρόχους υπηρεσιών επαλήθευσης της
ταυτότητας ιστοτόπων από τρίτες χώρες να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε πελάτες στην Ένωση. Ωστόσο, ένας
πάροχος από τρίτη χώρα θα πρέπει να επιδιώκει την αναγνώριση των υπηρεσιών του για την επαλήθευση της
ταυτότητας ιστοτόπων ως εγκεκριμένων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, μόνο εάν έχει συναφθεί διεθνής
συμφωνία μεταξύ της Ένωσης και της χώρας εγκατάστασης του παρόχου.

(68)

Η έννοια του «νομικού προσώπου» σύμφωνα με τις σχετικές με την εγκατάσταση διατάξεις της Συνθήκης
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) επιτρέπει στους οικονομικούς φορείς να επιλέγουν τη νομική
μορφή που θεωρούν κατάλληλη για την άσκηση της δραστηριότητάς τους. Κατά συνέπεια, ως «νομικά πρόσωπα»
κατά την έννοια της ΣΛΕΕ νοούνται όλες οι οντότητες που ιδρύονται σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους ή
διέπονται από αυτήν, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους.
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(69)

(1)

Τα θεσμικά και λοιπά όργανα, οι οργανισμοί και οι υπηρεσίες της Ένωσης ενθαρρύνονται να αναγνωρίζουν την
ηλε κτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό για
τους σκοπούς της διοικητικής συνεργασίας αξιοποιώντας ιδίως τις υφιστάμενες ορθές πρακτικές και τα
αποτελέσματα των υπό εξέλιξη σχεδίων στους τομείς που καλύπτει ο παρών κανονισμός.

Απόφαση 2011/130/ΕΕ της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2011, περί καθιέρωσης ελάχιστων απαιτήσεων για τη
διασυνοριακή επεξεργασία εγγράφων τα οποία έχουν υπογραφεί ηλεκτρονικά από αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με την οδηγία
2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 53
της 26.2.2011, σ. 66).
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(70)

Για να συμπληρωθούν ορισμένες λεπτομερείς τεχνικές πτυχές του παρόντος κανονισμού κατά τρόπο ευέλικτο και
ταχύ, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ σχετικά
με τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούν τα όργανα που είναι υπεύθυνα για την πιστοποίηση διατάξεων
δημιουργίας εγκεκριμένων ηλεκτρονικών υπογραφών. Έχει ιδιαίτερη σημασία να προβαίνει η Επιτροπή σε
κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο
εμπειρογνωμόνων. Κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα
πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(71)

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. Οι αρμο διότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1).

(72)

Κατά την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση ή εκτελεστικών πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως
υπόψη τα πρότυπα και τις τεχνικές προδιαγραφές που εκπονούνται από ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και
φορείς τυποποί ησης, ιδίως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο
Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI), το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) και τη Διεθνή Ένωση
Τηλεπικοινωνιών (ITU), με σκοπό να εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο ασφάλειας και διαλειτουργικότητας των
υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και εμπιστοσύνης.

(73)

Για λόγους ασφάλειας δικαίου και σαφήνειας, η οδηγία 1999/93/ΕΚ θα πρέπει να καταργηθεί.

(74)

Για να εξασφαλιστεί ασφάλεια δικαίου για τους φορείς της αγοράς που χρησιμοποιούν ήδη εγκεκριμένα
πιστοποιητικά εκδοθέντα από φυσικό πρόσωπο σύμφωνα με την οδηγία 1999/93/ΕΚ, είναι απαραίτητη η
πρόβλεψη επαρκούς μετα βατικής περιόδου. Ομοίως, θα πρέπει να προβλεφθούν μεταβατικά μέτρα για τις
ασφαλείς διατάξεις δημιουργίας υπο γραφών, των οποίων η συμμόρφωση έχει καθοριστεί σύμφωνα με την
οδηγία 1999/93/ΕΚ, καθώς και για τους παρόχους υπηρεσιών πιστοποίησης που εκδίδουν εγκεκριμένα
πιστοποιητικά πριν από την 1η Ιουλίου 2016. Τέλος, είναι επίσης απαραίτητο να παρασχεθούν στην Επιτροπή μέσα
για την έκδοση των εκτελεστικών πράξεων και των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων πριν από την ημερομηνία αυτή.

(75)

Οι ημερομηνίες εφαρμογής που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό δεν θίγουν τις υφιστάμενες υποχρεώσεις των
κρατών μελών βάσει της νομοθεσίας της Ένωσης, ιδίως σύμφωνα με την οδηγία 2006/123/ΕΚ.

(76)

Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη
μέλη και συνεπώς, λόγω της κλίμακας της δράσης, μπορούν όμως να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η
Ένωση δύναται να θεσπίζει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται
στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων
αυτών.

(77)

Έγινε διαβούλευση με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 2) και αυτός εξέδωσε
γνώμη στις 27 Σεπτεμβρίου 2012 (3),

(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου
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2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της
άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000,
σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα
όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών
(ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).
(3) ΕΕ C 28 της 30.1.2013, σ. 6.
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ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Αντικείμενο
Με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς παράλληλα με την επίτευξη ενός επαρκούς
επιπέδου ασφάλειας στα μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και στις υπηρεσίες εμπιστοσύνης, ο παρών
κανονισμός:
α) καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τα μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης φυσικών
και νομικών προσώπων που εμπίπτουν σε κοινοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης άλλου κράτους
μέλους·
β) θεσπίζει κανόνες για τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης, ιδίως για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και
γ) θεσπίζει νομικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές, τις ηλεκτρονικές σφραγίδες, τις ηλεκτρονικές
χρονοσφραγίδες, τα ηλεκτρονικά έγγραφα, τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες συστημένης παράδοσης και τις υπηρεσίες
πιστοποιητικών για την επαλή θευση της ταυτότητας ιστοτόπων.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής
1.
Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που κοινοποιούνται από κράτος
μέλος και στους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης που είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση.
2.
Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στην παροχή υπηρεσιών εμπιστοσύνης που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά
εντός κλειστών συστημάτων που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο ή από συμφωνίες μεταξύ καθορισμένων
μερών.
3.
Ο παρών κανονισμός δεν θίγει το εθνικό ή ενωσιακό δίκαιο σε ό,τι αφορά τη σύναψη και την ισχύ συμβάσεων ή
άλλων νομικών ή διαδικαστικών υποχρεώσεων ως προς τον τύπο.

Άρθρο 3
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1) «ηλεκτρονική ταυτοποίηση»: η διαδικασία χρήσης δεδομένων ταυτοποίησης προσώπου σε ηλεκτρονική μορφή
που αντι προσωπεύουν κατά τρόπο μοναδικό ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένα φυσικό πρόσωπο που
εκπροσωπεί ένα νομικό πρόσωπο·
2) «μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης»: υλική και/ή άυλη μονάδα η οποία περιέχει δεδομένα ταυτοποίησης
προσώπου και χρησιμοποιείται για την επαλήθευση ταυτότητας σε επιγραμμικές υπηρεσίες·
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3) «δεδομένα ταυτοποίησης προσώπου»: δέσμη δεδομένων που επιτρέπει την εξακρίβωση της ταυτότητας φυσικού ή
νομικού προσώπου ή φυσικού προσώπου που εκπροσωπεί νομικό πρόσωπο·
4) «σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης»: σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης στο πλαίσιο του οποίου εκδίδονται
μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή σε φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν
νομικά πρόσωπα·
5) «επαλήθευση ταυτότητας»: ηλεκτρονική διαδικασία που επιτρέπει να επιβεβαιωθεί η ηλεκτρονική ταυτοποίηση φυσικού
ή νομικού προσώπου ή της προέλευσης και της ακεραιότητας δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή·
6) «βασιζόμενο μέρος»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο βασίζεται σε ηλεκτρονική ταυτοποίηση ή σε υπηρεσία
εμπιστο σύνης·
7) «φορέας του δημόσιου τομέα»: οι κρατικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου ή οι
ενώσεις ενός ή περισσότερων τέτοιων αρχών ή ενός ή περισσότερων φορέων δημοσίου δικαίου, ή ιδιωτική
οντότητα που έχει εξουσιοδοτηθεί από τουλάχιστον μία από τις εν λόγω αρχές, φορείς ή ενώσεις να παρέχει
δημόσιες υπηρεσίες, όταν ενεργεί υπό αυτή την ιδιότητα·
8) «οργανισμός δημοσίου δικαίου»: όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 4 της οδηγίας
2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1)·
9) «υπογράφων»: φυσικό πρόσωπο που δημιουργεί ηλεκτρονική υπογραφή·
10) «ηλεκτρονική υπογραφή»: δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή τα οποία είναι συνημμένα σε άλλα ηλεκτρονικά
δεδομένα ή συσχετίζονται λογικά με άλλα δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή και τα οποία χρησιμοποιούνται από τον
υπογράφοντα για να υπογράφει·
11) «προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή»: ηλεκτρονική υπογραφή που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του άρθρου
26·
12) «εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή»: προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που δημιουργείται από εγκεκριμένη
διάταξη δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής και η οποία βασίζεται σε εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής
υπογραφής·
13) «δεδομένα δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής»: μοναδικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται από τον υπογράφοντα για
τη δημιουργία ηλεκτρονικής υπογραφής·
14) «πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής»: ηλεκτρονική βεβαίωση που συνδέει τα δεδομένα επικύρωσης
ηλεκτρονικής υπογραφής με φυσικό πρόσωπο και επιβεβαιώνει τουλάχιστον το όνομα ή το ψευδώνυμο του εν
λόγω προσώπου·
15) «εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής»: πιστοποιητικό ηλεκτρονικών υπογραφών που εκδίδεται από
εγκε κριμένο πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης και πληροί τις οριζόμενες στο παράρτημα I απαιτήσεις·
16) «υπηρεσία εμπιστοσύνης»: ηλεκτρονική υπηρεσία, συνήθως παρεχόμενη έναντι αμοιβής, η οποία συνίσταται:
α) στη δημιουργία, εξακρίβωση και επικύρωση ηλεκτρονικών υπογραφών, ηλεκτρονικών σφραγίδων ή ηλεκτρονικών
χρονο σφραγίδων, ηλεκτρονικών υπηρεσιών συστημένης παράδοσης και πιστοποιητικών που σχετίζονται με
τις υπηρεσίες αυτές, ή
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β) στη δημιουργία, εξακρίβωση και επικύρωση πιστοποιητικών για επαλήθευση της ταυτότητας ιστοτόπων, ή
γ) στη διαφύλαξη ηλεκτρονικών υπογραφών, σφραγίδων ή πιστοποιητικών που σχετίζονται με τις υπηρεσίες
αυτές·
17) «εγκεκριμένη υπηρεσία εμπιστοσύνης»: υπηρεσία εμπιστοσύνης η οποία πληροί τις εφαρμοστέες απαιτήσεις που
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό·
(1) Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις
δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65).
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18) «οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης»: οργανισμός, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 13 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 765/2008, ο οποίος έχει διαπιστευθεί σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό ως ικανός να αξιολογεί τη
συμμόρφωση εγκεκριμένων παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης και των εγκεκριμένων υπηρεσιών εμπιστοσύνης
που παρέχουν·
19) «πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει μία ή περισσότερες υπηρεσίες
εμπιστοσύνης είτε ως εγκεκριμένος είτε ως μη εγκεκριμένος πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης·
20) «εγκεκριμένος πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης»: ο πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης ο οποίος παρέχει μία ή
περισσότερες εγκεκριμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης και έχει αναγνωριστεί ως τέτοιος από τον εποπτικό φορέα·
21) «προϊόν»: το υλικό ή το λογισμικό ή τα συναφή συστατικά στοιχεία υλικού ή λογισμικού τα οποία
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών εμπιστοσύνης·
22) «διάταξη δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής»: διατεταγμένο υλικό ή λογισμικό που χρησιμοποιείται για τη
δημιουργία ηλεκτρονικής υπογραφής·
23) «εγκεκριμένη διάταξη δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής»: διάταξη δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής που
πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήματος II·
24) «δημιουργός σφραγίδας»: νομικό πρόσωπο που δημιουργεί ηλεκτρονική σφραγίδα·
25) «ηλεκτρονική σφραγίδα»: δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή τα οποία είναι συνημμένα σε άλλα ηλεκτρονικά
δεδομένα ή συσχετίζονται λογικά με άλλα δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή, με σκοπό τη διασφάλιση της
προέλευσης και της ακεραι ότητάς τους·
26) «προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα»: ηλεκτρονική σφραγίδα που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του άρθρου 36·
27) «εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα»: προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα που δημιουργείται από εγκεκριμένη διάταξη
δημι ουργίας ηλεκτρονικής σφραγίδας και η οποία βασίζεται σε εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής
σφραγίδας·
28) «δεδομένα δημιουργίας ηλεκτρονικής σφραγίδας»: μοναδικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται από τον δημιουργό
της ηλεκτρονικής σφραγίδας για τη δημιουργία ηλεκτρονικής σφραγίδας·
29) «πιστοποιητικό ηλεκτρονικής σφραγίδας»: ηλεκτρονική βεβαίωση που συνδέει τα δεδομένα επικύρωσης ηλεκτρονικής
σφρα γίδας με νομικό πρόσωπο και επιβεβαιώνει το όνομα του εν λόγω προσώπου·
30) «εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής σφραγίδας»: πιστοποιητικό ηλεκτρονικής σφραγίδας που εκδίδεται από
εγκεκρι μένο πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης και πληροί τις οριζόμενες στο παράρτημα III απαιτήσεις·
31) «διάταξη δημιουργίας ηλεκτρονικής σφραγίδας»: διατεταγμένο υλικό ή λογισμικό που χρησιμοποιείται για τη
δημιουργία ηλεκτρονικής σφραγίδας·
32) «εγκεκριμένη διάταξη δημιουργίας ηλεκτρονικής σφραγίδας»: διάταξη δημιουργίας ηλεκτρονικής σφραγίδας που πληροί
κατ’ αναλογία τις οριζόμενες στο παράρτημα II απαιτήσεις·
33) «ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα»: δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή τα οποία συνδέουν άλλα δεδομένα σε ηλεκτρονική
μορφή με ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο, τεκμηριώνοντας ότι τα εν λόγω δεδομένα υπήρχαν κατά το χρονικό
σημείο εκείνο·
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34) «εγκεκριμένη ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα»: ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα που πληροί τις οριζόμενες στο άρθρο 42
απαι τήσεις·
35) «ηλεκτρονικό έγγραφο»: οποιοδήποτε περιεχόμενο έχει αποθηκευτεί σε ηλεκτρονική μορφή και ειδικότερα ως κείμενο ή
με ηχητική, οπτική ή οπτικοακουστική εγγραφή·
36) «ηλεκτρονική υπηρεσία συστημένης παράδοσης»: υπηρεσία η οποία καθιστά δυνατή τη διαβίβαση δεδομένων μεταξύ
τρίτων μερών με ηλεκτρονικά μέσα και παρέχει τεκμήρια σχετικά με τον χειρισμό των διαβιβαζόμενων δεδομένων,
περιλαμβανο μένης απόδειξης της αποστολής και της παραλαβής των δεδομένων, και η οποία προστατεύει τα
διαβιβαζόμενα δεδομένα από τον κίνδυνο απώλειας, κλοπής, βλάβης ή τροποποίησης τους χωρίς άδεια·
37) «εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπηρεσία συστημένης παράδοσης»: ηλεκτρονική υπηρεσία συστημένης παράδοσης που
πληροί τις οριζόμενες στο άρθρο 44 απαιτήσεις·
38) «πιστοποιητικό γνησιότητας ιστότοπου»: βεβαίωση η οποία επιτρέπει την επαλήθευση της γνησιότητας ενός ιστότοπου
και συνδέει τον ιστότοπο με το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό·
39) «εγκεκριμένο πιστοποιητικό για την επαλήθευση της γνησιότητας ιστότοπου»: πιστοποιητικό για την επαλήθευση
της γνησιότητας ιστότοπου που εκδίδεται από αναγνωρισμένο πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης και πληροί τις
οριζόμενες στο παράρτημα IV απαιτήσεις·
40) «δεδομένα επικύρωσης»: δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την επικύρωση ηλεκτρονικής υπογραφής ή
ηλεκτρονικής σφραγίδας·
41) «επικύρωση»: η διαδικασία ελέγχου και επιβεβαίωσης ότι μια ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα είναι
έγκυρη.
Άρθρο 4
Αρχές της εσωτερικής αγοράς
1.
Δεν υφίσταται κανένας περιορισμός στην παροχή υπηρεσιών εμπιστοσύνης στην επικράτεια κράτους μέλους από
πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης που είναι εγκατεστημένος σε άλλα κράτη μέλη για λόγους που εμπίπτουν στους
τομείς οι οποίοι καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.
2.
Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες εμπιστοσύνης που συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό επιτρέπεται να
κυκλοφορούν ελεύθερα στην εσωτερική αγορά.

Άρθρο 5
Επεξεργασία και προστασία δεδομένων
1.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διενεργείται σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ.

2.
Με την επιφύλαξη των εννόμων συνεπειών των ψευδωνύμων δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, η χρήση
ψευδωνύμων στις ηλεκτρονικές συναλλαγές δεν απαγορεύεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ

Άρθρο 6
Αμοιβαία αναγνώριση
1.
Όταν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή την εθνική διοικητική πρακτική, απαιτούνται ηλεκτρονική
ταυτοποίηση με τη χρήση μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και επαλήθευση της ταυτότητας για την απόκτηση
πρόσβασης σε υπηρεσία η οποία παρέχεται επιγραμμικά από φορέα του δημόσιου τομέα σε ορισμένο κράτος μέλος, το
μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης το οποίο έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος αναγνωρίζεται στο πρώτο κράτος μέλος
για τους σκοπούς της διασυνοριακής επαλήθευσης ταυτότητας για την εν λόγω υπηρεσία που προσφέρεται
επιγραμμικά, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α) το εν λόγω μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης εκδίδεται στο πλαίσιο συστήματος ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που
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περιλαμβάνεται στον κατάλογο τον οποίο δημοσιεύει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 9·
β) το επίπεδο διασφάλισης του εν λόγω μέσου ηλεκτρονικής ταυτοποίησης αντιστοιχεί σε επίπεδο διασφάλισης ίσο ή
ανώτερο από αυτό που απαιτείται από τον οικείο φορέα του δημόσιου τομέα για την επιγραμμική πρόσβαση στην εν
λόγω υπηρεσία στο πρώτο κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι το επίπεδο διασφάλισης του εν λόγω μέσου
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης αντιστοιχεί στο βασικό ή το υψηλό επίπεδο διασφάλισης·
γ) ο οικείος φορέας του δημόσιου τομέα χρησιμοποιεί το βασικό ή το υψηλό επίπεδο διασφάλισης για την πρόσβαση
σε αυτή την επιγραμμική υπηρεσία.
Η έγκριση αυτή πραγματοποιείται το αργότερο 12 μήνες αφότου η Επιτροπή δημοσιεύσει τον κατάλογο που
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο α).
2.
Το μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που εκδίδεται στο πλαίσιο συστήματος ηλεκτρονικής ταυτοποίησης
περιλαμβανόμε νου στον κατάλογο που δημοσιεύεται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 9 και το οποίο
αντιστοιχεί στο χαμηλό επίπεδο διασφάλισης μπορεί να αναγνωρίζεται από φορείς του δημόσιου τομέα για τους
σκοπούς της διασυνοριακής επαλήθευσης ταυτότητας για την υπηρεσία που παρέχεται επιγραμμικά από τους εν
λόγω φορείς.

Άρθρο 7
Επιλεξιμότητα για την κοινοποίηση των συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης
Ένα σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης είναι επιλέξιμο για κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 εάν
πληρού νται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) τα μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης στο πλαίσιο του συστήματος ηλεκτρονικής ταυτοποίησης εκδίδονται:
i) από το κοινοποιούν κράτος μέλος,
ii) με εντολή του κοινοποιούντος κράτους μέλους, ή
iii) ανεξάρτητα από το κοινοποιούν κράτος μέλος και είναι αναγνωρισμένα από το κράτος αυτό·

β) τα μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που εκδίδονται στο πλαίσιο του συστήματος ηλεκτρονικής ταυτοποίησης
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πρόσβαση τουλάχιστον σε μία υπηρεσία που παρέχεται από φορέα του δημόσιου
τομέα που απαιτεί ηλεκτρονική ταυτοποίηση στο κοινοποιούν κράτος μέλος·
γ) το σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και τα μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που εκδίδονται βάσει αυτού
πληρούν τις απαιτήσεις ενός τουλάχιστον από τα επίπεδα διασφάλισης τα οποία παρατίθενται στην εκτελεστική πράξη
που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3·
δ) το κοινοποιούν κράτος μέλος διασφαλίζει ότι τα δεδομένα ταυτοποίησης προσώπου που αντιπροσωπεύουν κατά
τρόπο μοναδικό το εν λόγω πρόσωπο αποδίδονται, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τα πρότυπα και τις
διαδικασίες για το οικείο επίπεδο διασφάλισης που ορίζονται στην εκτελεστική πράξη του άρθρου 8 παράγραφος
3, στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 3 σημείο 1 κατά την έκδοση του μέσου ηλεκτρονικής
ταυτοποίησης στο πλαίσιο του εν λόγω συστήματος·
ε) το μέρος που εκδίδει το μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης στο πλαίσιο του εν λόγω συστήματος διασφαλίζει ότι το
μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης αποδίδεται στο πρόσωπο που αναφέρεται στο στοιχείο δ) του παρόντος άρθρου
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τα πρότυπα και τις διαδικασίες για το οικείο επίπεδο διασφάλισης που
ορίζονται στην εκτελεστική πράξη του άρθρου 8 παράγραφος 3·
στ) το κοινοποιούν κράτος μέλος εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα της επαλήθευσης της ταυτότητας επιγραμμικά, ώστε
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κάθε βασιζόμενο μέρος που είναι εγκατεστημένο στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους να μπορεί να επιβεβαιώνει
τα δεδομένα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης προσώπου τα οποία έχει λάβει σε ηλεκτρονική μορφή.
Για τα βασιζόμενα μέρη, εκτός από τους φορείς του δημόσιου τομέα, το κοινοποιούν κράτος μέλος μπορεί να ορίσει
τους όρους πρόσβασης στην εν λόγω επαλήθευση της ταυτότητας. Η εν λόγω διασυνοριακή επαλήθευση
ταυτότητας παρέχεται δωρεάν όταν διενεργείται σε σχέση με υπηρεσία που παρέχεται επιγραμμικά από
φορέα του δημόσιου τομέα.
Τα κράτη μέλη δεν επιβάλλουν ειδικές τεχνικές απαιτήσεις δυσανάλογου χαρακτήρα στα βασιζόμενα μέρη που
προτίθενται να προβούν σε τέτοια επαλήθευση ταυτότητας όταν οι εν λόγω απαιτήσεις αποτρέπουν ή
παρεμποδίζουν σημαντικά τη διαλειτουργικότητα των κοινοποιηθέντων συστημάτων ηλεκτρονικής
ταυτοποίησης·
ζ) τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1, το κοινοποιούν κράτος
μέλος παρέχει στα άλλα κράτη μέλη, για τους σκοπούς που αφορούν την υποχρέωση του άρθρου 12 παράγραφος
5, περιγραφή του εν λόγω συστήματος σύμφωνα με τις διαδικαστικές λεπτομέρειες που καθορίζονται με τις
εκτελεστικές πράξεις του άρθρου 12 παράγραφος 7·
η) το σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης πληροί τις απαιτήσεις της εκτελεστικής πράξης του άρθρου 12 παράγραφος
8.
Άρθρο 8
Επίπεδα διασφάλισης των συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης
1.
Το σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που κοινοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 προσδιορίζει
το επίπεδο διασφάλισης —χαμηλό, βασικό και/ή υψηλό— των μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που εκδίδονται στο
πλαίσιό του.

2.

Το χαμηλό, το βασικό και το υψηλό επίπεδο διασφάλισης πληρούν αντιστοίχως τα ακόλουθα κριτήρια:

α) το χαμηλό επίπεδο διασφάλισης αναφέρεται σε μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, εκδιδόμενο στο πλαίσιο
συστήματος ηλεκτρονικής ταυτοποίησης το οποίο παρέχει ικανό βαθμό εμπιστοσύνης στην ταυτότητα που
επικαλείται ή δηλώνει ένα πρόσωπο και στο οποίο αποδίδεται χαρακτηρισμός βάσει των σχετικών τεχνικών
προδιαγραφών, προτύπων και διαδικασιών, περιλαμβανομένων των τεχνικών ελέγχων, σκοπός των οποίων είναι η
ικανή μείωση του κινδύνου κατάχρησης ή αλλοίωσης της ταυτότητας·
β) το βασικό επίπεδο διασφάλισης αναφέρεται σε μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης εκδιδόμενο στο πλαίσιο
συστήματος ηλε κτρονικής ταυτοποίησης, το οποίο παρέχει βασικό βαθμό εμπιστοσύνης στην ταυτότητα που
επικαλείται ή δηλώνει ένα πρόσωπο και στο οποίο αποδίδεται χαρακτηρισμός βάσει των σχετικών τεχνικών
προδιαγραφών, προτύπων και διαδικασιών, περιλαμβανομένων των τεχνικών ελέγχων, σκοπός των οποίων είναι η
ικανή μείωση του κινδύνου κατάχρησης ή αλλοίωσης της ταυτότητας·
γ) το υψηλό επίπεδο διασφάλισης αναφέρεται σε μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης εκδιδόμενο στο πλαίσιο
συστήματος ηλε κτρονικής ταυτοποίησης το οποίο παρέχει υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης στην ταυτότητα που
επικαλείται ή δηλώνει ένα πρόσωπο και στο οποίο αποδίδεται χαρακτηρισμός βάσει των σχετικών τεχνικών
προδιαγραφών, προτύπων και διαδικασιών, περιλαμβανομένων των τεχνικών ελέγχων, σκοπός των οποίων είναι η
αποτροπή της κατάχρησης ή της αλλοίωσης της ταυτότητας.
3.
Έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2015, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών διεθνών προτύπων και με την
επιφύλαξη της παραγράφου 2, η Επιτροπή εκδίδει, με εκτελεστικές πράξεις, τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές, τα
πρότυπα και τις διαδικασίες βάσει των οποίων καθορίζονται τα επίπεδα διασφάλισης —χαμηλό, βασικό και υψηλό— των
μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης για τους σκοπούς της παραγράφου 1.
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Οι εν λόγω ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές, πρότυπα και διαδικασίες καθορίζονται με κριτήριο την αξιοπιστία και την
ποιότητα των ακόλουθων στοιχείων:
α) της διαδικασίας απόδειξης και εξακρίβωσης της ταυτότητας φυσικών ή νομικών προσώπων που ζητούν την έκδοση
μέσου ηλεκτρονικής ταυτοποίησης·
β) της διαδικασίας έκδοσης του μέσου ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που έχει ζητηθεί·
γ) του μηχανισμού επαλήθευσης της ταυτότητας, μέσω του οποίου το φυσικό ή νομικό πρόσωπο χρησιμοποιεί το
μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης για να βεβαιώσει την ταυτότητά του έναντι βασιζόμενου μέρους·
δ) της οντότητας που εκδίδει το μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης·
ε) κάθε άλλου φορέα που συμμετέχει στην αίτηση για την έκδοση του μέσου ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, και
στ) των τεχνικών προδιαγραφών και των προδιαγραφών ασφάλειας του εκδιδόμενου μέσου ηλεκτρονικής
ταυτοποίησης.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 48
παρά γραφος 2.
Άρθρο 9
Κοινοποίηση
1.
Το κοινοποιούν κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τις ακόλουθες πληροφορίες και τυχόν μεταγενέστερες
τροποποι ήσεις τους, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση:

α) περιγραφή του συστήματος ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, με αναφορά, μεταξύ άλλων, στα επίπεδα διασφάλισής του,
στον εκδότη ή τους εκδότες των μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης στο πλαίσιο του συστήματος·
β) το εφαρμοστέο καθεστώς εποπτείας και πληροφορίες για το καθεστώς ευθύνης όσον αφορά τα εξής:
i) το μέρος που εκδίδει το μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, και
ii) το μέρος που χειρίζεται τη διαδικασία επαλήθευσης της ταυτότητας·

γ) την αρχή ή τις αρχές που είναι υπεύθυνες για το σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης·
δ) πληροφορίες σχετικά με την οντότητα ή τις οντότητες που διαχειρίζονται την καταγραφή των μοναδικών δεδομένων
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης προσώπου·
ε) περιγραφή του τρόπου με τον οποίο πληρούνται οι απαιτήσεις των εκτελεστικών πράξεων του άρθρου 12
παράγραφος 8· στ) περιγραφή της επαλήθευσης ταυτότητας που αναφέρεται στο άρθρο 7 στοιχείο στ)·
ζ) τις ρυθμίσεις για την αναστολή ή την ανάκληση είτε του κοινοποιούμενου συστήματος ηλεκτρονικής ταυτοποίησης ή
της επαλήθευσης ταυτότητας είτε των σχετικών τμημάτων αυτών που έχουν εκτεθεί σε κίνδυνο.
2.
Ένα έτος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των εκτελεστικών πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 8
παράγραφος 3 και στο άρθρο 12 παράγραφος 8, η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
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Ένωσης τον κατάλογο των συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που κοινοποιήθηκαν σύμφωνα με την
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και τις βασικές πληροφορίες για αυτά.
3.
Εάν η Επιτροπή λάβει κοινοποίηση μετά την πάροδο της αναφερόμενης στην παράγραφο 2 περιόδου, δημοσιεύει
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις τροποποιήσεις του καταλόγου της παραγράφου 2 εντός δύο
μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της εν λόγω κοινοποίησης.
4.
Ένα κράτος μέλος μπορεί να υποβάλει στην Επιτροπή αίτημα για να διαγραφεί από τον κατάλογο της
παραγράφου 2 το σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που έχει κοινοποιήσει. Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις αντίστοιχες τροποποιήσεις του καταλόγου εντός μηνός από την ημερομηνία
παραλαβής του αιτήματος του κράτους μέλους.
5.
Η Επιτροπή μπορεί να καθορίζει, με εκτελεστικές πράξεις, τις περιστάσεις, τους μορφότυπους και τις διαδικασίες
για την κοινοποίηση βάσει της παραγράφου 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία
εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 48 παράγραφος 2.

Άρθρο 10
Παραβίαση ασφάλειας
1.
Όταν είτε το σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1
είτε η επαλήθευση ταυτότητας που αναφέρεται στο άρθρο 7 στοιχείο στ) έχουν παραβιαστεί ή εκτεθεί μερικώς σε
κίνδυνο κατά τρόπο που θίγει την αξιοπιστία της διασυνοριακής επαλήθευσης ταυτότητας του εν λόγω συστήματος, το
κοινοποιούν κράτος μέλος αναστέλλει ή ανακαλεί χωρίς καθυστέρηση την εν λόγω διασυνοριακή επαλήθευση
ταυτότητας ή τα σχετικά τμήματα που έχουν εκτεθεί σε κίνδυνο και ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την
Επιτροπή.
2.
Όταν αντιμετωπιστεί η παραβίαση ή η έκθεση σε κίνδυνο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το κοινοποιούν
κράτος μέλος αποκαθιστά τη διασυνοριακή επαλήθευση ταυτότητας και ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την
Επιτροπή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
3.
Αν η παραβίαση ή ο κίνδυνος που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν αντιμετωπιστούν εντός τριών μηνών από
την αναστολή ή την ανάκληση, το κοινοποιούν κράτος μέλος κοινοποιεί στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή την
απόσυρση του συστήματος ηλεκτρονικής ταυτοποίησης.

Η Επιτροπή δημοσιεύει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις
αντίστοιχες τροποποιήσεις του καταλόγου του άρθρου 9 παράγραφος 2.
Άρθρο 11
Ευθύνη
1.
Το κοινοποιούν κράτος μέλος ευθύνεται για τη ζημία που προκαλείται από πρόθεση ή από αμέλεια σε οποιοδήποτε
φυσικό ή νομικό πρόσωπο λόγω μη συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις του που προβλέπονται στο άρθρο 7 στοιχεία
δ) και στ) στο πλαίσιο διασυνοριακής συναλλαγής.
2.
Το μέρος που εκδίδει το μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης ευθύνεται για τη ζημία που προκαλείται από πρόθεση
ή από αμέλεια σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο λόγω μη συμμόρφωσης προς την υποχρέωσή του που
προβλέπεται στο άρθρο 7 στοιχείο ε) στο πλαίσιο διασυνοριακής συναλλαγής.
3.
Το μέρος που χειρίζεται τη διαδικασία επαλήθευσης της ταυτότητας ευθύνεται για τη ζημία που προκαλείται από
πρόθεση ή από αμέλεια σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο λόγω μη διασφάλισης της ορθής λειτουργίας της
επαλήθευσης της ταυτότητας που αναφέρεται στο άρθρο 7 στοιχείο στ) στο πλαίσιο διασυνοριακής
συναλλαγής.
4.

Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 εφαρμόζονται σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες περί ευθύνης.

5.
Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 ισχύουν με την επιφύλαξη της προβλεπόμενης από το εθνικό δίκαιο ευθύνης των
μερών συναλλαγής στην οποία χρησιμοποιούνται μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που εμπίπτουν στο πλαίσιο του
κοινοποιημένου συστήματος ηλεκτρονικής ταυτοποίησης το οποίο έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 9
παράγραφος 1.

Άρθρο 12

[100]

Συνεργασία και διαλειτουργικότητα
1.
Τα εθνικά συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που κοινοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1
είναι διαλειτουργικά.
2.

Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 θεσπίζεται πλαίσιο διαλειτουργικότητας.

3.

Το πλαίσιο διαλειτουργικότητας πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

α) έχει στόχο να είναι τεχνολογικά ουδέτερο και δεν κάνει διακρίσεις μεταξύ συγκεκριμένων εθνικών τεχνικών λύσεων
για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση εντός του κράτους μέλους·
β) ακολουθεί τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, όταν αυτό είναι εφικτό·
γ) διευκολύνει την από σχεδίου εφαρμογή της αρχής της προστασίας της ιδιωτικής ζωής, και
δ) εξασφαλίζει την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ.
4.

Το πλαίσιο διαλειτουργικότητας περιλαμβάνει τα εξής:

α) αναφορά ελάχιστων τεχνικών απαιτήσεων σχετικά με τα επίπεδα διασφάλισης που προβλέπονται στο άρθρο 8·
β) αντιστοίχιση των εθνικών επιπέδων διασφάλισης των κοινοποιημένων συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης με τα
επίπεδα διασφάλισης που προβλέπονται στο άρθρο 8·
γ) αναφορά ελάχιστων τεχνικών απαιτήσεων για τη διαλειτουργικότητα·
δ) αναφορά σε ένα ελάχιστο σύνολο δεδομένων ταυτοποίησης προσώπου που αντιπροσωπεύουν κατά τρόπο μοναδικό
ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο και διατίθενται από τα συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης·
ε) κανονισμό λειτουργίας·
στ) ρυθμίσεις για την επίλυση διαφορών,
και ζ) κοινά πρότυπα λειτουργικής
ασφάλειας.
5.

Τα κράτη μέλη συνεργάζονται ως προς τα ακόλουθα:

α) τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που κοινοποιούν σύμφωνα με το άρθρο 9
παράγραφος 1
και των συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που προτίθενται να κοινοποιήσουν,
και β) την ασφάλεια των συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης.
6.

Η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών περιλαμβάνει τα εξής:

α) ανταλλαγή πληροφοριών, πείρας και καλών πρακτικών σχετικά με τα συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και ιδίως σε
ό,τι αφορά τις τεχνικές απαιτήσεις σχετικά με τη διαλειτουργικότητα και τα επίπεδα διασφάλισης·
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β) ανταλλαγή πληροφοριών, πείρας και καλών πρακτικών όσον αφορά την εφαρμογή των επιπέδων διασφάλισης των
συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που προβλέπονται στο άρθρο 8·
γ) αξιολόγηση από ομοτίμους των συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
παρόντος κανονισμού, και
δ) εξέταση των σχετικών εξελίξεων στον τομέα της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης.
7.
Έως τις 18 Μαρτίου 2015 η Επιτροπή καθορίζει, με εκτελεστικές πράξεις, τις αναγκαίες διαδικαστικές
λεπτομέρειες προκειμένου να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών που αναφέρεται στις
παραγράφους 5 και 6, με σκοπό την προώθηση υψηλού επιπέδου εμπιστοσύνης και ασφάλειας αντίστοιχου με
το βαθμό κινδύνου.

8.
Έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2015 και για τον σκοπό της θέσπισης ενιαίων όρων για την εφαρμογή της
απαίτησης που προβλέπεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σχετικά με το πλαίσιο
διαλειτουργικότητας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 4, με την επιφύλαξη των κριτηρίων της παραγράφου 3 και
λαμβανομένων υπόψη των αποτελεσμάτων της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών.
9.
Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 7 και 8 του παρόντος άρθρου εκδίδονται σύμφωνα
με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 48 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1
Γενικές διατάξεις
Άρθρο 13
Ευθύνη και βάρος απόδειξης
1.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης ευθύνονται για ζημία που
προκαλείται από πρόθεση ή από αμέλεια σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο λόγω μιας μη συμμόρφωσης προς
τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επικαλείται τη ζημία του πρώτου εδαφίου φέρει το βάρος για την απόδειξη της
πρόθεσης ή της αμέλειας μη εγκεκριμένου παρόχου υπηρεσιών εμπιστοσύνης.

Τεκμαίρεται ότι συντρέχει πρόθεση ή αμέλεια εγκεκριμένου παρόχου υπηρεσιών εμπιστοσύνης, εκτός εάν ο εν λόγω
εγκεκριμένος πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης αποδείξει ότι η ζημία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο προκλήθηκε
χωρίς να συντρέχει πρόθεση ή αμέλειά του.

2.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης ενημερώνουν εκ των προτέρων και με τον
αρμόζοντα τρόπο τους πελάτες τους σχετικά με τους περιορισμούς όσον αφορά τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχουν και
στις περιπτώσεις που οι περιορισμοί αυτοί είναι αναγνωρίσιμοι στους τρίτους, οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης δεν
ευθύνονται για ζημίες που προκαλούνται από χρήση των υπηρεσιών καθ’ υπέρβαση των δηλωθέντων
περιορισμών.

3.

Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες περί ευθύνης.
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Άρθρο 14
Διεθνείς πτυχές
1.
Οι υπηρεσίες εμπιστοσύνης που παρέχονται από παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης εγκατεστημένους σε τρίτες
χώρες αναγνωρίζονται ως νομικά ισοδύναμες προς τις εγκεκριμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης που παρέχονται από
εγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης εγκατεστημένους εντός της Ένωσης, εφόσον οι υπηρεσίες
εμπιστοσύνης που προέρχονται από την τρίτη χώρα αναγνωρίζονται δυνάμει συμφωνίας που έχει συναφθεί μεταξύ της
Ένωσης και της εν λόγω τρίτης χώρας ή διεθνούς οργανισμού σύμφωνα με το άρθρο 218 ΣΛΕΕ.
2.

Οι συμφωνίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διασφαλίζουν, ιδίως, τα εξής:

α) ότι οι απαιτήσεις που εφαρμόζονται στους εγκατεστημένους στην Ένωση παρόχους εγκεκριμένων υπηρεσιών
εμπιστοσύνης καθώς και στις εγκεκριμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης που αυτοί παρέχουν τηρούνται από τους
παρόχους υπηρεσιών εμπι στοσύνης στην τρίτη χώρα ή τους διεθνείς οργανισμούς που είναι συμβαλλόμενα μέρη
των συμφωνιών, όπως επίσης και από τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης που αυτοί παρέχουν·
β) ότι οι εγκεκριμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης που παρέχονται από εγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης
εγκατε στημένους στην Ένωση αναγνωρίζονται ως νομικά ισοδύναμες με τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης που παρέχονται
από παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης στην τρίτη χώρα ή τον διεθνή οργανισμό που είναι συμβαλλόμενο
μέρος των συμφωνιών.
Άρθρο 15
Προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρίες
Εφόσον είναι εφικτό, οι υπηρεσίες εμπιστοσύνης που παρέχονται και τα προϊόντα τελικού χρήστη που
χρησιμοποιούνται στην παροχή των υπηρεσιών αυτών θα πρέπει να είναι προσβάσιμα για άτομα με αναπηρίες.
Άρθρο 16
Κυρώσεις
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που εφαρμόζονται σε περίπτωση παράβασης του παρόντος
κανονι σμού. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.
ΤΜΗΜΑ 2
Εποπτεία
Άρθρο 17
Εποπτικός φορέας
1.
Τα κράτη μέλη ορίζουν εποπτικό φορέα εγκατεστημένο στην επικράτειά τους - ή, κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας
με άλλο κράτος μέλος, εποπτικό φορέα εγκατεστημένο στο κράτος μέλος αυτό. Ο εν λόγω φορέας είναι υπεύθυνος για
την άσκηση καθηκόντων εποπτείας στο κράτος μέλος που τον ορίζει.

Στους εποπτικούς φορείς ανατίθενται οι αναγκαίες εξουσίες και διατίθενται επαρκείς πόροι για την άσκηση των καθηκόντων
τους.
2.
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα ονόματα και τις διευθύνσεις των αντίστοιχων εποπτικών φορέων που
έχουν ορίσει.

3.

Ο εποπτικός φορέας έχει τον ακόλουθο ρόλο:
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α) εποπτεύει τους εγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτεια του
κράτους μέλους που τους έχει ορίσει, προκειμένου να διασφαλίζει, με εκ των προτέρων και εκ των υστέρων εποπτικές
δραστηριότητες, ότι οι εν λόγω εγκεκριμένοι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης και οι εγκεκριμένες υπηρεσίες
εμπιστοσύνης που παρέχουν πληρούν τις απαιτήσεις που θεσπίζει ο παρών κανονισμός·
β) αναλαμβάνει δράση, όταν είναι αναγκαίο, σχετικά με μη εγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης που είναι
εγκατε στημένοι στην επικράτεια του κράτους μέλους που τον έχει ορίσει, με εκ των υστέρων εποπτικές δραστηριότητες,
όταν γίνεται αποδέκτης πληροφοριών σύμφωνα με τις οποίες οι εν λόγω εγκεκριμένοι πάροχοι υπηρεσιών
εμπιστοσύνης ή οι υπηρεσίες εμπιστοσύνης που παρέχουν εικάζεται ότι δεν πληρούν τις απαιτήσεις που
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.
4.
Για τους σκοπούς της παραγράφου 3 και με την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται σε αυτήν, ο
εποπτικός φορέας έχει καθήκον, ιδίως:

α) να συνεργάζεται με άλλους εποπτικούς φορείς και να τους παρέχει βοήθεια, σύμφωνα με το άρθρο 18·
β) να αναλύει τις εκθέσεις αξιολόγησης της συμμόρφωσης που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 και στο άρθρο
21
παράγραφος 1·
γ) να ενημερώνει τους λοιπούς εποπτικούς φορείς και το κοινό σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης της ασφάλειας ή
απώλειας της ακεραιότητας σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2·
δ) να αναφέρει στην Επιτροπή σχετικά με τις κύριες δραστηριότητές του σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος
άρθρου·
ε) να διενεργεί ελέγχους ή να ζητεί από οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης να πραγματοποιήσει
αξιολόγηση της συμμόρφωσης εγκεκριμένων παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης σύμφωνα με το άρθρο 20
παράγραφος 2·
στ) να συνεργάζεται με τις αρχές προστασίας δεδομένων, ιδίως ενημερώνοντάς τες, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση,
σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων εγκεκριμένων παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης, όταν υπάρχουν
ενδείξεις ότι έχουν παραβιαστεί οι κανόνες προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·
ζ) να χορηγεί έγκριση στους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης και στις υπηρεσίες που αυτοί παρέχουν, καθώς
και να αποσύρει την έγκριση αυτή σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21·
η) να ενημερώνει τον φορέα που είναι αρμόδιος για τον εθνικό κατάλογο εμπιστοσύνης που αναφέρεται στο
άρθρο 22 παράγραφος 3 σχετικά με τις αποφάσεις του για τη χορήγηση ή την απόσυρση έγκρισης, εκτός αν ο
εν λόγω φορέας είναι επίσης ο εποπτικός φορέας·
θ) να ελέγχει την ύπαρξη και την ορθή εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τα σχέδια τερματισμού, στις περιπτώσεις
κατά τις οποίες ο εγκεκριμένος πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης παύει τις δραστηριότητές του, περιλαμβανομένου
του τρόπου με τον οποίο διασφαλίζεται η πρόσβαση στις πληροφορίες, σύμφωνα με το άρθρο 24
παράγραφος 2 στοιχείο η)·
ι) να απαιτεί από τους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης να αίρουν οποιαδήποτε παράλειψη συμμόρφωσης προς τις
απαι τήσεις του παρόντος κανονισμού.
5.
Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν ότι ο εν λόγω εποπτικός φορέας δημιουργεί, διατηρεί και ενημερώνει
υποδομή εμπιστοσύνης, σύμφωνα με τους όρους του εθνικού δικαίου.
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6.
Έως τις 31 Μαρτίου εκάστου έτους, κάθε εποπτικός φορέας υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τις
κύριες δραστηριότητες του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, όπως επίσης και συνοπτική παρουσίαση των
κοινοποιήσεων παραβία σης που έλαβε από παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης σύμφωνα με το άρθρο 19
παράγραφος 2.

7.

Η Επιτροπή θέτει στη διάθεση των κρατών μελών την ετήσια έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 6.

8.
Η Επιτροπή δύναται να καθορίζει, με εκτελεστικές πράξεις, τους μορφότυπους και τις διαδικασίες για την έκθεση
που προβλέπεται στην παράγραφο 6. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 48 παράγραφος 2.

Άρθρο 18
Αμοιβαία συνδρομή
1.

Οι εποπτικοί φορείς συνεργάζονται για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών.

Εποπτικός φορέας που λαμβάνει αιτιολογημένο αίτημα από άλλον εποπτικό φορέα παρέχει στον αιτούντα φορέα
συνδρομή με σκοπό τη συνεκτική διεξαγωγή των δραστηριοτήτων των εποπτικών φορέων. Η αμοιβαία συνδρομή
μπορεί να καλύπτει, ιδίως, αιτήματα παροχής πληροφοριών και εποπτικά μέτρα, όπως αιτήματα για τη διενέργεια
επιθεωρήσεων σε σχέση με τις εκθέσεις αξιολόγησης της συμμόρφωσης που αναφέρονται στα άρθρα 20 και 21.
2.
Εποπτικός φορέας στον οποίο απευθύνεται αίτημα συνδρομής μπορεί να αρνηθεί να ανταποκριθεί στο εν λόγω αίτημα
όταν συντρέχει οποιοσδήποτε από τις ακόλουθους λόγους:

α) ο εποπτικός φορέας δεν είναι αρμόδιος να παρέχει τη συνδρομή που ζητείται·
β) η συνδρομή που ζητείται δεν είναι ανάλογη προς τις εποπτικές δραστηριότητες του εποπτικού φορέα οι οποίες
πραγματο ποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 17·
γ) η παροχή της συνδρομής που ζητείται θα ήταν ασυμβίβαστη με τον παρόντα κανονισμό.
3.
Όπου κρίνεται σκόπιμο, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στους οικείους εποπτικούς φορείς τους να
διεξάγουν κοινές έρευνες στις οποίες συμμετέχει προσωπικό των εποπτικών φορέων άλλων κρατών μελών. Οι ρυθμίσεις
και οι διαδικασίες για κοινές δράσεις αυτού του είδους συμφωνούνται και θεσπίζονται από τα ενδιαφερόμενα κράτη
μέλη σύμφωνα με τα εθνικά τους δίκαια.

Άρθρο 19
Απαιτήσεις ασφάλειας για τους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης
1.
Οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης, εγκεκριμένοι και μη, λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά
μέτρα διαχείρισης των κινδύνων για την ασφάλεια των υπηρεσιών εμπιστοσύνης που παρέχουν. Λαμβανομένων υπόψη των
τελευταίων τεχνολογικών εξελίξεων, τα εν λόγω μέτρα διασφαλίζουν ότι το επίπεδο ασφαλείας είναι ανάλογο προς τον
βαθμό του κινδύνου. Συγκεκριμένα, λαμβάνονται μέτρα για την πρόληψη και την ελαχιστοποίηση του αντικτύπου των
συμβάντων που άπτονται της ασφάλειας, καθώς και για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων σχετικά με τις δυσμενείς
επιπτώσεις τυχόν παρόμοιων συμβάντων.
2.
Οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης, εγκεκριμένοι και μη, ενημερώνουν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και,
σε κάθε περίπτωση, εντός 24 ωρών αφότου έλαβαν γνώση σχετικά, τον εποπτικό φορέα και, κατά περίπτωση, άλλους
σχετικούς φορείς, όπως τον αρμόδιο εθνικό φορέα για την ασφάλεια των πληροφοριών ή την αρχή προστασίας
δεδομένων, για οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειας ή απώλεια της ακεραιότητας που έχει σημαντικό αντίκτυπο στην
παρεχόμενη υπηρεσία εμπιστοσύνης ή στα σχετικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
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Όταν η παραβίαση της ασφάλειας ή η απώλεια της ακεραιότητας είναι πιθανόν να επηρεάσει δυσμενώς φυσικό ή
νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει παρασχεθεί η υπηρεσία εμπιστοσύνης, ο πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης ενημερώνει
επίσης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την παραβίαση της ασφάλειας ή την
απώλεια της ακεραιότητας.
Κατά περίπτωση, ιδίως εάν η παραβίαση της ασφάλειας ή η απώλεια της ακεραιότητας αφορά δύο ή περισσότερα κράτη
μέλη, ο εποπτικός φορέας που έχει ενημερωθεί ενημερώνει τους εποπτικούς φορείς των άλλων ενδιαφερόμενων κρατών
μελών και τον ENISA.
Ο εποπτικός φορέας που έχει ενημερωθεί ενημερώνει το κοινό ή ζητεί από τον πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης να το
πράξει, εφόσον κρίνει ότι η δημοσιοποίηση της παραβίασης της ασφάλειας ή της απώλειας της ακεραιότητας
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.
3.
Ο εποπτικός φορέας παρέχει μία φορά ετησίως στον ENISA σύνοψη των κοινοποιήσεων παραβίασης της
ασφάλειας ή της απώλειας της ακεραιότητας που έχει λάβει από τους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης.
4.

Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

α) να εξειδικεύει περαιτέρω τα μέτρα της παραγράφου 1, και
β) να καθορίζει τους μορφότυπους και τις διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών, που ισχύουν για τον
σκοπό της παραγράφου 2.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 48
παρά γραφος 2.
ΤΜΗΜΑ 3
Εγκεκριμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης
Άρθρο 20
Εποπτεία εγκεκριμένων παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης
1.
Οι εγκεκριμένοι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης ελέγχονται, με δικές τους δαπάνες τουλάχιστον κάθε 24 μήνες,
από οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Σκοπός του ελέγχου είναι να επιβεβαιώνεται ότι οι εγκεκριμένοι πάροχοι
υπηρεσιών εμπιστοσύνης και οι παρεχόμενες από αυτούς εγκεκριμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης πληρούν τις
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Οι εγκεκριμένοι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης υποβάλλουν την προκύπτουσα
έκθεση αξιολόγησης της συμμόρ φωσης στον εποπτικό φορέα εντός τριών εργάσιμων ημερών από την παραλαβή
της.
2.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, ο εποπτικός φορέας μπορεί ανά πάσα στιγμή να διενεργεί ελέγχους ή να
ζητεί από οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης τη διενέργεια αξιολόγησης της συμμόρφωσης για εγκεκριμένους
παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης, με δαπάνες των εν λόγω εγκεκριμένων παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης, προκειμένου
να επιβεβαιώνεται ότι οι ίδιοι και οι παρεχόμενες από αυτούς εγκεκριμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης πληρούν τις
προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού. Όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν παραβιαστεί οι κανόνες προστασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο εποπτικός φορέας ενημερώνει τις αρχές προστασίας δεδομένων για τα
αποτελέσματα των ελέγχων του.
3.
Όταν ο εποπτικός φορέας απαιτεί από τον εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης να άρει την παράλειψη
συμμόρ φωσης προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και όταν ο εν λόγω πάροχος δεν ενεργεί ανάλογα, κατά
περίπτωση εντός προθεσμίας που τάσσει ο εποπτικός φορέας, ο εν λόγω φορέας μπορεί, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως την
έκταση, τη διάρκεια και τις επιπτώσεις της παράλειψης αυτής, να αποσύρει την έγκριση του εν λόγω παρόχου ή της
θιγόμενης υπηρεσίας που παρέχεται από αυτόν και να ενημερώσει τον φορέα που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος
3, προκειμένου να ενημερώσει τους κατάλογους εμπιστοσύνης που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 1. Ο
εποπτικός φορέας ενημερώνει τον εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης σχετικά με την απόσυρση της
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έγκρισής του ή της έγκρισης της σχετικής υπηρεσίας.
4.

Η Επιτροπή μπορεί να καθορίζει, με εκτελεστικές πράξεις, αριθμούς αναφοράς προτύπων για τα εξής
πρότυπα:

α) πρότυπα για τη διαπίστευση των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης και για την έκθεση αξιολόγησης της
πιστότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 1·
β) πρότυπα για τους κανόνες ελέγχου βάσει των οποίων οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης θα διενεργούν
την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των εγκεκριμένων παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης σύμφωνα με την
παράγραφο 1.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 48
παρά γραφος 2.
Άρθρο 21
Έναρξη εγκεκριμένης υπηρεσίας εμπιστοσύνης
1.
Εάν πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης που δεν είναι εγκεκριμένοι σκοπεύουν να αρχίσουν να παρέχουν
εγκεκριμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης, υποβάλλουν στον εποπτικό φορέα κοινοποίηση της πρόθεσής τους μαζί με
έκθεση αξιολόγησης της συμμόρφωσης εκδοθείσα από οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης.
2.
Ο εποπτικός φορέας εξακριβώνει αν ο πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης και οι υπηρεσίες εμπιστοσύνης που
παρέχονται συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, και ιδίως τις απαιτήσεις που
προβλέπονται για τους εγκεκρι μένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης και για τις εγκεκριμένες υπηρεσίες
εμπιστοσύνης που παρέχουν.

Εάν ο εποπτικός φορέας καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης και οι υπηρεσίες εμπιστοσύνης
που παρέχει συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, χορηγεί έγκριση στον πάροχο
υπηρεσιών εμπιστοσύνης και στις υπηρεσίες εμπιστοσύνης που παρέχει. Ενημερώνει τον φορέα που αναφέρεται στο
άρθρο 22 παράγραφος 3 προκειμένου να ενημερώσει τους καταλόγους εμπιστοσύνης που αναφέρονται στο άρθρο 22
παράγραφος 1, το αργότερο τρεις μήνες από την κοινοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου.
Εάν η εξακρίβωση δεν ολοκληρωθεί εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση, ο εποπτικός φορέας ενημερώνει τον
πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης εξηγώντας τους λόγους της καθυστέρησης και ορίζοντας την προθεσμία εντός της
οποίας θα ολο κληρωθεί η εξακρίβωση.
3.
Οι εγκεκριμένοι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης μπορούν να αρχίσουν να παρέχουν τις εγκεκριμένες υπηρεσίες
εμπι στοσύνης αφού η έγκριση καταχωριστεί στους καταλόγους εμπιστοσύνης που αναφέρονται στο άρθρο 22
παράγραφος 1.
4.
Η Επιτροπή μπορεί να καθορίζει, με εκτελεστικές πράξεις, μορφότυπους και διαδικασίες για τους σκοπούς των
παρα γράφων 1 και 2. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία
παραπέμπει το άρθρο 48 παράγραφος 2.

Άρθρο 22
Κατάλογοι εμπιστοσύνης
1.
Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει, τηρεί και δημοσιεύει καταλόγους εμπιστοσύνης συμπεριλαμβανομένων των
πληροφοριών σχετικά με τους εγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης για τους οποίους είναι αρμόδιο,
καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις εγκεκριμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης που παρέχουν.
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2.
Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, τηρούν και δημοσιεύουν, με ασφαλή τρόπο, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένους ή
σφραγισμένους καταλόγους εμπιστοσύνης, όπως προβλέπονται στην παράγραφο 1, σε μορφή κατάλληλη για
αυτοματοποιημένη επεξεργασία.
3.
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, πληροφορίες για τον φορέα που
είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση, την τήρηση και τη δημοσίευση εθνικών καταλόγων εμπιστοσύνης και στοιχεία για
την τοποθεσία όπου δημοσιεύονται οι εν λόγω κατάλογοι, τα πιστοποιητικά που χρησιμοποιούνται για την υπογραφή ή
τη σφράγισή τους και τυχόν τροποποιήσεις τους.

Η Επιτροπή θέτει στη διάθεση του κοινού, μέσω ασφαλούς διαύλου, τις πληροφορίες που αναφέρονται στην
παράγραφο 3
σε ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη ή σφραγισμένη μορφή, κατάλληλη για αυτοματοποιημένη επεξεργασία.
4.

5.
Έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2015 η Επιτροπή διευκρινίζει, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, τις πληροφορίες
που περιγράφονται στην παράγραφο 1 και καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και τους μορφότυπους των καταλόγων
εμπιστοσύνης που ισχύουν για τον σκοπό των παραγράφων 1 έως 4. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 48 παράγραφος 2.

Άρθρο 23
Ενωσιακό σήμα εμπιστοσύνης για εγκεκριμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης
1.
Αφού καταχωριστεί στον κατάλογο εμπιστοσύνης που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 η έγκριση που
αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, οι εγκεκριμένοι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης μπορούν να
χρησιμοποιούν το ενωσιακό σήμα εμπιστοσύνης για να επισημαίνουν με απλό, αναγνωρίσιμο και σαφή τρόπο τις
εγκεκριμένες υπηρεσίες εμπι στοσύνης που προσφέρουν.
2.
Κατά τη χρήση του ενωσιακού σήματος εμπιστοσύνης για τις εγκεκριμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης που αναφέρεται
στην παράγραφο 1, οι εγκεκριμένοι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης μεριμνούν ώστε να υπάρχει στον ιστότοπό τους
σύνδεσμος προς τον σχετικό κατάλογο εμπιστοσύνης.
3.
Έως την 1η Ιουλίου 2015 η Επιτροπή ορίζει, με εκτελεστικές πράξεις, τις προδιαγραφές σχετικά με τη μορφή και
ιδίως την παρουσίαση, τη σύνθεση, το μέγεθος και το σχέδιο του ενωσιακού σήματος εμπιστοσύνης για τις
εγκεκριμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία
εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 48 παράγραφος 2.

Άρθρο 24
Απαιτήσεις για τους εγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης
1.
Κατά την έκδοση εγκεκριμένου πιστοποιητικού για υπηρεσία εμπιστοσύνης, ο εγκεκριμένος πάροχος υπηρεσιών
εμπιστο σύνης προβαίνει, με κατάλληλα μέσα και σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, σε εξακρίβωση της ταυτότητας και,
κατά περίπτωση, τυχόν ειδικών χαρακτηριστικών του φυσικού ή νομικού προσώπου για το οποίο εκδίδεται
εγκεκριμένο πιστοποιητικό.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο εξακριβώνονται από τον εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης
είτε άμεσα είτε μέσω τρίτου σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο:
α) με φυσική παρουσία του φυσικού προσώπου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, ή
β) εξ αποστάσεως, με τη χρήση μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης για τα οποία, πριν από την έκδοση του
εγκεκριμένου πιστοποιητικού, έχει διασφαλιστεί η φυσική παρουσία του φυσικού προσώπου ή εξουσιοδοτημένου
εκπροσώπου του νομικού προσώπου και τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 8 όσον αφορά το «βασικό» ή το
«υψηλό» επίπεδο διασφάλισης, ή
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γ) μέσω πιστοποιητικού εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής ή εγκεκριμένης ηλεκτρονικής σφραγίδας που έχει
εκδοθεί σύμφωνα με το στοιχείο α) ή β), ή
δ) με τη χρήση άλλων μεθόδων ταυτοποίησης αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο που παρέχουν διασφάλιση
ισοδύναμη με τη φυσική παρουσία. Η ισοδύναμη διασφάλιση επιβεβαιώνεται από οργανισμό αξιολόγησης της
συμμόρφωσης.
2.

Οι εγκεκριμένοι πάροχοι υπηρεσιών που παρέχουν εγκεκριμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης:

α) ενημερώνουν τον εποπτικό φορέα για κάθε αλλαγή όσον αφορά την παροχή των εγκεκριμένων υπηρεσιών εμπιστοσύνης
του, περιλαμβανομένης της πρόθεσης παύσης των εν λόγω δραστηριοτήτων·
β) απασχολούν προσωπικό και, κατά περίπτωση, υπεργολάβους που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία, αξιοπιστία,
πείρα και προσόντα και έχουν λάβει κατάλληλη εκπαίδευση σχετικά με την ασφάλεια και τους κανόνες προστασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εφαρμόζουν δε διοικητικές και διαχειριστικές διαδικασίες που
ανταποκρίνονται σε ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα·
γ) όσον αφορά την ευθύνη για τις ζημίες σύμφωνα με το άρθρο 13, διατηρούν επαρκείς οικονομικούς πόρους και/ή
αποκτούν κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο·
δ) προτού συνάψουν συμβατική σχέση, ενημερώνουν, με σαφή και ολοκληρωμένο τρόπο, κάθε πρόσωπο που επιθυμεί
να χρησιμοποιήσει εγκεκριμένη υπηρεσία εμπιστοσύνης σχετικά με τους ακριβείς όρους και τις προϋποθέσεις για τη
χρήση της εν λόγω υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν περιορισμών όσον αφορά τη χρήση της·
ε) χρησιμοποιούν αξιόπιστα συστήματα και προϊόντα τα οποία προστατεύονται από τροποποιήσεις και διασφαλίζουν
την τεχνική ασφάλεια και αξιοπιστία των διεργασιών που υποστηρίζονται από αυτά·
στ) χρησιμοποιούν αξιόπιστα συστήματα για την αποθήκευση των δεδομένων που τους παρέχονται, σε επαληθεύσιμη
μορφή, ούτως ώστε:
i) να είναι δημοσίως διαθέσιμα για άντληση μόνον εφόσον έχει ληφθεί η συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο

αναφέρο νται τα δεδομένα,

ii) μόνον εξουσιοδοτημένα πρόσωπα να μπορούν να πραγματοποιούν καταχωρίσεις και τροποποιήσεις στα

αποθηκευμένα δεδομένα,

iii) να μπορεί να ελέγχεται η αυθεντικότητα των δεδομένων·

ζ) λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα κατά της πλαστογραφίας και της κλοπής δεδομένων·
η) καταγράφουν και διατηρούν προσβάσιμο για κατάλληλη χρονική περίοδο, ακόμη και μετά την παύση των
δραστηριοτήτων του εγκεκριμένου παρόχου υπηρεσιών εμπιστοσύνης, το σύνολο των συναφών πληροφοριών που
αφορούν δεδομένα τα οποία έχουν εκδοθεί και ληφθεί από τον εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης, ιδίως
για την παροχή αποδεικτικών στοιχείων σε νομικές διαδικασίες και για τη διασφάλιση της συνέχειας της
υπηρεσίας· η καταγραφή αυτή δύναται να πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα·
θ) διαθέτουν ενημερωμένο σχέδιο τερματισμού με σκοπό την εξασφάλιση της συνέχειας της υπηρεσίας σύμφωνα με
διατάξεις ελεγμένες από τον εποπτικό φορέα δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 4 στοιχείο θ)·
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ι) εξασφαλίζουν τη νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ·
ια) σε περίπτωση εγκεκριμένων παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης που εκδίδουν εγκεκριμένα πιστοποιητικά, συγκροτούν
βάση δεδομένων για τα πιστοποιητικά, την οποία τηρούν ενημερωμένη.
3.
Όταν εγκεκριμένοι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης που εκδίδουν εγκεκριμένα πιστοποιητικά αποφασίζουν να
ανακαλέ σουν ένα πιστοποιητικό, καταχωρίζουν την εν λόγω ανάκληση στη βάση δεδομένων για τα πιστοποιητικά και
δημοσιοποιούν την ανάκληση του πιστοποιητικού εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση εντός 24 ωρών από την παραλαβή
της αίτησης. Η ανάκληση αυτή αρχίζει να ισχύει αμέσως μετά τη δημοσιοποίησή της.
4.
Αναφορικά με την παράγραφο 3, οι εγκεκριμένοι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης που εκδίδουν εγκεκριμένα
πιστοποι ητικά παρέχουν σε κάθε βασιζόμενο μέρος πληροφορίες για την ισχύ ή την ανάκληση των εγκεκριμένων
πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί από αυτούς. Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες, τουλάχιστον για κάθε
χωριστό πιστοποιητικό, ανά πάσα στιγμή και πέραν της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού, κατά τρόπο
αυτοματοποιημένο που είναι αξιόπιστος, δωρεάν και αποτελεσματικός.
5.
Η Επιτροπή μπορεί να καθορίζει, με εκτελεστικές πράξεις, αριθμούς αναφοράς προτύπων για τα αξιόπιστα
συστήματα και προϊόντα που είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 2 στοιχεία ε) και στ) του παρόντος
άρθρου. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο τεκμαίρεται εφόσον τα αξιόπιστα συστήματα
και προϊόντα πληρούν τα πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία
εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 48 παράγραφος 2.

ΤΜΗΜΑ 4
Ηλεκτρονικές υπογραφές
Άρθρο 25
Νομική ισχύς των ηλεκτρονικών υπογραφών
1.
Δεν απορρίπτονται η νομική ισχύς και το παραδεκτό της ηλεκτρονικής υπογραφής ως αποδεικτικού στοιχείου σε
νομικές διαδικασίες μόνο λόγω του γεγονότος ότι είναι σε ηλεκτρονική μορφή ή ότι δεν πληροί όλες τις απαιτήσεις για
τις εγκεκριμένες ηλεκτρονικές υπογραφές.
2.

Η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή έχει νομική ισχύ ισοδύναμη με την ιδιόχειρη υπογραφή.

3.
Εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή βασιζόμενη σε εγκεκριμένο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί σε ένα κράτος
μέλος αναγνωρίζεται ως τέτοια σε όλα τα άλλα κράτη μέλη.

Άρθρο 26
Απαιτήσεις για τις προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές
Μία προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
α) συνδέεται κατά τρόπο μοναδικό με τον
υπογράφοντα· β) είναι ικανή να ταυτοποιεί τον
υπογράφοντα·
γ) δημιουργείται με δεδομένα δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής τα οποία ο υπογράφων μπορεί, με υψηλό βαθμό
εμπι στοσύνης, να χρησιμοποιεί υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο, και
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δ) συνδέεται με τα δεδομένα που έχουν υπογραφεί σε σχέση με αυτήν κατά τρόπο ώστε να μπορεί να ανιχνευθεί
οποιαδήποτε επακόλουθη τροποποίηση των εν λόγω δεδομένων.
Άρθρο 27
Ηλεκτρονικές υπογραφές σε δημόσιες υπηρεσίες
1.
Εάν ένα κράτος μέλος απαιτεί προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή για τη χρήση επιγραμμικής υπηρεσίας που
προσφέρεται από φορέα του δημόσιου τομέα ή για λογαριασμό του, το εν λόγω κράτος μέλος αναγνωρίζει τις
προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές, τις προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές που βασίζονται σε εγκεκριμένο
πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής και τις εγκεκριμένες ηλεκτρονικές υπογραφές τουλάχιστον με τους
μορφότυπους ή με τις μεθόδους που καθορίζονται στις εκτελε στικές πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5.
2.
Εάν ένα κράτος μέλος απαιτεί προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που βασίζεται σε εγκεκριμένο πιστοποιητικό για τη
χρήση μιας επιγραμμικής υπηρεσίας που προσφέρεται από φορέα του δημόσιου τομέα ή για λογαριασμό του, το εν λόγω
κράτος μέλος αναγνωρίζει τις προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές που βασίζονται σε εγκεκριμένο πιστοποιητικό και
τις εγκεκριμένες ηλε κτρονικές υπογραφές τουλάχιστον με τους μορφότυπους ή με τις μεθόδους που καθορίζονται
στις εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5.
3.
Τα κράτη μέλη δεν απαιτούν για τη διασυνοριακή χρήση μιας υπηρεσίας που προσφέρεται επιγραμμικά από
φορέα του δημόσιου τομέα ηλεκτρονική υπογραφή με επίπεδο ασφάλειας υψηλότερο από αυτό της εγκεκριμένης
ηλεκτρονικής υπογραφής.
4.
Η Επιτροπή μπορεί να καθορίζει, με εκτελεστικές πράξεις, αριθμούς αναφοράς προτύπων για τις προηγμένες
ηλεκτρονικές υπογραφές. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τις προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές που αναφέρονται
στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 26 τεκμαίρεται όταν η προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή πληροί τα πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 48 παρά γραφος 2.
5.
Έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2015 και λαμβανομένων υπόψη των ισχυουσών πρακτικών, των προτύπων και των
νομοθετικών πράξεων της Ένωσης, η Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις, καθορίζει τους μορφότυπους αναφοράς των
προηγμένων ηλεκτρο νικών υπογραφών ή τις μεθόδους αναφοράς όταν χρησιμοποιούνται εναλλακτικοί μορφότυποι. Οι εν
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 48
παράγραφος 2.

Άρθρο 28
Εγκεκριμένα πιστοποιητικά ηλεκτρονικών υπογραφών
1.

Τα εγκεκριμένα πιστοποιητικά ηλεκτρονικών υπογραφών πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος I.

2.
Τα εγκεκριμένα πιστοποιητικά ηλεκτρονικών υπογραφών δεν υπόκεινται σε καμία υποχρεωτική απαίτηση που
υπερβαίνει τις απαιτήσεις του παραρτήματος I.
3.
Τα εγκεκριμένα πιστοποιητικά ηλεκτρονικής υπογραφής μπορούν να περιλαμβάνουν μη υποχρεωτικά πρόσθετα
ειδικά χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά αυτά δεν επηρεάζουν τη διαλειτουργικότητα και την αναγνώριση των
εγκεκριμένων ηλε κτρονικών υπογραφών.
4.
Εάν ένα εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικών υπογραφών ανακληθεί μετά την αρχική ενεργοποίησή του,
παύει να ισχύει από τη στιγμή της ανάκλησής του και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να επανέλθει στο προηγούμενο
καθεστώς ισχύος.
5.
Υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν εθνικούς κανόνες για την προσωρινή
αναστολή εγκεκριμένου πιστοποιητικού ηλεκτρονικής υπογραφής:

α) εάν ένα εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής έχει ανασταλεί προσωρινά, παύει να ισχύει όσο διαρκεί
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η αναστολή·
β) η διάρκεια της αναστολής αναφέρεται σαφώς στη βάση δεδομένων για τα πιστοποιητικά και η αναστολή είναι ορατή,
στη διάρκεια της αναστολής, στην υπηρεσία που παρέχει πληροφορίες για το καθεστώς ισχύος του
πιστοποιητικού.
6.
Η Επιτροπή μπορεί να καθορίζει, με εκτελεστικές πράξεις, αριθμούς αναφοράς προτύπων για τα εγκεκριμένα
πιστοποιητικά ηλεκτρονικής υπογραφής. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα I τεκμαίρεται
εφόσον το εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής πληροί τα πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 48 παράγραφος 2.

Άρθρο 29
Απαιτήσεις για τις εγκεκριμένες διατάξεις δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής
1.

Οι εγκεκριμένες διατάξεις δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος
II.

2.
Η Επιτροπή μπορεί να καθορίζει, με εκτελεστικές πράξεις, αριθμούς αναφοράς προτύπων για τις εγκεκριμένες
διατάξεις δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παραρτήματος II τεκμαίρεται εφόσον
η εγκεκριμένη διάταξη δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής πληροί τα πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 48 παράγραφος 2.

Άρθρο 30
Πιστοποίηση των εγκεκριμένων διατάξεων δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής
Η συμμόρφωση των εγκεκριμένων διατάξεων δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής προς τις απαιτήσεις του
παραρτήματος
II πιστοποιείται από αρμόδιους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που ορίζονται από τα κράτη μέλη.
1.

2.
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ονομασίες και τις διευθύνσεις των δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων
που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η Επιτροπή θέτει τις πληροφορίες στη διάθεση των κρατών μελών.

3.

Η πιστοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 βασίζεται σε ένα από τα ακόλουθα:

α) διαδικασία αξιολόγησης της ασφάλειας διενεργούμενη σύμφωνα με κάποιο από τα πρότυπα για την
αξιολόγηση της ασφάλειας των προϊόντων πληροφορικής που περιλαμβάνονται στον κατάλογο τον οποίο
καταρτίζει η Επιτροπή σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο, ή
β) διαδικασία διαφορετική από την αναφερόμενη στην περίπτωση α), εφόσον η διαδικασία αυτή χρησιμοποιεί συγκρίσιμα
επίπεδα ασφάλειας και ο δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 γνωστοποιεί τη
διαδικασία αυτή στην Επιτροπή. Η διαδικασία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε περίπτωση που δεν υφίστανται τα
πρότυπα που αναφέρονται στο στοιχείο α) ή όταν βρίσκεται εν εξελίξει μια διαδικασία αξιολόγησης της ασφάλειας
όπως αναφέρεται στο στοιχείο α).
Η Επιτροπή καταρτίζει με εκτελεστικές πράξεις κατάλογο προτύπων για την αξιολόγηση της ασφάλειας των προϊόντων
πληρο φορικής που αναφέρεται στο στοιχείο α). Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία
εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 48 παράγραφος 2.
4.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 47 σχετικά με
τον καθορισμό συγκεκριμένων κριτηρίων που πρέπει να πληρούνται από τους οριζόμενους φορείς που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
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Άρθρο 31
Δημοσίευση καταλόγου πιστοποιημένων εγκεκριμένων διατάξεων δημιουργίας ηλεκτρονικής
υπογραφής
1.
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο έναν μήνα
από τη χορήγηση της πιστοποίησης, πληροφορίες για τις εγκεκριμένες διατάξεις δημιουργίας ηλεκτρονικής
υπογραφής οι οποίες έχουν πιστοποιηθεί από τους φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 1. Κοινοποιούν
επίσης στην Επιτροπή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο έναν μήνα από την ακύρωση της
πιστοποίησης, πληροφορίες για τις διατάξεις δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής που δεν είναι πλέον
πιστοποιημένες.
2.
Βάσει των πληροφοριών που λαμβάνει, η Επιτροπή καταρτίζει, δημοσιεύει και τηρεί κατάλογο πιστοποιημένων
εγκεκριμέ νων διατάξεων δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής.

Η Επιτροπή μπορεί να καθορίζει, με εκτελεστικές πράξεις, μορφές και διαδικασίες για τους σκοπούς της
παραγράφου
1. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 48
παράγραφος 2.
3.

Άρθρο 32
Απαιτήσεις για την επικύρωση εγκεκριμένων ηλεκτρονικών υπογραφών
1.
Η διαδικασία επικύρωσης εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής επιβεβαιώνει την εγκυρότητα της εγκεκριμένης
ηλεκτρο νικής υπογραφής εφόσον:

α) το πιστοποιητικό που τεκμηριώνει την υπογραφή ήταν κατά τη στιγμή της υπογραφής εγκεκριμένο πιστοποιητικό
ηλε κτρονικής υπογραφής σύμφωνα με το παράρτημα I·
β) το εγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδόθηκε από εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης και ήταν έγκυρο κατά τη
στιγμή της υπογραφής·
γ) τα στοιχεία επικύρωσης της υπογραφής αντιστοιχούν στα δεδομένα που παρέχονται στο βασιζόμενο μέρος·
δ) το μοναδικό σύνολο δεδομένων που αντιπροσωπεύουν τον υπογράφοντα στο πιστοποιητικό παρέχεται ορθώς στο
βασιζόμενο μέρος·
ε) η χρήση οποιουδήποτε ψευδώνυμου δηλώνεται εμφανώς στο βασιζόμενο μέρος, εάν χρησιμοποιήθηκε ψευδώνυμο
κατά τη στιγμή της υπογραφής·
στ) η ηλεκτρονική υπογραφή δημιουργήθηκε από εγκεκριμένη διάταξη δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής·
ζ) η ακεραιότητα των υπογεγραμμένων δεδομένων δεν έχει τεθεί σε κίνδυνο·
η) κατά τη στιγμή της υπογραφής πληρούνταν οι απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 26.
2.
Το σύστημα που χρησιμοποιείται για την επικύρωση της ηλεκτρονικής υπογραφής παρέχει στο βασιζόμενο μέρος
το ορθό αποτέλεσμα της διαδικασίας επικύρωσης και του επιτρέπει να εντοπίζει τυχόν ζητήματα ασφαλείας.
3.

Η Επιτροπή μπορεί να καθορίζει, με εκτελεστικές πράξεις, αριθμούς αναφοράς προτύπων για την επικύρωση
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εγκεκριμένων ηλεκτρονικών υπογραφών. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 τεκμαίρεται
εφόσον η επικύρωση των εγκεκριμένων ηλεκτρονικών υπογραφών πληροί τα πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 48 παράγραφος 2.
Άρθρο 33
Εγκεκριμένη υπηρεσία επικύρωσης εγκεκριμένων ηλεκτρονικών υπογραφών
1.
Εγκεκριμένη υπηρεσία επικύρωσης εγκεκριμένων ηλεκτρονικών υπογραφών μπορεί να παρέχεται μόνο από
εγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης οι οποίοι:

α) παρέχουν επικύρωση σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 1·
β) επιτρέπουν στα βασιζόμενα μέρη να λαμβάνουν το αποτέλεσμα της διαδικασίας επικύρωσης με αυτοματοποιημένο
τρόπο ο οποίος είναι αξιόπιστος, αποτελεσματικός και φέρει την προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή την
προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του παρόχου της εγκεκριμένης υπηρεσίας επικύρωσης.
2.
Η Επιτροπή μπορεί να καθορίζει, με εκτελεστικές πράξεις, αριθμούς αναφοράς προτύπων για τις εγκεκριμένες
υπηρεσίες επικύρωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην
παράγραφο 1 τεκμαί ρεται εφόσον η υπηρεσία επικύρωσης των εγκεκριμένων ηλεκτρονικών υπογραφών πληροί τα
πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία
παραπέμπει το άρθρο 48 παράγραφος 2.

Άρθρο 34
Εγκεκριμένη υπηρεσία διαφύλαξης εγκεκριμένων ηλεκτρονικών υπογραφών
1.
Εγκεκριμένη υπηρεσία διαφύλαξης εγκεκριμένων ηλεκτρονικών υπογραφών μπορεί να παρέχεται μόνο από
εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης ο οποίος χρησιμοποιεί διαδικασίες και τεχνολογίες ικανές να επεκτείνουν
την αξιοπιστία της εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής πέραν της περιόδου τεχνολογικής ισχύος.
2.
Η Επιτροπή μπορεί να καθορίζει, με εκτελεστικές πράξεις, αριθμούς αναφοράς προτύπων για την εγκεκριμένη
υπηρεσία διαφύλαξης εγκεκριμένων ηλεκτρονικών υπογραφών. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην
παράγραφο 1 τεκμαίρεται εφόσον οι ρυθμίσεις για την εγκεκριμένη υπηρεσία διαφύλαξης εγκεκριμένων ηλεκτρονικών
υπογραφών πληρούν τα πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία
εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 48 παράγραφος 2.

ΤΜΗΜΑ 5
Ηλεκτρονικές σφραγίδες
Άρθρο 35
Νομική ισχύς των ηλεκτρονικών σφραγίδων
1.
Δεν απορρίπτεται η νομική ισχύς και το παραδεκτό ηλεκτρονικής σφραγίδας ως αποδεικτικού στοιχείου σε
νομικές διαδικασίες μόνο λόγω του γεγονότος ότι είναι σε ηλεκτρονική μορφή ή ότι δεν πληροί τις απαιτήσεις για τις
εγκεκριμένες ηλεκτρονικές σφραγίδες.
2.
Η εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα χαίρει του τεκμηρίου της ακεραιότητας των δεδομένων και της ορθότητας
της προέλευσης των δεδομένων με τα οποία συνδέεται.
3.
Εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα βασιζόμενη σε εγκεκριμένο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί σε κράτος μέλος
αναγνω ρίζεται ως τέτοια σε όλα τα άλλα κράτη μέλη.

Άρθρο 36
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Απαιτήσεις για τις προηγμένες ηλεκτρονικές σφραγίδες
Μία προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα ανταποκρίνεται στις ακόλουθες απαιτήσεις:
α) συνδέεται κατά τρόπο μοναδικό με τον
υπογράφοντα· β) είναι ικανή να ταυτοποιεί τον
υπογράφοντα·
γ) δημιουργείται με δεδομένα δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής τα οποία ο υπογράφων μπορεί, με υψηλό βαθμό
εμπι στοσύνης, να χρησιμοποιεί υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο, και
δ) συνδέεται με τα δεδομένα που έχουν υπογραφεί σε σχέση με αυτήν κατά τρόπο ώστε να μπορεί να ανιχνευθεί
οποιαδήποτε επακόλουθη τροποποίηση των εν λόγω δεδομένων.
Άρθρο 37
Ηλεκτρονικές σφραγίδες σε δημόσιες υπηρεσίες
1.
Εάν ένα κράτος μέλος απαιτεί προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα προκειμένου να χρησιμοποιηθεί επιγραμμική
υπηρεσία που προσφέρεται από φορέα του δημόσιου τομέα ή για λογαριασμό του, το εν λόγω κράτος μέλος
αναγνωρίζει προηγμένες ηλεκτρονικές σφραγίδες, προηγμένες ηλεκτρονικές σφραγίδες βάσει εγκεκριμένου πιστοποιητικού
για τις ηλεκτρονικές σφραγίδες και εγκεκριμένες ηλεκτρονικές σφραγίδες τουλάχιστον με τη μορφή ή τις μεθόδους που
καθορίζονται στις εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5.
2.
Εάν ένα κράτος μέλος απαιτεί προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα που βασίζεται σε εγκεκριμένο πιστοποιητικό
προκειμένου να χρησιμοποιηθεί επιγραμμική υπηρεσία που προσφέρεται από φορέα του δημόσιου τομέα ή για
λογαριασμό του, το εν λόγω κράτος μέλος αναγνωρίζει προηγμένες ηλεκτρονικές σφραγίδες βάσει εγκεκριμένου
πιστοποιητικού και εγκεκριμένες ηλεκτρονικές σφραγίδες τουλάχιστον με τη μορφή ή τις μεθόδους που καθορίζονται
στις εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5.
3.
Τα κράτη μέλη δεν απαιτούν για διασυνοριακή χρήση σε υπηρεσία που προσφέρεται επιγραμμικά από φορέα του
δημόσιου τομέα ηλεκτρονική σφραγίδα με επίπεδο ασφάλειας υψηλότερο από αυτό της εγκεκριμένης
ηλεκτρονικής σφραγίδας.
4.
Η Επιτροπή μπορεί να καθορίζει, με εκτελεστικές πράξεις, αριθμούς αναφοράς προτύπων για τις προηγμένες
ηλεκτρονικές σφραγίδες. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τις προηγμένες ηλεκτρονικές σφραγίδες που αναφέρονται
στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 36 τεκμαίρεται εφόσον η προηγμένη ηλεκτρονική
σφραγίδα πληροί τα πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 48 παράγραφος 2.
5.
Έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2015, και λαμβάνοντας υπόψη τις πρακτικές, τα πρότυπα και τις ενωσιακές νομικές
πράξεις που βρίσκονται σε ισχύ, η Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις, καθορίζει τις μορφές αναφοράς των προηγμένων
ηλεκτρονικών σφραγίδων ή μεθόδους αναφοράς όταν χρησιμοποιούνται εναλλακτικές μορφές. Οι εν λόγω
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 48
παράγραφος 2.

Άρθρο 38
Εγκεκριμένα πιστοποιητικά ηλεκτρονικών σφραγίδων
1.

Τα εγκεκριμένα πιστοποιητικά ηλεκτρονικών σφραγίδων πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος III.

2.
Τα εγκεκριμένα πιστοποιητικά ηλεκτρονικών σφραγίδων δεν υπόκεινται σε καμία υποχρεωτική απαίτηση που
υπερβαίνει τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα III.
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3.
Τα εγκεκριμένα πιστοποιητικά για τις ηλεκτρονικές σφραγίδες μπορούν να περιλαμβάνουν μη υποχρεωτικά πρόσθετα
ειδικά χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά αυτά δεν επηρεάζουν τη διαλειτουργικότητα και την αναγνώριση των
εγκεκριμένων ηλε κτρονικών σφραγίδων.
4.
Εάν ένα εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής σφραγίδας ανακληθεί μετά την αρχική ενεργοποίησή του, παύει να
ισχύει από τη στιγμή της ανάκλησής του και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να επανέλθει στο προηγούμενο
καθεστώς ισχύος.
5.
Υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν εθνικούς κανόνες για την προσωρινή
αναστολή εγκεκριμένου πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σφραγίδας:

α) εάν ένα εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής σφραγίδας έχει ανασταλεί προσωρινά, παύει να ισχύει όσο διαρκεί
η αναστολή·
β) η διάρκεια της αναστολής αναφέρεται σαφώς στη βάση δεδομένων για τα πιστοποιητικά και η αναστολή είναι ορατή,
στη διάρκεια της αναστολής, στην υπηρεσία που παρέχει πληροφορίες για το καθεστώς ισχύος του
πιστοποιητικού.
6.
Η Επιτροπή μπορεί να καθορίζει, με εκτελεστικές πράξεις, αριθμούς αναφοράς προτύπων για τα εγκεκριμένα
πιστοποιητικά ηλεκτρονικών σφραγίδων. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα III τεκμαίρεται
εφόσον το εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής σφραγίδας πληροί τα πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 48 παράγραφος 2.

Άρθρο 39
Εγκεκριμένες διατάξεις δημιουργίας ηλεκτρονικής σφραγίδας
1.
Το άρθρο 29 εφαρμόζεται κατ’ αναλογία στις απαιτήσεις για τις εγκεκριμένες διατάξεις δημιουργίας
ηλεκτρονικής σφραγίδας.
2.
Το άρθρο 30 εφαρμόζεται κατ’ αναλογία στην πιστοποίηση των εγκεκριμένων διατάξεων δημιουργίας
ηλεκτρονικής σφραγίδας.
3.
Το άρθρο 31 εφαρμόζεται κατ’ αναλογία στη δημοσίευση καταλόγου πιστοποιημένων εγκεκριμένων διατάξεων
δημιουργίας ηλεκτρονικής σφραγίδας.

Άρθρο 40
Επικύρωση και διαφύλαξη των εγκεκριμένων ηλεκτρονικών σφραγίδων
Τα άρθρα 32, 33 και 34 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία στην επικύρωση και τη διαφύλαξη των εγκεκριμένων
ηλεκτρονικών σφραγίδων.
ΤΜΗΜΑ 6
Ηλεκτρονικές χρονοσφραγίδες
Άρθρο 41
Νομική ισχύς των ηλεκτρονικών χρονοσφραγίδων
1.
Δεν απορρίπτεται η νομική ισχύς και το παραδεκτό ηλεκτρονικής χρονοσφραγίδας ως αποδεικτικού στοιχείου σε
νομικές διαδικασίες μόνο λόγω του γεγονότος ότι είναι σε ηλεκτρονική μορφή ή ότι δεν πληροί όλες τις απαιτήσεις της
εγκεκριμένης ηλεκτρονικής χρονοσφραγίδας.
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2.
Η εγκεκριμένη ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα χαίρει του τεκμηρίου της ακρίβειας της ημερομηνίας και της ώρας
που αναφέρει καθώς και της ακεραιότητας των δεδομένων με τα οποία συνδέονται η ημερομηνία και η ώρα.
3.
Εγκεκριμένη ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα που έχει εκδοθεί σε ένα κράτος μέλος αναγνωρίζεται ως τέτοια σε όλα τα
κράτη μέλη.

Άρθρο 42
Απαιτήσεις για τις εγκεκριμένες ηλεκτρονικές χρονοσφραγίδες
1.

Η εγκεκριμένη ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) συνδέει την ημερομηνία και την ώρα με τα δεδομένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείεται ευλόγως η δυνατότητα
μη ανιχνεύσιμης τροποποίησης των δεδομένων·
β) βασίζεται σε χρονική πηγή ακριβείας συνδεδεμένη με τη Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα· και
γ) φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του εγκεκριμένου παρόχου
υπηρεσιών εμπι στοσύνης ή έχει υπογραφεί με κάποια άλλη ανάλογη μέθοδο.
2.
Η Επιτροπή μπορεί να καθορίζει, με εκτελεστικές πράξεις, αριθμούς αναφοράς προτύπων για τη σύνδεση της
ημερομηνίας και της ώρας με τα δεδομένα καθώς και για τις χρονικές πηγές ακριβείας. Η συμμόρφωση προς τις
απαιτήσεις της παραγράφου 1 τεκμαίρεται εφόσον η σύνδεση ημερομηνίας και ώρας με τα δεδομένα και τη χρονική πηγή
ακριβείας πληροί τα πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 48 παρά γραφος 2.

ΤΜΗΜΑ 7
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες συστημένης παράδοσης
Άρθρο 43
Νομική ισχύς ηλεκτρονικής υπηρεσίας συστημένης παράδοσης
1.
Δεν απορρίπτεται η νομική ισχύς και το παραδεκτό δεδομένων που αποστέλλονται και λαμβάνονται με τη χρήση
ηλε κτρονικής υπηρεσίας συστημένης παράδοσης ως αποδεικτικών στοιχείων σε νομικές διαδικασίες μόνο λόγω του
γεγονότος ότι είναι σε ηλεκτρονική μορφή ή ότι δεν πληρούν τις απαιτήσεις της εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας
συστημένης παράδοσης.
2.
Τα δεδομένα που αποστέλλονται και λαμβάνονται με τη χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας συστημένης
παρά δοσης χαίρουν του τεκμηρίου της ακεραιότητας των δεδομένων, της αποστολής από τον ταυτοποιημένο
αποστολέα και της παραλαβής από τον ταυτοποιημένο αποδέκτη των δεδομένων και της ακρίβειας της ημερομηνίας
και της ώρας αποστολής και λήψης των δεδομένων που αναφέρονται από την εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπηρεσία
συστημένης παράδοσης.

Άρθρο 44
Απαιτήσεις για τις εγκεκριμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες συστημένης παράδοσης
1.

Οι εγκεκριμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες συστημένης παράδοσης πληρούν τις ακόλουθες

απαιτήσεις: α) παρέχονται από έναν ή περισσότερους εγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών
εμπιστοσύνης·
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β) εξασφαλίζουν με υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης την ταυτοποίηση του αποστολέα·
γ) εξασφαλίζουν την ταυτοποίηση του αποδέκτη πριν από την παράδοση των δεδομένων·
δ) η αποστολή και η λήψη των δεδομένων διασφαλίζονται με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη
ηλεκτρονική σφραγίδα εγκεκριμένου παρόχου υπηρεσιών εμπιστοσύνης κατά τρόπο που να αποκλείει τη
δυνατότητα μη ανιχνεύσιμης τροποποίησης των δεδομένων·
ε) οποιαδήποτε τροποποίηση των δεδομένων που απαιτούνται για τους σκοπούς της αποστολής ή της λήψης των
δεδομένων δηλώνεται σαφώς στον αποστολέα και στον αποδέκτη των δεδομένων·
στ) η ημερομηνία και ο χρόνος αποστολής, παραλαβής και οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων αναφέρεται με
εγκεκριμένη ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα.
Σε περίπτωση μεταφοράς των δεδομένων μεταξύ δύο ή περισσότερων εγκεκριμένων παρόχων υπηρεσιών
εμπιστοσύνης, οι απαιτήσεις που ορίζονται στα στοιχεία α) έως στ) εφαρμόζονται σε όλους τους εγκεκριμένους
παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύ νης.
2.
Η Επιτροπή μπορεί να καθορίζει, με εκτελεστικές πράξεις, αριθμούς αναφοράς προτύπων για τις 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 πράξεις εκδίδονται
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 48 παράγραφος 2.

ΤΜΗΜΑ 8
Πιστοποίηση γνησιότητας ιστοτόπων
Άρθρο 45
Απαιτήσεις για εγκεκριμένα πιστοποιητικά γνησιότητας ιστότοπου
1.

Τα εγκεκριμένα πιστοποιητικά γνησιότητας ιστοτόπων πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος IV.

2.
Η Επιτροπή δύναται, μέσω εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει αριθμούς αναφοράς προτύπων για εγκεκριμένα
πιστοποι ητικά γνησιότητας ιστοτόπων. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα IV
τεκμαίρεται εφόσον ένα εγκεκριμένο πιστοποιητικό γνησιότητας ιστότοπου πληροί τα πρότυπα αυτά. Οι εν λόγω
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 48
παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Άρθρο 46
Νομική ισχύς των ηλεκτρονικών εγγράφων
Δεν απορρίπτεται η νομική ισχύς και το παραδεκτό ηλεκτρονικού εγγράφου ως αποδεικτικού στοιχείου σε νομικές
διαδικασίες μόνο λόγω του γεγονότος ότι είναι σε ηλεκτρονική μορφή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Άρθρο 47
Άσκηση της εξουσιοδότησης
1.

Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος
άρθρου.

2.
Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 4 ανατίθεται στην
Επιτροπή επ’ αόριστον από τις 17 Σεπτεμβρίου 2014.
3.
Η προβλεπόμενη στο άρθρο 30 παράγραφος 4 εξουσιοδότηση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην
εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα τυχόν κατ’
εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.
4.
Αμέσως μετά την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
5.
Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 30 παράγραφος 4 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον
δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η
πράξη κοινοποι είται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις.
Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του
Συμβουλίου.

Άρθρο 48
Διαδικασία επιτροπής
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
182/2011.

2.

Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
182/2011.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 49
Επανεξέταση
Η Επιτροπή προβαίνει σε επανεξέταση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό
Κοινο βούλιο και το Συμβούλιο το αργότερο την 1η Ιουλίου 2020. Η Επιτροπή αξιολογεί ιδίως αν είναι σκόπιμο να
τροποποιηθεί το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού ή συγκεκριμένων διατάξεών του, συμπεριλαμβανομένου
του άρθρου 6, του άρθρου
7 στοιχείο στ) και των άρθρων 34, 43, 44 και 45, λαμβανομένης υπόψη της πείρας από την εφαρμογή του
παρόντος κανονισμού, καθώς και των τεχνολογικών, εμπορικών και νομικών εξελίξεων.
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Η έκθεση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο συνοδεύεται, αν χρειάζεται, από νομοθετικές προτάσεις.
Επιπλέον, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κάθε τέσσερα έτη μετά την
έκθεση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο σχετικά με την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων του παρόντος
κανονισμού.
Άρθρο 50
Κατάργηση
1.

Η οδηγία 1999/93/ΕΚ καταργείται από την 1η Ιουλίου 2016.

2.

Οι παραπομπές στην καταργούμενη οδηγία θεωρούνται παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.
Άρθρο 51
Μεταβατικά μέτρα

1.
Οι ασφαλείς διατάξεις δημιουργίας υπογραφής των οποίων η συμμόρφωση έχει διαπιστωθεί σύμφωνα με το
άρθρο 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 1999/93/ΕΚ θεωρούνται εγκεκριμένες διατάξεις δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής
δυνάμει του παρόντος κανονισμού.
2.
Εγκεκριμένα πιστοποιητικά που εκδίδονται για φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με την οδηγία 1999/93/ΕΚ θεωρούνται
εγκε κριμένα πιστοποιητικά για τις ηλεκτρονικές υπογραφές βάσει του παρόντος κανονισμού μέχρι την ημερομηνία
λήξης τους.
3.
Οι πάροχοι υπηρεσιών πιστοποίησης που εκδίδουν εγκεκριμένα πιστοποιητικά δυνάμει της οδηγίας 1999/93/ΕΚ
υποβάλ λουν έκθεση αξιολόγησης της συμμόρφωσης στον εποπτικό φορέα το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο
την 1η Ιουλίου 2017. Μέχρι την υποβολή της έκθεσης αξιολόγησης της συμμόρφωσης και την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης από τον εποπτικό φορέα, οι πάροχοι υπηρεσιών πιστοποίησης θεωρούνται εγκεκριμένοι πάροχοι υπηρεσιών
εμπιστοσύνης δυνάμει του παρόντος κανονισμού.
4.
Εάν πάροχος υπηρεσιών πιστοποίησης που εκδίδει εγκεκριμένα πιστοποιητικά δυνάμει της οδηγίας 1999/93/ΕΚ
δεν υποβάλει έκθεση αξιολόγησης της συμμόρφωσης στον εποπτικό φορέα εντός της προθεσμίας της παραγράφου 3, ο
εν λόγω πάροχος δεν θεωρείται εγκεκριμένος πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης δυνάμει του παρόντος κανονισμού
από τις 2 Ιουλίου 2017.

Άρθρο 52
Έναρξη ισχύος
1.
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρω παϊκής Ένωσης.
2.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2016, με εξαίρεση τις ακόλουθες διατάξεις:

α) το άρθρο 8 παράγραφος 3, το άρθρο 9 παράγραφος 5, το άρθρο 12 παράγραφοι 2 ως 9, το άρθρο 17 παράγραφος
8, το
άρθρο 19 παράγραφος 4, το άρθρο 20 παράγραφος 4, το άρθρο 21 παράγραφος 4, το άρθρο 22 παράγραφος 5, το
άρθρο
23 παράγραφος 3, το άρθρο 24 παράγραφος 5, το άρθρο 27 παράγραφοι 4 και 5, το άρθρο 28 παράγραφος 6, το
άρθρο
29 παράγραφος 2, το άρθρο 30 παράγραφοι 3 και 4, το άρθρο 31 παράγραφος 3, το άρθρο 32 παράγραφος 3, το
άρθρο
33 παράγραφος 2, το άρθρο 34 παράγραφος 2, το άρθρο 37 παράγραφοι 4 και 5, το άρθρο 38 παράγραφος 6, το
άρθρο
42 παράγραφος 2, το άρθρο 44 παράγραφος 2, το άρθρο 45 παράγραφος 2, τα άρθρα 47 και 48 θα τεθούν σε ισχύ από
τις
17 Σεπτεμβρίου 2014·
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β) το άρθρο 7, το άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 2, τα άρθρα 9, 10, 11 και το άρθρο 12 παράγραφος 1 θα τεθούν σε
ισχύ από την ημερομηνία εφαρμογής των εκτελεστικών πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 και
στο άρθρο 12 παράγραφος 8·
γ) το άρθρο 6 θα τεθεί σε ισχύ τρία έτη από την ημερομηνία εφαρμογής των εκτελεστικών πράξεων που αναφέρονται στο
άρθρο
8 παράγραφος 3 και στο άρθρο 12 παράγραφος 8.
3.
Στις περιπτώσεις όπου το κοινοποιούμενο σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης περιλαμβάνεται στον κατάλογο
που δημοσιεύεται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 9, πριν από την ημερομηνία που αναφέρεται στην
παράγραφο 2 στοιχείο γ) του παρόντος άρθρου, η αναγνώριση των μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης στο πλαίσιο του
εν λόγω συστήματος σύμφωνα με το άρθρο 6 πραγματοποιείται το αργότερο 12 μήνες μετά τη δημοσίευση του εν λόγω
συστήματος, αλλά όχι πριν από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο γ) του παρόντος
άρθρου.
4.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 στοιχείο γ) του παρόντος άρθρου, ένα κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει
ότι τα μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης στο πλαίσιο συστήματος ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που κοινοποιήθηκε σύμφωνα
με το άρθρο
9 παράγραφος 1 από άλλο κράτος μέλος αναγνωρίζονται στο πρώτο κράτος μέλος από την ημερομηνία
εφαρμογής των εκτελεστικών πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 και στο άρθρο 12
παράγραφος 8. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί
αυτές τις πληροφορίες.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 23 Ιουλίου 2014.
Για το Ευρωπαϊκό

Για το

Κοινοβούλιο Ο

Συμβούλιο Ο

Πρόεδρος

Πρόεδρος

M. SCHULZ

S. GOZI
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
Τα εγκεκριμένα πιστοποιητικά ηλεκτρονικής υπογραφής περιέχουν:
α) ένδειξη, τουλάχιστον σε μορφή κατάλληλη για αυτοματοποιημένη επεξεργασία, ότι το πιστοποιητικό έχει εκδοθεί
ως εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής·
β) ένα σύνολο δεδομένων που αντιπροσωπεύουν αναμφίσημα τον εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης ο
οποίος έχει εκδώσει τα εγκεκριμένα πιστοποιητικά και περιλαμβάνουν τουλάχιστον το κράτος μέλος στο οποίο είναι
εγκατεστημένος και
— σε περίπτωση που πρόκειται για νομικό πρόσωπο: το όνομα και, κατά περίπτωση, τον αριθμό μητρώου του,

όπως αναφέρεται στα επίσημα αρχεία,

—

σε περίπτωση που πρόκειται για φυσικό πρόσωπο: το όνομα του
προσώπου·

γ) τουλάχιστον το όνομα του υπογράφοντος ή ένα ψευδώνυμο· εάν χρησιμοποιείται ψευδώνυμο, πρέπει να αναφέρεται
σαφώς· δ) δεδομένα επικύρωσης ηλεκτρονικής υπογραφής που αντιστοιχούν στα δεδομένα δημιουργίας ηλεκτρονικής
υπογραφής·
ε) λεπτομέρειες για την έναρξη και τη λήξη της περιόδου ισχύος του
πιστοποιητικού·
στ) τον κωδικό ταυτότητας του πιστοποιητικού, ο οποίος πρέπει να είναι μοναδικός για τον εγκεκριμένο πάροχο
υπηρεσιών εμπιστοσύνης·
ζ) την προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή την προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του εκδίδοντος εγκεκριμένου
παρόχου υπηρεσιών εμπιστοσύνης·
η) την τοποθεσία όπου διατίθεται δωρεάν το πιστοποιητικό το οποίο τεκμηριώνει την προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή ή την προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα που αναφέρεται στο στοιχείο ζ)·
θ) την τοποθεσία των υπηρεσιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την άντληση πληροφοριών σχετικά με το
καθεστώς ισχύος του εγκεκριμένου πιστοποιητικού·
ι) σε περίπτωση που τα δεδομένα δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής τα οποία σχετίζονται με τα δεδομένα
επικύρωσης ηλεκτρονικής υπογραφής βρίσκονται σε εγκεκριμένη διάταξη δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής,
κατάλληλη σχετική ένδειξη, τουλάχιστον σε μορφή κατάλληλη για αυτοματοποιημένη επεξεργασία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
1. Οι εγκεκριμένες διατάξεις δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής διασφαλίζουν, με τα κατάλληλα τεχνικά και

διαδικαστικά μέσα, τουλάχιστον ότι:

α) διασφαλίζεται ευλόγως η εμπιστευτικότητα των δεδομένων δημιουργίας ηλεκτρονικής
χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία της ηλεκτρονικής υπογραφής·

υπογραφής που

β) τα δεδομένα δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία της ηλεκτρονικής
υπογραφής μπορούν να προκύψουν στην πράξη μία μόνο φορά·
γ) τα δεδομένα δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ηλεκτρονικής υπογραφής
δεν μπορούν, με εύλογη βεβαιότητα, να είναι παράγωγα και ότι η ηλεκτρονική υπογραφή προστατεύεται με τρόπο
αξιόπιστο από πλαστογραφία με τη χρήση της τρέχουσας τεχνολογίας·
δ) τα δεδομένα δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ηλεκτρονικής
υπογραφής μπορούν να προστατεύονται κατά τρόπο αξιόπιστο από τον νόμιμο υπογράφοντα έναντι της
χρησιμοποίησης τους από τρίτους.
2. Οι εγκεκριμένες διατάξεις δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής δεν μεταβάλλουν τα προς υπογραφή δεδομένα ούτε

εμπο δίζουν την υποβολή των δεδομένων αυτών στον υπογράφοντα πριν από την υπογραφή.

3. Η δημιουργία ή η διαχείριση των δεδομένων δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής εκ μέρους του υπογράφοντος

μπορεί να πραγματοποιείται μόνο από εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης.

4. Με την επιφύλαξη του σημείου 1 στοιχείο δ), οι εγκεκριμένοι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης που διαχειρίζονται

δεδομένα δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής εκ μέρους του υπογράφοντος μπορούν να αναπαράγουν τα
δεδομένα δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής μόνο για λόγους δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων, εφόσον
πληρούνται οι ακόλουθες προϋπο θέσεις:
α) η ασφάλεια των αναπαραγόμενων δεδομένων είναι στο ίδιο επίπεδο με αυτό της ασφάλειας των πρωτοτύ πων·
β) ο αριθμός των αναπαραγόμενων συνόλων δεδομένων δεν υπερβαίνει τον ελάχιστο αριθμό που απαιτείται για να
εξασφαλι στεί η συνέχιση της υπηρεσίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ
Τα εγκεκριμένα πιστοποιητικά ηλεκτρονικών σφραγίδων περιέχουν:
α) ένδειξη, τουλάχιστον σε μορφή κατάλληλη για αυτοματοποιημένη επεξεργασία, ότι το πιστοποιητικό έχει εκδοθεί
ως εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής σφραγίδας·
β) ένα σύνολο δεδομένων που αντιπροσωπεύουν αδιαμφισβήτητα τον εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης ο
οποίος έχει εκδώσει τα εγκεκριμένα πιστοποιητικά και συμπεριλαμβάνουν τουλάχιστον το κράτος μέλος στο οποίο
είναι εγκατε στημένος και
— σε περίπτωση που πρόκειται για νομικό πρόσωπο: το όνομα και, κατά περίπτωση, τον αριθμό μητρώου του,

όπως αναφέρεται στα επίσημα αρχεία,

— σε περίπτωση που πρόκειται για φυσικό πρόσωπο: το όνομα του προσώπου·

γ) τουλάχιστον το όνομα του δημιουργού της σφραγίδας και, κατά περίπτωση, τον αριθμό μητρώου του, όπως
αναφέρεται στα επίσημα αρχεία·
δ) δεδομένα επικύρωσης ηλεκτρονικής σφραγίδας που αντιστοιχούν στα δεδομένα δημιουργίας ηλεκτρονικής
σφραγίδας· ε) λεπτομέρειες για την έναρξη και τη λήξη της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού·
στ) τον κωδικό ταυτότητας του πιστοποιητικού, ο οποίος πρέπει να είναι μοναδικός για τον εγκεκριμένο πάροχο
υπηρεσιών εμπιστοσύνης·
ζ) την προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή την προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του εκδίδοντος εγκεκριμένου
παρόχου υπηρεσιών εμπιστοσύνης·
η) την τοποθεσία όπου διατίθεται δωρεάν το πιστοποιητικό το οποίο τεκμηριώνει την προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή ή την προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα που αναφέρεται στο στοιχείο ζ)·
θ) την τοποθεσία των υπηρεσιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την άντληση πληροφοριών σχετικά με το
καθεστώς ισχύος του εγκεκριμένου πιστοποιητικού·
ι) σε περίπτωση που τα δεδομένα δημιουργίας ηλεκτρονικής σφραγίδας τα οποία σχετίζονται με τα δεδομένα
επικύρωσης ηλεκτρονικής σφραγίδας βρίσκονται σε εγκεκριμένη διάταξη δημιουργίας ηλεκτρονικής σφραγίδας,
κατάλληλη σχετική ένδειξη, τουλάχιστον σε μορφή κατάλληλη για αυτοματοποιημένη επεξεργασία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
Τα εγκεκριμένα πιστοποιητικά γνησιότητας ιστότοπου περιέχουν:
α) ένδειξη, τουλάχιστον σε μορφή κατάλληλη για την αυτοματοποιημένη επεξεργασία, ότι το πιστοποιητικό έχει
εκδοθεί ως εγκεκριμένο πιστοποιητικό γνησιότητας ιστότοπου·
β) ένα σύνολο δεδομένων που αντιπροσωπεύουν αδιαμφισβήτητα τον εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών
εμπιστοσύνης ο οποίος έχει εκδώσει τα εγκεκριμένα πιστοποιητικά και συμπεριλαμβάνουν τουλάχιστον το
κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατε στημένος και
— σε περίπτωση που πρόκειται για νομικό πρόσωπο: το όνομα και, κατά περίπτωση, τον αριθμό μητρώου

του, όπως αναφέρεται στα επίσημα αρχεία,

— σε περίπτωση που πρόκειται για φυσικό πρόσωπο: το όνομα του προσώπου·

γ) για τα φυσικά πρόσωπα: τουλάχιστον το όνομα του προσώπου για το οποίο έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό ή
ψευδώνυμο. Εάν χρησιμοποιείται ψευδώνυμο, πρέπει να αναφέρεται σαφώς·
για τα νομικά πρόσωπα: τουλάχιστον το όνομα του νομικού προσώπου για το οποίο έχει εκδοθεί το
πιστοποιητικό και, κατά περίπτωση, τον αριθμό μητρώου του, 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 και, κατά περίπτωση, όπως αναφέρεται στα
επίσημα αρχεία·
ε) το ή τα ονόματα χώρου που ανήκουν στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το οποίο έχει εκδοθεί το
πιστοποιητικό· στ) λεπτομέρειες για την έναρξη και τη λήξη της περιόδου ισχύος του
πιστοποιητικού·
ζ) τον κωδικό ταυτότητας του πιστοποιητικού, ο οποίος πρέπει να είναι μοναδικός για τον εγκεκριμένο πάροχο
υπηρεσιών εμπιστοσύνης·
η) την προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή την προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του εκδίδοντος εγκεκριμένου
παρόχου υπηρεσιών εμπιστοσύνης·
θ) την τοποθεσία όπου διατίθεται δωρεάν το πιστοποιητικό το οποίο τεκμηριώνει την προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή ή την προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα που αναφέρεται στο στοιχείο η)·
ι) την τοποθεσία των υπηρεσιών κατάστασης ισχύος πιστοποιητικών που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την
κατάσταση ισχύος του εγκεκριμένου πιστοποιητικού.
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Διαταραχή της Πληροφορίας: Προς ένα
διεπιστημονικό πλαίσιο για την έρευνα και τη
χάραξη πολιτικής (Δημοσιευμένο από το
Συμβούλιο της Ευρώπης), 27 Σεπτεμβρίου
2017
(url:
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[126]

Information Disorder
Toward an interdisciplinary framework for research and policymaking
By Claire Wardle, PhD and Hossein Derakhshan With
research support from Anne Burns and Nic Dias
September 27, 2017

The opinions expressed in this work are
the responsibility of the authors and do
not necessarily reflect
the official policy of the
Council of Europe.

All rights reserved.
No part of this publication may be translated, reproduced or transmitted
in any form or by any means without the prior permission in writing from the
Directorate of Communications (F-67075 Strasbourg Cedex or publishing@coe.int).

Photos © Council of Europe
Published by the Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
www.coe.int
© Council of Europe, October, 2017
[127]

Table of content
Author Biographies

3

Executive Summary

4

Introduction

10

Part 1: Conceptual Framework

20

The Three Types of Information Disorder

20

The Phases and Elements of Information Disorder

22

The Three Phases of Information Disorder

23

The Three Elements of Information Disorder

25

1) The Agents: Who are they and what motivates them?

29

2) The Messages: What format do they take?

38

3) Interpreters: How do they make sense of the messages?

41

Part 2: Challenges of filter bubbles and echo chambers

49

Part 3: Attempts at solutions

57

Part 4: Future trends

75

Part 5: Conclusions

77

Part 6: Recommendations

80

Appendix: European Fact-checking and Debunking Initiatives

86

References

90

[128]

Authors’ Biographies
Claire Wardle, PhD
Claire Wardle is the Executive Director of First Draft, which is dedicated to finding solutions
to the challenges associated with trust and truth in the digital age. Claire is also a Research
Fellow at the Shorenstein Center on Media, Politics and Public Policy at the Harvard Kennedy
School where First Draft is now a project. She sits on the World Economic Forum’s Global
Agenda Council on the Future of Information and Entertainment. She was previously the
Research Director at the Tow Center for Digital Journalism at Columbia Journalism School,
head of social media for the UN Refugee Agency and Director of News Services for Storyful.
She is one of the world’s experts on user generated content, and has led two substantial
research projects investigating how it is handled by news organizations. In 2009 she was
asked by the BBC to develop a comprehensive social media training curriculum for the
organization and she led a team of 19 staff delivering training around the world. She holds a
PhD in Communication and an MA in Political Science from the University of Pennsylvania,
where she won a prestigious Thouron Scholarship. She started her career as a professor at
Cardiff University’s School of Journalism, Media and Cultural Studies.
Hossein Derakhshan
Hossein Derakhshan is an Iranian-Canadian writer and researcher. The pioneer of blogging in
Iran in the early 2000s, he later spent six years in prison there over his writings and web
activities. He is the author of ‘The Web We Have to Save’ (Matter, July 2015), which was
widely translated and published around the world. His current research is focused on the
theory and socio-political implications of digital and social media. His writings have appeared
in Libération, Die Zeit, the New York Times, MIT Technology Review, and The Guardian. He
studied Sociology in Tehran and Media and Communication in London.

[129]

Executive Summary
This report is an attempt to comprehensively examine information disorder and its related
challenges, such as filter bubbles and echo chambers. While the historical impact of
rumours and fabricated content have been well documented, we argue that contemporary
social technology means that we are witnessing something new: information pollution at a
global scale; a complex web of motivations for creating, disseminating and consuming these
‘polluted’ messages; a myriad of content types and techniques for amplifying content;
innumerable platforms hosting and reproducing this content; and breakneck speeds of
communication between trusted peers.
The direct and indirect impacts of information pollution are difficult to quantify. We’re only at
the earliest of stages of understanding their implications. Since the results of the ‘Brexit’ vote
in the UK, Donald Trump’s victory in the US and Kenya’s recent decision to nullify its national
election result, there has been much discussion of how information disorder is influencing
democracies. More concerning, however, are the long-term implications of dis-information
campaigns designed specifically to sow mistrust and confusion and to sharpen existing sociocultural divisions using nationalistic, ethnic, racial and religious tensions.
So, how do we begin to address information pollution? To effectively tackle the problems
of mis-, dis- and mal- information, we need to work together on the following fronts:
1. Definitions. Think more critically about the language we use so we can effectively
capture the complexity of the phenomenon;
2. Implications for democracy. Properly investigate the implications for democracy when
false or misleading information circulates online;
3. Role of television. Illuminate the power of the mainstream media, and in
particular television, in the dissemination and amplification of poor-quality
information that originates online;
4. Implications of weakened local media. Understand how the collapse of local
journalism has enabled mis-and dis-information to take hold, and find ways to
support local journalism;
5. Micro-targeting. Discern the scale and impact of campaigns that use demographic
1

profiles and online behavior to micro-target fake or misleading information ;
6. Computational amplification. Investigate the extent to which influence is bought
through digital ‘astroturfing’—the use of bots and cyborgs to manipulate the outcome
of online petitions, change search engine results and boost certain messages on social
media;
4.
Hendrix, J. and Carroll, D. (2017) Confronting a Nightmare for Democracy. Available
at: https://medium.com/@profcarroll/confronting-a-nightmare-for-democracy-5333181ca675

[130]

7. Filter bubbles and echo chambers. Consider the implications of the filter bubbles
and echo chambers that have emerged because of media fragmentation, both offline
(mediated via partisan talk radio and cable news) and online (mediated via hyperpartisan websites, algorithmically derived feeds on social networks and radical
communities on WhatsApp, Reddit and 4chan.)2
8. Declining trust in evidence. Understand the implications of different
communities failing to share a sense of reality based on facts and expertise.
In this report, we refrain from using the term ‘fake news’, for two reasons. First, it is woefully
inadequate to describe the complex phenomena of information pollution. The term has also
begun to be appropriated by politicians around the world to describe news organisations
whose coverage they find disagreeable. In this way, it’s becoming a mechanism by which the
powerful can clamp down upon, restrict, undermine and circumvent the free press.
We therefore introduce a new conceptual framework for examining information disorder,
identifying the three different types: mis-, dis- and mal-information. Using the dimensions of
harm and falseness, we describe the differences between these three types of information:
▪ Mis-information is when false information is shared, but no harm is meant.
▪ Dis-information is when false information is knowingly shared to cause harm.
▪ Mal-information is when genuine information is shared to cause harm, often
by moving information designed to stay private into the public sphere.

We also argue that we need to separately examine the ‘elements’ (the agent, messages and
interpreters) of information disorder. In this matrix we pose questions that need to be
asked of each element.
2 Beran, Dale. “4chan: The Skeleton Key to the Rise of Trump.” Medium.com, February 14, 2017.
https://medium.com/@DaleBeran/4chan-the-skeleton-key-to-the-rise-of-trump-624e7cb798cb
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We also emphasise the need to consider the three different ‘phases’ (creation, production,
distribution) of information disorder.

As we explain, the ‘agent’ who creates a fabricated message might be different to the agent
who produces that message—who might also be different from the ‘agent’ who distributes
the message. Similarly, we need a thorough understanding of who these agents are and
what motivates them.
We must also understand the different types of messages being distributed by agents, so
that we can start estimating the scale of each and addressing them. (The debate to date has
been overwhelmingly focused on fabricated text news sites, when visual content is just as
widespread and much harder to identify and debunk.)
6
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Finally, we need to examine how mis-, dis- and mal-information are being consumed,
interpreted and acted upon. Are they being re-shared as the original agent intended? Or are
they being re-shared with an oppositional message attached? Are these rumours continuing
to travel online, or do they move offline into personal conversations, which are difficult to
capture?
A key argument within this report, which draws from the work of the scholar James Carey, is
that we need to understand the ritualistic function of communication. Rather than simply
thinking about communication as the transmission of information from one person to
another, we must recognize that communication plays a fundamental role in representing
shared beliefs. It is not just information, but drama — “a portrayal of the contending forces in
the world.”3
The most ‘successful’ of problematic content is that which plays on people’s emotions,
encouraging feelings of superiority, anger or fear. That’s because these factors drive
resharing among people who want to connect with their online communities and ‘tribes’.
When most social platforms are engineered for people to publicly ‘perform’ through likes,
comments or shares, it’s easy to understand why emotional content travels so quickly and
widely, even as we see an explosion in fact-checking and debunking organizations.
In addition to our conceptual framework, we provide a round-up of related research, reports
and practical initiatives connected to the topic of information disorder, as well as filter
bubbles and echo chambers. We examine solutions that have been rolled out by the social
networks and consider ideas for strengthening existing media, news literacy projects and
regulation. We also introduce some key future trends, particularly in terms of the rise of
closed messaging apps and the implications of artificial intelligence technology for
manufacturing as well as detecting dis-information.
The report ends with an explanation of thirty-four recommendations, targeted at technology
companies, national governments, media organisations, civil society, education ministries and
funding bodies. They are explained in detail after the report’s conclusions.
What could technology companies do?
1. Create an international advisory council.

3

Carey, J. (1989), Communication
p.16

as Culture: Essays on Media and Society, London: Routledge.
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2. Provide researchers with the data related to initiatives aimed at improving
public discourse.
3. Provide transparent criteria for any algorithmic changes that down-rank content.
4. Work collaboratively.
5. Highlight contextual details and build visual indicators.
6. Eliminate financial incentives.
7. Crack down on computational amplification.
8. Adequately moderate non-English content.
9. Pay attention to audio/visual forms of mis- and dis-information.
10. Provide metadata to trusted partners.
11. Build fact-checking and verification tools.
12. Build ‘authenticity engines’.
13. Work on solutions specifically aimed at minimising the impact of filter bubbles:
a. Let users customize feed and search algorithms.
b. Diversify exposure to different people and views.
c. Allow users to consume information privately.
d. Change the terminology used by the social networks.
What could national governments do?
1. Commission research to map information disorder.
2. Regulate ad networks.
3. Require transparency around Facebook ads.
4. Support public service media organisations and local news outlets.
5. Roll out advanced cybersecurity training.
6. Enforce minimum levels of public service news on to the platforms.
What could media organisations do?
1. Collaborate
2. Agree policies on strategic silence.
3. Ensure strong ethical standards across all media.
4. Debunk sources as well as content.
5. Produce more news literacy segments and features.
6. Tell stories about the scale and threat posed by information disorder.
7. Focus on improving the quality of headlines.
8. Don’t disseminate fabricated content.
What could civil society do?
1. Educate the public about the threat of information disorder.
2. Act as honest brokers.

8
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What could education ministries do?
1. Work internationally to create a standardized news literacy curriculum.
2. Work with libraries.
3. Update journalism school curricula.
What could funding bodies do?
1. Provide support for testing solutions.
2. Support technological solutions.
3. Support programs teaching people critical research and information skills.

9
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Introduction
Rumours, conspiracy theories and fabricated information are far from new.4 Politicians have
forever made unrealistic promises during election campaigns. Corporations have always
nudged people away from thinking about issues in particular ways. And the media has long
disseminated misleading stories for their shock value. However, the complexity and scale of
information pollution in our digitally-connected world presents an unprecedented challenge.
While it is easy to dismiss the sudden focus on this issue because of the long and varied
5

history of mis- and dis-information , we argue that there is an immediate need to seek
workable solutions for the polluted information streams that are now characteristic of our
modern, networked and increasingly polarised world.
It is also important to underline from the outset that, while much of the contemporary furor
about mis-information has focused on its political varieties, ‘information pollution’6
contaminates public discourse on a range of issues. For example, medical mis-information has
always posed a worldwide threat to health, and research has demonstrated how incorrect
treatment advice is perpetuated through spoken rumours7, tweets 8, Google results9 and
Pinterest boards10. Furthermore, in the realm of climate change, a recent study examined the
impact of exposure to climate-related conspiracy theories. It found that exposure to such
theories created a sense of powerlessness, resulting in disengagement from politics and a
reduced likelihood of people to make small changes that would reduce their carbon
footprint.11
In this report, we hope to provide a framework for policy-makers, legislators, researchers,
technologists and practitioners working on challenges related to mis-, dis- and malinformation—which together we call information disorder.

4
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But first, how did we get to this point? Certainly, the 2016 US Presidential election led to an
immediate search for answers from those who had not considered the possibility of a Trump
victory—namely the major news outlets, pundits and pollsters. And while the US election
result was caused by an incredibly complex set of factors – socio-economic, cultural, political
and technological – there was a desire for simple explanations, and the idea that fabricated
news sites could provide those explanations drove a frenzied period of reporting,
conferences and workshops.12
Reporting by Buzzfeed News’ Craig Silverman provided an empirical framework for these
discussions, offering evidence that the most popular of these fabricated stories were shared
more widely than the most popular stories from the mainstream media: “In the final three
months of the US presidential campaign, 20 top-performing false election stories from hoax
sites and hyper-partisan blogs generated 8,711,000 shares, reactions, and comments on
Facebook. Within the same time period, the 20 best-performing election stories from 19
major news websites generated a total of 7,367,000 shares, reactions, and comments on
Facebook.”13
In addition, research on referral data shows that “fake news” stories relied heavily on social
media for traffic during the election14. Only 10.1% of traffic to the top news sites came
from social media, compared with 41.8% for ‘fake news sites’. (Other traffic referral types
were direct browsing, other links and search engines.)
While we know that mis-information is not new, the emergence of the internet and social
technology have brought about fundamental changes to the way information is produced,
communicated and distributed. Other characteristics of the modern information
environment include:
a) Widely accessible, cheap and sophisticated editing and publishing technology
has made it easier than ever for anyone to create and distribute content;

12
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b) Information consumption, which was once private, has become public because
of social media;
c) The speed at which information is disseminated has been supercharged by
an accelerated news cycle and mobile handsets;
d) Information is passed in real-time between trusted peers, and any piece of
information is far less likely to be challenged.
As Frederic Filloux explained: “What we see unfolding right before our eyes is nothing less
than Moore’s Law applied to the distribution of mis-information: an exponential growth
of available technology coupled with a rapid collapse of costs.”15
A study conducted in eighteen countries by the BBC World Service in September 2017 found
that 79% of respondents said they worried about what was fake and what was real on the
internet.16 Brazilians were most troubled, with 92% of respondents from that country
expressing some concern about the issue. The least concerned were Germans, where 51% of
respondents indicated that they were worried. Unfortunately, we don’t have similar data
from previous years to understand whether concern has increased in light of recent
discussions about the phenomenon. But one thing to bear in mind is that when the purpose
of Russian dis-information campaigns is to sow mistrust and confusion about what sources of
information are authentic, it is important that we continue to track attitudes about the
information people source from the internet.
Another critical point is that popular social networks make it difficult for people to judge the
credibility of any message, because posts from publications as unlike as the New York Times
and a conspiracy site look nearly identical. This means that people are increasingly reliant on
friends and family members to guide them through the information ecosystem. As Messing
and Westwood have argued, “social media has had two effects: by collating stories from
multiple sources, the focus is on the story, and not on the source; secondly, endorsements
and social recommendations guide readership”17 rather than traditional gatekeepers or
ingrained reading habits.
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Daily, we spend twice as much time online compared with 2008. During that protracted
amount time, we consume incredible amounts of information18 and inevitably make
mistakes. Recent research by Filippo Menczer and colleagues shows we are so utterly
inundated that we share untruths. Parsing information and judging the credibility of sources
on Facebook or other social platforms will require our brains to adapt with new cognitive
strategies for processing information. But Facebook is only 13 years old.19
Social networks are driven by the sharing of emotional content. The architecture of these
sites is designed such that every time a user posts content—and it is liked, commented
upon or shared further— their brain releases a tiny hit of dopamine. As social beings, we
intuit the types of posts that will conform best to the prevailing attitudes of our social
circle.20 And so, on this issue of information disorder, this performative aspect of how
people use social networks is critical to understanding how mis- and dis-information
spreads.
However, we must also recognize the role of television in spreading dis-information.21 While
much has been written about the growing influence of Sputnik and Russia Today22, as well
as its new youth channel, In the Now, the unintentional amplification of dis-information by
the mainstream media across the world needs to be acknowledged. From the New York
Times’ inaccurate reporting on Iraq’s weapons of mass destruction, to the wall-to-wall
coverage of Hillary Clinton’s leaked emails (now known to be carried out by Russian
hackers), or the almost daily amplification of Trump’s tweets (some including information
from conspiracy sites23), getting the mainstream media to amplify rumour and disinformation is the ultimate goal of those who seek to manipulate. Without amplification,
dis-information goes nowhere.
It is within this context that we have to study information disorder. These technology
platforms are not neutral communication pipelines. They cannot be, as they are inherently
social, driven by billions of humans sharing words, images, videos and memes that affirm
their positions in their own real-life social networks.

18 Meeker, M (2017) Internet Trends, 2017. P.9. Available at:
http://dq756f9pzlyr3.cloudfront.net/file/Internet+Trends+2017+Report.pdf
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Currently, Western democracies are worried about how, in a diverse global media system,
potential rivals like ISIS and Russia can use dis-information to further expand their reach into
legislative and executive branches of power. The shock of the Brexit referendum, the US
election, Le Pen reaching the run-off vote in the French election and the overturning of the
Kenyan election have been used as examples of the potential power of systematic disinformation campaigns. However, empirical data about the exact influence of such campaigns
does not exist.
As danah boyd argues about recent responses to fears about mis- and dis-information, “It’s
part of a long and complicated history, and it sheds light on a variety of social, economic,
cultural, technological, and political dynamics that will not be addressed through simplistic
solutions.”24 Certainly, we have to look for explanations for how societies, particularly in the
West, have become so segregated in terms of terms of age, race, religion, class and politics.25
Recognizing the impact of factors such as the collapse of the welfare state, the failure of
democratic institutions to provide public services, climate change and miscalculated foreign
interventions are required. We cannot see the phenomenon of mis- and dis-information in
isolation, but must consider its impact amid the new-media ecosystem. This ecosystem is
dominated by increasingly partisan radio, television and social media; exaggerated emotional
articulations of the world; quick delivery via algorithmically derived feeds on smartphones
and audiences that skim headlines to cope with the floods of information before them.
Making sense of mis-, dis- and mal-information as a type of information disorder, and
learning how it works, is a necessity for open democracies. Likewise, neglecting to
understand the structural reasons for its effectiveness is a grave mistake.
Communication as Ritual
One of the most important communication theorists, James Carey, compared two ways
of viewing communication - transmission and ritual - in his book Communication as
Culture: Essays on Media and Society.26
Carey wrote, “The transmission view of communication is the commonest in our culture—
perhaps in all industrial cultures… It is defined by terms such as ‘imparting,’ ‘sending,’
‘transmitting,’ or ‘giving information to others.’”27 The ‘ritual view of communication’, by
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contrast, is not about “the act of imparting information but the representation of shared
beliefs.”
Under a transmission view of communication, one sees the newspaper as an instrument for
disseminating knowledge. Questions arise as to its effects on audiences—as enlightening or
obscuring reality, as changing or hardening attitudes or as breeding credibility or doubt.
However, a ritual view of communication does not consider the act of reading a newspaper to
be driven by the need for new information. Rather, it likens it to attending a church service.
It’s a performance in which nothing is learned, but a particular view of the world is portrayed
and confirmed. In this way, news reading and writing is a ritualistic and dramatic act.

28

In this report, we pay close attention to social and psychological theories that help to make
sense of why certain types of dis-information are widely consumed and shared. Considering
information consumption and dissemination from merely the transmission view is
unhelpful as we try and understand information disorder.
Four Key Points
The term ‘fake news’ and the need for definitional rigour
Before we continue, a note on terminology. One depressing aspect of the past few months
is that, while it has resulted in an astonishing number of reports, books, conferences and
events, it has produced little other than funding opportunities for research and the
development of tools. One key reason for this stagnation, we argue, is an absence of
definitional rigour, which has resulted in a failure to recognize the diversity of mis- and disinformation, whether of form, motivation or dissemination.
As researchers like Claire Wardle, Ethan Zuckerman, danah boyd and Caroline Jack and
journalists like the Washington Post’s Margaret Sullivan have argued, the term ‘fake news’ is
woefully inadequate to describe the complex phenomena of mis- and dis-information. As
Zuckerman states, “It’s a vague and ambiguous term that spans everything from false balance
(actual news that doesn’t deserve our attention), propaganda (weaponized speech designed
28
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to support one party over another) and disinformatzya (information designed to sow doubt
and increase mistrust in institutions).”34
A study by Tandoc et al., published in August 2017, examined 34 academic articles that used
the term ‘fake news’ between 2003 and 2017.35 The authors noted that the term has been
used to describe a number of different phenomena over the past 15 years: news satire, news
parody, fabrication, manipulation, advertising and propaganda. Indeed, this term has a long
history, long predating President Trump’s recent obsession with the phrase.
The term “fake news” has also begun to be appropriated by politicians around the world to
describe news organisations whose coverage they find disagreeable. In this way, it’s becoming
a mechanism by which the powerful can clamp down upon, restrict, undermine and
circumvent the free press. It’s also worth noting that the term and its visual derivatives (e.g.,
the red ‘FAKE’ stamp) have been even more widely appropriated by websites, organisations
and political figures identified as untrustworthy by fact-checkers to undermine opposing
reporting and news organizations.36 We therefore do not use the term in this report and
argue that the term should not be used to describe this phenomenon.
Many have offered new definitional frameworks in attempts to better reflect the
complexities of mis- and dis-information. Facebook defined a few helpful terms in their paper
on information operations:
1. Information (or Influence) Operations. Actions taken by governments or organized
non-state actors to distort domestic or foreign political sentiment, most frequently
to achieve a strategic and/or geopolitical outcome. These operations can use a
combination of methods, such as false news, dis-information or networks of fake
accounts aimed at manipulating public opinion (false amplifiers).
2. False News. News articles that purport to be factual, but contain
intentional misstatements of fact to arouse passions, attract viewership or
deceive.
3. False Amplifiers. Coordinated activity by inauthentic accounts that has the intent
of manipulating political discussion (e.g., by discouraging specific parties from
participating in discussion or amplifying sensationalistic voices over others).
In ‘Fake News. It’s Complicated’, Wardle outlines seven types of mis- and dis-information,
revealing the wide spectrum of problematic content online, from satire and parody (which,

34
35

Zuckerman, (2017).
Tandoc, Jr., E. C, Lim, Z. W., and Ling, R. (Aug. 2017) Defining ‘Fake News’: A Typology of Scholarly

Definitions, Digital Journalism, 5 (7): 1-17
36
Haigh et al, (2017) Stopping Fake News: The work practices of peer-to-peer counter propaganda. Journalism
Studies, 1-26.

16
[145]

while a form of art, can become mis-information when audiences misinterpret the message)
to full-blown fabricated content.

Figure 1: 7 Types of Mis- and Dis-information (Credit: Claire Wardle, First Draft)
While these seven classifications are helpful in encouraging people to see beyond the
infamous ‘Pope endorses Trump’-type news sites that received so much attention after the
US election, the phenomenon requires an even more nuanced conceptual framework—
particularly one that highlights the impact of visuals in perpetuating dis-information. We have
therefore created such a framework, and we will use as the organizing structure for the
report.
While we work through terms and descriptions, it’s important that we recognise the
importance of shared definitions. As Caroline Jack argued in the introduction to her recent
report, Lexicon of Lies, for Data & Society:
“Journalists, commentators, policymakers, and scholars have a variety of words at their
disposal — propaganda, dis-information, mis-information, and so on — to describe the
accuracy and relevance of media content. These terms can carry a lot of baggage. They have
each accrued different cultural associations and historical meanings, and they can take on
different shades of meaning in different contexts. These differences may seem small, but
they matter. The words we choose to describe media manipulation can lead to assumptions
about how information spreads, who
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spreads it, and who receives it. These assumptions can shape what kinds of interventions or
solutions seem desirable, appropriate, or even possible.”

37

Visuals, Visuals, Visuals
As well as the other problematic aspects of the popular term ‘fake news’ outlined above, it
has also allowed the debate to be framed as a textual problem. The focus on fabricated news
‘sites’ means the implications of misleading, manipulated or fabricated visual content,
whether that’s
an image, a visualization, a graphic, or a video are rarely considered. The solutions by the
technology companies have been aimed squarely at articles, and while admittedly that is
because natural language processing is more advanced, and therefore text is easier to
analyse computationally, the framing of the debate as ‘fake news’, has not helped.
As we describe in this report, visuals can be far more persuasive than other forms of
communication38, which can make them much more powerful vehicles for mis- and disinformation. In addition, over the past couple of months, we’ve been confronted with the
technological implications whereby relatively limited audio or video clips of someone can
act as very powerful ‘training data’ allowing for the creation of completely fabricated audio
or video files, making it appear that someone has said something that they have not. 39
Source-Checking vs Fact-Checking
There is much discussion of fact-checking in this report. There has been an explosion of
projects and initiatives around the world, and this emphasis on providing additional context
to public statements is a very positive development. Many of these organisations are focused
on authenticating official sources: politicians, reports by think tanks or news reports (a list of
European fact-checking organization are listed in Appendix A), but in this age of disinformation where we are increasingly seeing information created by unofficial sources
(from social media accounts we don’t know, or websites which have only recently appeared),
we argue that we need to be doing source-checking as well as fact-checking.
Increasingly, when assessing the credibility of a piece of information, the source who
originally created the content or first shared it, can provide the strongest evidence about
whether something is accurate. Newsrooms, and people relying on social media for
information, need to be investigating the source, almost before they look at the content
itself. For example, routinely people should be researching the date and location embedded
in
37
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domain registration information of a supposed ‘news site’ to seeing whether it was created
two weeks ago in Macedonia. Similarly, people should be instinctively checking whether a
particular tweeted message has appeared elsewhere, as it could be that the same message
was tweeted out by ten different accounts at exactly the same time, and six of them were
located in other countries. Newsrooms in particular need more powerful tools to be able to
visually map online networks and connections to understand how dis-information is being
created, spread and amplified.
Strategic Silence
Newsrooms also need more powerful tools to help them understand how dis-information is
moving across communities. In election monitoring projects First Draft has been involved
with in France, the UK and Germany, Newswhip (a platform which helps newsrooms discover
content before it goes viral) was used as a way of monitoring whether a piece of misleading,
manipulated or fabricated content was predicted to be shared widely. Newswhip has a
prediction algorithm which allows the user to see how many social interactions a piece of
content has received at any given moment and to offer a prediction about how many
interactions it would have twenty-four hours later. First Draft used this technology to inform
decisions about what stories to debunk and which ones to ignore. If certain stories, rumours
or visual content, however problematic, were not gaining traction, a decision was made not
to provide additional oxygen to that information. The media needs to consider that
publishing debunks can cause more harm than good, especially as agents behind disinformation campaigns see media amplification as a key technique for success. Debunks
themselves can be considered a form of engagement. The news industry needs to come
together to think about the implications of this type of reporting and the philosophical and
practical aspects of incorporating these ideas related to strategic silence.
The Report
The report starts with a new conceptual framework for talking about information disorder,
including three types, three phases and three elements. We then consider the specific
challenges of filter bubbles and echo chambers, before moving on to examine the solutions
that have been put it place to date (including those by the technology companies, education
initiatives, the media and regulatory bodies). We end the report with a look at future trends,
before wrapping up with some conclusions, and additional details about the thirty-four
recommendations we are proposing.
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Part 1: Conceptual Framework
Our conceptual framework has three components, each of which is also broken down
into three parts:
1) The Three Types of Information Disorder: Dis-information, Mis-information
and Mal-information
2) The Three Phases of Information Disorder: Creation, Production and Distribution
3) The Three Elements of Information Disorder: Agent, Message and Interpreter

The Three Types of Information Disorder
Much of the discourse on ‘fake news’ conflates three notions: mis-information, disinformation and mal-information. But it’s important to distinguish messages that are true
from those that are false, and messages that are created, produced or distributed by
“agents” who intend to do harm from those that are not:
● Dis-information. Information that is false and deliberately created to harm a person,
social group, organization or country.
● Mis-information. Information that is false, but not created with the intention
of causing harm.
● Mal-information. Information that is based on reality, used to inflict harm on a
person, organization or country.

Figure 2: Examining how mis-, dis- and mal-information intersect around the concepts of
falseness and harm. We include some types of hate speech and harassment under the malinformation category, as people are often targeted because of their personal history or
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affiliations. While the information can sometimes be based on reality (for example targeting
someone based on their religion) the information is being used strategically to cause harm.

The 2017 French Presidential election40 provides examples that illustrate all three types of
information disorder.
1) Examples of dis-information:
One of the most high profile hoaxes of the campaign, was the creation of a sophisticated
duplicate version of the Belgian newspaper Le Soir, with a false article claiming that Macron
was being funded by Saudi Arabia.41 Another example was the circulation of documents
online claiming falsely that Macron had opened an offshore bank account in the Bahamas.42
And finally, dis-information circulated via ‘Twitter raids’ in which loosely connected
networks of individuals simultaneously took to Twitter with identical hashtags and messages
to spread rumours about Macron (e.g., that he was in a relationship with his step-daughter).
2) Examples of mis-information:
The attack on the Champs Elysees on 20 April 2017 inspired a great deal of misinformation43, as is the case in almost all breaking news situations. Individuals on social
media unwittingly published a number of rumours, for example the news that a second
policeman had been killed. The people sharing this type of content are rarely doing so to
cause harm. Rather, they are caught up in the moment, trying to be helpful, and fail to
adequately inspect the information they are sharing.
3) Examples of mal-information:
One striking example of mal-information occurred when Emmanuel Macron’s emails were
leaked the Friday before the run-off vote on 7 May. The information contained in the
emails was real, although Macron’s campaign allegedly included false information to
diminish the impact of any potential leak.44 However, by releasing private information into
the public sphere minutes before the media blackout in France, the leak was designed to
cause maximum harm to the Macron campaign.

40 For an in depth analysis of Dis-information and the French President Election see also: Bakamo (2017a) The Role
and Impact of Non-Traditional Publishers in the 2017 French Presidential Election. Available at:
https://www.bakamosocial.com/frenchelection/ and

Bakamo (2017b) Patterns of Dis-information in the 2017 French Presidential Election. Available at: Available
at: https://www.bakamosocial.com/frenchelection/
41
CrossCheck, (March 2, 2017) Was Macron’s Campaign for the French Presidency Funded by Saudi Arabia?
CrossCheck, https://crosscheck.firstdraftnews.com/checked-french/macrons-campaign-french-presidencyfinanced-saudi-arabia/
42
CrossCheck (May 5, 2017) Did Emmanuel Macron Open an Offshore Account? CrossCheck,
https://crosscheck.firstdraftnews.com/checked-french/emmanuel-macron-open-offshore-account/
43
One example was the rumour that London Muslims were celebrating the attack on the Champs Elysee, which was
debunked by the CrossCheck project: CrossCheck, (April 22, 2017) Did London Muslims ‘celebrate’ a terrorist
attack on the Champs-Elysees? CrossCheck, https://crosscheck.firstdraftnews.com/checked-french/london-muslimscelebrate-terrorist-attack-champs-elysees/
44
Rachel Donadio, (May 8, 2017) Why the Macron Hacking Attack Landed with a Thud in France, The New York
Times, https://www.nytimes.com/2017/05/08/world/europe/macron-hacking-attack-france.html
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In this report, our primary focus is mis- and dis-information, as we are most concerned about
false information and content spreading. However, we believe it’s important to consider this
third type of information disorder and think about how it relates to the other two categories.
However, hate speech, harassment and leaks raise a significant number of distinct issues, and
there is not space in this report to consider those as well. The research institute Data &
Society is doing particularly good work on mal-information and we would recommend
reading their report Media Manipulation and Disinformation Online.45

The Phases and Elements of Information Disorder
In trying to understand any example of information disorder, it is useful to consider it in
three elements:
1) Agent. Who were the ‘agents’ that created, produced and distributed the
example, and what was their motivation?
2) Message. What type of message was it? What format did it take? What were the
characteristics?
3) Interpreter. When the message was received by someone, how did they interpret the
message? What action, if any, did they take?

Figure 3: The Three Elements of Information Disorder
We argue that it is also productive to consider the life of an example of information
disorder as having three phases:
1. Creation. The message is created.
2. Production. The message is turned into a media product.
3. Distribution. The message is distributed or made public.
45 Marwick, A and R. Lewis (May 2017) Media Manipulation and Dis -information Online, Data &
Society, https://datasociety.net/output/media-manipulation-and-disinfo-online/,
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Figure 4: The Three Phases of Information Disorder
In particular, it’s important to consider the different phases of an instance of information
disorder alongside its elements, because the agent that creates the content is often
fundamentally different from the agent who produces it. For example, the motivations of
the mastermind who ‘creates’ a state-sponsored dis-information campaign are very different
from those of the low-paid ‘trolls’ tasked with turning the campaign’s themes into specific
posts. And once a message has been distributed, it can be reproduced and redistributed
endlessly, by many different agents, all with different motivations. For example, a social
media post can be distributed by several communities, leading its message to be picked up
and reproduced by the mainstream media and further distributed to still other communities.
Only by dissecting information disorder in this manner can we begin to understand these
nuances.
In the next two sections, we will examine these elements and phases of information
disorder in more detail.

The Three Phases of Information Disorder
To examine how the phases of creation, production and distribution help us understand
information disorder, let’s use the example of the article ‘Pope Francis Shocks World,
Endorses Donald Trump for President, Releases Statement’ published on the self-proclaimed
fantasy news site WTOE 5 in July 2016. For an in-depth analysis of this article and the
network of sites connected to it, we would recommend reading ‘The True Story Behind The
Biggest Fake News Hit Of The Election’ from Buzzfeed.46
46

Craig Silverman (Dec 2016) The True Story Behind The Biggest Fake News Hit Of The Election, Buzzfeed,
https://www.buzzfeed.com/craigsilverman/the-strangest-fake-newsempire?utm_term=.yrzPyEpLXq#.nqXD9N7opO
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Figure 5: Screenshot of the fabricated news article published in July 2016 on
WTOE5News.com (The site no longer exists).

If we think about the three phases in this example, we can see how different agents
were involved in creating the impact of this content.
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Figure 6: Using the example of the ‘Pope Francis Shocks World, Endorses Donald Trump
for President, Releases Statement’ fabricated news articles to test the Three Phases of
Information Disorder
The role of the mainstream media as agents in amplifying (intentionally or not) fabricated or
misleading content is crucial to understanding information disorder. Fact-checking has
always been fundamental to quality journalism, but the techniques used by hoaxers and
those attempting to disseminate dis-information have never been this sophisticated. With
newsrooms increasingly relying on the social web for story ideas and content, forensic
verification skills and the ability to identify networks of fabricated news websites and bots is
more important than ever before.

The Three Elements of Information Disorder
The Agent
Agents are involved in all three phases of the information chain – creation, production
and distribution – and have various motivations. Importantly, the characteristics of agents
can vary from phase to phase.
We suggest seven questions to ask about an agent:
1) What type of actor are they?
Agents can be official, like intelligence services, political parties, news organizations. They can
also be unofficial, like groups of citizens that have become evangelized about
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an issue.
2) How organized are they?
Agents can work individually, in longstanding, tightly-organized organizations (e.g., PR firms
or lobbying groups) or in impromptu groups organized around common interests.
3) What are their motivations?
There are four potential motivating factors: Financial: Profiting from information
disorder through advertising; Political: Discrediting a political candidate in an election
and other attempts to influence public opinion; Social: Connecting with a certain
group online or off; and Psychological: Seeking prestige or reinforcement.
4) Which audiences to they intend to reach?
Different agents might have different audiences in mind. These audiences can vary from an
organization’s internal mailing lists or consumers, to social groups based on socioeconomic
characteristics, to an entire society.
5) Is the agent using automated technology?
The ability to automate the creation and dissemination of messages online has become
much easier and, crucially, cheaper. There is much discussion about how to define a bot.
One popular definition from the Oxford Internet Institute is an account that posts more than
50 times a day, on average. Such accounts are often automated, but could conceivably be
operated by people. Other accounts, known as cyborgs, are operated jointly by software and
people.
6) Do they intend to mislead?
The agent may or may not intend to deliberately mislead the target audience.
7) Do they intend to harm?
The agent may or may not intend deliberately to cause harm
The Message
Messages can be communicated by agents in person (via gossip, speeches, etc.), in text
(newspaper articles or pamphlets) or in audio/visual material (images, videos, motiongraphics, edited audio-clip, memes, etc.). While much of the current discussion about ‘fake
news’ has focused on fabricated text articles, mis- and dis-information often appears in visual
formats. This is important, as technologies for automatically analysing text are significantly
different from those for analysing still and moving imagery. We offer five questions to ask
about a message:
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1. How durable is the message?
Some messages are designed to stay relevant and impactful for the long term (throughout an
entire war or in perpetuity). Others are designed for the short term (during an election) or
just one moment, as in the case of an individual message during a breaking news event.
2. How accurate is the message?
The accuracy of a message is also important to examine. As discussed earlier, mal-information
is truthful information used to harm (either by moving private information into the public
arena or using people’s affiliations, like their religion, against them). For inaccurate
information, there is a scale of accuracy from false connection (a clickbait headline that is
mismatched with its article’s content) to 100% fabricated information.
3. Is the message legal?
The message might be illegal, as in the cases of recognised hate speech, intellectual
property violations, privacy infringements or harassment. Of course, what messages are
legal differs by jurisdiction.
4. Is the message ‘imposter content’, i.e. posing as an official source?
The message may use official branding (e.g., logos) unofficially, or it may steal the name
or image of an individual (e.g., a well-known journalist) in order to appear credible.
5. What is the message’s intended target?
The agent has an intended audience in mind (the audience they want to influence) but this is
different to the target of the message (those who are being discredited). The target can be an
individual (a candidate or a political or business leader), an organisation (a private firm or a
government agency), a social group (a race, ethnicity, the elite, etc.) or an entire society.
The Interpreter
Audiences are very rarely passive recipients of information. An ‘audience’ is made up of many
individuals, each of which interprets information according to his or her own socio-cultural
status, political positions and personal experiences.
As outlined earlier, understanding the ritualistic aspect of communication is critical for
understanding how and why individuals react to messages in different ways. The types of
information we consume, and the ways in which we make sense of them, are significantly
impacted by our self-identity and the ‘tribes’ we associate with. And, in a world where what
we like, comment on and share is visible to our friends, family and colleagues, these 'social'
and performative forces are more powerful than ever.
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Having to accept information that challenges our sense of self can be jarring. Irrespective of
how persuasive a message may appear to a neutral observer, it is easier to ignore or resist
information that opposes our own worldview. Certainly, evidence suggests that fact-checks do
tend to nudge individuals’ knowledge in the direction of the correct information, but it
certainly doesn’t replace the mis- or dis-information entirely.
This reality complicates our search for solutions to information disorder. If we accept that
human brains do not always work rationally, simply disseminating more quality information is
not the answer. Solutions must grapple with the social and performance characteristics that
have helped make certain fabricated content so popular on Facebook. How, for example, can
we make sharing false information publicly shameful and embarrassing? What can we learn
from the theories of performativity, particularly in performance and identity management in
an online setting that could help us experiment with some potential solutions?
What the ‘interpreter’ can do with a message highlights how the three elements of
information disorder should be considered parts of a potential never-ending cycle. In an era of
social media, where everyone is a potential publisher, the interpreter can become the next
‘agent,’ deciding how to share and frame the message for their own networks. Will they show
support for the message by liking or commenting on it, or will they decide to share the
message? If they do share the message, have they done so with the same intent as the
original agent, or will they share it to, for example, show their disagreement?

Figure 7: Questions to ask about each element of an example of information disorder

28
[158]

Figure 8: Using the ‘Three Elements of Information Disorder’ to examine the ‘Pope
Endorses Trump’ article
In the next section, we will review literature that helps provide a deeper historical
and theoretical understanding of the three elements of information disorder.
1) The Agents: Who are they and what motivates them?
In this section, we explore the role of agents, or those who create, produce and distribute
messages. Again, the motivations of the person who creates and posts a meme on an
invite-only chat group on Discord could be different from the person who sees the meme
on their Facebook feed and shares it with a WhatsApp group.
Official vs Unofficial Actors?
When official actors are involved, the sophistication, funding and potential impact of a
message or campaign of systematic messages is far greater. Much has been written about the
impact of Russian propaganda on information ecosystems in Europe and further afield. One of
the most notable is the Rand Corporation’s report from July 2016, entitled “The Russian
‘Firehose of Falsehood’ Propaganda Model,”47 which identified four characteristics of modern
Russian propaganda:

1.

Voluminous and multi-channeled

47

Paul, Christopher and Miriam Matthews, (June 20, 2016) The Russian “Firehose of Falsehood” Propaganda
Model: Why It Might Work and Options to Counter It, Santa Monica, Calif.: RAND
Corporation, https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE198.html
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2.
3.
4.

Rapid, continuous and repetitive
Noncommittal to objective reality
Inconsistent in its messaging

The EU Stratcomm Taskforce provides regular analysis of Russian propaganda messaging
across the European Union.48. Likewise, their research shows that a key strategy of Russia is
to spread as many conflicting messages as possible, in order to persuade audiences that
there are too many versions of events to find the truth. As they explain, “Not only (are) big
media outlets like Russia Today or Sputnik … deployed, but also seemingly marginal sources,
like fringe websites, blog sites and Facebook pages. Trolls are deployed not only to amplify
dis-information messages but to bully those... brave enough to oppose them. And the
network goes wider: NGOs and “GONGOs” (government organised NGOs); Russian
government representatives; and other pro-Kremlin mouthpieces in Europe, often on the farright and far-left. In all, literally thousands of channels are used to spread pro-Kremlin disinformation, all creating an impression of seemingly independent sources confirming each
other’s message.”49
In April 2017, Facebook published a paper by three members of its Security team, entitled
“Information Operations and Facebook,” that outlines the use of the platform by state actors.
They define information operations as “actions taken by organized actors (governments or
non-state actors) to distort domestic or foreign political sentiment, most frequently to
achieve a strategic and/or geopolitical outcome. These operations can use a combination of
methods, such as false news, dis-information or networks of fake accounts aimed at
manipulating public opinion (we refer to these as ‘false amplifiers’).”50
While Russian propaganda techniques are the current focus of much concern, digital
astroturfing campaigns – that is, campaigns that use troll factories, click farms and automated
social media accounts – have been used by other state actors for years. A recent report by the
Computational Propaganda Research Project tracked this activity across twenty-eight
countries, showing the scale of these operations.51 Perhaps the most notable of these state
actors is China, which has paid people to post millions of fabricated social media posts per
year, as part of an effort to “regularly distract the

48

European Union’s East StratCom Task Force, https://euvsdisinfo.eu/

49

EU East StratCom Task Force, (Jan 19, 2017), Means, goals and consequences of the pro-Kremlin disinformation campaign, ISPI http://www.ispionline.it/it/pubblicazione/means-goals-and-consequences-prokremlin-dis-information-campaign-16216
50
Jen Weedon, William Nuland and Alex Stamos (April 27, 2017) Information Operations and Facebook, p. 4
https://fbnewsroomus.files.wordpress.com/2017/04/facebook-and-information-operations-v1.pdf
51
Bradshaw, S. and P. Howard (August 2017) Troops, Trolls and Troublemakers: A Global

Inventory of Organized Social Media Manipulation
http://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/89/2017/07/Troops-Trolls-and-Troublemakers.pdf
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public and change the subject” from any policy-related issues that threaten to incite
protests.52 In countries like Bahrain and Azerbaijan, there is evidence of PR firms creating
fake accounts on social media to influence public opinion.53 Duterte’s government has used
sophisticated ‘astroturfing’ techniques to target individual journalists and news
organizations.54
Additionally, in South Africa, an email leak in May exposed large-scale dis-information efforts
by the powerful Gupta family to distract attention from its business dealings with the
government. These efforts included paying Twitter users to abuse journalists and spread disinformation and the use of bots to amplify fabricated stories.55
In contrast to official actors, unofficial actors are those who work alone or with loose
networks of citizens, and create false content to harm, make money, or entertain other likeminded people.
Following the outcry about the role of fabricated websites in the 2016 US election,
journalists tracked down some of these ‘unofficial’ agents. One was Jestin Coler, who, in an
interview with NPR, admitted that his “whole idea from the start was to build a site that
could kind of infiltrate the echo chambers of the alt-right, publish blatantly [false] or fictional
stories and then… publicly denounce those stories and point out the fact that they were
fiction.” As NPR explains, “[Coler] was amazed at how quickly fake news could spread and
how easily people believe[d] it.”56
How organised are the agents?
Trolls have existed since the internet was invented.57 Definitions vary, but one aspect is key:
trolls provoke emotions by publicly offending their targets. Trolls are humans who post
behind a username or handle. Yet, similar to bots, they can amplify dis-information in
coordinated ways to evoke conformity among others. What they do better than bots is
target
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King, G, J. Pan & M. Roberts, (May 2016) How the Chinese Government Fabricates Social Media Posts for
Strategic Distraction, not Engaged Argument, Harvard University,
http://gking.harvard.edu/files/gking/files/50c.pdf?m=1463587807
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Woolley, S and P. Howard (2017) Social Media, Revolution and the Political Bot, in Routledge Handbook or
Media, Conflict and Security, edited by Piers Robinson, Philip Seib, Romy Frohlich, London:Routledge.
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Julie Posetti, This is why Online Harassment Still Needs Attention, MediaShift July 2017,
http://mediashift.org/2017/07/online-harassment-still-needs-attention/
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Eliseev, A (July 20, 2017) The Gupta scandal: how a British PR firm came unstuck in South Africa, The New
Statesman, http://www.newstatesman.com/culture/observations/2017/07/gupta-scandal-how-british-pr-firm-cameunstuck-south-africa
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Sydell, L. (2017) (Nov 23, 2016) We Tracked Down A Fake-News Creator In The Suburbs. Here’s What We
Learned, NPR, http://www.npr.org/sections/alltechconsidered/2016/11/23/503146770/npr-finds-the-head-of-a-covertfake-news-operation-in-the-suburbs

57

De Seta, G., “Trolling, and Other Problematic Social Media Practices,” in The SAGE Handbook of Social Media,
ed. Jean Burgess, Alice E. Marwick, and Thomas Poell (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2017).
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those who question the veracity of a piece of information. Trolls work efficiently to silence
naysayers in the early stages of dis-information distribution by posting personal attacks to
undermine that person’s position on the board. And we know that some governments
organize agents to pursue specific messaging goals on social media, whether through bots,
cyborgs or ‘troll factories.’58
In the report entitled ‘Media Manipulation and Disinformation Online’ from Data & Society,
Alice Marwick and Rebecca Lewis analyzed ‘Gamergate’, an online campaign of bullying and
harassment that took place in late 2014. They identified organized brigades, networked and
agile groups, men’s rights activists and conspiracy theorists as exploiting “young men’s
rebellion and dislike of ‘political correctness’ to spread white supremacist thought,
Islamophobia, and misogyny through irony and knowledge of internet culture”.59 Buzzfeed’s
Ryan Broderick examined similar, loosely-affiliated groups of Trump supporters in the US
who were active during the French election.60 Using technologies like Discord (a set of inviteonly chat rooms), Google documents, Google forms and Dropmark (a file-sharing site like
Dropbox), they organized ‘Twitter raids’ where they would simultaneously bombard Twitter
accounts they hoped to influence with messages using the same hashtags.
Analysis of mis-information during the French election by Storyful and the Atlantic Council
showed that such loose, online networks of actors push messages across different platforms.
Anyone wishing to understand their influence needs to monitor several closed and open
platforms. For example, in the context of the US election, Trump supporters produced and
“audience-tested many anti-Clinton memes in 4Chan and fed the ones with the best
responses into the Reddit forum ‘The_Donald.’ The Trump campaign also monitored the
forum for material to circulate in more mainstream social media channels.” 61
Finally, it’s worth mentioning ‘fake tanks’, or partisan bodies disguised as think tanks. As
Transparify, the group that provides global ratings on the financial transparency of think
tanks, has explained, “[T]hese [fake tanks] range from essentially fictitious entities
purposefully set up to promote the very narrow agenda and vested interests of (typically
one single) hidden funder at one extreme, to more established organisations that work on
multiple policy issues but (occasionally or routinely) compromise their intellectual
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Benedictus, L., “Invasion of the troll armies: from Russian Trump supporters to Turkish state stooges,”,
Guardian https://www.theguardian.com/media/2016/nov/06/troll-armies-social-media-trump-russian
59 Marwick, A and R. Lewis (May 2017) Media Manipulation and Dis-information Online, Data & Society,
https://datasociety.net/output/media-manipulation-and-disinfo-online/, p.29
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Broderick, R. (Jan 24, 2017) Trump Supporters Online Are Pretending To Be French To Manipulate France's
Election, Buzzfeed, https://www.buzzfeed.com/ryanhatesthis/inside-the-private-chat-rooms-trump-supporters-areusing-to?utm_term=.skLbZaN42#.xnOE5JybL
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Shaffer, K. et al. (2017) Democracy Hacked. Available at: https://medium.com/data-for-democracy/democracyhacked-a46c04d9e6d1
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independence and research integrity in line with multiple funders’ agendas and vested
interests...”
Representatives from fake tanks “regularly appear on television, radio, or in newspaper
columns to argue for or against certain policies, their credibility bolstered by the abuse of
the think tank label and misleading job titles such as “senior scholar.”62
What is the motivation of the agent?
Looking into what motivates agents not only provides a deeper understanding of how dis- or
mal-information campaigns work, it also points to possible ways to resist them.
It is a mistake to talk generally about agents’ motivations, since they vary in each phase. It is
quite likely that publishers (e.g., an editor of a cable news show) or distributors (e.g., a user
on a social network) of a message may not even be fully aware of the real purpose behind a
piece of dis-information.
As we illustrate above, if a message is partly or entirely false, but no harm is intended by its
producer, it doesn’t fall under the definition of dis-information. For this reason, it’s important
to differentiate between mis-information (false, but not intended to harm) and malinformation (true, but intended to harm).
i) Political
Producers of dis-information campaigns, from Russia and elsewhere, sometimes have
political motivations. A great deal has been written about Russian dis-information activity in
Europe, but it’s worth quoting at length from a statement given by Constanze Stelzenmüller
to the US Senate Committee on Intelligence, in June 2017, on the subject of potential
interference by Russia in the German Federal elections:
“Three things are new about Russian interference today. Firstly, it appears to be directed not
just at Europe’s periphery, or at specific European nations like Germany, but at destabilizing
the European project from the inside out: dismantling decades of progress toward building a
democratic Europe that is whole, free, and at peace. Secondly, its covert and overt “active
measures” are much more diverse, larger-scale, and more technologically sophisticated; they
continually adapt and morph in accordance with changing technology and circumstances.
Thirdly, by striking at Europe and the United States at the same time, the interference
appears to be geared towards undermining the effectiveness and cohesion of the Western
alliance as such—and at the legitimacy of the West as a normative force upholding a global
order
62

Written evidence provided to the UK Parliamentary Inquiry on Fake News by Transparify
http://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/evidencedocument/culture-media-andsport-committee/fake-news/written/47967.html
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based on universal rules rather than might alone. That said, Russia’s active measures are
presumably directed at a domestic audience as much as towards the West: They are designed
to show that Europe and the U.S. are no alternative to Putin’s Russia. Life under Putin, the
message runs, may be less than perfect; but at least it is stable.”63
In terms of Russian dis-information, one of the best sources of information is the EU East
StratCom Task Force,64 which has a site called ‘euvsdisinfo.eu’ that provides regular updates
about Russian dis-information campaigns across Europe. As they explain, “the dis-information
campaign is a non-military measure for achieving political goals. Russian authorities are
explicit about this, for example through the infamous Gerasimov doctrine and through
statements by top Russian generals that the use of ‘false data’ and ‘destabilising propaganda’
are legitimate tools in their tool kit.” Elsewhere, the Task Force wrote, “The Russian Minister
of Defence describes information as ‘another type of armed forces.’”65
One critical aspect to understanding Russian dis-information, as noted by information warfare
expert Molly McKew, is that “information operations aim to mobilize actions and behavioral
change. It isn't just information.”66 As the recent revelations about Russian operatives
purchasing dark ads on Facebook67 and organizing protests via Facebook’s Events feature68
show, the aim of these acts is to create division along socio-cultural lines.
ii) Financial
Some of those who produce or distribute dis-information may do so merely for financial gain,
as in the case of PR firms and fabricated news outlets. Indeed, entire businesses might be
based on dis-information campaigns.69
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Fabricated ‘news’ websites created solely for profit have existed for years. Craig Silverman
documented some of the most prolific in the US in his 2015 report70 for the Tow Center for
Digital Journalism. However, the US election shone a light on how many of these sites are
located overseas, but aimed at US audiences. Buzzfeed was one of the first news
organisations to detail the phenomenon of English-language websites created by
Macedonians to capitalise on US readers’ enthusiasm for sensationalist stories.71 The small
city of Veles in Macedonia produced “an enterprise of cool, pure amorality, free not only of
ideology but of any concern or feeling about the substance of the election. These
Macedonians on Facebook didn’t care if Trump won or lost the White House. They only
wanted pocket money to pay for things.”72
This example from Veles also underscores the difficulty of assessing the true motivation of
any particular agent. The dominant narrative has been that these young people were
motivated by the financial benefits. We can assume this is true, as they undoubtedly made
money, but we will unlikely ever know whether there was any coordinated attempt to
encourage these teenagers to start this type of work in the first place.
‘Fake news’ websites make money through advertising. While Google and Facebook have
taken steps to prevent these sites from getting money through their ad networks, there are
still many other networks through which site owners can make money.
French startup Storyzy alerts brands when they appear on dubious websites. In a August
2017 write-up of their work, Frederic Filloux explains that over 600 brands had
advertisements on questionable sites. When they were approached for comment, Filloux
concluded that few cared, as long as their “overall return on investment was fine.” They
certainly did not seem to consider the ethical implications of helping to fuel a ‘vast network
of mis-information.’73
iii) Social and Psychological
While much of the debate around dis-information has focused on political and financial
motivations, we argue that understanding the potential social and psychological motivations
for creating dis-information is also worth exploring.
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For example, consider the motivation to simply cause trouble or entertain. There have always
been small numbers of people trying to ‘hoax’ the news media—from Tommaso Debenedetti,
who frequently uses fake Twitter accounts to announce the death of high profile people, 74 to
the person behind the ‘Marie Christmas’ account, who fooled CNN into thinking he or she
was a witness to the San Bernardino shooting.75
Some share mis-information as a joke, only to find that people take it seriously. Most
recently, during Hurricane Harvey, Jason Michael McCann tweeted the old, already-debunked
image from Hurricane Sandy of a shark swimming in a flood highway. When Craig Silverman
reached out to him for comment, he explained, “Of course I knew it was fake, it was part of
the reason I shared the bloomin' thing... What I had expected was to tweet that and have my
1,300 followers in Scotland to laugh at it.”
On more serious matters, the previously-mentioned research by Marwick and Lewis76 takes a
deep dive into alt-right communities and discusses the importance of considering their
shared identity in understanding their actions online.
Examining the audiences of hyper-partisans sites, such as Occupy Democrats in the US and
The Canary in the UK, we can also see the influence of political tribalism and identity. These
types of sites do not peddle 100% fabricated content, but they are very successful in using
emotive (and some would argue misleading) headlines, images and captions – which are
often all of an article that’s read on platforms like Facebook – to get their audiences to share
their messages.
In August 2017, Silverman and his colleagues at Buzzfeed published the most
comprehensive study to date of the growing universe of US-focused, hyper-partisan
websites and Facebook pages. They revealed that, in 2016 alone, at least 187 new websites
launched, and that the candidacy and election of Donald Trump “unleashed a golden age of
aggressive, divisive political content that reaches a massive amount of people on
Facebook.”77
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Is the agent using automation?
Currently, machines are poor at creating dis-information, but they can efficiently publish and
distribute it. Recent research by Shao and colleagues concluded that “[a]ccounts that actively
spread mis-information are significantly more likely to be bots.” They also found that bots
are “particularly active in the early spreading phases of viral claims, and tend to target
influential users.”78
Bots can manipulate majority-oriented platform algorithms to gain vast visibility and can
create conformity among human agents who would then further distribute their messages.79
Many bots are designed to amplify the reach of dis-information80 and exploit the
vulnerabilities that stem from our cognitive and social biases. They also create the illusion
that several individuals have independently come to endorse the same piece of
information.81 As a recent report on computational amplification by Gu et al. concluded: “A
properly designed propaganda campaign is designed to have the appearance of peer
pressure—bots pretending to be humans, guru accounts that have acquired a positive
reputation in social media circles—these can make a propaganda campaign-planted story
appear to be more popular than it actually is.”82 Despite the platforms’ public commitment to
stifle automated accounts, bots continue to amplify certain messages, hashtags or accounts,
creating the appearance of certain perspectives being popular and, by implication, true. 83
A recent report by NATO StratCom entitled ‘Robotrolling’ found that two in three Twitter
accounts posting in Russian about the NATO presence in the Baltics and Poland were bots.
They also found the density of bots is 2 to 3 times greater among Russian-tweeting accounts
than in English-tweeting accounts. The authors conclude that foreign-language sources on
social networks are policed and moderated much less effectively than English-language
sources.84
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It also seems possible that there may be a black market for social bots. Ferrara found that
many bots who supported Trump in the 2016 election also engaged with the #MacronLeaks
trend, but made few posts in-between.85
Important research has been done on bots recently, particularly in terms of thinking about
their definition, scale and influence. The most comprehensive body of research has been
carried out by the Oxford Internet Institute’s Computational Propaganda Research Project.86
They define high-frequency accounts as those that tweet more than 50 times per day on
average. While often these accounts are bots, we also need to realise there are some
humans who tweet that frequently. There are also cyborg accounts 87, which are jointly
operated by people and software. As Nic Dias argues, looking at an account’s posting
frequency can be more useful than a fixation on whether an account is fake or not. 88
There are certainly highly partisan individuals whose accounts could be mistaken for bots. A
Politico article in August 2017 described how tens of thousands of tweets per day continue
to emanate from a very human, grassroots organisation. Using Group Direct Messages on
Twitter, they organize people into “invite-only rooms with names like ‘Patriots United’ and
‘Trump Train. Many rooms have accompanying hashtags to track members’ tweets as they
propagate, and each can accommodate as many as 50 people.”89
Returning to our discussion around agents’ motivations, these examples show the power of
social and psychological motivations for creating and disseminating mis- and disinformation.
Being a part of the tribe is a powerful, motivating force.
2) The Messages: What format do they take?
In the previous section we examined the different characteristics of the ‘agents’ those who
are involved in creating, producing or disseminating information disorder. We now turn
our attention to the messages themselves.
There are four characteristics that make a message more appealing and thus more likely to
be consumed, processed and shared widely:
1) It provokes an emotional response.
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2) It has a powerful visual component.
3) It has a strong narrative.
4) It is repeated.
Those who create information campaigns, true or false, understand the power of this
formula. Identifying these characteristics helps us to recognize dis-information campaigns
which are more likely to be successful, and to inform our attempts to counter disinformation (see more in Part Three).
Verbal, text or audio?
While much of the conversation about mis- and dis-information has focused on the role of
the internet in propagating messages, we must not forget that information travels by word of
mouth. The offline and online worlds are not separate, although the challenges researchers
face in effectively studying the effects of different forms of communication simultaneously
means it’s easier to think about these elements separately.
The ‘fake news’ conversation has also focussed on text-based, fabricated news websites. As
Nausicaa Renner argues, “the fake news conversation has taken place in the realm of words,
but that’s missing a big part of the story. Much of the content that circulates on Facebook are
images, often memes. They’re not attached to an article, and there’s often no way to trace
their source. And while Facebook’s algorithm is notoriously elusive, it seems to favor images
and video over text. As such, images have the potential to reach more readers than articles —
whether fake, real, non-partisan or hyper-partisan.”90
Certainly, in the election-based projects First Draft led in France and the U.K., visuals were
overwhelmingly the most shared and the most difficult to debunk of misleading content. In
both cases, while there were almost no examples of fabricated news sites as we saw in the US
context, there were large numbers of highly shareable images, infographics and memes (i.e.,
compelling images with large block text layered over top.)91
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Figure 9: An example of a ‘meme’ shared widely during the UK election
As scholarship of visuals92 has shown, the way we understand imagery is fundamentally
different to how we understand text.93 Our brains process images at an incredible speed
when compared with text.94 As a result, our critical reasoning skills are less likely to
engage with what we’re seeing.
Technology that could identify manipulated or fabricated images lags behind technology for
parsing and analysing text. While Google’s Reverse Image Search engine (see also TinEye
and Yandex) is a good starting point for identifying when images have circulated before, we
still don’t have publicly available reverse-video search engines or OCR (Optical Character
Recognition) tools capable of reading the text on memes in a timely manner. We need more
sophisticated, widely accessible tools to help identify problematic visual content.
Over the next few years, we will certainly see the development of artificial intelligence
technologies to create as well as identify dis-information. (Simply understood, artificial
intelligence is the ability of computers to undertake tasks that we previously needed human
brains to work, like speech recognition or visual identification.) It is critical that the
engineers who develop the new products, tools and platforms have been provided ethical
training on the unintended consequences of the algorithms they write.
Upon whom are the messages focused?
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While agents have particular audiences in mind when they create dis-information, the
targeted subject of the message will be different. Dis-information often deliberately highlights
differences and divisions, whether they be between supporters of different political parties,
nationalities, races, ethnicities, religious groups, socio-economic classes or castes. As
Greenhill argues, these types of messages enable discriminatory and inflammatory ideas to
enter public discourse and to be treated as fact. Once embedded, such ideas can in turn be
used to create scapegoats, normalize prejudices, harden us-versus-them mentalities and, in
extreme cases, even catalyze and justify violence.95
Most discussion around dis-information in the US and European contexts has focused on
political messages, which, while worrying from a democratic perspective, tend not to incite
violence. However, in other parts of the world, dis-information directed toward people due to
their religious, ethnic or racial identities has led to violence. As Samantha Stanley explained,
“perhaps the most obvious example of how mis-information can lead to violent offline action
is the two-day riots in Myanmar’s second largest city, Mandalay, in July 2014. Following an
unsubstantiated rumor posted on Facebook that a Muslim tea shop owner raped a Buddhist
employee, a mob of almost 500 people wreaked havoc on the city and incited lingering fear
amongst its Muslim citizens. Two people were killed during the riot, one Buddhist and one
Muslim.”96
3) Interpreters: How do they make sense of the messages?
As Stuart Hall explained in his seminal work on reception theory97, messages are encoded by
the producer, but then decoded by individual audience members in one of three ways:
1.
2.
3.

Hegemonic. Accepting the message as it was encoded.
Negotiated. Accepting aspects of the message, but not all of it.
Oppositional. Declining the way the message was encoded.

In this section, we outline the work of key cultural and social theorists who have attempted
to explain how audiences make sense of messages.
George Lakoff sees rationality and emotions as being tied together to the extent that, as
human beings, we cannot think without emotions. The emotions in our brains are structured
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around certain metaphors, narratives and frames. They help us make sense of things, and,
without them, we would become disoriented. We would not know what or how to think.
Lakoff distinguishes two different kinds of reason: ‘False reason’ and ‘real reason.’98 False
reason, he says, ‘sees reason as fully conscious, as literal, disembodied, yet somehow fitting
the world directly, and working not via frame-based, metaphorical, narrative and emotional
logic, but via the logic of logicians alone.’ Real reason, alternatively, is an unconscious thought
that ‘arises from embodied metaphors.’99 He argues that false reason does not work in
contemporary politics, as we’ve become increasingly emotional about our political
affiliations.
Understanding how our brains make sense of language is also relevant here. Every word is
neurally connected to a particular frame, which is in turn linked together with other frames
in a moral system. These ‘moral systems’ are subconscious, automatic and acquired through
repetition. As the language of conservative morality, for example, is repeated, frames and in
turn the conservative system of thought are activated and strengthened unconsciously and
automatically. Thus, conservative media and Republican messaging work unconsciously to
activate and reinforce the conservative moral system, making it harder for fact-checks to
penetrate.100
Considering Trump’s success, D’Ancona recently argued, “He communicated a brutal
empathy to [his supporters], rooted not in statistics, empiricism or meticulously acquired
information, but an uninhibited talent for rage, impatience and the attribution of blame.”101
Ultimately, news consumers “face a tradeoff: they have a private incentive to consume
precise and unbiased news, but they also receive psychological utility from confirmatory
news.”102
As we will discuss in Part Two, the emotional allure of situating ourselves within our filter
bubbles and having our worldviews supported and reinforced by ‘confirmatory news’ is
incredibly powerful. Finding solutions to this is going to require a mixture of technological and
educational solutions and, ultimately, a psychological shift whereby one-sided media diets are
deemed socially unacceptable.
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Communication as Ritual
When town criers announced news to crowds, runners read newspapers aloud in
coffeehouses and families listened to or watched the evening news together, news
consumption was largely a collective experience. However, news consumption has slowly
evolved into an individual behavior with the emergence of portable radios and television and,
more recently, the ubiquitous adoption of laptops, tablets and smartphones.
But while we might physically consume the news alone, what we choose to consume is
increasingly visible because of social media. The posts that we like or comment on and the
articles, videos or podcast episodes we share are all public. Borrowing from Erving Goffman’s
metaphor of life as theatre, invariably, when we use social media to share news, we become
performers.103 Whatever we like or share is often visible to our network of friends, family and
acquaintances, and it affects their perceptions of us.104
If social media is a stage, our behaviour is a performance and our circle of friends or followers
are our audience. Goffman thinks our goal for this performance is to manage our audience’s
perception of us.105 Therefore, we tend to like or share things on social media that our friends
or followers would expect us to like or share—or, in other words, what we would normally
like or share.106
Similarly, as Maffesoli argued in his 1996 book The Time of the Tribes107, to understand
someone’s behavior, one must consider the sociological implications of the many different,
small and temporary groups that he or she is a member of at any given time of day.
Maffesoli’s writings aptly describe the realities of users who have to navigate different online
groups throughout the day, deciding what information to post or share to different ‘tribes’
online and off.
This tribal mentality partly explains why many social media users distribute dis-information
when they don’t necessarily trust the veracity of the information they are sharing: they would
like to conform and belong to a group, and they ‘perform’ accordingly.108 The pressure to
conform can become particularly strong when algorithms on social platforms suppress views
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opposing those of the user. Even if a user has a politically diverse circle of friends or followers,
what she sees in her newsfeed or timeline does not necessarily reflect that diversity.

This connects with the theory of motivated cognition, which refers to the unconscious
tendency of individuals to process information to fit conclusions that suit some internal goal.
The classic example comes from the 1950s, when psychologists asked students from two Ivy
League colleges to watch a film of a football game between their schools that featured a set
of controversial officiating calls. The students from each school were more likely to see the
referees’ calls as correct when it favored their school than when it favored their rival. The
researchers concluded that the emotional stake the students had in affirming their loyalty to
their respective institutions shaped what they saw on the tape.109
Yale University’s Dan Kahan and colleagues demonstrated motivated cognition in a political
context. They found that, on issues such as a gun control or climate change, participants
would do mathematical somersaults with available data to ‘prove’ the point of view
supported by their own politics.110 Kahan argues that while it’s tempting to fixate on the ‘lazy
brain’ theory – that humans rely heavily on mental shortcuts to compensate for the vast
amount of information they encounter every day – humans are instead making decisions
about what position is most appropriate to publicly support. He concludes: “Work on
motivated cognition and political conflict tends to focus more on the need for maintaining a
valued identity, particularly as a member of a group… But the seeming inability of economic
interests to explain who believes what on issues such as climate change, the HPV vaccine,
economic policies that include tax cuts or social welfare spending and the like is in fact the
motivation for examining the contribution that identity-protective forms of motivated
cognition make.”111
Communication as Transmission
In a study by Van Dammes and Smets in 2014, they remind us that the “human memory is not
a recording device, but rather a process of (re)construction that is vulnerable to both internal
and external influences.”112
The challenge for the human brain today is how these influences work in the context of
social networks that are bombarding us with information, pinging us repeatedly via the
smartphones in our pockets. As WikiMedia testified to the UK Parliament, “Our minds have
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always been a battleground for various social forces, but the sheer number of agents and
institutions vying for control of our thoughts and feelings today is so large that it is
confusing and destabilising for many.”113
Filippo Menczer’s114 most recent research highlights the challenges of our brains to make
decisions about credibility when the streams of information are overwhelming. In other
words, normal people are too distracted by a deluge of information to find the most
accurate stories: “There are a hundred more stories you’re not seeing that are much better
than those five that you thought were good.” So, according to this research, irrespective of
echo chambers and confirmation bias, people are not sharing verified stories in part because
they never see them.
According to research115 116 conducted before the heavy use of social media that we take for
granted today, people used a set of key heuristics, or mental shortcuts, when evaluating the
credibility of a source or message:
(1)
Reputation. Based on recognition and familiarity
(2)
Endorsement. Whether others find it credible
(3)
Consistency. Whether the message is echoed by multiple sites
(4)
Expectancy violation. Whether a website looks and behaves in the
expected manner
(5)
Self-confirmation. Whether a message confirms one’s beliefs
(6)
Persuasive intent. The intent of the source in creating the message

When we consider these heuristics in the context of our heavy reliance on social media as a
source of information, the issues we see in this current age of mis- and dis-information
become less surprising.
A very recent meta-analysis117 of the psychological efficacy of messages countering misinformation provides an excellent overview of the research literature pertaining to debunks
and how they impact people’s perceptions of mis-information. The review of the literature
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underlined that the effects of a debunking effect were weaker when audiences generated
reasons in support of the initial mis-information, supporting what we know about the power
of confirmation bias and motivated reasoning.
People are not incentivised to click out of social media to view an article in its original form.
As such, the cue of ‘expectancy violation’ (whether the site behaves as expected) and
‘consistency’ (whether the information is supported by multiple sites) are unlikely to be
utilized.
A most troubling finding from social media studies is how powerful ‘familiarity’ is as a
persuasive factor.118 As Paul and Matthews discuss in their 2016 paper on the methods by
which Russia effectively creates a ‘firehose of falsehood’, repetition is one of the most
effective techniques for getting people to accept mal- and dis-information.
The repetition component is particularly problematic on social media due to people trying to
manipulate the platforms through bots that automatically “like” or “share” stories or ‘click
farms’. These techniques can create false sense of popularity about content, and, by tagging
influential people like celebrities, politicians or even journalists, impact the news cycle. A
disturbing recent report by Trend Micro119 outlines the varied ways that influence is being
bought, and the ways in which click farms are being used to boost hashtags, game online
petitions, skew online comment and create fake accounts.
Cues like ‘endorsement’ also become more salient on social media. Our ability to
immediately see whether friends and family have liked, shared, commented or retweeted a
piece of content becomes a powerful influence on our credibility judgments. As researchers
have shown 120, if you find out your friends like a song, you’ll be more likely to like it too.
Human beings are drawn to follow the masses, particularly when the mass is shown to
include your closest friends and family. As Jonathan Stray explains, “messages received in
greater volume and from more sources will be more persuasive. Quantity does indeed have
a quality all its own… [R]eceiving a message via multiple modes and from multiple sources
increases the message’s perceived credibility, especially if a disseminating source is one with
which an audience member identifies.”121
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The heuristic of self-confirmation now is also especially powerful, now that social networks
are the dominant form of information dissemination. Back in 2006, research by Taber and
Lodge122 showed the powerful effect of prior attitudes upon reasoning. Attitudinally
congruent arguments are evaluated as stronger than attitudinally incongruent arguments. The
algorithmic filtering that makes us much less likely to come across information that challenges
us (see the section below on filter bubbles and echo chambers) means that the selective
exposure that humans tend toward (as it requires less cognitive ‘work’) is done for us
automatically.
In addition to self-confirmation bias, humans are also affected by motivated reasoning and a
desire to be vindicated. As Sunstein et al.123 found, people who believed in man-made climate
change updated their beliefs more in response to bad news (e.g. temperatures are going up
more than expected), whereas those who disbelieved man-made climate change were more
responsive to good news. Therefore, beliefs were only changed in ways that cemented what
they already thought to be true.
This is linked to recent research trying to replicate the so-called backfire effect, which was
first proposed in 2010124 to account for fact-checks that appeared to harden people’s beliefs
about false information. The researchers were unable to replicate the backfire effect and
found that corrections and fact-checks do nudge people toward the truth.
Specifically, their research found that, while Trump supporters were more resistant to
nudging, they were nudged all the same. And there was another clear pattern of Trump
supporters: corrections didn’t change participants’ feelings about Trump. As one of the
researchers, Brendan Nyhan, explained, “People were willing to say Trump was wrong, but it
didn’t have much of an effect on what they felt about him.” 125 The takeaway is that, while
facts make an impression, they just don’t matter for our decision-making—a conclusion that
has a great deal of support in the psychological sciences.126
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The research on how best to word and visualise fact-checks and debunks is varied and at
times contradictory.127 Much of this research is US-focused, concerned with political factchecks and mostly carried out on American undergraduate students. It’s vital that more
studies are replicated in different geographical settings, using mis-information in other
areas—particularly health and science.
There is currently a great deal of discussion about increasing funding for individual news
literacy programs, as well as integrating core elements into national curricula. We would
argue those programs and curricula should include discussions of how to override the human
tendency to seek out information that supports our worldview and ‘tribal identifications’, how
to beat confirmation bias and how to be skeptical of information which produces an
emotional response.
In this first section, we introduced new conceptual frameworks for discussing and researching
information disorder, outlining the three types, elements and phases of information disorder:
i.
ii.
iii.

The three types: mis-, dis- and mal-information
The three elements: agents, messages and interpreters
The three phases: creation, production and dissemination

We need to be much more precise about the definitions we use to describe the phenomenon
of information disorder, if we are to begin understanding how and why it is created, the
forms that it takes, and its impact. We also need to understand how characteristics change as
information flows through the different phases, and how the person who interprets a
particular message can become an agent in their own right as they go on to re-share that
message with their own networks. In the following section, we discuss the challenges of filter
bubbles and echo chambers, underlining the importance of considering how people discover
information and share it with their own networks, and the need to study the wider
implications for public discourse.
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Part 2: Challenges of filter bubbles and echo chambers
‘The “public sphere”: the shared spaces – real, virtual or imagined – whereby social issues are
discussed and public opinion is formed’. This theory was first shared by the German
sociologist and philosopher Jurgen Habermas, who argued that a healthy public sphere is
essential for democracy and must be inclusive, representative and characterised by respect
for rational argument.128 The most significant challenge to any theory of a shared public
sphere is that humans, when we have a choice about who to connect with or not, tend to
establish and continue relationships with people who have views similar to our own. We are
programmed to enjoy spending time in ‘echo chambers,’ as it requires less cognitive work.
There is no doubt that digital technologies support us in these tendencies. In his 1998 essay,
Which Technology and Which Democracy?, Benjamin Barber wrote, “Digitalization is, quite
literally, a divisive, even polarizing, epistemological strategy… It creates knowledge niches for
niche markets and customizes data in ways that can be useful to individuals but does little for
common ground… [I]t obstructs the quest for common ground necessary to representative
democracy and indispensable to strong democracy.”129 At the same time, MIT Media Lab
founder Nicholas Negroponte started a discussion about what this very human set of
behaviours would look like online. In ‘The Daily Me’, a thought experiment, he considered the
implications of completely personalised newspapers. And, in 2006, Habermas acknowledged
the challenge for the public sphere in the era of the internet. He argued, “[T]he rise of
millions of fragmented chat rooms across the world has tended instead to lead to the
fragmentation of large but politically focused mass audiences into a huge number of isolated
issue publics.”130
These ideas moved into the mainstream in 2011 with the publication of Eli Pariser’s book, the
Filter Bubble131. By that point, Negroponte’s thought experiment had become a reality with
Facebook’s Newsfeed, and Pariser was able to explain how the social technology companies
have engineered personalised experiences. Using algorithms to deliver content that we are
mostly likely to enjoy, these platforms reinforce our worldviews and allow us to stay encased
in our safe, comfortable echo chambers.
It is worth recounting here James Carey’s description of the ‘ritual view of communication’,
(128)
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which is not about “the act of imparting information but the representation of shared
beliefs.” Appreciating this truth helps us explain why echo chambers are so appealing. They
provide safe spaces for sharing beliefs and worldviews with others, with little fear of
confrontation or division. They allow us to ‘perform’ our identities as shaped by our
worldviews with others who share those worldviews. This behaviour is not new, but the
platforms have capitalized on these human tendencies, knowing they would encourage users
to spend more time on their sites.
Agents who are creating dis-information understand that, when people consume and share
these messages, they will be doing so increasingly from inside these echo chambers, with no
one to challenge the ideas. This means the people who will interpret their messages are much
less likely to have an ‘oppositional’ (rejecting the way the message was encoded) or
‘negotiated’ (accepting only some aspects of the message) reading. As such, agents target
groups that they know are more likely to be receptive to the message. If they are successful
in doing that, it is very likely the message will then be shared by the initial recipient. And, as
research shows, we are much more likely to trust a message coming from someone we
know132, even if we suspect it to be false. This is why dis-information can be disseminated so
quickly. It is travelling between peer-to-peer networks where trust tends to be high.133
The fundamental problem is that “filter bubbles” worsen polarization by allowing us to live in
our own online echo chambers and leaving us with only opinions that validate, rather than
challenge, our own ideas. While confirmation bias occurs offline and the term ‘selective
exposure’ has been used by social scientists for decades to describe how information seekers
use only certain sources that share their views,134 social media are designed to take
advantage of this innate bias.
The rise in popularity of social networks as sources of news has taken place at the same time
as a decline in local newspapers in some of the largest democracies in the world. In the U.S.,
Canada and the U.K. particularly, the local news ecosystem is struggling as the advertising
model for news has collapsed. Many local newsrooms have been forced to make serious
staff cuts, consolidate or close. In the U.K., there has been a net loss of approximately two
135

hundred local newspaper titles since 2005
In Canada a study commissioned by Friends of
Canadian Broadcasting warned the Canadian Radio-television and Telecommunications
Commission
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that “without intervention, half of Canada’s small and medium-market television stations
could disappear by 2020.”136 And in a Columbia Journalism Review article the scale of US
News deserts was spelled out very clearly, showing how many cities have been left with just
one local newspaper, and how many have none at all.137 As ad revenue moves to Google
and Facebook (in the mobile ad market these two companies earn early half of all
revenue138), it is expected that the same patterns witnessed in these countries will be felt in
many other countries in the next few years.
In 2009, the U.S.-based Knight Commission on the Information Needs of Communities in a
Democracy concluded that information is “as vital to the healthy functioning of
139

communities as clean air, safe streets, good schools, and public health.”
While there no
evidence yet to directly connect the decline of local news media to the rise in information
pollution, when strong local media do not exist other sources will fill that vacuum.
As Nina Jankowicz, a fellow at the Woodrow Wilson Center’s Kennan Institute wrote in
an opinion piece in the New York Times recently:
Without news that connects people to their town councils or county fair, or stories
that analyze how federal policies affect local businesses, people are left with news
about big banks in New York and dirty politics in Washington….
Readers compare this coverage with their dwindling bank balances and crumbling
infrastructure and feel disconnected and disenfranchised, and latch onto something
— anything — that speaks to them. That might be President Trump’s tweets. Or
dubious “news” from an extreme right- or left-wing site might ring true. Or they
140

might turn to Russian disinformation, which exploits this trust gap.

Local news outlets provide a shared experience for a community. When communities rely on
individual feeds of news from their social networks, these shared experiences disappear. We
need more research to understand the implications of this in terms of people sharing mis- and
dis-information.
(136)
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As discussed, the technology companies are commercial entities, and therefore to keep their
shareholders happy need to encourage users to stay on their site for as long as possible to
maximize the number of exposures to advertisements. They do so by tweaking the algorithms
to deliver more of what users have liked, shared or commented on in the past. So, while we
have seen the technology companies take some steps to fight dis-information on their
platforms (see Part 3), ultimately, it’s difficult to imagine them making substantive changes to
their algorithms to pop these filter bubbles. If the platforms changed the algorithm to
provide us with more challenging material that forced us to reconsider some of our
established world views, we are unlikely to spend as much time on them.
As Wired dramatically concluded in an article just after the US election, “The global village
that was once the internet has been replaced by digital islands of isolation that are drifting
further apart each day. From your Facebook feed to your Google Search, as your
experience online grows increasingly personalized, the internet’s islands grow farther
apart.”141 The Laboratory for Social Machines at MIT has been investigating filter bubbles,
how they form, and how people can try to break out of them. In research published in
December 2016, tweets sent during the US election were visualized in a network that
showed almost no overlap between Trump and Clinton supporters.142 The analysis
concluded that, on Twitter, Trump supporters formed a particularly insular group when
talking about politics during the general election, having few connections to Clinton
supporters or the mainstream media.

Figure 10: Visualization by the Laboratory for Social Machines at MIT of Donald Trump and Hillary
Clinton supporters on Twitter
(141)
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Research by Demos in the U.K. that analysed British Twitter accounts found similar patterns
between supporters of different political parties. However, they were able to show that
people with more extreme political views tended to engage with a smaller number of
people than those who had more moderate political views.

143

Walter Quattrociocchi and his team have studied the dynamics of echo chambers on
144

Facebook.
Examining the posts of 1.2 million users, his team analysed mainstream and
conspiracy science news and how they are consumed and shaped by communities on
Facebook. They found that polarized communities emerge around distinct types of
content, and consumers of conspiracy news tended to be extremely focused on specific
topics like climate change.
There has also been research that challenges these ideas about the dangers of echo
chambers. A survey of 14,000 people in in seven countries that was published in May
145

2017
concluded that “people who are interested and involved in politics online are more
likely to double-check questionable information they find on the internet and social media,
including by searching online for additional sources in ways that will pop filter bubbles and
146

break out of echo chambers.”
In addition, the 2017 Digital News Report, published by the
Reuters Institute for the Study of Journalism, concluded, “Echo chambers and filter bubbles
are undoubtedly real for some, but we also find that – on average – users of social media,
aggregators and search engines experience more diversity than non-users.”

147

Concerns raised since Brexit and the US election have led to new innovations by social
platforms, third-party organizations and academic institutions to help people ‘prick’ their
filter bubbles. With the renewed emphasis on scaling news literacy programs globally,
teaching how social algorithms produce these filter bubbles should be a crucial part of
any standardised curriculum.
148

Facebook, for example, rolled out a new related-articles feature
that is designed to show
multiple perspectives on a story. And, during the U.K. and French election, Facebook rolled
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out the Perspectives149 feature, which allowed users to compare candidates or parties
positions after clicking on an election-related article.
A third-party effort to prick the filter bubble is PolitEcho 150, a Chrome extension that allows
you to plot your Facebook friends on a graph based on their political affiliation, which is
estimated from the news organizations they have liked. Another is Flipfeed 151, which allows
you to randomly see the Twitter feed of someone with a diametrically oppositional view to
your own. As the app claims, watching the ‘Trump news conference’, in the ‘flipped’ mode can
be eye-opening. And yet another Chrome extension, Rbutr152, is a community-driven app
which connects webpages on the basis that one page argues against the other. If you have
downloaded the extension and you visit a ‘rebutted’ page, you will be told there are rebuttals
to the particular page and it will link out to the rebutting articles.

Figure 11: Screenshot of the Blue Feed/Red Feed streams on the topic of
immigration (http://graphics.wsj.com/blue-feed-red-feed/#/immigration)
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The Wall Street Journal was one of the first news outlets to try to find a way for their
audiences and other people interested in this concept to compare the way different topics—
like Trump, guns, health care, and immigration—were being covered and shared by people
from different political perspectives. They created ‘Blue Feed, Red Feed’ 153 “to demonstrate
how reality may differ for different Facebook users.” If a source appears in the red feed, a
majority of the articles shared from the source were classified as ‘very conservatively aligned’
in a large 2015 Facebook study. For the blue feed, a majority of each source’s articles aligned
‘very liberal.’ These feeds aren’t intended to resemble actual individual news feeds. Instead,
they are rare, side-by-side looks at real conversations from different perspectives.
Buzzfeed and the Guardian newspaper have been testing new features that help readers
navigate alternative viewpoints. BuzzFeed’s ‘Outside Your Bubble’154 pulls in opinions from
across the web and gives them a neutral platform. Public comments, which can be the
most emotional and combative part of any online story, are then removed from their
normal context and rephrased as dispassionate bullet points.
The Guardian’s weekly column ‘Burst Your Bubble’155 curates “five conservative articles
worth reading" for the site’s liberal audience. Similarly, every week, the Washington Post
journalist Will Sommer publishes a newsletter, ‘Right Richter’,156 which aggregates right-wing
perspectives for left-leaning audiences.
Finally, there is the AllSides site157, whose stated mission is to expose bias and provide
“multiple angles on the same story so you can quickly get the full picture, not just one
slant.” Using a mixture of crowd-driven ratings and its patented algorithms, it’s the newest
attempt to provide audiences with a visual guide to politically slanted journalism.
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Figure 12: Screenshot of the Allsides.com website

The ultimate challenge of filter bubbles is re-training our brains to seek out alternative
viewpoints. Some people have likened our informational diet to our nutritional one,
claiming that in the same way as we had to be educated to see the value of a diet rich in
fruit and vegetables, we need to give ‘nutritional ‘labels to information so that people
understand the value of a media diet with a variety of political viewpoints. While we can
pressure the social networks to diversify our diet, we can’t force people to actually click, let
alone read the content. At public events, Facebook has admitted that when they have
attempted to deliver more content from an opposite view, people tend not to click on it.
As this report underlines, we have to think about information consumption from a ritual as
well as transmission perspective. If we recognise that people seek out and consume content
for many reasons beyond simply becoming informed – like feeling connected to similar
people or affiliating with a specific identify – it means that pricking the filter bubbler
requires more than simply providing diverse information.
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Part 3: Attempts at solutions
One week after the election, Eli Pariser, author of The Filter Bubble, created a public
Google document and asked people to contribute solutions to solve the mis-information
problem. Within a few weeks, the document was more than 150 pages long and included
comments from over 50 people. The document158 includes many ideas and can be seen as
a comprehensive blueprint of what solutions are possible.
One point we’d like to stress, however, is that much of the debate about solutions
presupposes communication as information transmission. But this cannot explain or solve
the problem of information disorder. As Carey suggests, “under a ritual view [of
communication] news is not information but drama”159 and “a portrayal of the contending
forces in the world.”160 Our conversations about solutions will need to evolve in order to
recognise this role information plays beyond simply transmitting messages.
Over the past twelve months, potential solutions have been discussed endlessly at
conferences and in workshops, but we’ve seen little concrete changes from the platforms.
While there is certainly more foundation money than there was,161 and a myriad of small
projects are underway, the grand ideas are yet to be implemented. These include Apple’s
CEO Tim Cook call for a Public Service Announcement about dis-information, new labels to
identify different types of content on social platforms, systematic programs for taking down
bot accounts, the integration of critical media literacy programs in schools and best practices
for making fact-checks and debunks shareable.
Facebook and Google have announced methods for preventing fabricated sites from
making money through their advertising platforms. However, anecdotally, ‘fake news’
creators have explained that, while they experienced short term losses in revenue earlier in
the year, they have returned their profits to previous levels using other ad networks that
are willing to partner with them.
The only real major development we’ve seen has been the passing of legislation in
Germany that fines platforms for hosting unlawful content, including defamation and
incitement to
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hatred, and not removing such posts within 24 hours.162 And we’re seeing serious
discussions in Singapore about passing a similar law.163
In this next section, we discuss potential solutions from a number of different perspectives—
technological, social, media-centric, educational and regulatory.
Technological Approaches
Mis-, dis- and mal-information are incredibly complex phenomena, but the impression that
these problems emerged suddenly during the US election encouraged many to believe that a
solution could be found just as quickly. While changing underlying socio-economic and
cultural factors takes time, the allure of an easy algorithmic tweak meant it became the
popular solution. Certainly, in the crowd-sourced ‘Design Solutions’ Google document started
by Eli Pariser, discussions about technological solutions dominate.164 Even Krishna Bharat,
the engineer responsible for building Google News, stepped in and wrote a detailed piece
about the technical ways in which the platforms could detect mis- and dis-information in real
time.165
What have the social networks done?
As we have seen, one of the primary motivations for creating dis-information is financial gain.
Google has therefore worked to prevent revenue flowing to the owners of “bad sites, scams
and ads” and has permanently banned nearly 200 publishers from its AdSense advertising
network as of late 2016.166 Facebook made similar moves, updating its policies with language
stating they would not display ads that show misleading or illegal content. Facebook has also
taken steps to tackle ‘imposter content’, stating, “On the buying side, we’ve taken action
against the ability to spoof domains, which will reduce the prevalence of sites that pretend to
be real publications.”167 And, in late August 2017, Facebook announced they would block ads
from pages that had repeatedly shared false news, stating “Currently, we do not allow
advertisers to run ads that link to stories that have been marked false by third-party fact-
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checking organizations. Now we are taking an additional step. If Pages repeatedly share
stories marked as false, these repeat offenders will no longer be allowed to advertise on
Facebook.”168
Google News recently took steps to allow publishers to highlight fact-checked content for
programmatic detection using schema.org, a structured data markup schema supported by
the major search engines. This feature first appeared in the U.K. and the US last October, and
has since been added to Google News in Germany, France, Brazil, Mexico and Argentina.
Google News Lab, which is distinct from Google News and whose mission is to collaborate
with journalists and entrepreneurs to help build the future of media, has been very active in
this space over the past couple of years.169 For example, the News Lab was a founding partner
of First Draft when it began in June 2015.
Facebook moved, from Mark Zuckerberg’s post-election denial170 that ‘fake news’ was a
problem on his platform, to rolling out a third-party fact-checking initiative on December 15,
2016 that includes the International Fact Checking Network, The Associated Press, The
Washington Post and Snopes.171 They expanded the project to France and Germany in
February and the Netherlands in March. In this initiative, users flag posts they think might
be ‘false news’, populating a queue that the affiliated fact-checking organizations can see.
After an article has been fact-checked, any user who sees that content will see that it has
been disputed by one of the fact-checking organizations. If someone tries to share a
disputed article, they are reminded with a pop-up notice that the content is in dispute.
The initiative was widely welcomed when launched, although there were dissenting voices,
such as Data & Society’s Robyn Caplan who raised concerns about the challenge of writing
algorithms to identify this type of content when the definitions are so broad. She also spoke
out about the need to financially support this outsourced journalism.172
While there is an increasing body of evidence suggesting that many types of ‘nudge’
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technologies can slow sharing,173 and researchers, in experimental settings, have found that
warning labels and pop-up boxes slow down the sharing of this content174 without access to
the results of this Facebook initiative we have no independent way of knowing whether the
program is slowing down the spread of polluted information on the platform. Despite
repeated calls for access to this data, most powerfully from the fact-checkers themselves, to
date Facebook have refused to share the numbers. It’s therefore impossible to assess the
success of the project.
Experimental research by Leticia Bode in 2015 suggested that when a Facebook post that
includes mis-information is immediately contextualised in their ‘related stories’ feature
underneath, misperceptions are significantly reduced.175 In August 2017, Facebook
announced176 that they would be rolling out their related stories feature more widely to help
contextualize mis-information with fact-checked articles.
In January 2017, Facebook launched its ‘Facebook Journalism Project’177 and announced that
news literacy would be a priority for the company. Beyond financially supporting non-profits
working in this space, they also rolled out a Public Service Announcement-type message at
the top of the New Feed in fourteen countries. This message linked to a post with 10 top tips
for spotting ‘false news’.178 These same tips were published as full page ads in newspapers in
Germany, France and the U.K. They also committed a $14 million fund to help establish the
News Integrity Initiative based at the CUNY Journalism School in New York, which supports
the development of tools, research and media literacy programs globally.179
However, in a post titled ‘Facebook Must Either Innovate or Admit Defeat At The Hands Of
Fake News Hoaxsters’, Craig Silverman had some strong words for the platform:
[If Facebook] “is truly committed to offering a quality Trending Topic (and News Feed)
experience, its only option is to make massive strides in the detection and analysis of the
factual qualities of news articles. Developing what would likely be the world’s first
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algorithm to do this job with accuracy and consistency will require significant engineering
resources. But it’s what is necessary to actually stop Facebook from being the world’s biggest
platform for false and fake news without the use of editors. Right now Facebook has no
editors, a flawed algorithm, and a weak product.”180
Facebook closed 30,000 automated accounts in France ahead of the election and ‘tens of
thousands’ in the U.K. ahead of their election. To date, these kinds of moves by Facebook
have timed with elections, but there are calls for Facebook to take an ongoing approach
to policing automation on the platform.181
As discussed, the challenge of bots disseminating dis-information is a significant one.
Ongoing research by the Computational Propaganda Project 182 at the Oxford Internet
Institute continues to identify the scale of the problem globally. In April 2017, Facebook’s
Security team published a paper on ‘Information Operations’, defining it as “actions taken by
organized actors (governments or non-state actors) to distort domestic or foreign political
sentiment, most frequently to achieve a strategic and/or geopolitical outcome.”183 It was the
first-time Facebook had admitted the scale of the problem they face in terms of official,
tightly organised, networked agents using their platform to disseminate automated disinformation.
In September 2017, Facebook admitted that they had found evidence that ‘dark ads’ (ads that
are only visible to the intended audience, rather than publicly viewable on a page) had been
purchased by a Russian organization and directed at US citizens. Facebook explained, “[T]he
ads and accounts appeared to focus on amplifying divisive social and political messages across
the ideological spectrum — touching on topics from LGBT matters to race issues to
immigration to gun rights.”184 A few days later, an investigation by the Daily Beast found
inauthentic accounts, seemingly located in Russia, had used the Facebook events function to
organize anti-immigration protests in the US.185
While Facebook is struggling on this topic, Twitter’s open APIs mean it is much easier for
academics and think tanks to visualise the bot networks that exist on their platform. Thus,
180)
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calls for action have been focused on Twitter. In a June 2017 blog post, Twitter explained its
efforts to fight against bots: “We’re working hard to detect spammy behaviors at source,
such as the mass distribution of Tweets or attempts to manipulate trending topics. We also
reduce the visibility of potentially spammy Tweets or accounts while we investigate whether
a policy violation has occurred. When we do detect duplicative, or suspicious activity, we
suspend accounts. We also frequently take action against applications that abuse the public
API to automate activity on Twitter186, stopping potentially manipulative bots at the
source.”187
Ultimately, the question remains as to whether the social networks and technology
companies, as commercial entities, can ever spearhead serious solutions to the problem
of information disorder. As Martin Moore, Director of the Center for the Study of Media,
Communication and Power argued in his submission of evidence to the U.K. Parliamentary
Select Committee on Fake News:
“Remedies solely or heavily based on technological fixes or market-driven corrections will
not, on their own, address these problems. Technology should be able to reduce the spread
of certain types of news (such as that which is shared without being read first), and to show
where news is disputed. However, the long history of fake news, the political, social and
economic motivations for producing it, and the ease of self-publishing online, mean that
technology will only ever partly address the problem. It also elicits dangers of its own with
regard to the value-driven choices that engineers will have to make when determining which
news to promote and which to suppress. Nor are market-driven corrections likely to solve,
or even alleviate, the problem. The technology platforms on which this news travels are
reliant on advertising that prioritises popular and engaging content that is shared widely.
The content is not distinguished by its trustworthiness, authority or public interest, since
these are not criteria that drive likes and shares.”
Emily Bell, director of the Tow Center for Digital Journalism argues, “The business of
publishing and monetizing information is never neutral; it is always deeply political. It
shapes opinion, informs markets, reinforces biases, creates understanding, and spreads
confusion. Facebook has said more than once that it does not want to be an arbiter of the
truth, but it also does not want to be the purveyor of lies. Journalists have known for a long
time what technology companies are just finding out: what you don’t publish is as branddefining as what you do.”188
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In addition to these steps to shut down automated accounts by the social networks, the
ability to identify and discredit sources of dis-information in real time is an increasingly
necessary skill for newsrooms to master. We hope technology companies will support
newsrooms in being able to identify the agents of a post. If newsrooms were provided
with the tools to identify whether the agents of a piece of dis-information are official,
organised and automated, they would be able to quickly raise red flags for audiences.
When assessing moves by the technology companies over the past year, one of the most
frustrating elements has been the failure to connect with the research, education, library, civil
society, and policy communities at any substantive level. There are decades of research on
mis-information, how people ‘read’ and make sense of information, the factors that slow
down or exacerbate rumours. But the responses have often felt knee-jerk and atheoretical,
and at times public relations moves rather than serious attempts to tackle the complexity of
the problem. On this topic, when the scale and seriousness require sophisticated responses,
the technology companies must work more closely with those who have research expertise
on this subject, as well as those working on the ground around the world, and experience
first-hand the real-world repercussions of information pollution.
Blacklisting, flagging and credibility scores
Creating lists of problematic sites was an early and popular suggestion, but as US academic
Melissa Zimdars found to her detriment189, attempting to be the ‘arbiter of truth’ can cause
you to become incredibly unpopular. Notably, her list, now hosted at opensources.co, has
been used by a number of technologists building tools to help ‘flag’ problematic content
through browser extensions such as Check This190. One such tool from the French daily
newspaper Le Monde is based on a database of sites reviewed by Le Monde’s fact-checkers
and191allows readers to search a website’s URL to check whether it has published unreliable
content. The goal of most of these projects is to build a system that could be integrated
with Google and Facebook and used to down-rank certain content from ‘less credible’
sources so that users are less likely to see it.
Recently, the social news agency Storyful teamed up with the advertising analytics firm Moat
and CUNY Journalism School to create the Open Brand Safety Framework, an attempt to
create the master black list of ‘fake news’ sites that advertisers can avoid. 192 The desire for
advertising companies to stay away from problematic content has become increasingly clear
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over the past few months, as the success of the online activist group Sleeping
Giants193 demonstrates.194
Categorising content, while seemingly a well-meaning exercise for providing people with
additional context, can quickly backfire when people question the authority of those who
create the labels. Indeed, one can easily imagine algorithms programmed to identify, de-rank
or take down certain types of content might produce unintended consequences. A
clampdown on dis-information should not become an excuse for suppressing dissenting or
minority views. An organization labelling something as ‘fake’ should provide full
transparency around how it makes its ‘blacklists.’
Credibility scores
In conversations about mis-information, there are regular comparisons drawn between
deceptive articles and email spam. Questions are often raised about why techniques similar
to those used to combat email spam can’t be used to identify and down-rank poor quality
content.
The Trust Project195, led by Sally Lehrman at Santa Clara University, has been working on a
set of criteria that would help audiences know what content to trust. Standards include
whether an outlet has a corrections policy and whether a reporter has written on the topic
previously. The hope is that if newsrooms added this information as metadata to online
articles, Facebook and Google could ‘read’ these signals and place them higher
algorithmically.
There are also two US-based projects working on credibility: the Technical Schema for
Credibility196, led by Meedan in collaboration with Hacks/Hackers, and the News Quality
Score Project, led by Frederic Filloux197. The projects are developing markers of credibility, to
see if there can be a programmatic way for social networks use their scores to influence
algorithmic rankings.
Stronger media
CUNY Journalism Professor Jeff Jarvis has said “our problem isn’t ‘fake news.’ Our problem is
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trust.”198 As has been well documented, trust in mainstream media has been falling for
decades, as has (it must be noted) trust in other public institutions. 199 Ethan
Zuckerman’s recent essay on the topic describes the slow decline of trust:
“Addressing the current state of mistrust in journalism will require addressing the broader
crisis of trust in institutions. Given the timeline of this crisis, which is unfolding over
decades, it is unlikely that digital technologies are the primary actor responsible for the
surprises of the past year. While digital technologies may help us address issues, like a
disappearing sense of common ground, the underlying issues of mistrust likely require close
examination of the changing nature of civics and public attitudes to democracy.”200
It’s worth recognizing how trust in journalism varies geographically. Recent comparative
analysis by the Reuters Institute in its annual Digital News Report 201 shows how news
media enjoy different levels of trust in different countries:

Figure 13: From the Digital News Report, 2017 by the Reuters Institute for the Study
of Journalism - Overall Trust in the News Media
There are many reasons for the decline of trust in media. Improving these numbers is not
going to happen quickly, but initiatives to help build trust and credibility go hand in hand
with any initiatives aiming to combat mis- and dis-information.
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Strategic Silence
As Data & Society outlined in their May 2017 report Media Manipulation and Dis-information
Online, “for manipulators, it doesn’t matter if the media is reporting on a story in order to
debunk or dismiss it; the important thing is getting it covered in the first place.”202 Certainly,
during the weekend of the #MacronLeaks, Ryan Broderick of Buzzfeed reported that
members of 4Chan discussion boards were linking to stories debunking the information, and
celebrating them as a form of engagement.203 While reporting on these stories, and the
people behind the stories, feels a natural response by journalists at this point in time, there is
a real need for the industry to come together to discuss the impact of reporting on disinformation, and providing oxygen for rumours or fabricated content that otherwise would
stay in niche communities online. We would recommend cross-industry meetings whereby
senior editors could discuss whether there is a need to reach a shared agreement on when a
rumour or piece of content crosses a tipping point, and moves from niche online communities
to a wider audience. The French rules which prevented any discussion of election related
topics for the forty-eight hours before the polls closed, meant there was no discussion of the
leaks by the mainstream media in France, something which raised eyebrows amongst US
journalists. The idea of strategic silence in the coverage of mal- and dis-information might sit
uncomfortably with some, but we would argue there is a need for these conversations to take
place.
Identifying the sources of dis-information
In Paul & Matthews report on Russian propaganda for the RAND corporation, they argue
that one of the most effective ways of tackling the issue is to inoculate users, or to “forewarn
audiences of mis-information, or merely reach them first with the truth, rather than
retracting or refuting false ‘facts.’204
However, the current trend is fact-checking initiatives.205 Since 2016, we have seen the
creation of numerous fact-checking organizations, new teams206 and election-based
initiatives like CrossCheck,207 which worked to debunk rumours and claims around the French
election. The difficulty here is that if “fake news isn’t about facts, but about power, then
independent fact-checking alone won’t fix it — particularly for readers who already distrust
the
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organizations that are doing the fact-checking.”208 (Borel, 2017)
However, as Jeff Jarvis argues, there are other techniques which are not currently a natural
part of reporting. For example, “journalism should cover the manipulators’ methods but not
their messages…. We should not assume that all our tried-and-true tools — articles,
explainers, fact-checking — can counteract manipulators’ propaganda. We must
experiment and learn what does and does not persuade people to favor facts and
rationality.” (Jarvis, 2017)
A Belgium start-up, Saper Vedere is making a similar claim, based on its analysis of the
effectiveness of fact-checks during the French election209. In its visualisation below, one
can see the audience for the rumour that Macron was funded by Saudi Arabia, as well as
the audience of its debunk. There is almost no overlap between these two groups.

Figure 14: Visualization of Twitter accounts discussion a rumour that Emmanuel Macron was
being funded by Saudi Arabia. The accounts on the left in the green box were discussing the
debunk. The account in red were discussing the rumour. The two communities hardly overlap.
Credit: Alexandre Alaphilippe and Nicolas Vanderbiest.

Instead, they argue that journalists need better tools to be able to identify the sources of disinformation in real-time: source-checking. When bot accounts who originated a rumour
appear to be based in a country other than the one connected with said rumour, it could
prove to be a faster way of encouraging skepticism in the audience than debunking the fact
itself.
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Education
In a large-scale exercise designed to evaluate students’ ability to evaluate information
sources online, researchers at Stanford University were surprised by the degree to which
respondents were unable to identify an advert from editorial content or question the partisan
nature of facts presented to them.210 The call for more news literacy programs211 has been
deafening recently, and they are one solution on which almost everyone can agree.
danah boyd in a provocative piece titled ‘Did Media Literacy Backfire’ from January 2017
argued media literacy has actually taught students not to trust Wikipedia while failing to give
them sufficient critical research skills to know how to ascertain the credibility of any one
piece of information.212 boyd identified a significant problem: news literacy has been
distorted into distrust of the media and selective research that reaffirms beliefs.
The specifics of how such programs should be rolled out, in terms of the format, structure
and content of program curriculum, have supported very vibrant discussions. In addition to
more traditional ideas around news literacy, such as how to differentiate between opinion
and hard news, there have been calls to include elements like the critical assessment of
statistical and quantitative statements in the media213, a deep understanding of algorithms
and artificial intelligence214 and greater emotional skepticism.215
There is also a need to educate people on the power of images to manipulate and persuade.
As discussed earlier, the way we understand visuals is fundamentally different to how we
think about text. While much of the ‘fake news’ debate to date has been about text-based
dis-information, the election monitoring projects First Draft has worked on in the US, UK,
France and Germany have shown how frequently dis-information appears in visual formats—
whether doctored images, fabricated videos, misleading visualizations or ‘memes’ (striking
images with text superimposed over top). In an investigation carried out in the run up to the
French election, Buzzfeed discovered loose networks of US teenagers creating ‘meme shells’
(210)
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(generic images related to the candidates) that anyone could use to create memes for social
media.
A recent study at Stanford University observed 10 Ph.D. historians, 10 professional fact
checkers and 25 Stanford University undergraduates as they evaluated live websites and
searched for information on social and political issues. They found that “historians and
students often fell victim to easily manipulated features of websites, such as official-looking
logos and domain names. They read vertically, staying within a website to evaluate its
reliability. In contrast, fact checkers read laterally, leaving a site after a quick scan and
opening new browser tabs in order to judge the credibility of the original site. Compared to
the other groups, fact checkers arrived at more warranted conclusions in a fraction of the
time.”216
The question is how to make this type of ‘reading’ habitual amongst students. Ultimately,
there is an acceptance that any curriculum should not lecture students. Telling students they
are wrong is not a solution, and may even be counter-productive. As InformAll and the CILIP
Information Literacy Group testified to the UK Parliament, “[t]he essence of any solution lies
in stimulating curiosity and a spirit of enquiry, and crucially, finding effective ways of
triggering this curiosity, in the education system and beyond.”217
One of the most impressive initiatives is The Digital Polarization Initiative 218, which was
launched by the American Association of State Colleges and Universities and is led by Mike
Caulfield. It is a national effort to build student civic, information and web literacy by having
students participating in a broad, cross-institutional project to fact-check, annotate and
provide context to the different news stories that show up in their Twitter and Facebook
feeds. As Caulfield explains: “The point is to get students to understand the mechanisms and
biases of Facebook and Twitter in ways that most digital literacy programs never touch. The
point is not to simply decode what’s out there, but to analyze what is missing from our
current online environment, and, if possible supply it.”219
Programs that have focused on critical thinking, source evaluation and emotional
manipulation have seen success. In Ukraine, the nongovernmental organization IREX, trained
15,000 people on a program called Learn to Discern, which was designed to teach citizens
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how to separate fact from fiction and recognize manipulation and hate speech. In their
evaluation of the project, they found an observed 24% increase in participants’ ability to
distinguish trustworthy news from false news, a 22% increase in those who cross-check
the information in the news they consume, and a 26% increase in participants' confidence
in analyzing news.220
Established programs like the News Literacy Project221, which is focused on providing
materials and curricula to High School students; the Stonybrook Center for News Literacy222,
which offers skills training to University students; and a new online course being offered by
Hong Kong University223 are all also currently leading the thinking on best practices in this
area.
It seems there is a need for a task force on the best approaches for teaching news literacy,
creative thinking about a standardized curriculum and rigorous testing of new techniques.
Suggested elements of any curriculum include: (i) traditional news literacy skills; (ii) forensic
social media verification skills; (iii) information about the power of algorithms to shape what
is presented to us; (iv) the possibilities but also the ethical implications offered by artificial
intelligence; (v) techniques for developing emotional scepticism to override our brain’s
tendency to be less critical of content that provokes an emotional response; and (vi) statistical
numeracy.
Regulation
The First Amendment of the US Constitution means that, for all the discussion in the US about
the impact of fabricated and manipulated content, there is very little appetite in the US for
any type of regulatory intervention.224 In Europe however, the regulatory wheels have been
turning slowly, and we are starting to see legislation directed at information disorder.
Germany, for instance, recently passed the Network Enforcement Law, which concentrates
primarily on hate speech, and introduces a possible imposition of fines on the social networks
if they don’t take down hateful or defamatory content within twenty-four hours. The BBC
World Service survey measuring attitudes to information and the internet of eighteen
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countries, showed that only in two of the eighteen countries, China and the UK, did a
majority want their governments to regulate the internet.225
However, there’s little denying that the regulatory discourse in Europe has been loud since
late December 2016, when Giovanni Pitruzzella, the chairman of the Italian Competition
Authority, told the Financial Times that EU countries should deal with "post-truth" politics
by setting up antitrust-like agencies devoted to spotting and removing fake news.226
And then, in January 2017, Andrus Ansip, the European Commission (EC) Vice President for
the Digital Single Market, warned that if Facebook and other tech companies didn’t take
tougher stances on fake news, the EC might have to step in. Ansip told the Financial Times in
an interview, “I really believe in self-regulatory measures, but if some kind of clarifications are
needed then we will be ready for that.”227 However, on Twitter, he stressed228 that he was
not referring to a ‘ministry of truth.’
The European Commission has already pushed Facebook, Twitter, YouTube and Microsoft
to sign up to a code of conduct229 that aims to tackle online hate speech and take down the
majority of potentially illegal content within 24 hours. Many fear this code of conduct might
become a blueprint for regulating fabricated content online.
In the United Kingdom, the Culture, Media and Sport Committee set up a Fake News Inquiry,
and evidence was submitted230 by 79 experts and organizations. The inquiry was closed
when the election was called, and it is unknown whether it will reconvene.
In the Czech Republic, officials are monitoring fake news directly. Ahead of the country’s
general election in October, the Czech government has set up a “specialised analytical and
communications unit”231 within the Ministry of the Interior that, as part of its work to
monitor threats to internal security, will also target “dis-information campaigns.” According
to the Ministry, it will “not force the ‘truth’ on anyone, or censor media content.” Rather, as
the unit’s Twitter page explains, it will assess whether the dis-information seriously affects
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internal security, and, if so, it will respond by publicising available facts and data that
disprove the fake story.
Whatever happens in Europe will set an important global precedent. Already, Singapore’s
Law and Home Affairs Minister K. Shanmugam stated that laws to tackle the “scourge of fake
news” are expected to be introduced next year.232
Any attempt to create a regulatory framework will be problematic without appropriate
definitions for information disorder. When politicians or policymakers talk about ‘fake news’,
what are they targeting? Fabricated news sites created for profit? Twitter raids created by
loose networks of bored US teens on 4Chan? Anti-European broadcasts propagated by Russia
Today?
As Jan Kleijssen, the Director of the Information Society and Action against Crime Department
of the Council of Europe reminds us, “When we speak about freedom of expression today,
we often hear a ‘but’ - and then mention is made of ‘hate speech’ and ‘fake news’. At the
Council of Europe, we believe that we have to be very careful with that ‘but’ after freedom of
expression. We are talking about one of the most important foundations of democracy, one
of the most important foundations of democratic security.” The topics of mis-, mal- and disinformation are too important to start legislating and regulating around until we have a
shared understanding of what we mean by these terms.
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Figure 15: Cartoon by Cathy Wilcox, drawn for UNESCO for World Press Freedom Day 2017.
An easier regulatory move that we are likely to see soon is connected to online advertising on
Facebook. With the news that Russia was buying ‘dark’ posts on Facebook and targeting
them at US citizens in the run up to the 2016 US election, there is a growing pressure for
increased transparency around these types of advertisements.233 Without any oversight on
what is being published and to whom, there can be no accountability. In most democracies
paid-for election related communication is held to certain standards before it can be
broadcast or published. In 2011, the Federal Communications Commission ruled that
Facebook did not have to require disclaimers on its paid-for posts, but we expect this to be
revisited as the opportunities presented by this technology, to those trying to sow disinformation, become clearer.
While Mark Zuckerberg announced on September 21, 2017 that Facebook will ensure that
anyone advertising on Facebook will have to disclose which page paid for an ad, and will also
ensure that you can visit an advertiser’s page and see the ads that they are currently
running

(233)

Vaidhyanathan, S. (Sept 8. 2017) Facebook Wins, Democracy Loses. New York Times,
https://www.nytimes.com/2017/09/08/opinion/facebook-wins-democracy-loses.html

73
[204]

to any audience on Facebook. While this seems like a positive step, as a group of
distinguished academics wrote in response to the announcement via an open letter:
Transparency is a first step in the right direction. Digital political advertising operates in a
dynamic tension between data and humans, commerce and politics, power and
participation. Some of these tensions can be resolved by transparency, others not. The way
forward is to engage with governments, regulators, election monitoring bodies, civil society
and academics to develop public policies and guidelines for ensuring fairness, equality, and
democratic oversight in digital political campaigns.234
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Part 4: Future trends
Messaging apps
As discussed, much of the recent debate around mis- and dis-information has focused on
their political impact, and this debate has been largely shaped by events during the US
election. As a result, much of the focus has been on the Facebook News Feed. But even a
cursory glance outside of the US demonstrates that the next frontier for mis- and disinformation is closed-messaging apps.235
According to the Digital News Report published by the Reuters Institute for the Study of
Journalism236, the use of the Facebook-owned WhatsApp as a news source rivals Facebook in
a number of markets, including Malaysia, Brazil and Spain. While WhatsApp is clearly the
most dominant messaging app globally, the popularity of different apps in other countries is
quite startling. For example, WeChat, the most popular messaging app in China, has 963
million users as of Q2 2017.237
The obvious challenge of tackling rumours and fabricated content on these messaging apps is
that it’s impossible to know what is being shared. There are innovative projects attempting to
tackle rumours being shared on these apps. One example is the Thai News Agency’s ‘Sure and
Share’ project, which encourages audience members to submit questions they have about
content, rumours or stories circulating on the messaging app LINE. The news agency then
creates engaging infographics or YouTube videos based on their fact-checking and shares
them on their LINE channel. Similar initiatives are emerging for WhatsApp in Colombia238 and
India239.
Augmented reality, artificial reality and voice recognition
As we continue to undertake research and work collaboratively on solutions, our biggest
challenge will be the speed at which technology is refining the creation of fabricated
video and audio.
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Research by Justus Thies and colleagues240 has demonstrated how technologists can change
facial expressions in live video. And, as Nick Bilton wrote in an article for Vanity Fair, “The
technology out of Stanford that can manipulate a real-time news clip doesn’t need an array of
high-end computers like those used by Pixar; it simply needs a news clip from YouTube and a
standard Webcam on your laptop.”
More recently, researchers at the University of Washington used artificial intelligence to
create visually convincing videos of Barack Obama saying things he had said before, but in a
completely different context.241 The researchers fed a neural network seventeen hours of
footage from the former president’s weekly addresses as ‘training data’. The resulting
algorithm was able to generate mouth shapes from Obama’s voice and overlay them onto
Obama’s face in a different “target” video.
Audio can be manipulated even more easily than video. Adobe has created Project VoCo,
which has been nicknamed ‘Photoshop for audio’. The product allows users to feed a 10-to-20
minute clip of of someone’s voice into the application and then dictate words in that person’s
exact voice. Another company called Lyrebird242 is working on voice generation. On its site, it
claims to “need as little as one minute of audio recording of a speaker to compute a unique
key defining her/his voice. This key will then generate anything from its corresponding voice.”
It also plans to create an API whereby other platforms could easily use those voices.
Finally, Mark Zuckerberg at Facebook’s Developer Conference, F8, in April 2017,
demonstrated new Augmented Reality technology that allows users to seamlessly ‘add’
features and filters to their images or videos. Zuckerberg used the example of adding more
steam to the image of his morning coffee. While this is a harmless example, the darker
versions of augmented reality are easy to imagine.
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Part 5: Conclusions
This report has provided a conceptual framework for thinking about information disorder.
We hope that the definitions explained here will provide a structure for conversations by
policymakers, legislators and researchers who are investigating the phenomenon. Only by
beginning with a shared understanding can we start constructively discussing solutions. We
also hope that our conceptual framework, which outlines the different elements and phases
of information disorder, will help bring nuance to debates about this issue.
First, we need to understand communication as something beyond just a transmission of
messages. People’s consumption of news and information is, first and foremost, a way to
reaffirm their affinity with a larger dramatic narrative about the world and their place in
it, and transcends facts and figures.
Second, if we are serious about creating solutions, we need to consider the specific
motivations of different types of ‘Agents’, the characteristics of different types of ‘Messages’
and the factors impacting how people ‘Interpret’ those messages. We also need to recognise
how messages and the motivations about them can shift and transform as other agents reproduce and disseminate these messages.
We have also outlined research from different disciplines and methodological backgrounds.
In particular, we want to connect the excellent experimental work that has helped us to
understand how people process information with the sociological and cultural theories that
highlight how and why people seek out information and use it to position themselves within
certain ‘tribes’.
To us, it is clear that any solutions will need to be based on a multi-disciplinary approach.
While some recent psychological research in the US context has highlighted the effects of
fact-checking initiatives in making people question information, it has also shown that these
initiatives can have little impact on people’s underlying beliefs—as in the case of Donald
Trump’s supporters. We need more research on the influence of emotions on the way
humans make sense of and use information in their lives.
As D’Ancona underlines, conspiracy theories are effective because they are based on
powerful narratives. They unconsciously tap into deep-seated fears. “Veracity will be
drowned out unless it is resonant.”243 There is research that shows that for false information
to be challenged effectively, our brains need it to be replaced with an alternative
narrative244.
(243)

D’Ancona, (2017), p.131

(244)

Nyan, B. and J. Reifler (2015) ‘Displacing Mis-information about Events: An Experimental Test of Causal

Corrections’, Journal of Experimental Political Science, 2 (1) : 81-93

77
[208]

So to use rumours about Obama’s religious affiliation as an example, rather than stating
‘Barack Obama is not a Muslim’ it is more effective to provide a story (preferably with a
powerful narrative structure) of Obama going to his local Christian church with his family.
We need to fight rumours and conspiracy with engaging and powerful narratives that
leverage the same techniques as dis-information. As discussed in Part 1, effective strategies
for dis-information include: provoking an emotional response, repetition, a strong visual
aspect and a powerful narrative. If we remember the powerful, ritualistic aspects to
information seeking and consumption, the importance of integrating these elements into
our solutions is obvious.
While the explosion of fact-checking and debunking initiatives is admirable, there is an urgent
need to understand the most effective formats for sparking curiosity and skepticism in
audiences about the information they consume and the sources from which that information
comes. Simply pushing out more ‘factual information’ into the ecosystem, without sufficiently
understanding the emotional and ritualistic elements of communication, is potentially a
waste of time and resources.
We are seeing success with the use of nudge technology to remind people to check the
veracity of information before re-sharing, as well as hopeful initiatives such as the
International Center For Journalist’s TruthBuzz competition, which is encouraging people to
design fact-checking and debunking formats that are highly engaging and shareable. We are
245

also seeing games being created to help teach news literacy skills.
Formats for reporting
on mis-information do seem matter in terms of connecting with audiences. A recent
experiment found that videos were considered “more interesting and understandable” than a
246

comparable print-based fact-checking story.

And as the director of the International Fact-Checking Network, Alexios Mantzarlis concludes:
“We need to find formats for people who are bored with reading long articles stuffed with
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hyperlinks. On this front I am glad to note some success on Snapchat 247 and bots248. But
we haven’t seen a breakaway podcast, and seen the struggles with TV.”249
The next area of research and testing should be devoted to understanding the performative
element of why people share mis-, mal- and dis-information. How can that be slowed down?
What cultural factors would make it shameful or embarrassing? In addition to teaching
emotional scepticism as part of news literacy education programs, how do we teach people
how to call out their friends and family when they post fabricated or misleading content on
social networks or in closed messaging apps? Brooke Borel, in a piece titled ‘How to Talk to
Your Facebook Friends about Fake News,’250 provided tips based on academic literature and a
case study of two old high school friends who managed to overcome their political differences
via a long exchange on Facebook. We need more research, and accessible resources derived
from this research, to help people navigate the challenges of peer-to-peer news literacy.
The technological developments outlined in the previous section demonstrate that, as we
run to catch up with the current phenomenon of polluted information streams, we are going
to have to run faster if we want to be well-placed to deal with these technological
advancements. In a short amount of time, audiences will have little trust in the information
they find online, dismissing any image, video or audio clip as potentially fabricated or
manipulated. The implications of this reality are truly terrifying, particularly as our societies
become increasingly polarized and divided. We must work together on solutions driven by
research and experimentation to mitigate dis-information and significantly improve
information literacy. Knee-jerk reactions based on poor definitional frameworks, or simplistic
calls to limit access to information, will only create more problems in the long run.
Information disorder cannot be solved overnight, but the first step is understanding the
complexity of the issue. We hope this report has provided useful framing and context.
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Part 6: Recommendations
What could technology companies do?
1.
Create an international advisory council. We recommend the creation of an
independent, international council, made up of members from a variety of disciplines that can
(1) guide technology companies as they deal with information disorder and

(2) act as an honest broker between technology companies.
2.
Provide researchers with the data related to initiatives aimed at improving the
quality of information. While technology companies are understandably nervous about
sharing their data (whether that’s metrics related to how many people see a fact-check tag,
or the number of people who see a ‘disputed content’ flag and then do not go on to share
the content), independent researchers must have better access to this data in order to
properly address information disorder and evaluate their attempts to enhance the integrity
of public communication spaces. As such, platforms should provide whatever data they can—
and certainly more than they are currently providing.
3.
Provide transparent criteria for any algorithmic changes that down-rank content.
Algorithmic tweaks or the introduction of machine learning techniques can lead to
unintended consequences, whereby certain types of content is de-ranked or removed. There
needs to be transparency around these changes so the impact can be independently
measured and assessed. Without this transparency, there will be claims of bias and
censorship from different content producers.
4.
Work collaboratively. Platforms have worked together to fight terrorism and child
abuse. Slowly, collaboration is also beginning to happen around information disorder, and
we encourage such collaboration, particularly when it involves sharing information about
attempts to amplify content.
5.
Highlight contextual details and build visual indicators. We recommend that social
networks and search engines automatically surface contextual information and metadata
that would help users ascertain the truth of a piece of content (for example automatically
showing when a website was registered or running a reverse image search to see whether
an image is old). The blue verification tick is an example of a helpful visual indicator that
exists across platforms. We argue that technology companies should collaborate to build a
consistent set of visual indicators for these contextual details. This visual language should be
developed in collaboration with cognitive psychologists to ensure efficacy.
6.
Eliminate financial incentives. Technology companies as well as advertising networks
more generally must devise ways to prevent purveyors of dis-information from gaining
financially.
7.
Crack down on computational amplification. Take stronger and quicker action against
automated accounts used to boost content.
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8.
Adequately moderate non-English content. Social networks need to invest in
technology and staff to monitor mis-, dis- and mal-information in all languages.
9.
Pay attention to audio/visual forms of mis- and dis-information. The problematic
term ‘fake news’ has led to an unwarranted fixation on text-based mis- and disinformation. However, our research suggests that fabricated, manipulated or falselycontextualized visuals are more pervasive than textual falsehoods. We also expect
fabricated audio to become an increasing problem. Technology companies must address
these formats as well as text.
10. Provide metadata to trusted partners. The practice of stripping metadata from
images and video, (for example location information, capture date and timestamps),
although protective of privacy and conservative of data, often complicates verification. Thus,
we recommend that trusted partners be provided increased access to such metadata.
11. Build fact-checking and verification tools. We recommend that technology
companies build tools to support the public in fact-checking and verifying rumors and visual
content, especially on mobile phones.
12. Build ‘authenticity engines’. As audio-visual fabrications become more sophisticated, we
need the search engines to build out ‘authenticity’ engines and water-marking technologies to
provide mechanisms for original material to be surfaced and trusted.
13. Work on solutions specifically aimed at minimising the impact of filter bubbles:
a. Let users customize feed and search algorithms. Users should be given the
chance to consciously change the algorithms that populate their social
feeds and search results. For example, they should be able to choose to see
diverse political content or a greater amount of international content in
their social feeds.
b. Diversify exposure to different people and views. Using the existing
algorithmic technology on the social networks that provides suggestions
for pages, accounts, or topics to follow, these should be designed to
provide exposure to different types of content and people. There should
be a clear indication that this is being surfaced deliberately, and while the
views or content might be uncomfortable or challenging, it is necessary to
have an awareness of different perspectives.
c. Allow users to consume information privately. To minimize performative
influences on information consumption, we recommend that technology
companies provide more options for users to consume content privately,
instead of publicizing everything they ‘like’ or ‘follow.
d. Change the terminology used by the social networks. Three common concepts of
the social platforms unconsciously affect how we avoid different views and
remain in our echo chambers. ‘To follow’, for most people subconsciously implies
a kind of agreement, so it emotionally creates a resistance against
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exposure to diverse opinion. ‘Friend’ also connotes a type of bond you wouldn't want to have
with those you strongly disagree with but are curious about. So is the case with ‘like’, when
you want to start reading a certain publication on Facebook. We should instead institute
neutral labels such as connecting to someone, subscribing to a publication, bookmarking a
story, etc.
What could national governments do?
1.
Commission research to map information disorder. National governments should
commission research studies to examine information disorder within their respective
countries, using the conceptual map provided in this report. What types of information
disorder are most common? Which platforms are the primary vehicles for dissemination?
What research has been carried out that examines audience responses to this type of content
in specific countries? The methodology should be consistent across these research studies
exercises, so that different countries can be accurately compared.
2.
Regulate ad networks. While the platforms are taking steps to prevent fabricated
‘news’ sites from making money, other networks are stepping in to fill the gap. States should
draft regulations to prevent any advertising from appearing on these sites.
3.
Require transparency around Facebook ads. There is currently no oversight in terms
of who purchases ads on Facebook, what ads they purchase and which users are targeted.
National governments should demand transparency about these ads so that ad purchasers
and Facebook can be held accountable.
4.
Support public service media organisations and local news outlets. The financial
strains placed on news organisations in recent years has led to ‘news deserts’ in certain
areas. If we are serious about reducing the impact of information disorder, supporting
quality journalism initiatives at the local, regional and national level needs to be a priority.
5.
Roll out advanced cyber-security training. Many government institutions use bespoke
computer systems that are incredibly easy to hack, enabling the theft of data and the
generation of mal-information. Training should be available at all levels of government to
ensure everyone understands digital security best practices and to prevent attempts at
hacking and phishing.
6.
Enforce minimum levels of public service news on to the platforms. Encourage
platforms to work with independent public media organisations to integrate quality news
and analysis into users’ feeds.
What could media organisations do?
1.
Collaborate. It makes little sense to have journalists at different news organisations
fact-checking the same claims or debunking the same visual content. When it comes to
debunking mis- or dis-information, there should be no ‘scoop’ or ‘exclusive’. Thus,
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we argue that newsrooms and fact-checking organisations should collaborate to prevent
duplications of effort and free journalists to focus on other investigations.
2.
Agree policies on strategic silence. News organisations should work on best practices
for avoiding being manipulated by those who want to amplify mal- or dis-information.
3.
Ensure strong ethical standards across all media. News organizations have been
known to sensationalize headlines on Facebook in ways that wouldn’t be accepted on their
own websites. News organizations should enforce the same content standards, irrespective
of where their content is placed.
4.
Debunk sources as well as content. News organisations are getting better at factchecking and debunking rumours and visual content, but they must also learn to track the
sources behind a piece of content in real time. When content is being pushed out by bot
networks, or loose organised groups of people with an agenda, news organisations should
identifying this as quickly as possible. This will require journalists to have computer
programming expertise.
5.
Produce more segments and features about critical information consumption. The
news media should produce more segments and features which teach audiences how to be
critical of content they consume. When they write debunks, they should explain to the
audience how the process of verification was undertaken.
6.
Tell stories about the scale and threat posed by information disorder. News and
media organisations have a responsibility to educate audiences about the scale of
information pollution worldwide, and the implications society faces because of it, in terms
of undermining trust in institutions, threatening democratic principles, inflaming divisions
based on nationalism, religion, ethnicity, race, class, sexuality or gender.
7.
Focus on improving the quality of headlines. User behaviour shows the patterns by
which people skim headlines via social networks without clicking through to the whole
article. It therefore places greater responsibility on news outlets to write headlines
with care. Research251 using natural language processing techniques are starting to
automatically assess whether headlines are overstating the evidence available in the text of
the article. This might prevent some of the more irresponsible headlines from appearing.
8.
Don’t disseminate fabricated content. News organisations need to improve
standards around publishing and broadcasting information and content sourced from the
social web. There is also a responsibility to ensure appropriate use of headlines, visuals,
captions and statistics in news output. Clickbait headlines, the misleading use of statistics,
unattributed quotes are all adding to the polluted information ecosystem.

(253)

Chesney, S., M. Liakata, M. Poesio and M. Purver (2017) Incongruent Headlines: Yet
Another Way to Mislead Your Readers,
http://www.eecs.qmul.ac.uk/~mpurver/papers/chesney-et-al17nlpj.pdf
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What could civil society do?
1. Educate the public about the threat of information disorder. There is a need to
educate people about the persuasive techniques that are used by those spreading disand mal-information, as well as a need to educate people about the risks of
information disorder to society, i.e., sowing distrust in official sources and dividing
political parties, religions, races and classes.
2. Act as honest brokers. Non-profits and independent groups can act as honest brokers,
bringing together different players in the fight against information disorder, including
technology companies, newsrooms, research institutes, policy-makers, politicians and
governments.
What could education ministries do?
1. Work internationally to create a standardized news literacy curriculum. Such a
curriculum should be for all ages, based on best practices, and focus on adaptable
research skills, critical assessment of information sources, the influence of emotion
on critical thinking and the inner workings and implications of algorithms and artificial
intelligence.
2. Work with libraries. Libraries are one of the few institutions where trust has not
declined, and for people no longer in full time education, they are a critical resource
for teaching the skills required for navigating the digital ecosystem. We must ensure
communities can access both online and offline news and digital literacy materials via
their local libraries.
3. Update journalism school curricula. Ensure journalism schools teach computational
monitoring and forensic verification techniques for finding and authenticating content
circulating on the social web, as well as best practices for reporting on information
disorder.
What could Grant-Making Foundations do?
1. Provide support for testing solutions. In this rush for solutions, it is tempting to
support initiatives that ‘seem’ appropriate. We need to ensure there is sufficient
money to support the testing of any solutions. For example, with news literacy
projects, we need to ensure money is being spent to assess what types of materials
and teaching methodology are having the most impact. It is vital that academics
are connecting with practitioners working in many different industries as solutions
are designed and tested. Rather than small grants to multiple stakeholders, we
need fewer, bigger grants for ambitious multi-partner, international research
groups and initiatives.
2. Support technological solutions. While the technology companies should be
required to build out a number of solutions themselves, providing funding for smaller
startups to design, test and innovate in this space is crucial. Many solutions need to
be rolled
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out across the social platforms and search engines. These should not be developed as
proprietary technology.
3. Support programs teaching people critical research and information skills. We must
provide financial support for journalistic initiatives which attempt to help audiences
navigate their information ecosystems, such as public-service media, local news
media and educators teaching fact-checking and verification skills.
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Appendix: European Fact-checking and Debunking
Initiatives
According to a study published in 2016 by Lucas Graves and Federica Cherubini, there are 34
permanent fact checking operations that exist across 20 European countries. There are two
different types: those attached to news organisations (around 40%) and those that operate
as nonprofits (around 60%).252
Much of the following information is drawn from the fact-checking database created by Duke
University’s Reporter’s Lab.
Austria: Fakt ist Fakt, an independent fact checking organisation. They examine the truths of
public figures, especially politicians.
Bosnia: Istinomjer, a project of Bosnia’s Zašto ne? (Why Not?), a peace-building group,
founded in 2001. Its goal is to make political and public discourse in Bosnia & Herzegovina
“more relevant to the promotion of political accountability as the fundamental principle
of democracy.” Zašto ne? has been financially supported by the National Endowment for
Democracy (NED) since its inception.
Croatia: Faktograf rates political claims on a scale from “Fact” to “Not even the F of Fact”
and keeps a databse that supports researchers’ efforts in collecting information on the
degree to which promises made by public officials are fulfilled.. Their rating system emulates
the one popularized by PolitiFact’s Truth-O-Meter and was adopted with modifications by
the most external fact-checkers worldwide. Zašto ne?, which is behind the Bosnian
Istinomjer, did the programming and designing for Faktograf’s website with support from the
National Endowment for Democracy and TechSoup.
Czech Republic: Demagog was created in February 2012 and is linked to the Slovak version
of the project, Demagog.sk. It originated as a voluntary and independent initiative of Matej
Hruška and Ondrej Lunter, students of Masaryk University in Brno.
Denmark:
 Detektor is a fact-checking show produced by Denmark’s public broadcaster, DR.
 TjekDet is the fact-checking vertical of Mandag Morgen, a Danish weekly business and
political magazine.
Finland: Faktabaari is a Finnish site launched in 2014 by an NGO called the Open Society
Association. It is managed by a voluntary staff of professional journalists, EU experts
and technical staff with the help of a broader network of topical experts.



Libération’s Désintox, which was launched in 2008, fact-checks politicians and
debunks outright rumors and fake stories.
Le Vrai du Faux, from the radio and television network franceinfo, is a news site that

252.
Graves, L.& Cherubini, F. (2016). The rise of fact-checking sites in Europe. Reuters Institute for the Study of
Journalism. http://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/publication/rise-fact-checking-sites-europe
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sifts through mis-information circulating on websites and social networks. It also has a
programme that airs daily on franceinfo.


Les Observateurs, an online hub and television programme from the multilingual
network France24, has a collaborative site in four languages (French, English, Arabic
and Persian) and a TV show on France 24. They cover international current affairs by
using eyewitness accounts from people who were at the heart of events.
Eyewitnesses send photos and videos, which Les Observateurs’ team of professional
journalists in Paris verify and contextualize.



Les Décodeurs, Le Monde’s dedicated fact checking unit, verifies declarations,
assertions and rumours of all kinds. It has a ten-point charter, which shapes their
work. They also built Decodex, a browser extension that helps fight false
information by informing readers when they see an article that comes from a site
that frequently posts fabricated or misleading content.



LuiPresident.fr is a financially and politically independent website created in 2012 by
three students from the Ecole Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ-Lille) to verify
Francois Hollande's campaign commitments during his term in office. In 2017,
LuiPresident was transformed into a project of the ESJ-Lille to follow Emmanuel
Macron's promises during the five-year period of his presidency 2017-2022. It is run by
students under the supervision of professional journalists.
 CrossCheck253 was a collaborative news verification project led by FirstDraft and
funded by Google News. It involved 37 different partners, including newsrooms and
technology companies.
Georgia: FactCheck Georgia is a political news-and-information project established by
Georgia’s Reforms Associates (GRASS). Modelled on successful international political newsand-information watchdog services, it aims to rate the factual accuracy of statements made
by Members of Parliament (MPs), the Prime Minister, the President and the Government
economic team. The service is offered in a fully bilingual Georgian-English format. FactCheck
is implemented with the support of the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in
Tbilisi, the German Marshall Fund, the European Endowment for Democracy and the US
Embassy in Georgia.


Fakt oder Fake is a vertical on Zeit Online.



Faktenfinder is a collaboration between regional members of the German public
broadcasting consortium ARD, who contribute multimedia fact checks and explainers to
investigate widely spread claims and rumours from across the country and world. The
project is an initiative of tagesschau24, the digital TV news channel produced for ARD by
one of its regional partners, Norddeutscher Rundfunk (NDR) in Hamburg.
Correctiv is an independent fact-checking site. It was launched to focus on political



(253) https://crosscheck.firstdraftnews.com/france-en/
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claims and viral mis-information with financial support from the Open Society Foundation. It
was Facebook’s German partner for its third party fact-checking initiative. It also partnered
with First Draft to monitor dis-information around the 2017 German Federal election.
Ireland: theJournal.ie, a commercial digital news outlet, started a fact-checking project during
the county’s February 2016 general election and continued after the result. It often focuses
on claims flagged by its readers.
Italy:


Pagella Politica is a website that fact-checks claims by politicians. It also produces
fact-checks for Virus, a public affairs programme on RAI.
 Agi Fact-Checking, a service of the Italian news service Agi, distributes reports by
Pagella Politica.
Kosovo: Kryptometer is a fact-checking vertical on Kallxo.com and produced for the video
program "Jeta në Kosovë”. Both initiatives are projects of the Balkans Investigative
Reporting Network (Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese) and Internews Kosova, a nongovernmental organization that supports regional media projects and training. Kallxo is an
online accountability platform for Kosovo citizens that was funded by the United Nations
Development Programme.
Latvia: Melu Detektors is hosted by LSM.lv, the digital news portal for Latvijas Sabiedriskie
Mediji (Latvian Public Media), which includes TV and radio channels. The project operates on
its own using a combination of government funding and advertising. It began as a partnership
with Re:Baltica, a non-profit investigative news outlet supported by the Open Society
Institute in Latvia, and launched with support from the U.S. Baltic Foundation and the U.S.
State Department.
Lithuania: Patikrinta is a branch of the established Lithuanian news website ‘15 min’ that
focuses on statements by Lithuanian politicians, often based on recommendations from
readers.
Macedonia: Vistinomer is a fact-checking website run by the Macedonian NGO
Metamorphosis. It is connected to Why not? from Bosnia and Herzegovina and LINnet from
Serbia.
Norway: Faktisk is a new fact-checking collaboration between the four biggest news
organizations in Norway.
3. Demogog is a project of the Demogog Association, the first professional fact-checking
organization in Poland.
4. OKO.press fact-checks statements made by Polish public figures. It was founded in
2016 and is supported entirely by individual donations.
Portugal: Fact Checks do Observador is a reporting project of El Observador, a free, adsupported online newspaper based in Lisbon.
Romania: Factual is run by volunteer contributors and a team at Funky Citizens, an
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accountability and budget transparency organization. It is funded by voluntary contributions
and a grant from the Alumni Grants Programme of the Open Society Institute.
Serbia: Istinomer was established in 2009 by the Center for Research, Transparency and
Accountability.
Slovakia: Demagog was founded in 2010 by a pair of political science students at Masaryk
University in Brno, and quickly spread to sister sites in the Czech Republic and Poland.
Spain




El Objetivo con Ana Pastor is a highly rated weekly public affairs programme on the
Spanish television network La Sexta, which goes out to between 1.5 and 2 million
viewers each Sunday.
Maldito Bulo is an online-only fact-checking initiative linked to El Objetivo.



La Chistera is a blog published by the data journalism unit at El Confidencial, a
commercial digital news service based in Madrid and operated by Titania Compañía
Editorial SL.
Sweden: Viralgranskaren is the fact-checking project of the Swedish newspaper Metro.
Switzerland:


Swissinfo.ch is the fact-checking initiative of the Swiss Broadcasting Corporation.
Reports are posted in multiple languages and appear most frequently during the
country's voting periods.
 Tages Anzeiger Faktenchecks is a project of the Swiss German-language daily
newspaper Tages Anzeiger. The frequency of its fact-checks increases during periods
of public campaigning and political debate.


Do ruluk Payı (or ‘share of truth’) is a fact-checking initiative established by the
Dialogue for Common Future Association. It is funded by the National Endowment for
Democracy.



Teyit is a verification and debunking service that monitors news reports and social
media for mis- and dis-information. The initiative is a non-profit, social enterprise
based in Ankara and is supported by the European Endowment for Democracy.


StopFake was founded by students and faculty of the Kyiv Mohyla School of
Journalism. The site is now in 11 different languages.



Slovo i Dilo was created by a non-governmental organization called the People's
Control System to track the political promises of Ukrainian officials at the national and
local level.



VoxCheck is a branch of VoxUkraine, which does research-based policy analysis and is
funded in part by the National Endowment for Democracy. It fact-checks Ukrainian
politicians and has utilized crowd-funding for much of its support.
FactCheck Ukraine is an independent fact-checking initiative that examines claims by
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Ukrainian politicians and public figures is funded by individual donations and nongovernmental organizations.
United Kingdom:


Full Fact is the UK’s largest independent, non-partisan fact-checking organization. As
well as publishing fact-checks, the organisation actively pushes for corrections
where necessary and works with government departments and research institutions
to improve the quality and communication of information at source. It is supported
by individuals, charitable trusts and foundation support. They recently received
money from the Omidyar Network to build on their work on automated factchecking. They partnered with First Draft to monitor mis-information during the
2017 UK snap election.



FactCheck is a fact-checking feature from Channel 4 News, which appears on
their website.



Reality Check is the BBC’s dedicated fact-checking project. It was introduced in 2015
to cover the Brexit referendum and then re-started in the autumn of 2016. Factcheckers for the BBC’s Reality Check appear on high-reach outlets, including the BBC
News Channel, BBC World Television, Radio 5 Live, Radio 4 and the BBC World Service.
 The Ferret is an investigative news organisation based in Scotland. In the Spring of
2017, they launched Fact Service, Scotland’s first non-partisan fact-checking service. They
check statements from politicians, pundits and prominent public figures. Fact checks are
also undertaken on some viral claims, hoaxes and memes.


FactCheckNI is an independent fact-checking organisation. They provide tools,
information and advice to citizens so they can undertake their own fact-checks on
information they hear from politicians and and the media.
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is report provides a new framework for policy-makers,
legislators,
researchers, technologists and practitioners
working on the theoretical and practical challenges related
to mis-, dis- and mal-information — the three elements of
information disorder. While the historical impact of rumours

Έκθεση της ανεξάρτητης ομάδας υψηλού επιπέδου για τις ψευδείς
ειδήσεις και την διαδικτυακή παραπληροφόρηση, Μάρτιος 2018
(url: https://blog.wanifra.org/sites/default/files/field_blog_entry_file/HLEGReportonFakeNewsandOnlineDisinformation.pdf,
προσπελάστηκε στις 29/04/2019)

and
fabricated content have been well documented,
the complexity and scale of information pollution in our
digitally-connected, increasingly polarised world presents
an unprecedented challenge. There is an immediate need to
work collaboratively on workable solutions and this report
provides a framework for the different stakeholders involved
in research, policy discussions, and technical innovations
connected to this phenomenon of information disorder.

This report has been commissioned by the Council of Europe and produced in co-operation with
First Draft and the Shorenstein Center on Media, Politics and Public Policy.
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Foreword

by Mariya Gabriel,
Commissioner for Digital
Economy and Society
I am delighted to preface the final report of the
Commission High Level Expert Group on Fake News
and Online Disinfor-mation.

these ambitions and eradicate disinformation from the me-dia
ecosystem. Improving the ability of platforms and media to
address the phenomenon requires a holistic approach, the
identification of areas where changes are required, and the

Upon set-up of the group early this year, I tasked the HLEG
to put forward possible options to counter disinformation
spread online and to help develop a comprehensive EU
strat-egy for tackling disinformation. I requested its
members to work on the definition of the phenomenon, to
identify meas-ures already taken by various stakeholders
and to establish key principles and general objectives for
the short and long term.

development of specific recommendations in these areas.
Thanks to the High Level Group and to its chairman Pro-fessor
Madeleine de Cock Buning for the great work within tight
deadlines, we now have at our disposal a wide array of material
that will help us put forward a number of policy initiatives to
better address the risks posed by disinforma-tion spread online.
My intention is to trigger a free, pluralistic democratic, societal,
and economic debate in Europe. Fully respecting fundamental

When tackling disinformation online, four principles under-lie my

EU values, e.g. freedom of speech, media pluralism and media

endeavour: transparency so that citizens have clear information

freedom, the recommendations of the HLEG put forward ways

about news sources and funding; diversity of information both

to ensure better media and in-formation literacy in Europe, a

online and offline because this fuels criti-cal judgement;

diverse and sustainable news media ecosystem, fostered

credibility of information must be obvious to citizens; and

transparency, algorithm account-ability and trust-enhancing

inclusivity as there can be no long term, sus-tainable solution

practices. Last but not least, it seeks to further empower users

without commitment from all the parties involved. I am pleased
to see that these principles are well reflected in the

and journalists.

recommendations made by the members of the HLEG in their

This report is just the beginning of the process and will feed the

final report.

Commission reflection on a response to the phenomenon. Our
challenge will now lie in delivering concrete options that will

Given the complexity of the problem, which requires a mul-tistakeholder solution, there is no single lever to achieve
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Foreword

by Professor Madeleine de Cock Buning

In January 2018 Commissioner Mariya Gabriel convened the
High Level Expert Group (HLEG) to advise the European Com-

multi-faceted and evolving problem that does not
have one single root cause.

mission on fake news and disinformation online, Broadly, the
HLEG was tasked with defining the scope of the phenom-enon,
identifying

the

roles

and

responsibilities

of

relevant

The recommendations in this Report aim to provide shortterm responses to the most pressing problems, longer-term

stakeholders, and formulating recommendations.

responses to increase societal resilience to disinformation,

I am very proud to present our Report. It represents the first

and a framework for ensuring that the effectiveness of
these responses is continuously evaluated and, new evi-

time that members from the most relevant stakeholder

dence-based responses are developed. Our recommenda-

groups have agreed upon steps stakeholders can jointly

tions are addressed to the Commission and the Member
States as well as to stakeholders: platforms, news media

take to provide European citizens with more trustworthy
informa-tion and make them better equipped to navigate
the online environment. Taking freedom of expression and
the right to receive and impart information as our starting
point, we managed to fashion a widely-supported, multi-

and civil society organisations. We believe that our Report
provides the ingredients for an effective pan-European
strat-egy to tackle the complex and disruptive problem of
disin-formation.

dimensional and concrete approach to the complex
I thank Commissioner Gabriel for entrusting the HLEG with

problem of disinfor-mation.

such an important task. I also thank the Directorate-GenerIn this Report, we favour the word “disinformation” over “fake

al for Communication Networks, Content and Technology

news.” Disinformation, as used in the Report, includes all forms

for their excellent support as secretariat to the HLEG.

of false, inaccurate, or misleading information de-signed,
presented and promoted to intentionally cause pub-lic harm or

Lastly, I wholeheartedly thank all of my colleagues on the

for profit. Our main message is that the best responses to

HLEG for their engagement in and dedication to this collective

disinformation

stakeholders

endeavour. We were under the pressure of time constraints and

collaborating in a manner that protects and promotes freedom

had many spirited discussions. Together, we sharpened our

of expression, media freedom, and me-dia pluralism. Another

views and, as a result, were able to deliver what I believe is a

key message is that effective action will require continuous

firm and powerful Report that provides solid analysis and

research

increased

advice. I feel it is indeed a great achievement that the members

transparency, and access to relevant data, combined with

of the group were able to look to the collective importance of

evaluation of responses on a regular, ongoing basis. This is

well-informed European citizens even if that sometimes meant

particularly important as disinformation is a

setting aside their own predilections.

on

are

the

multi-dimensional,

impact

of

with

disinfor-mation,
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Executive summary

In January 2018, the European Commission set up a high-level

to democratic values that shape public policies in a variety

group of experts («the HLEG») to advise on policy initiatives to

of sectors, such as health, science, finance and more.

counter fake news and disinformation spread online. The HLEG
consisted of 39 members and was chaired by Prof. Dr.

In light of these considerations, the HLEG points out that dis-

Madeleine de Cock Buning. Its members had dif-ferent

information problems can be handled most effectively, and in

backgrounds, including academia and journalism, writ-ten press

manner that is fully compliant with freedom of expression, free

and broadcasting organizations, online platforms as well as civil

press and pluralism, only if all major stakeholders col-laborate.

society and fact-checking organizations. The HLEG’s tasks

In addition, continuous research, increased trans-parency and

were to advise the Commission on all issues arising in the

access to relevant data, combined with regular evaluation of

context of false information spread across tra-ditional and social

responses, must be permanently ensured. This is particularly

media and on possible ways to cope with its social and political

important as disinformation is a multifacet-ed and evolving

consequences. The main deliverable of the HLEG was a report

problem that does not have one single root cause. It does not

designed to review best practices in the light of fundamental

have, therefore, one single solution.

principles, and suitable responses stemming from such
principles.

The HLEG advises the Commission to disregard simplistic
solutions. Any form of censorship either public or private should

The analysis presented in this Report starts from a shared

clearly be avoided. Fragmentation of the Internet, or any

understanding of disinformation as a phenomenon that goes

harmful consequences for its technical functioning should also

well beyond the term «fake news». This term has been

be avoided. The HLEG’s recommendations aim instead to

appropriated and used misleadingly by powerful actors to

provide short-term responses to the most pressing problems,

dismiss coverage that is simply found disagreeable. Disinfor-

longer-term responses to increase societal resil-ience to

mation as defined in this Report includes all forms of false,

disinformation, and a framework for ensuring that the

inaccurate, or misleading information designed, present-ed and

effectiveness of these responses is continuously eval-uated,

promoted to intentionally cause public harm or for profit. It does

while new evidence-based responses are developed.

not cover issues arising from the creation and dissemination
online of illegal content (notably defamation, hate speech,
incitement to violence), which are subject to regulatory
remedies under EU or national laws. Nor does it cover other
forms of deliberate but not misleading distor-tions of facts such
a satire and parody.

Problems of disinformation are deeply intertwined with the
development of digital media. They are driven by actors —
state or non-state political actors, for-profit actors, media,
citizens, individually or in groups — and by manipulative
uses of communication infrastructures that have been har-

The multi-dimensional approach recommended by the
HLEG is based on a number of interconnected and mutually
rein-forcing responses. These responses rest on five pillars
de-signed to:
1. enhance transparency of online news, involving an adequate and privacy-compliant sharing of data about the
systems that enable their circulation online;
2. promote media and information literacy to counter
disinformation and help users navigate the digital media
environment;

nessed to produce, circulate and amplify disinformation on
a larger scale than previously, often in new ways that are
still poorly mapped and understood.

3. develop tools for empowering users and journalists to
tackle disinformation and foster a positive engagement
with fast-evolving information technologies;

The HLEG acknowledges that, while not necessarily illegal,
disinformation can nonetheless be harmful for citizens and
society at large. The risk of harm includes threats to demo-

4. safeguard the diversity and sustainability of the European news media ecosystem, and

cratic political processes, including integrity of elections, and
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ed journalists, researchers from different relevant fields and
platforms, with a view to:
5
promote continued research on the impact of disinformation in Europe to evaluate the measures taken by different
actors and constantly adjust the necessary responses.
The HLEG calls on the European Commission to consider, in its
upcoming Communication on “fake news” and online disinformation, a multi-dimensional approach based on these five

▶ continually monitoring the scale, techniques and tools,
and the precise nature and (potential) impact of disinformation in society;
▶ assessing the veracity of factual claims underpinning
news and information across areas of general interest
(public affairs and politics, health, science, education, finance, etc.);

pillars and consisting of concrete, inter-dependent ac-tions. Its
main features are discussed in detail in Section 4 of this Report
and can be outlined as follows.
For the short to medium term, the HLEG suggests, as a first
step, a self-regulatory approach based on a clearly defined
multi-stakeholder engagement process, framed within a binding
roadmap for implementation, and focused on a set of specific
actions. All relevant stakeholders, including online platforms,
news media organisations (press and broadcast-ers),
journalists, fact-checkers, independent content creators and the
advertising industry, are called upon to commit to a Code of
Practices. This Code should reflect stakeholders’ respective
roles and responsibilities. The intent should be to promote an
enabling environment for freedom of expression by fostering the
transparency and intelligibility of different types of digital
information channels. In particular, the HLEG has formulated 10
key principles to be enshrined in this Code, which define clear
objectives for platforms. To make sure that the necessary steps
will be taken, the HLEG rec-ommends establishing a Coalition
representing the relevant stakeholders for the purpose of
elaborating such a Code of Practices and ensuring its
implementation and continuous monitoring and review.

▶ identifying and mapping disinformation sources and
mechanisms that contribute to their digital amplification;
▶ providing a safe space for accessing and analysing platforms’ data and for a better understanding of the functioning of algorithms;
▶ contributing to the development of fair, objective and reliable indicators for source transparency;
▶ sharing knowledge with news media and platforms to enhance public awareness about disinformation.
In this context, the Commission should also consider establishing

a

Centre

of

Excellence,

which

would

act

independently and with full autonomy. Its goal should be to
manage the infrastructure necessary to enable an effective
networking of such national research centres and to ensure
a wide dissemi-nation of their independent research
outcomes.

The

commit-ment

required

from

public

authorities involves the provision of sufficient independent
funding for both the establishment and operation of such a
network, and a renewed effort to support R&D activities in
critical

fields.

Examples

include

advanced

content

As a second step, the Commission is invited to re-examine the

verification tools for newsrooms, artificial intelligence and

matter in Spring 2019 and decide, on the basis of an in-

big data for media.

termediate and independent evaluation of the effectiveness and
efficiency of these measures, whether further actions should be

However, while necessary, these actions alone would not

considered for the next European Commission term. This may
cover options for additional fact-finding and/ or policy initiatives,

be sufficient to “dilute” disinformation with trustworthy
content made more visible and findable online. Additional

using

competition

measures aimed at strengthening societal resilience in the

instruments or other mechanisms to ensure con-tinuous
monitoring and evaluation of the implementation of the Code

longer term need to be implemented in parallel. Therefore,
the HLEG rec-ommends a set of complementary measures.

These good practices must be backed by a structured cross-

These meas-ures are designed to support the diversity and
sustainability of the news media ecosystem on the one

border and cross-sector cooperation involving all rele-vant

hand. On the other hand, they are designed to develop

stakeholders, in order to foster transparency, algorithm
accountability and public trust in media to an appreciable

appropriate initiatives in the field of media and information
literacy to foster a critical approach and a responsible

extent.. Given the fragmentation of the sector, public author-

behaviour across all European citizens.

any

relevant

instrument,

including

ities should play a facilitating role. Therefore, the HLEG asks
public authorities, both at the EU and national level, to sup-port
the development of a network of independent European
Centres for (academic) research on disinformation. This net-

The HLEG chiefly calls on EU and national authorities to
step up their efforts in these two areas, this also requires
the co-operation of civil society organisations, media
organisations and platforms. In Section 5 of the Report, the

work should be open to fact- and source-checkers, accredit-

specific actions that should be implemented to pursue
these longer-term objectives are listed by reference to the
role that public and
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private actors are called upon to play, taking into account
their respective responsibilities. More detailed information on
good practices, underlying fundamental principles and recommended actions can be found in Sections 2, 3 and 4 of
this Report.
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1. Problem definition and
scope of the Report

The move to an increasingly digital environment gives Eu-ropean

bated by how different audiences and communities receive,

citizens many new ways of expressing themselves and of finding

engage, and amplify disinformation. Misinformation, defined

and accessing diverse information and views. It also enables an

as misleading or inaccurate information shared by people

increase in the volume of various kinds of disinformation in

who do not recognize it as such, is not our focus.

circulation. The latter potentially represents risks for our
democratic processes, national security, social fabric, and can
undermine trust in the information society and confidence in the
digital single market.
The European Union and many of its Member States face these
risks from a position of strength in several ways, with generally
well-educated and digitally connected populations, strong political
institutions, diverse news media, a compet-itive economy, and a

In this report, the HLEG deliberately avoid the term ‘fake
news’. The HLEG do this for two reasons. Firstly the term is
inadequate to capture the complex problem of disinformation, which involves content that is not actually or completely “fake” but fabricated information blended with facts, and
practices that go well beyond anything resembling “news”
to include some forms of automated accounts used for astroturfing, networks of fake followers, fabricated or manipu-

vibrant civil society. However, disinfor-mation represents risks

lated videos, targeted advertising, organized trolling, visual
memes, and much more. It can also involve a whole array

that we have to, collectively, confront and contain to realize the

of digital behaviour that is more about circulation of disin-

full democratic, societal, and eco-nomic potential of technological
progress whilst respecting the freedom of expression and the

formation than about production of disinformation, spanning
from posting, commenting, sharing, tweeting and re-tweet-

freedom to receive and impart information.

ing etc.(1)

The threat is disinformation, not “fake
news”
Current debates about ‘fake news’ encompass a spectrum of
information types. This includes relatively low-risk forms such as
honest mistakes made by reporters, partisan political discourse,
and the use of click bait headlines, to high-risk forms such as for
instance foreign states or domestic groups that would try to
undermine the political process in Euro-pean Member States and
the European Union, through the use of various forms of

Secondly, the term ‘fake news’ is not only inadequate, but
also misleading, because it has been appropriated by some
politicians and their supporters, who use the term to
dismiss coverage that they find disagreeable, and has thus
become a weapon with which powerful actors can interfere
in circu-lation of information and attack and undermine
independent news media. Research has shown2 that
citizens often asso-ciate the term ‘fake news’ with partisan
political debate and poor journalism broadly, rather than
more

pernicious

and

precisely

defined

forms

of

disinformation.

malicious fabrications, infiltration of grassroots groups, and
automated amplification techniques. In this report, we focus

Disinformation as defined here includes forms of speech

specifically on problems associated with disinformation. We

that fall outside already illegal forms of speech, notably

define it as false, inaccurate, or mis-leading information

defama-tion, hate speech, incitement to violence, etc. but

designed, presented and promoted to intentionally cause public

can none-theless be harmful. It is a problem of actors —

harm or for profit. The risk of harm includes threats to democratic

state or non-state political actors, for-profit actors, citizens

political processes and val-ues, which can specifically target a

individually

variety of sectors, such as health, science, education, finance
and more. It is driven by the production and promotion of
disinformation for economic gains or for political or ideological
goals, but can be exacer-

(1) Wardle, C. & Derakhshan, H. (2017) Information Disorder: Toward an
Interdisciplinary Framework for Research and Policy Making. Report to the
Council of Europe. https://shorensteincenter.org/information-disor-derframework-for-research-and-policymaking/

(2) Nielsen, Rasmus Kleis, and Lucas Graves. 2017. ““News You
Don’t Be-lieve”: Audience Perspectives on Fake News.” Oxford:
Reuters Institute for the Study of Journalism.
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or in groups — as well as infrastructures of circulation and
amplification through news media, platforms, and
underlying networks, protocols and algorithms. In the near
future, it will increasingly involve communication via private
messaging applications, chat bots, and voice-operated

of disinformation, dissemination patterns and techniques requires a regularly updated and evidence-based understanding of the scale, scope and impact of the problem in order to
calibrate appropriate responses.

systems, as well as augmented reality and virtual reality

First, political actors can be purveyors of disinformation: for

and content gener-ated or manipulated by AI. It is a
problem that must be un-derstood in the wider context of

instance, foreign governments or domestic groups could be

how information is produced, how it is distributed, and how
people engage with it in the public sphere. This includes

dia systems and political processes. Furthermore, domesti-

changes in the business and pro-fession of journalism, the

share the same level of respect for media freedom and

move to digital media and rise of platforms(3), as well as
the widespread crisis of confidence between much of the

independ-ence; some actively seek to directly or indirectly

public and many public institutions at national or EU
level.(4)

and some Eu-ropean citizens regard political actors and

Therefore, the present Report addresses all forms of false,

Second, not all news media maintain the same standards of

inaccurate, or misleading information designed, presented

professionalism and editorial independence and while news

and promoted to intentionally cause public harm or for

media can play an important role in combating dis-

profit. It does not deal with issues arising from the creation

information and increasing societal resilience, some news

and dissemination online of illegal content, which are

media contribute to disinformation problems, thereby weak-

subject to regulatory remedies under EU or national laws,

ening European citizens’ overall trust in media. It is

nor with other forms of deliberate but not misleading

important

distortions of facts such as satire and parody.

independent media and journalism that brings societal

working actively to undermine the integrity of European mecally, not all European politicians and public authorities

control both private sector and public service news media,
public authorities with considerable scepticism.

therefore

to

strengthen

professional

and

attention to disinforma-tion and underpins the democratic

Problems of disinformation in
the European Union
Disinformation is a multifaceted problem, does not have one
single root cause, and thus does not have one single solution.
Some forms of disinformation have clearly been enabled by the
development of specific digital media, including platform
products and services, but the problem also involves some
political actors, news media, and civil society actors.

Problems of disinformation are thus connected with wider
political, social, civic and media issues in Europe. Many of
these fundamental issues predate the move to digital media
and include the following four aspects. The evolving nature
(3) Platforms” is a broad term which encompasses a range of activities including
social media, search engines, news aggregators, marketplaces,
communications services, creative content outlets, app stores, payment
systems, and platforms for collaborative projects. They share key characteristics including the use of information and communication technologies to
facilitate interactions between users as (information) intermediaries, collection
and use of data about these interactions, and network effects which make the
use of the platforms with most users most valuable to other users. In the
context of the spread of disinformation, it has been shown that a wide range of
types of platforms can be used. Ultimately, these distinctions are crucial to
acknowledge, as solutions will need to be tailored to the specific type of
platform. While the shorthand “platform” will be used throughout this paper, we
acknowledge that solutions explored will need to be tested and tailored to suit
the specific type of platform or service, and reference should be made to high
level principles which can be adhered to by the range of actors in this
ecosystem.
(4) Newman, N., Fletcher, R., Kalogeropoulos, A. Levy, D.A. and Nielsen, R.K.

process.
Third, while civil society actors play an important watch-dog
role in many areas, including non-profit journalism, factchecking and verification, consumer protection, media
literacy training, as well as by holding political and economic powers accountable for their actions, it is also clear that
some problems of disinformation are animated by citizens
individually or collectively sharing false and misleading content and that highly polarized societies with low levels of
trust provide a fertile ground for the production and circulation of ideologically motivated disinformation.(5)
Fourth, the role of digital media, and in particular of large
US-based platform companies offering useful and popular
products and services for search, social networking,
messag-ing, and the like, is important but not yet well
understood. As more and more European citizens turn to
platform products and services to find and access
information and engage with public affairs, platform
companies are becoming increasingly important as both
enablers and gatekeepers of information. The growing
power of platforms to enable — and potentially to interfere
with — the free circulation of information comes with
growing responsibilities. The tools they provide empow-er
European citizens by creating new ways of imparting and
receiving diverse information and views from a variety of

(2017) Reuters Institute Digital News Report 2017. Oxford: Reuters Institute
for the Study of Journalism. http://www.digitalnewsreport.org/
(5) Weeks, B. E. (2015) Emotions, partisanship, and misperceptions: How
anger and anxiety moderate the effect of partisan bias on susceptibility to
political misinformation. Journal of Communication. 65 (4), 699-719.
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sources than ever before.(6) However, they have also ena-bled
the production and circulation of disinformation, on a larger scale

Researchers are still examining the potential impact of

than previously, often in new ways that are still poorly mapped

these types of digital advertisements in terms of voter

and understood.(7) It is clear that many of the tools integral to the

behaviour and general suspicion cast over the democratic

contemporary digital ecosystem that are used for legitimate
purposes— e.g. behavioural data collection, analytics, advertising

process. This examination of the methods and potential

exchanges, tools for cluster detection and tracking social media

constitutional integrity represents a risk for democracy.

impact is both im-portant and urgent, since a breach of

sentiment, and various forms of AI/machine learning—have also
been harnessed by some purveyors of disinformation.
The threats represented by various forms of disinformation are
thus embedded in a much larger, complex, and evolving
ecosystem that is often opaque—sometimes by design—
underlining the importance of joint efforts to make digital media,
including platform companies, more transparent and intelligible
so that European citizens can make informed choices about what
information they access and how they engage.

Equally important is the threat of more insidious and low
profile disinformation strategies which are not linked to any
political event. By creating repeated distortions im-pacting
citizens’ perceptions of events, these can give rise to deepseated misinformed beliefs and cause significant harm. The
fact that these streams of disinformation are po-tentially
less recognisable and harder to track compounds their
potential damage.
The questions raised by integrity of elections are therefore

Special attention should be paid to the threat represented by

similar to those about integrity of information: transparen-

disinformation aimed at undermining the integrity of elec-tions

cy, reliability, findability and trust. All responses should

(local, national or EU elections). During elections, citi-zens

avoid interference with freedom of expression and freedom

require accurate information to carry out successfully their

to re-ceive and impart information.

democratic right to vote. This includes accurate infor-mation
about their eligibility to vote (in terms of their per-sonal voter

Responding to disinformation

registration information), the date and location of the vote, the
security of the voting systems, and the meth-ods through which

As Europe faces the risks represented by various forms of

they can vote. In addition, citizens require accurate information

disinformation, it is first of all important to ensure an updat-

about the candidates that are running and the positions they hold

ed and evidence-based understanding of the scale, scope,

on different policies, therefore, a fair playing field for presenting

and precise nature of the problems at hand and to design

and communicating these policy positions should be provided for.

possible responses which take into account that, because

Social media have made communication around elections much

disinformation problems are deeply intertwined with the digital ecosystem, the technologies, the tactics and techniques

easier and more efficient, both for public authorities and citizens.

will continue to evolve. To ensure appropriate, efficient, and

Unfortunately, elections also can become vul-nerable to digital

future-proof responses, we will need to continually examine

disinformation campaigns.8 These vul-nerabilities can include

the problem and evaluate our responses.

disinformation about voting time and location, rumours about
rigging and hacking of voting machines, purchases and nontransparent dissemination of political advertisement.

(6) Dutton, William H. and Reisdorf, Bianca Christin and Dubois,
Elizabeth and Blank, Grant, Social Shaping of the Politics of
Internet Search and Net-working: Moving Beyond Filter Bubbles,
Echo Chambers, and Fake News (March 31, 2017). Quello
Center Working Paper No. 2944191. Available at SSRN:
https://ssrn.com/abstract=2944191.
(7) Fletcher, Richard, Alessio Cornia, Lucas Graves, and
Rasmus Kleis Nielsen. 2018. “Measuring the Reach of ‘Fake
News’ and Online Disinformation in Europe.” Oxford: Reuters
Institute for the Study of Journalism. https://
reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/201802/Measuring%20the%20reach%20of%20fake%20news%20and%20online
%20 distribution%20in%20Europe%20CORRECT%20FLAG.pdf
(8) See https://www.intelligence.senate.gov/hearings/open-hearing-social-

media-influence-2016-us-elections.
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The aim of this report is to identify key principles and objectives for future action, and translate them into specific,
measurable, achievable, realistic and time-framed responses. Drawing from the contributions provided by the different
experts who took active part in the reflections of the HLEG,
the following sections will first review the measures already
taken by various stakeholders and assess their advantages
and possible limitations. Secondly, the present Report will
recall the fundamental principles in the light of the relevant
case law and, taking into account stakeholders’ practices, it
will set out a number of general and specific objectives for
future actions. Thirdly, it will identify possible respons-es
stemming from such principles and objectives. As disinformation is a multifaceted problem, which cannot be addressed by a single measure, the proposed responses
should be seen as a set of inter-dependent actions forming
part of an overarching, multi-dimensional approach.

1. PROBLEM DEFINITION AND SCOPE OF THE REPORT

As we continue to move towards a more digital environment,
it is clear that the same technologies and platforms can both
enable entirely legitimate information, even if sometimes
contentious, and perhaps poor quality, and activities that allow various forms of potentially harmful disinformation. This
report aims to identify ways of increasing European societies’ resilience to threats of disinformation while maintaining an open environment that enables circulation of ideas
and information and identifies targeted responses to specific
problems of disinformation without undermining the ways in
which digital media are empowering European citizens, societies, and economies.
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2. Measures already taken by various
stakeholders
As stated earlier, digital disinformation is a multifaceted problem,

create resilience among citizens and empower the various

which does not have one single root cause and thus does not

actors impacted. These initiatives need to be context-spe-

have one single solution. With this in mind, this Sec-tion lists

cific and context-sensitive and continuously evaluated as

some of the already existing responses undertaken by platforms,

responses that work in one context may not work in others.

news publishers, broadcasters, fact-checkers and civil society.

Examples include initiatives to influence “findability”, priv-

The references to concrete examples are by no means meant to

ileging credible content in ranking algorithms, initiatives to

be exhaustive. Purely governmental responses are not included.
The good practices examined here are those that avoid chill-ing
effects on freedom of expression and combat disinfor-mation
while ensuring other concerns like data privacy.

identify and document disinformation sources, policies
aimed at ensuring an enabling environment for news media
and professional journalism, as well as investments in
media and information literacy aimed at fostering the
intelligibility of digital media. Initiatives more focused on

By contrast, bad practices tend to present risks to freedom of

containing dis-information include steps to limit its spread

include

through online interactions (sharing, commenting, liking,

censorship and online surveillance and other misguided re-

etc.) and organized network structures (re-shares, re-

sponses that can backfire substantially, and that can be used by

posting, sometimes driven by automated or inauthentic

purveyors of disinformation in an “us vs. them” narrative that can

accounts). Other initiatives are aimed at increasing

de-legitimize responses against disinformation and be counter-

transparency around disinformation de-livered through

productive in the short and long run. Attention should also be

advertising and sponsored content and in-clude enforcing

paid to lack of transparency and to the privat-ization of
censorship by delegation to specific bodies/entities or private

advertising policies.

companies.

Online platforms are making efforts to provide responses to

Good practices tend to fall into three major categories, transparency, trust-enhancement, and media and information liter-acy.

the distribution of disinformation. Key efforts include, first,
steps to identify and remove illegitimate accounts; second,
steps to integrate signals for credibility and trustworthiness

expression

and

other

fundamental

rights.

They

We list a range of initiatives here to illustrate what differ-ent
stakeholders are already doing, but it is important to note that
most of these initiatives have not yet been inde-pendently
evaluated, and that their efficiency is therefore not yet
established, just as any potential unintended side effects are
unclear. In most cases, independent evaluation would re-quire
the stakeholders behind a given initiative to share data with
outside researchers.

in ranking algorithms and include recommendations of
alter-native content to increase the “findability” of credible
con-tent; third, attempts to de-monetize for-profit fabrication
of false information and, fourth, collaboration with
independent source and fact-checking organisations.
Different platforms have taken different initiatives and not
all platforms have invested the same efforts and resources
in containing dis-information. Importantly, many of these
initiatives are only taken in a small number of countries,
leaving millions of users elsewhere more exposed to
disinformation. Further-more, because of the dearth of
publicly available data, it is often hard for independent third
parties (fact-checkers, news media, academics, and others)
to evaluate the efficiency of these responses. (9)

[10]
Transparency and
accountability-enhancing practices
The most frequently deployed types of intervention tend to
challenge disinformation by producing initiatives that help

(9) Twitter is updating its policies for electioneering advertisers to include
stricter requirements on who can serve these ads and limit targeting options,
require electioneering advertisers to self-identify as such, and introduces
stronger penalties for advertisers who violate policies https://
blog.twitter.com/official/en_us/topics/product/2017/New-Transparency-ForAds-on-Twitter.html.
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Building on fact-checking outcomes, online platforms have

For their part, both news publishers and broadcasters are in

started to tackle disinformation by disrupting the business

the process of strengthening their fact-checking ca-

model for its production and amplification. Advertising net-

pabilities - set aside the fact that both press publishers and

works (operated by the platforms themselves or by third

broadcasters are subject to right of reply and are account-

parties) play an important role within this strategy (“fol-low-

able by law for any inaccurate news reporting. As regards

the-money”), which in essence pursues three aims:

the print press, this type of activities are either integrated
within the newsrooms’ investigative departments or may in-

▶▶ Advertising networks not placing ads on websites
identi-fied as purveyors of disinformation. This directly
reduces the income to disinformation providers.

▶▶ Advertising providers not accepting ads from
disinforma-tion sources and clearly marking political ads
as spon-sored content to create transparency.
▶▶ Advertising networks not disbursing revenues to sites
and partners until they have been able to confirm that they
operate within relevant terms and conditions.

volve media assessment NGOs, notably those utilizing data
driven journalism to identify, track, uproot disinformation
and its sources. (11)
Independent source and fact-checkers and civil society
organisations. European source and fact-checking culture
is still being developed with some promising efforts in bigger Member States(12). Reach and speed are key issues for
fact-checkers. Current operations are probably not reaching
a large enough audience fast enough to counter viral falsehoods. The question is whether and how source and fact-

Such steps make it harder for disinformation providers to
profit from distribution. In this respect, platforms suggest involving the online advertising industry in order to develop a
more comprehensive strategy. (10)

Google introduced fact-check labels to Google News to allow publishers to
highlight fact-checked content and help users find and consult more easily
articles that provide a critical outlook on claims made by others. This feature
helps support the work of the fact-checking community. This fact-checking
feature first appeared in the UK and the US in October 2016 and has since
been rolled out globally. Google has expanded the fact-checking labels to
Google Search results, to allow publishers to provide greater awareness to
users of the tools available to them to consider the accuracy of a story. These
labels in Search make it easier for publishers to highlight their fact-checking
work that shows users the origin of a claim and clearly display their verdict on
the veracity of the claim. This work has been done in collaboration with the
fact-check community, and started with sharethefacts.org a collaboration
between the Duke University Report’s Lab and Jigsaw, a team within Alphabet,
Google’s parent company. Share the Facts enables fact-checkers to more
easily share the claims they looked at and their fact-check findings, and also
makes it easier for others to highlight their fact checks, for example in Search
results.

Facebook has looked at the impact of “Disputed” flags and concluded that they
can be counter-productive, which led to its decision to test a new approach
based on the automatic display of alternative recommend-ed content (“Related
Articles”).https://newsroom.fb.com/news/2017/12/ news-feed-fyi-updates-in-ourfight-against-misinformation/
(10) In view of the specific threats posed by disinformation targeted at
electoral processes, some platforms, and in particular Google, Twitter and
Facebook, are conducting self-assessments and analysis of threats to their
own security. They also address data automation issues linked with denial of
service or tampering with their services. Facebook has developed an election
integrity programme to act against hacking and malware, to examine the role
of ads and foreign interference and to understand fake accounts. Together
with other platforms, they are strengthening their advertising policies to
provide transparency, and restrict ad content with stricter guidelines. They
are also expanding partnerships with election commissions in different
countries. Facebook has developed the ThreatExchange program, a social
platform for sharing cybersecurity threats and information with tech
companies on attempts at interference. Google Project Shield provides
News, Human Rights, and Elections Monitoring sites with protection from
DDoS (Distributed Denial of Service). Twitter uses API-based tools to prevent
multiple accounts Likes, Retweets and Follows. Mark Zuckerberg, Public
statement on election integrity, available at: https://www.facebook.com/

checked information could benefit from wider visibility. More
work can and should be done by fact- and source checkers
in a collaborative manner within EU members states (like
with CrossCheck) and across the EU, in line with sporadic
exam-ples like RefugeeCheck.

zuck/posts/10104052907253171 ; see also https://newsroom.fb.com/
news/2018/01/effect-social-media-democracy/

See https://developers.facebook.com/products/threatexchange See projectshield.withgoogle.com/public
See https://blog.twitter.com/developer/en_us/topics/tips/2018/automa-tionand-the-use-of-multiple-accounts.html
(11) Fact-checking has yet to become a mainstay of broadcasting formats
across the continent, even as some experiments such as Channel 4 Fact
Check, BBC Reality Check and the collaboration between RAI 2 and Pagella
Politica have shown potential over the past years. More recently, in 2017,
ahead of the German election, ARD-aktuell built up a team of journalists and
researchers to focus on the issue of disinformation. They created the
‘Faktenfinder’ team aimed at debunking disinformation. It also counters
targeted false information with its own research results and uses concrete
examples to show how to identify incorrect claims or dubious messages. The
results are used on ARD broadcasts. Faktenfinder has a mission to improve
media literacy in Germany. The second example comes from the RTL Group,
which has created a ‘verification team’ that includes operators from different
countries plus a number of partner or-ganizations. This team is specially
trained to verify/falsify video material. They are connected via a joint e-mail
address and can be reached 24/7. They also regularly test new tools that help
identify fake videos and/or fake pictures. In addition to that, they offer basic
verification trainings for members of all editorial teams within the Group. In
Spain, Maldito Bulo, an independent project inside Maldita.es has sought to
collaborate with national TV laSexta and radio Onda Cero in order to be able to
have a bigger impact on the public. Maldito Bulo, carries out debunking on
social media through easy readable images. It has built a database which

is constantly updated and can be consulted by users, and it has
also developed a plug-in that, when installed, alerts about
webpages’ level of liability in relation to the number of stories
debunked by MB from that webpage.
(12) Graves, Lucas and Federica Cherubini. “The Rise of Fact-Checking
Sites in Europe”. Oxford: Reuters Institute for the Study of Journalism.
https:// reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/our-research/rise-fact-checkingsites-eu-rope
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Press organisations are also looking into other measures,
such as credibility indexes, to help audiences understand
how news is produced and whether these processes
adhere to the ethical and professional standards mentioned
above. (14)

(ii) Trust-enhancing practices and
algorithm changes

As regards fact-checking organisations, quality stand-ards
exist already, namely the International Fact-Checking

A second category includes various types of measures that
leverage on artificial intelligence and machine learning to tackle
specific facets of the disinformation phenomenon and filtering
systems enabling the exposure of fact-checked in-formation.

Network (IFCN) Code of Principles, which is signed by most
major fact-checkers in the world and entails an extensive
accreditation process. Still, fact-checkers must continuously
improve on their transparency - and organizations that are
not signatories of this code should strive to become

Online platforms have been experimenting with different ideas,

verified.

including partnering with publishers and independent factcheckers and developing trust measures.(13)

As regards more specifically the role played by algorithms
in displaying and ranking news and information online, fact-

Print press organisations and broadcasters are in the process of
intensifying their efforts to enforce certain trust-enhancing
practices. This includes media curation pointing to good public
sources in the digital environment. Journalism guidelines are
issued by individual news media, international organisations such
as the International Feder-ation of Journalists, as well as national
bodies. Guidelines include deontological codes, ethics and
standards to guaran-tee quality in the methods in which news is
produced.

checkers and news media organisations add that they
should as trustworthy organizations be allowed to better understand how such algorithms impact the distribution of
their services and products(15) and that, in any case, major
chang-es to algorithms should be announced in advance.
Moreover, fact-checking organisations claim that they
cannot evaluate the impact of their work (e.g. reduced
reach of the debunked piece of content via downgrading in
the newsfeed, or effec-tiveness of the automatic display of

Broadcasters have taken slightly different measures than press,
because of the nature of their business and the differ-ent legal
frameworks in which they operate. Most print press and
broadcasting organisations, however, have codes of con-duct,
and are obliged to grant a ‘right of reply’ to third par-ties.
Moreover, in most countries, broadcasters are obliged to be
transparent on media ownership, ensure impartiality of news,
protect minors, and limit advertising and product placement.

related articles in dis-suading people from sharing the link)
without greater trans-parency. The authorisation for an
appropriate use of APIs from online platforms, eventually
through

academic,

scien-tific

or

independent

body

oversight, would facilitate their en-deavours. Platforms and
others warn that an excessive level of transparency of
algorithms might create opportunities to game these
systems. While platforms already provide blog posts with
some updates and insights into products, policy, and
algorithmic changes, it is felt that access to data in the
public interest and for research purposes should be

(13) For example, Facebook recently announced that it is developing new trust scores
based on surveying users, while Google, Twitter, Facebook and Bing have all been
working with the Trust Project . To some extent, they have also shown interest in other
initiatives such as the Credibility Coa-lition and the Journalism Trust Initiative of
Reporters Without Borders.
In those platforms that use algorithms to organise content, changes in algorithms have
a major impact on the online display of news. Examples include Facebook and
Google, while other platforms such as Twitter have different selection logics. Google
recently took steps to strengthen their understanding of content quality with a view to
improving and refining their algorithms. As with all ranking changes, Google works
with external Search Quality Raters to run experiments in order to gather data on the
quality of the results, so they can identify areas where improvement is needed. These
human raters assess how well a website gives people who click on it what they are
looking for. These ratings help inform the systems that govern ranking and results,
rather than having a direct effect on the particular site reviewed. They help Google
benchmark the quality of the results and make sure these meet a high bar for users of
Google Search all around the world. To ensure a consistent approach, Google
publishes Search Quality Rater Guidelines to give Evaluators guidance and examples
for appropriate ratings. In order to identify and address misinformation, Google has
updated their Search Quality Rater Guidelines to explicitly address misleading
content. They will use ratings against these criteria to evaluate whether changes to
Search algorithms will improve the quality of results, and to make additional
improvements over time.See https://newsroom.fb.com/news/2018/01/trusted-sources/

improved in a manner that is compliant with privacy
requirements and respects commercial interests.

(iii) Media and information literacy
A third category comprises media and information literacy
practices, as education of the public at large is another way

(14) The InVID innovation (2016-2018) action funded by the EU under the
Horizon 2020 program develops a knowledge verification platform to detect
emerging stories and assess the reliability of newsworthy video files and
content spread via social media. In July 2017, InVID released a verification
plugin conceived as a toolbox to help journalists verify images and videos as
well as debunk disinformation. This plugin has become in a few months a stateof-art tool recommended worldwide by the lead users in information verification
in journalism and beyond. Hundreds of active users from the main media
newsrooms, NGOs dealing with human rights, and media educators have
adopted this toolbox in their verification processes. http://www.invid-project.eu/
(15) See for instance https://www.politico.com/story/2017/09/07/facebookfake-news-social-media-242407 and https://www.politico.com/story/2018/01/07/facebook-fake-news-326996
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of building resilience among citizens, end-users and voters.
The purpose is to bolster prevention and to reduce the ap-

Civil society organisations are very active in developing
media literacy actions and programmes including via ex-

peal of disinformation and conspiracy theories. It builds on

perimental collaborations with other stakeholders, to help

media and information literacy’s know-how to foster critical

the younger generations to become conscious consumers
of news within the new digital ecosystems. Moreover, many

thinking on propaganda and advertising, bolstered by Safer
Internet practices for responsible social media use.

interesting initiatives are already undertaken to help older
generations improve their media literacy skills. 547 of such

Although online platforms are not the main initiators of

projects are featured in a report by the Audiovisual

media literacy programmes, they have started to play some
role in this area. It should however be for independent (edu-

Observa-tory published in March 2017.(16) Many
organisations active in this field point out, however, that for

cational) institutions to provide the content of any media

media and informa-tion literacy to be effective, it should be

and information literacy programmes.

implemented on a massive scale in school and university
curricula and in teach-er training curricula, with clear

Certain press media, broadcasters and Public Service
Media (PSM) from their public role, carry out specific media literacy projects, mostly in cooperation with schools and
other educational institutions, notably targeting the young
public.

methods of evaluation and cross-country comparison and
with reflection in educational rankings gauges.

(16) See https://www.obs.coe.int/en/web/observatoire/reports
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3. Key principles and general,
short-and long-term objectives

Freedom of expression

In construing the right to freedom of expression under Article 10 of the Convention, the European Court of Human

The European Union, its Member States, and all relevant

Rights (the Strasbourg Court) has emphasised the
“essential function the press fulfils in a democratic society”

stakeholders should face the risks represented by various forms
of disinformation within the framework provided by the European
Union Charter of Fundamental Rights of the European Union and
the European Human Rights Conven-tion, as well as more
broadly joint frameworks, directives, and regulations dealing with

notably its “public watchdog” role. At the same time, the
Strasbourg Court has noted that “the safeguard afforded by
Article 10 to journalists in relation to reporting on issues of
general inter-est is subject to the proviso that they are

hybrid threats, the digital single market, and European and

acting in good faith and on an accurate factual basis and
provide ‘reliable and precise’ information in accordance with

Member States media regulation.

the ethics of jour-nalism.“(22)

Freedom of expression is enshrined in Article 11 of the Char-ter
of Fundamental Rights of the European Union as an indis-

Under the Charter, any limitations on freedom of expression
must be prescribed by law, proportional, and necessary ei-

pensable enabler of sound decision-making in free and dem-

ther to meet general interest objectives recognised by the

ocratic societies.(17) Freedom of expression extends to print,

Union or to protect the rights and freedoms of others.(23)
The Convention(24) and Covenant(25) establish broadly

broadcast and online media and includes the right to hold
opinions and to receive and impart information and ideas “without
interference by public authorities and regardless of frontiers,”(18)

parallel requirements. The Union has adopted or proposed
a number of legislative measures on illegal content aimed

as well as the integral, corollary values of me-dia freedom and

at meet-ing general interest objectives and Member States

media pluralism.(19) Freedom of expression is part of the

enforce national measures covering content that is
defamatory or injurious to reputation. Illegal content does

national legal and democratic order in all EU Member States. It is
likewise safeguarded by European and international human rights
treaties to which all of the Mem-ber States are parties – notably,

not need to be considered for the purposes of this report
but is mentioned here pro memori.

the European Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental

Freedoms

(Convention)

of

the

Council

of

Europe(20) and the Internation-al Covenant on Civil and Political
Rights (Covenant) of the United Nations.21

(22) Stoll v. Switzerland [GC], no. 69698/01, ECHR 2007-XIV, §, and
cases cited therein.
(23) Charter, Article 52(1).

(17) Article 6(1) of the Treaty on European Union (TEU) states that “[t]he Union

recognizes the rights, freedoms and principles set out in the Charter …,
which shall have the same legal value as the Treaties.”

(18) Article 11(1), Charter.
(19) Article 11 (2), Charter.
(20) Article 10, Convention. Article 52 (3) of the Charter states that “[i[n so far as this
Charter contains rights which correspond to rights guaranteed by the [Convention], the
means and scope of those rights shall be the same as those laid down by said
Convention. This provision shall not prevent Union law providing more extensive
protection.” TEU Article 6(3) states that, “fundamental rights, as guaranteed by the
[Convention] and as they result from the constitutional traditions common to the
Member States, shall constitute general principles of the Union’s law.”

(21) Article 19, Covenant.

[255]

(24) Article 10(2) of the Convention provides that the exercise of freedom
of expression, “since it carries with it duties and responsibilities, may be
subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are
prescribed by law and are necessary in a democratic society, in the
interests of national security, territorial integrity or public safety, for the
prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, for
the protection of the reputation or rights of others, for preventing the
disclosure of information received in confidence, or for maintaining the
authority and impartiality of the judiciary.”
(25) Article 19(3) of the Covenant provides that the exercise of the right of
freedom of expression “carries with it special duties and responsibilities. It may
therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are
provided for by law and are necessary (a) For the respect of the rights or
reputations of others; (b) For the protection of national security or of public
order (ordre public), or of public health or morals.”

3. KEY PRINCIPLES AND GENERAL, SHORT- AND LONG-TERM OBJECTIVES

International dimension of
disinformation and evolving
international law standards

treatment of the application of international human rights
standards to the phenomenon of disinformation. The Joint
Declaration underlines inter alia the potential of disinformation and propaganda to mislead and interfere with “the pub-

European and international jurisprudence and standards

lic’s right to know as well as the right of individuals to seek

recognise that positive action by States may be required to

and receive, as well as to impart, information and ideas of

secure the effective exercise of freedom of expression. In its

all kinds.”(30) It articulates general principles and standards

jurisprudence, the Strasbourg Court has underlined the pos-

and defines roles and responsibilities for States, digital

itive obligation of States under Article 10 of the Convention to

interme-diaries, and media outlets. In particular, the Joint

enable “an environment favourable to all for participa-tion in

Declaration highlights the “positive obligation” of States to

public debate,” in particular as regards the protection of

create

journalists and media workers.(26) Texts adopted by the

expression,” and identifies broad strands of public policy to

standards-setting bodies of the Council of Europe also cite the

an

“en-abling

environment

for

freedom

of

this end.(31)

positive obligation of its member states to foster a fa-vourable
environment for freedom of expression, including the adoption
of legislative and policy frameworks that inter alia encourage

Framework for facing disinformation

and support media pluralism and diversity of content, ensure
the transparency of media ownership, organ-isation and

Both the Charter and the Convention affirm Europe’s

funding, and provide media and digital literacy to citizens and

particu-lar

users.(27) While not legally binding, these stand-ards indicate

expression and the right to receive and impart information

the direction in which these pertinent bodies of the Council of

and ideas with-out interference by public authority and

Europe believe law and policy should develop.

regardless of fron-tiers. This represents a specifically

The 2017 Joint Declaration on “Fake News,” Disinformation and Propaganda (Joint Declaration),(28) adopted by the
(Special Rapporteurs,(29) provides the most focused, recent
(26) Dink v. Turkey, No. 2668/07 & others, para. 138 (14 December 2010) («Elle
estime aussi que les obligations positives en la matière impliquent, entre
autres, que les Etats sont tenus de créer, tout en établissant un système
efficace de protection des auteurs ou journalistes, un environ-nement favorable
à la participation aux débats publics de toutes les personnes concernées ….»
Fuentes Bob v. Spain, No. 29293, para. 38

(29 February 2000); Ozgür Güdem v. Turkey, No. 23144/93, paras.
42-43 (ECHR 2000-III0.
(27) See, e.g., Recommendation CM/Rec(2016) of the Committee of Min-isters
to member states on Internet Freedom (13 April 2015) (calling on member
states to create an enabling environment for Internet freedom, including inter
alia the provision of media and digital literacy programmes).
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016806415fa. See also, e.g., Draft Recommendation of the
Committee of Minsters to member states on media pluralism and the
transparency of media ownership, MSI-MED (2016) 09rev6 (Sixth revised draft
as of 7 December 2017) (reaffirming and supplementing existing COE
standards on media pluralism and media transparency) http://rm.coe.int/draftrecommendation-on-media-pluralism-and-trans-parency-of-mediaowne/168077351e. See also Media and Internet Division, Directorate General
of Human Rights and Rule of Law, Council of Europe, Recommendations and
Declarations of the Committee of Ministers of the Council of Europe in the field
of media and information society at https://rm.coe.int/1680645b44
(28) Joint Declaration on “Fake News,” Disinformation and Propaganda, The
United Nations (UN) Special Rapporteur on Freedom of Opinion and
Expression, the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)
Representative on Freedom of the Media, the Organization of American States
(OAS) Special Rapporteur on Freedom of Expression and the African
Commission on Human and Peoples’ Rights (ACHPR) Special Rapporteur on
Freedom of Expression and Access to Information (3 March 2017),
http://www.osce.org/fom/302796?download=true
(29) The Special Rapporteurs act pursuant to specialised mandates from their
respective intergovernmental bodies – the UN, the OSCE, the OAS and the
ACHPR – to promote international cooperation and articulate international
standards relating to freedom of expression, media freedom and media

constitutional

commitment

to

freedom

of

European constitutional dimension to debates around
disinformation and provides the framework for setting out
general and specific objectives that should inspire possible
lines of actions to respond to the challenges raised by the
online spread of disinformation that is harmful for society
and citizens, but not illegal in nature.
In terms of general objectives, it follows from the above that
the aim of responses should be:
▶▶ to increase the long-term resilience of EU citizens, communities, news organisations, Member States and the EU as a
whole to empower Europeans and help them proac-tively
recognize various forms of disinformation, and

▶▶ to ensure that responses to disinformation are
always up-to-date, which requires to constantly monitor
the evolving nature of the problems at hand,
continuously innovate in designing adequate responses,
and evaluate their effi-ciency.
Based on these general objectives, most of the responses
will be of a non-regulatory character and involve a wide
range of different stakeholders as government or EU regulation of disinformation can be a blunt and risky instrument.
pluralism. While the Joint Declarations are not legally binding texts,
they constitute persuasive interpretations of human rights
standards on the themes they address.
(30) Joint Declaration, fourth preambular paragraph.
(31) See Joint Declaration, at Point No. 3. These include inter alia (i) a clear
regulatory framework protecting broadcasters against political or commercial
interference; (ii) an independent and resourced public service media; (III)
measures to support media diversity, including (as warranted) subsidies or
other support for the production of diverse, quality content;
(iv) rules addressing media concentration and transparency of media
ownership; and (v) programmes to support media and digital literacy.
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Regulatory responses need to ensure due process, as well as
accountability and proportionality. The HLEG believes the best
responses are likely to be those driven by multi-stake-holder
collaborations, minimize legal regulatory interven-tions, and avoid
the politically dictated privatization of the policing and censorship
of what is and is not acceptable forms of expression.(32) They
should be based on clearly defined principles established through
a transparent mul-ti-stakeholder engagement process and
framed within a binding roadmap for implementation including
monitoring and reporting requirements in order to make them

and increase media and information literacy
(public au-thorities). Together such responses can
help enhance me-dia pluralism and diversification
of the digital landscape/ environment.
▶ Multi-stakeholder collaborations should be
developed in order to independently identify, monitor,
document, and alert citizens to hostile “information
operations” be it from foreign states or domestic
groups (especially in advance of elections).

effective in practise. These responses, by all stakeholders,
should not lead to harmful consequences for the technical

▶ The production of false and harmful information for profit

functioning of the Internet; among others, they should avoid its

should be demonetized on the basis of clear, transparent,

fragmen-tation, and ensure that its security, stability and

politically unbiased, and equally applied criteria.

resiliency is intact. Initiatives aimed at increasing European
societies’ resilience through media and information literacy,

▶ Platforms should allow access to data to do independ-ent

digital citizenship, stronger independent news media, and digital

inquiries, audits and research into activities reliant on

debate free from interference from public authorities and powerful

proprietary media and data infrastructures with a view to

private actors can be broad and will be broadly beneficial

ensuring transparency and authenticity of information

because they will strengthen our societies overall and increase
our ability to resist various forms of disinfor-mation. Initiatives
aimed at countering specific problems of disinformation, on the
other hand, while clearly potentially valuable, need to be very
precisely targeted and formulated to ensure that they do not by
accident or design enable pub-lic or private authorities to restrict
free speech.

These general objectives should be pursued based on the
recognition that information can rarely be neatly categorized as

sources and better informed European citizens.

▶ Independent news media, fact-checkers and
verification specialists should continue to invest in and
work with platforms to build technology to more
effectively moni-tor social streams, undertake sourcechecking, establish content provenance, and forensically
analyse images and videos at scale and speed, to
counter disinformation (in-cluding when published by
news media) and to document and publicize who
produces and promotes it to ensure greater
transparency.

simply true or false, the conviction that no authority has a
monopoly on knowledge, and the belief that free societies benefit
from -- and are defined by the acceptance of -- free confrontation
of diverse and sometimes uncomfortable ide-as and
information.(33) Moreover, taking into account the best practices
already applied by various stakeholders, such gen-eral objectives
can be further broken down in the following specific objectives:
▶▶ Public authorities should provide an enabling environment
for substantial media pluralism through a combination of de facto
and de jure protection of basic rights to free ex-pression and
diverse information, including appropriate forms of support for
private sector media, and support for demonstrably independent
public service media who can help produce quality information,
counter disinformation,
(32) See e.g. Belli, Luca, David Erdos, Maryant Fernández Pérez, Pedro Augusto
P. Francisco, Krzysztof Garstka, Judith Herzog, Krisztina Huszti-Orban, et al.
2017. Platform Regulations: How Platforms Are Regulated and How They
Regulate Us. FGV Direito Rio. http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/
handle/10438/19402.
(33) See Handyside v United Kingdom (5493/72). Article 10 is applicable not only to
“information” or “ideas” that are favourably received or regarded as inoffensive or as a
matter of indifference, but also to those that offend, shock or disturb the State or any
sector of the population.”
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▶ Collaboration between news media, technology
compa-nies, civil society organizations, and researchers
around the transparent development and deployment of
stand-ards of equally-applied machine-readable signals
that help recognition of credible and trustworthy content,
bearing in mind that technological solutions alone cannot solve social and political problems and that individuals and organizations ultimately are responsible for how
technological solutions are developed and how they
work.
▶ Educational institutions, news media, and public
author-ities should invest in independently run digital
media and information literacy (MIL) efforts to increase
awareness and understanding of media and information,
digital tech-nology, and data analytics. These efforts
should be dif-ferentiated for different demographics,
including not only children and young people, but also
the adult population, and working to counter inequalities
in how well equipped different European citizens are to
make full use of digital media. Online platforms should
facilitate the deployment of such efforts by developing

the appropriate tools, op-timised for the specific characteristics of
their services. Each stakeholder should thereby stay within its
mission.
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3. KEY PRINCIPLES AND GENERAL, SHORT- AND LONG-TERM OBJECTIVES

▶ Investment in European centres for interdisciplinary, practically useful, timely, and accessible independent evidence-based research on problems of disinformation and
for rigorously evaluating the efficiency, effectiveness and
appropriateness of responses deployed.
The concrete actions that could be envisaged in the pursuit
of these objectives are described in the next Section.
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4. Responses and actions

In order to translate the framework for policy action set out in
Section 3 above into possible responses and operation-al
recommendations, the HLEG has deemed appropriate to focus
on five intervention areas by distinguishing between actions
designed to (a) enhance transparency of the online digital
ecosystem, (b) promote and sharpen the use of media and
information literacy approaches to counter disinforma-tion and
help users navigate our media environment, (c) de-velop tools for
empowering users and journalists and foster a positive
engagement with fast-evolving information tech-nologies, (d)
safeguard the diversity and sustainability of the European news
media ecosystem, and (e) calibrate the ef-fectiveness of the
responses through continuous research on the impact of
disinformation in Europe and an engagement process that
includes predefined and time-framed steps combined with
monitoring and reporting requirements. In line with the spirit of

been paid for and is being promoted during a campaign,
and making contextual information, including the originators
and online amplifiers of false news, available to users and
for research and transparency purposes.
The

journalism

and

academic

community

should

continuous-ly work for a more transparent ecosystem. In
this respect, access to platforms’ data is key to a better
understanding

the

dissemination

patterns

of

digital

disinformation. This should be an area of dedicated
research work to (a) better understand scale and scope of
disinformation problems and (b) evaluate efficiency of
responses. This work will require an improved access to
data to a wide range of legitimate third parties through
appropriate APIs, ideally independently governed, while
complying with privacy and data protection requirements.
Point 4.a (iii) below will further discuss these aspects.

cooperation and engagement that has guid-ed the dialogue within
the HLEG, the following recommenda-tions are addressed to

Overall, the European Commission, together with Member

both public and private stakeholders.

States, should support cooperation between media organisations, platforms, academic researchers, fact-and source
checkers,

a. Transparency

advertising

industry

and

civil

society

organisations to ensure the necessary level of public

Transparency is a key element in the response to digital
disinformation. It is a cross-cutting issue that concerns the whole
digital media value chain and aims at making news production
and distribution less opaque with a view to sup-porting users’

scrutiny and balance in the definition of transparency
standards. Such coopera-tion should in particular focus on
transparency of (i) source funding, (ii) online news sources
and journalistic processes and (iii) fact-checking, sourcechecking and verification prac-tices.

ability to better discern between journalistic quality content and
various kinds of disinformation. Further-more, transparency may
strengthen the impact of media lit-eracy actions by providing

1. Actions to increase transparency of
funding sources

users, both professionals and citi-zens, with relevant information,
i.a. on patterns of circulation, necessary to critically assess the
material facts quoted in news articles by journalists or in posts
and blogs by citizens.
Transparency can help provide more information about fac-tual
claims so that users can better evaluate the veracity of the news
they access online, understand the process behind their online
dissemination and popularity, the motivations and funding
sources of those who make information publicly available.
In this respect, platforms can immediately work with ad-vertisers
to enhance transparency by providing information on political
advertising, clearly labelling content that has
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Ownership: All digital media should provide the necessary
information to help the reader to identify who is behind a
certain type of information. Platforms should display this information.
Sponsored content has to be clearly identifiable. Transparency in terms of political advertising and sponsorships
should be encouraged as a first step. Furthermore, it is important that advertising is not inadvertently funding disinformation thereby taking away budgets for others. The “follow-the-money” approach should be strengthened with the
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of false information on their services, in line with their
cooperation

of

the

advertising

industry.(34)

In

this

connection, the «follow-the-money» approach could be
explored as a possible mechanism to help ensure that ad
placements are matched against on trustworthy information

stand-ards and ethical guidelines. The ongoing work by
Trust Pro-ject and Schema.org to create mark-ups for
credible sources and for platforms can provide useful
orientations to further the search for appropriate indicators.

websites and away from sites that contribute to the

Trustworthy media or-ganisations should therefore work

creation, circulation or amplification of disinformation.

together to be recognised as providers of credible
information. Joint initiatives and campaigns can be used to

Information on payments to human influencers and use of

explain the editorial standards that professional media

robots to promote a certain message should be made available

companies need to meet and teach users how to assess

in order for users to understand whether the appar-ent

the different sources of information that they can find

popularity of a given piece of online information or the apparent

online.

popularity of an influencer is the result of artificial amplification
or is supported by targeted investments. While this is an area
where it is difficult to obtain clear information, it is important to
stress that the research work to be de-veloped by the proposed

Such indicators should allow users to assess where the
con-tent they access through the platforms comes from and

European Centres for research on Disinformation mentioned at

enable them to verify the source, its ownership, and its adherence to ethical and journalistic codes. Tests and further

point 4 a (iii) below should ef-fectively contribute to a more

development of such criteria should be ensured by the

transparent digital ecosystem and therefore facilitate the
identification of such amplifica-tion techniques. This would also

Euro-pean Centers for Research mentioned below at point
4a (iii). Such indicators should have nothing to do with the

contribute to effectively em-power users and strengthen

quality of the content but rather with processes, ownership,

therefore the actions mentioned at point 4.c below.

iden-tity and keeping a good, trusted track record (e.g.
retracting incorrect stories, allowing a right to reply and
rigorously en-forcing a right to correction).

2. Actions to increase transparency of online
news sources and journalistic processes

All relevant information should be made available next to
the content displayed online on whatever platform in order

Source transparency Indicators should be developed based

to empower readers to judge content trustworthiness. This

on professional codes of conduct and users’ expec-tations

will make users aware as to how to assess different

for what constitutes credible and trustworthy con-tent,

sources of information. Such systems will need to be

adjusted to cater for online journalistic practices. Part of the

evaluated, to better understand whether flags or ‘nutritional

solution to the spread of disinformation is to ensure that

labels’ might have unintended consequences.

quality and trusted news is substantially available and
easily findable in the digital environment. Some professional news organisations have acknowledged their role as
a place where readers and viewers expect to find accurate
information. They should therefore when possible continue
to invest in their own journalists as well as interdisciplinary

Platforms should integrate these source transparency indicators into their ranking algorithms in order to better signal
trustworthy and identifiable sources in both search engines
results and social media news feeds. These initiatives
should be fully tested and evaluated before being rolled out.

fact-checking groups and verification teams that are

Dilution of disinformation with quality information - In-

special-ised in identifying disinformation. Moreover, they

creasing the visibility for quality media content will not only

should keep up efforts to train journalists in a way that they

reduce the users’ exposure to low quality content but could

can verify information in this changing (technological)

also strengthen news media revenues. More visible quality

landscape.

content could also produce positive spillovers for the advertisement industry, which will see brand names associated

Media organisations should continue to implement meas-

more to quality and trusted content than to disinformation.

ures to reduce the risk of mistakes to the minimum when
reporting news and should create transparent systems al-

Moreover, platforms should provide transparent and rele-

lowing the investigation of claims relating to the appearance

vant information on the functioning of algorithms that select
and display information without prejudice to platforms IPRs.

(34) In March Twitter will launch a transparency centre that will offer
every-one visibility into who is advertising on Twitter, details behind
those ads, and tools to share feedback. Specifically, the Transparency
Center will show: all ads that are currently running on Twitter, including
Promot-ed-Only ads; how long ads have been running, ad creative
associated with those campaigns, targeted ads, as well as personalized
information on which ads are eligible to receive based on targeting.
Users can also report inappropriate ads or give negative feedback for
every ad running on Twitter.

Transparency of algorithms needs to be addressed with
caution. Platforms are unique in the way they provide
access to information depending on their technological
design, and therefore measures to access information will
always be re-liant on the type of platform.
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could be promoted through a joint public and pri-vate effort,
It is acknowledged however that, more information on the
working of algorithms would enable users to better under-stand
why they get the information that they get via plat-form services,

for instance in the form of a public/private part-nership. The
entity managing such a network should have a board
composed of experts and operate autonomously and
independently, without interference by public powers.

and would help newsrooms to better market their services online.
As a first step platforms should create contact desks where

To this end, it is suggested to support the creation of Eu-

media outlets can get such information.

ropean Centres for interdisciplinary and independent
evidence-based research on problems of disinformation. In

Furthermore, it is extremely important that independent quality
news media organisations that are rated as credible and
trustworthy on the basis of clear criteria are informed in due time
when relevant changes are made to search and news feed
algorithms running the ranking of content dis-played. Measures
taken by platforms to empower news media and fact-checkers
should be equally available across the European Union and not
only available in select Member States.
Transparency of algorithms is also needed for integrity of
elections and this cannot be conducted without data check-ing.
This could be done by requiring platforms to use open application
programming interface, that does not reveal the algorithm but its
results. This would allow third parties to build software for data

order to ensure appropriate, efficient, and future-proof
responses, there is a clear need to continually examine the
problem and evaluate the effectiveness of the concrete
measures adopted by all actors concerned. The role of
such Centres should be to manage interdisciplinary
research pro-jects aimed at (a) continually monitoring the
scale, technolo-gies, tools, precise nature and (potential)
impact of disinfor-mation in society (b) assessing the
veracity

of

factual

claims

underpinning

news

and

information across areas of general interest (public affairs
and politics, health, science, educa-tion, finance, etc.); (c)
identifying and mapping disinforma-tion sources and

checking to monitor effects. Twitter, for instance, is making its

mechanisms that contribute to their digital amplification; (d)

open API available to many organ-izations and small research

providing a safe space for accessing and analysing

groups.(35)

platforms’ data and for a better understanding of the
functioning of their algorithms, (e) contributing to the de-

2.
Actions to increase transparency and
efficiency of fact-checking practices

velopment

of

fair,

objective

and

reliable

source

transparency indicators ; (f) sharing knowledge with news
media and plat-forms to enhance public awareness about

Cooperation - As fact-checking activities in the EU are still relatively

disinformation.

fragmented36, more work can and should be done by factcheckers,

profession-al

In organisational terms, such Centres could be run within

newsrooms in a collaborative manner within EU Member States

verification

organizations,

national research organisations which, under EU law, are

and across the EU to exploit the untapped potential of cross-

de-fined as entities (such as universities or research

border and cross-sector cooperation and improve their working

institutes,

methods through the adoption of state-of-the-art technologies.

intermediaries,

Existing partnerships with platforms should be expanded across

collaborative

Europe with a clear roadmap for data shar-ing with academics

independently conduct fundamen-tal research, industrial

that will allow for better understanding of disinformation strategies

research or experimental develop-ment or to widely

and their dynamics. Relevant stakeholders should engage in

disseminate the results of such activities by way of

order to support cross-border and cross-sector cooperation

teaching, publication or knowledge transfer”(37). The

between fact-checkers adher-ing to the IFCN Code of Principles,

multidisciplinary teams managed by the Centres could be

newsrooms, NGOs and the research world. The goal is to make

framed as innovation hubs or “living labs” open to fact and

sure that fact-check-ers continuously improve the transparency of

source checkers, accredited journalists, researchers from

their working methods. Such cooperation, could build on the

different relevant fields and also include the participation of

existing part-nerships with certain online platforms in a few EU

representatives of Press Councils and platforms. Support

countries and be extended at the EU level, while developing

schemes for providing funding to research organisation op-

innova-tive

approaches

of

erating innovation hubs or living labs are widespread

information,

and

source

across Member States and the legal conditions for such a

and

up-taking

and

transparent
state-of-the-art,

exchanges
open

technologies for fact-checking and source-verification purposes

technology

transfer

research-oriented
entities)

“whose

agencies,
physical
primary

innovation
or

goal

virtual
is

support

(including by

journalists and users). The final goal should be the creation of an
open market for fact-checking that avoids a “monopoly of truth”
which could be potentially abused in some countries and might
not carry public approval in other countries. Such cooperation
(35) See https://developer.twitter.com/en/docs/tweets/search/overview

(37) Communication from the Commission — Framework for State
aid for research and development and innovation, 2014/C 198

(36) See 2016 Reuters Institute study on European fact-checking for more.
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have been already clarified in the EU Framework for State
aid to R&D&I(38).

Monitoring and exchange of best practices to ensure fair
and independent fact-checking, source-checking and visual
verification. A good starting point would be the qual-ity

In order to ensure an efficient coordination of the activities

standards already existing in the field of fact-checking,

of the Centres and harness synergies, the Commission

namely the IFCN code of principles, which is signed by all

should consider the possibility to set up a Centre of

major fact-checkers in the world and requires an extensive

Excellence, act-ing independently and in full autonomy, and

accreditation process. Fact-checkers should clearly indicate

ensuring the management of a digital service infrastructure

to readers their intent and purpose.

enabling the effective networking of the national centres
and a wide dis-semination of their research outcomes. A

On a general note, the HLEG stresses that, in rolling out

dedicated funding facility should be foreseen from the start
to secure long-term operations.

these initiatives, the EU should consider the 2019
European Parlia-ment elections and the opportunities for
launching pan-Eu-ropean solutions associated to them.

Access to data - Platforms should enable privacy-compliant
access to data for the identification of online disinformation
actors, for the assessment of fact-checking and debunking

b. Media and information literacy

strategies and for the study of disinformation dynamics by
academics. More data from the platforms would also cater

In the context of the contemporary information age, media

for advertisers needs by allowing more transparency as to

and information literacy (MIL)(40) is acquiring a strategic

the placement of their ads. This would avoid misplacements

im-portance for digital citizenship as basic educational

and unintended funding of disinformation. (39)

compe-tences were for citizens of the industrial age. Media
and

The HLEG recommend significant further work looking at
the technical feasibility and real impact of different models.
Public authorities at all EU levels should share data
promptly and efficiently when it is requested by factchecking

trusted

organisations.

EU

institutions

and

statistical bodies should put in place or upgrade rigorous
correction policies for offi-cials and published content so

in-formation

literacy

has

become

an

essential

competence as it is the starting point for developing critical
thinking and good personal practices for discourse online,
and consequent-ly also in the offline world. It aims at
building a citizenship based on fundamental rights like
freedom of expression, and at enabling an active and
responsible participation in the online public sphere. The
present information age however requires life-long learning

that fact checking can result in corrections more often.

because of the speed of change. Media literacy cannot
Furthermore, some platform companies, like Facebook and

therefore be limited to young people but needs to

Google, have experimented with flagging links to dis-

encompass adults as well as teachers and media

information on their products and services or highlighting

professionals who often cannot keep the pace of the digital

fact-checking work. To evaluate the effectiveness of such

transformation induced by fast-evolving media tech-

responses, platform companies should set out a clear time-

nologies.

line for sharing information on how many links are flagged,
what

percentage

of

overall

content

surfaced

this

represents, and other data that allows independent thirdparties includ-ing fact-checkers and researchers to evaluate
impact. To en-sure these responses do not have adverse
consequences, it is also important that they work on

In narrower and more immediately practical terms, media
and information literacy helps to ensure that the digital information ecosystem is trustworthy: a critical readership will
give an incentive to media companies to continuously
improve their products and services.(41) The HLEG

appeals processes and make clear how these appeals

stresses that media literacy is an important action line as a

work.

response to disinformation because it can empower
individual users as suggested above and mass
empowerment of users will lead to greater social resilience

(38) Idem
(39) Twitter offers researchers, developers, and users, access to Twitter data
through its API. Twitter data is a comprehensive source of live, public
conversation and enable analysis of data in real-time. Over the past months
Twitter has continued to expand on its efforts to make more data available to a
wider audience of researchers and SMEs, including creating a public roadmap
to see what’s coming and a new developer resource centre for documentation
and guidance. Twitter has also announced new API policies to limit malicious
automation and potential account abuse See
https://blog.twitter.com/developer/en_us/topics/tips/2018/automa-tion-and-theuse-of-multiple-accounts.html]

against disinformation and perhaps other disorders of the
information age.

(40) MIL can be defined as the capacity to exert critical thinking as to
the productions, representations, languages (visuals, texts, sounds),
audi-ences and communities characteristic of mainstream and social
media. See Divina Frau-Meigs and Berengere Blondeau, YALLA EMI,
Un guide d’éducation aux medias et à l’information, IREX et
Savoir*Devenir 2018 (forthcoming).
(41) One of the key learnings of CrossCheck was that running debunks on
platforms with very large audiences and writing the pieces in a way that
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transparently shows the process taken by journalists, audiences
showed that they learned to how they could do this work themselves.
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The strength of media and information literacy is that it is a

tional rankings gauges.(47) This is currently missing. From

preventive, rather than a reactive solution, engendering criti-cal

a European perspective, education is an area of subsidiarity

thinking skills that are crucial for the 21st century citizen living in

meaning that Member States have primary competence.

an increasingly digital environment. These skills are all the more

There is a need for an incentive at international level, giv-en

crucial given that biased and polarising content is often

the difficulties of achieving change in national education

sophisticated and hard for verification systems to de-tect as it

systems. The HLEG therefore proposes that media and

increasingly splices truth and fiction and circulates in hard-to-

infor-mation literacy be added to the competencies

track formats.(42)

assessed in the OECD PISA rankings.

The academic literature now extends beyond classical no-tions of

Policy push from Brussels in favour of independent funding

media and information literacy(43) current since the 1970s to

of media and information literacy is unlikely to succeed un-

embrace data literacy,(44) awareness and under-standing of how

less it is somehow anchored in the Member States,

personal data is used, and security literacy, to mention but two

although the HLEG notes some schemes like the Safer

potential areas of expansion that may be relevant for the mass

Internet

emergence of informed digital citizens. (45) How far to expand

Network which pro-vide proven models for EU intervention,

into these areas would be a matter for the civil society dialogue

with strong decen-tralisation to civil society and media

process described below.

actors.

Many media organisations have played an honourable role in
developing good media literacy practices over the years as

One overarching solution to help resolve the issues of frag-

detailed in section 2. With the rise of the disinformation
phenomenon, platforms have started to play a role in this area.

across the EU, with the full involvement of civil society

There is however a need to think more strategically about how
media literacy is implemented across Europe.(46) The challenges
facing far-reaching media literacy projects in Europe include
above all the diversity of national educa-tion systems; a lack of
focus by national curricula on critical media literacy; and, even in

Cen-tres

and the

Radicalisation Awareness

mentation would be to develop a community of practice
across the Member States. This has not occurred on a wide
scale be-fore and should be a key part of the approach, to
ensure that best practices spread beyond their origins and
are accessi-ble in all Member States. For this to happen,
cross-border co-operations should be supported with

countries where these skills are either mandated or supported at

adequate funding. This should be therefore a multi-

government level, low up-take from educators at grassroots level.
A lack of cross-bor-der collaboration on best practice, silo

stakeholder approach with public-private partners, involving

approaches dividing academia, civil society organisations,

and platform sectors.

the EU, Member States and market actors from the media

educators and media compounds this challenge.
For media and information literacy to be effective, it must be
implemented on a massive scale in school curricula and in
teacher training curricula, with clear methods of evaluation and
cross-country comparison and with reflection in educa(42) Independent research suggest analytic thinking is one factor that influ-ences how
receptive people are to disinformation, see e.g. Pennycook, G. & Rand, D. G. (2017)
Who Falls for Fake News? The Roles of Analytic Thinking, Motivated Reasoning,
Political Ideology, and Bullshit Receptivity. SSRN Electronic Journal.
https://doi.org/10.2139/ssrn.3023545 JA
(43) See Renee Hobbs, Digital and Media Literacy - A Plan of Action: A White Paper
on the Digital and Media Literacy Recommendations of the Knight Commission on the
Information Needs of Communities in a Democracy, Aspen Institute 2010; also David
Buckingham, Defining digital literacy: What do young people need to know about
digital media? Nordic Journal of Digital Literacy, 2006–2016, p. 21–34
(44) See Alava, Seraphin, Frau-Meigs, Divina and Hassan Gayda. 2017. Social Media
and the Radicalization of youth in the digital era. Paris: UNESCO.

In the light of the above considerations, HLEG recommends
the following for improving media literacy within the European Union:

1. Actions promoting a reassessment and
adjustment of educational policies
Key competencies and school rankings across EU. “Me-dia
and information literacies” are acknowledged by HLEG as
crucial for resisting digital disinformation and should be
included explicitly to the list of “EU key competences for
life-long

These

key

competences

are

educational and curricula reforms in EU and Member State
levels. Inclu-sion would enable coherent policy formulations
and

(45) See Frau-Meigs, Divina, O’Neil Brian. Tome, Vitor, Soriano
Alessandro. 2017. Competences in Digital Citizenship Education.
Strasbourg: Council of Europe

learning”(48)

expected to serve as a long-standing reference for all future

respons-es

in

view

of

rest

of

HLEG’s

recommendations.

(46) See Mapping of media literacy practices and actions in EU28, European
Audiovisual Observatory, March 2017, https://ec.europa.eu/digital-sin-glemarket/en/news/reporting-media-literacy-europe

European institutions and national governments should
recognize media and information literacy as core literacy,
adding it into school curricula and adding this to the meas(47) See Frau-Meigs, Divina, Irma Velez, Julieta Flores Michel (eds).
2017. European Public Policies on Media and Information Literacies in
Compar-ative Perspective. London: Routledge, 2017
(48) See https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/annexrecom-mendation-key-competences-lifelong-learning.pdf
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urements that determine all school rankings, particularly in
the OECD’s PISA rankings. The EU should make this a
stat-ed priority with the aim of integrating critical media
literacy into the core literacies guaranteed to all
schoolchildren in Europe, with formal status in national
school curricula. This can engage libraries as well. The
HLEG recommends the EU to transmit this recognition
beyond Europe via membership of OECD and Unesco.
Training for Teachers. European institutions and national
governments should mandate teacher training colleges to
include critical media literacy modules and encourage
critical media literacy to become an integral part of all
subject-learn-ing,
recommends

lifelong

further

that

learning
the

for
EU

teachers.
support

It

such

teachertraining through Erasmus+, Training and Education
2020 and similar schemes. It recom-mends further that
professional media and fact-checkers commit to playing an
active role in media literacy education, adding their field

A specific action for citizens of different age groups should
be aimed at sensitizing voters to the importance of integrity
of elections. The media and information literacy community
should join forces and promote literacy programmes to enhance the quality of information around elections and support a fact-based and data-checked public debates.
The enhancement of an EU wide media literacy community
needs funding for credible, effective and independent media
and information literacy actions. Such funding could be
chan-nelled via a public-private-civic partnership as a
dedicated fi-nancing facility. Its task will be, inter alia, to
develop, support and evaluate initiatives to combat misand disinformation at all levels. Critically, its task will be to
shield funds recipi-ents from any real or perceived undue
partisan interests and provide full transparency to the
public.

(ii) Actions in support of media and information
literacy programmes for citizens of all ages

Regional and networked approaches. The European Commission should encourage and support initiatives that promote media and information literacy to tackle the specific
needs of a sub-region (e.g. Baltic or Eastern Europe) and
with a concentration on interdisciplinary work between
CSOs and media publishers.

Efficiency, Best Practice and Evaluation. For media and

On a more general note, the HLEG stresses the importance

information literacy efforts to be effective in a rapidly chang-ing

of regular reporting on media and information literacy from

field, best practices and evaluation are critical. All or-

Member States and all relevant stakeholders in order to

ganisations currently engaged in developing media literacy

foster evaluation, sharing of practices, monitoring of disin-

practices must work to abandon silos, collaborating across civil

formation efforts, outreach of projects to and to ensure the

society,

development of full-fledged communities of practice.(49)

experience and technological expertise to tested and
verified media literacy approaches.

academia,

educational

authorities,

Europe-an

institutions and e.g. health professionals. Existing work done on
best practice across the EU includes the European Audiovisual

1. Empowerment of
users and journalists

Observatory or ET2020 Working Groups. Collab-orations
already in place include the Safer Internet Centres, Better
Internet Centres and Schoolnet.eu. While these cur-rently focus
wide initiatives on other age and demographic groups. Such

Empowering users of platforms’ services, both citizens and
media professionals, is a key element to increase the re-

collaborations should aim to maximise efficien-cies across EU

silience of society to various forms of disinformation. To

national borders/languages. Depending on the country’s

achieve this goal it is necessary to develop and make available tools that aggregate quality signals (e.g. identity labels,

on young people, their model could be used to create Europe-

educational system, non-governmental organ-isations can play
an important, auxiliary role in the system.

source transparency indicators, verified content labels)
while increasing users’ control over the content they search

CSO, working with academia, educational psychology pro-

or are recommended online through the development of

fessionals and the media and social media industry, should
formulate skill and age-specific media and information liter-

per-sonalised content filtering systems aimed at facilitating
the display online of the widest possible range of relevant

acy approaches and monitor their effectiveness. In so

news and information to consumers.

doing, they should focus where possible on adapting
language to target audiences on the much needed

There are many different approaches as to how parameters

analytical framework to understand different types of

like quality and diversification of content could be taken into

disinformation. This could also include the development of
open source tools to tack-le disinformation on an everyday

account by platform services. Such tools would allow us-

basis as a consumer of news.

(49) for more, see the discussion on AVMSD revision.
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ers to better navigate the vast amount of online information while
leaving them the possibility to interact within the logics that drive
the algorithmic selection of content. Obviously all of these tools
and approaches should be fully tested and evaluated to avoid
any negative effects.

Actions should be taken to foster the creation of a competitive market of such applications and give each user the
freedom to select the tools that he/she consider most
suitable, taking into account the necessity for
interoperability of apps and systems.

(ii) Empowerment of journalists

At the same time, media professionals have to rely more and
more on digital content in order to remain at the cut-ting-edge of
information search techniques, as well as audi-ence reach and
editorial mix decisions. Due to the fast pace of current
technological change, they experience difficulties in adjusting
their production processes to a digital ecosys-tem which is

In order to keep their brand reputation and retain customers’ trust, media outlets will have to equip newsrooms with
professional

automatic

audiovisual

and

content

text-based

verification

reports

tools

spread

for

online,

preferably as part of an industry wide solution. Investments

increasingly distributed across a variety of new actors (e.g.
citizen journalists, eyewitnesses, bloggers, influ-encers) and
works faster than ever. Journalists need to mas-ter technologies

are also needed in order to create interdisciplinary fact-

that help in discovering breaking news and verifying the veracity
of online audiovisual and text material in order not to amplify false
information. Building effective fact-checking and good debunking
strategies require working with tools that provide them with

social media platforms and external fact checking initiatives

relevant information in real time about possible false information
spreading online, its sources and other relevant contextual
elements of trending and viral spread.

In the HLEG opinion, these challenges could be
addressed through the following actions.

checking and verification teams that are specialised in
identifying disinfor-mation. Voluntary partnerships with
are encouraged for cross-fertilization of requirements,
knowledge and tools, as well as to share investment costs
and maximise their im-pact. Source checking tools are
however

equally

important

instruments

to

empower

journalists. Newsrooms in particular need more powerful
tools to be able to visually map online networks and
connections to understand how disinformation is being
created, spread and amplified. When assessing the
credibility of a piece of information, the source who originally created the content or first shared it, can provide further

(i)
Development of online tools for
user empowerment

evidence about whether something is accurate. For example, routinely journalists could be researching the date and

Client-based interfaces should be promoted. This may include

location embedded in domain registration information of a

the development of built-in tools/plug-ins and ap-plications for

supposed ‘news site’ to seeing whether it was newly

browsers and smartphones, to empower users to better control

created.

access to digital information. In particular, platforms should
consider ways to encourage users’ control over the selection of

Training for journalists (possibly supported by public

the content to be displayed as results of a search and/or in news

funding schemes, see Section 4.d below) should also be

feeds. Such system should give to the user the opportunity to

considered with a view to reducing risks of disinformation

have content displayed according to quality signals. Moreover,
content recommendation sys-tems that expose different sources
and different viewpoints around trending topics should be made
available to users in online platforms. Such system should
provide a certain de-gree of control to users. User empowerment
is part of the multi-dimensional approach in this report, it should

making its way into their reporting activities. Particular attention should be given to training modules including media
and information literacy, as well as to the role of
technology, which can provide a great support for the
identification of false information. In choosing projects to be
supported, spe-cial attention shall be given to those
focusing on Central and Eastern Europe countries.

always coincide with media and information literacy, and the use
of the tools should be part of the education. Data on the use

Media innovation projects. Funding for news media sec-tor

should be made available for independent researchers to as-sess

innovation is mainly coming from the private sector. The
HLEG encourages platforms to continue projects that em-

the use and effectiveness of such user empowerment.

power journalists and extend them to more Member States.
Platforms should be encouraged to work on strengthening their
existing online tools or, if applicable, developing new online tools

Furthermore, media outlets should also invest more in innovation. The HLEG strongly recommends that the Europe-

allowing users to exercise their right to reply and to correct false

an Union increases R&I funding dedicated to news media

stories.

innovation and more specifically for innovation in dealing
with disinformation. Such funding should target fact check-

Improved

reporting

systems

would

permit

more

systematic retracting of incorrect stories.

ing tools, artificial intelligence, augmented newsrooms, conversation journalism, language technologies and big data
for media.
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d. Diversity and sustainability of
the news media ecosystem
The HLEG strongly believes that tacking the effects of disinformation without incurring into any form of direct or indirect
censorship presupposes a critical, engaged and well-informed
readership. Real and quality news’ rate of return is declining

source verification work, and disinformation monitoring, investing in media and information literacy, and funding research, rather than to government initiatives.
Actions in support of press freedom and pluralism. Public
authorities should commit to providing an enabling

and remains by definition lower than disinformation’s rate of

environment for substantial media pluralism through a combination of de facto and de jure protection of basic rights to

return, as the latter is usually cheaper to produce. It is clear

free expression and diverse information, including appropri-

therefore that a strategy aimed at “diluting” disinformation
through increased transparency and enhanced visibility and

ate forms of indirect and potentially direct support for
private sector media, and support independent public

findability of trusted news content can only achieve its goals if

service media which can help produce quality information,

combined with actions designed to preserve the diversity and

counter disinfor-mation.(51) Together such responses can
help enhance me-dia pluralism and maximise diversity in

long-term

economic

sustainability

of

the

news

media

ecosystem. (50)

the digital landscape/ environment.

This is an area that requires a renewed commitment by

Press freedom could become an issue if black lists of
media were to be established. As regards the notion of
“journalistic standards”, they should be set by
practitioners and the media industry itself, not by others.

public authorities to stand behind and defend fundamen-tal
principles, and in particular freedom of expression, free
press and media pluralism. This is also an area that
requires careful consideration of the challenges that affect
the news media industry in the transition from the traditional

Funding of projects supporting quality journalism. Pro-fessional

off-line environment to the online news distribution model.

media needs to continue to invest in quality jour-nalism,
including data literacy, data narrative, data visualiza-tion and

Independent and pluralistic media are the cornerstone of a

collection. Moreover, more cross-border cooperation between

democratic society and the sustainability of journalism is key to

news media organisations may have positive ef-fects on both

continue to offer high quality content to consumers. Ways

quality standards and raise collective aware-ness about false

should be found to keep (research) journalism financially vi-able

narratives across newsrooms. However, such endeavours are

to produce quality content. A serious, constructive effort to train,

often difficult to fund.

educate and prepare data journalists is crucial.

The HLEG takes note of the fact that, in addition to actions
in support of media freedom and pluralism, the Commission

(i) Actions at European level

is currently providing funding to media consortia for projects
In the US, the State Department has been given $120 million to counter foreign efforts to meddle in elections or sow
distrust in democracy, and the Defence Department has

aimed at reporting on EU affairs from a pan-European point
of view and at making innovative use of data-driven tech-

been tasked with dedicating further resources to combating

niques,
while
respecting
complete
editorial
independence.(52) While not in any way being detrimental to

propaganda.

European

existing forms of State Aid, media support could include, for

Commission and EU member states through Horizon 2020,

example, VAT ex-emptions or other types of tax breaks.
These are areas that the HLEG would urge Member States

The

HLEG

hopes

that

the

the next MFF, Member State initiatives, and independent
funding vehicles will make at least a similar level financial
commitment. How-ever, it would recommend that the
majority of the funds invested are dedicated to supporting
independent quality news media, training journalists,
empowering fact-checkers,

(50) Research suggests that detailed counter-messages and alternative
narratives are often more effective than corrections in countering disinformation. See e.g. Chan, M. P. S., Jones, C. R., Jamieson, K. H. & Albarracín, D.
(2017) Debunking: A meta-analysis of the psychological efficacy of messages
countering misinformation. Psychological Science. 28 (11), 1531-1546. Beyond
this, providing information from trusted sources can help counter disinformation,
see e.g. Vraga, E. K. & Bode, L. (2017) I do not believe you: How providing a
source corrects health misperceptions across social media platforms.
Information, Communication & Society. 1−17.
https://doi.org/10.1080/1369118x.2017.131388, https://doi.
org/10.1177/0956797617714579

to examine to ensure a vibrant media sector that underpins
healthy democracy in the EU.
Investing in research and innovation actions to improve
technologies for online media services and for modern(51) Different Member States have different degrees of de facto media
pluralism, and many face challenges, especially around market
plurality, political independence, and social inclusivity according to the
European University Institute’s Media Pluralism Monitor:
http://cmpf.eui.eu/me-dia-pluralism-monitor/mpm-2016-results/
(52) In particular, the project “European Data News Hub” involves several
news agencies to build an online hub offering free news about EU affairs
which offers data-driven news, while the “European Data Journalism
Network” (EDJNet) produces, shares and publishes data-driven content
on European affairs, available free of charge through a multilingual and
open source website.
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ization of news rooms. Current innovation projects are i.a. funded
through Google DNI and Facebook Journalism Pro-ject. The EU
needs to step up its role in terms of media in-novation. The
Horizon 2020 programme – and its successor
– should include more specific media-related calls in general, and
in particular for innovation in dealing with disinforma-tion. Such
calls could include the use of fact checking tools, artificial
intelligence, augmented newsrooms, conversation journalism,
language technologies and big data for media. Generally,
research and innovation in the area of news, me-dia, media
effects and content distribution should be sup-ported. The role of
researchers and academics is essential to understanding the

Journalists, media and legitimate news sources need
protec-tion from state and political interference and agenda
setting. EU Member States signed in 2016 the Council of
Europe Rec-ommendation on the Protection of Journalism.
Unfortunate-ly no Member State has implemented it to
date. A concerted effort by EU Member States to ensure
rapid implementation is needed. Self-regulatory Codes of
Practice which set out both professional standards for
journalists and rules estab-lishing complaint mechanisms
for inaccurate or intrusive re-porting should be broadly
implemented. These Codes would help generate trust in the
quality of news.

issues and challenges we are facing, and to forging a pathway
forward.

By

ensuring

an

inclusive

ecosystem

approach,

researchers and platforms can better coordinate to address these
challenges.

There

is

an

under-standable

interest

from

researchers in securing greater ac-cess to information and data
on platforms, e.g. through APIs. Platforms are unique in the way
they provide access to infor-mation depending on their

Protection of fundamental rights. Legal approaches
amounting to well-intentioned censorship are neither justified nor efficient for disinformation. Right of defence and
speed are incompatible. Public reaction to censorship will
backfire, as ‘the establishment’ or ‘parties in power’ could
be (mis-)perceived as manipulating the news to their
advan-tage.

technological design. Therefore, measures to access information
will always be reliant on the type of platform. This should be an
area of further work to improve access to data while continuing to
protect the users of services especially in respect of requirements
related to privacy and data protection, and to avoid any other
potential unintended consequences.

In this context, and to that extent, platforms should commit to
ensure access to data for independent inquiries, audits and
research into activities reliant on proprietary media and platform
data infrastructures in order to ensure that Eu-ropean citizens are

Public support, including in the form of State Aid. Care-ful
consideration should be given to the use of public funding
for well-defined activities aimed at increasing the long-term
economic sustainability of a pluralistic news media landscape, while at the same time not be detrimental to existing
forms of State Aid.
Any type of state aid should be set out through horizontal
schemes, assorted with adequate conditions and transparently applied by Member States, to respect the principles of
free, independent press and media pluralism, as well as
free competition.

better informed and that responses to problems of disinformation
can be evaluated. Platforms, re-searchers, and academics

As

should work together on appropri-ate tools and datasets to

competence to authorise State aid notified by Member

the

European

Commission

has

the

exclusive

improve research into disinforma-tion in Europe.

States and es-tablish its lawfulness under Article 107 of the
EU Treaty, the Commission can provide Member States
with relevant guidance for the media sector to increase

(ii) Actions at national level

legal certainty and enhance the predictability of State aid
No interference by public authorities with editorial independence.
There is a long tradition of opposition to government regulation of

rules enforcement in this area. While not in any way being

free press. We would have sim-ilar concerns about governments
gaining excessive control over what news sources can and

for example VAT ex-emptions or other types of tax breaks.

cannot be accessed online. Solutions requiring government

The focus could include training of journalists including

regulators to favour or depri-oritise particular news sources are
high risk from a freedom of expression point of view and should

digital skills, innovation in news media services including

not be encouraged. The HLEG does not consider governmental
control of digital media to be appropriate solutions to digital

business models nor reliant on advertisement revenues or

disinformation. Independence of media is imperative for Europe’s
democrat-ic foundations.
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detrimental to existing forms of State Aid, this could include

cross-border cooperation and exchanges, news outlets with
targeting sub-scale linguistic markets.
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e. Process and evaluation
(i) A structured implementation framework

environment, while the tactics and techniques underpinning
Ensuring that the above responses and actions can tackle
the issue of disinformation in a meaningful and effective

disinformation strategies will continue to evolve. To ensure
appropriate, efficient, and future-proof responses, it will be

way requires a structured process of implementation and

necessary therefore to continuously examine the prob-lem

evaluation, including a clear timeframe to calibrate the ef-

and the interactions between all relevant stakeholders,

fectiveness of the responses through continuous research

which can facilitate further cooperation. The definition of the

of the impact of disinformation in Europe.

roles that private and public actors should play in the implementations of the proposed actions should therefore take

The HLEG believes that, as a first step, the best responses

into account this dynamic.

are likely to be those driven by multi-stakeholder collaborations. Regulatory responses may quickly become
inadequate to tackle a multi-faceted problem such as

(ii) Scope of a general European Code of
Practices to counter disinformation

disinformation, whose nature and characteristics are bound
to change fast with the evolution of technologies and digital

As a general aim, the proposed Code of Practices should

behaviour patterns. The HLEG invites therefore the

es-tablish a multi-stakeholder approach (see also sections

European Com-mission to consider how it can promote a
general, Europe-an-wide Code of Practices reflecting the

4.a and 4.c above). To this end, it needs to:

respective

▶ Clearly identify the target stakeholders and aim for
the widest possible uptake across the EU;

roles

and

responsibilities

of

relevant

stakeholders,
especially
online
platforms,
media
organisations, fact-checking and research organisations.
It should be acknowledged, however, that the ability of selfregulatory measures in this area has never been test-ed
and the willingness of all parties to adhere to such an

▶ Set out clear rules for each stakeholder group based on
the principles agreed within the HLEG (see below), and
provide for their periodical review in light of the progress
and efficiency of the self-regulatory process;

approach remains to be proven. Moreover, their effective
and consistent implementation across the whole EU may
represent a challenge for all players concerned. Therefore,
based on an independent evaluation of the effectiveness of
the proposed general Code of Practices, the European
Com-mission

should

consider,

in

a

second

step,

appropriate (co) regulatory responses or competition
instruments

in

order

to

ensure

that

the

actions

recommended in the present Report are effectively
implemented. In this connection, it is impor-tant to

▶ Establish a mechanism for an independent and
perma-nent evaluation of the measures taken by the
parties to ensure its implementation;
▶ Ensure coordination with the European Centres
for re-search on disinformation;
▶ Take stock of what exists already across all
stakeholders, identify gaps and fill these gaps with a
particular view on platforms;

emphasise that regulatory responses need to take account
of existing market solutions, ensure due process, as well as
accountability and proportionality taking the funda-mental

▶ Not replace existing self-regulatory systems or
superim-pose additional layers;

rights perspective as a starting point.
Given the long-term scope of some actions, whether or not
the responses set out by the HLEG can achieve their

▶ Consider existing mechanisms of implementation,
for ex-ample regarding trust and transparency
indicators, and synchronize with them.

intended goals greatly depends on their continuity within
the Europe-an Commission’s policy agenda. Actions

(iii) A multi-stakeholder engagement process

suggested in this re-port should therefore create a pipeline
to further discussion, possible responses and actions.

The proposed Code of Practices should clearly identify the
target stakeholders to be part of the engagement process.

It is however foremost important to ensure an updated, evidence-based understanding of the scale, scope, technolo-

Since filtering out disinformation is difficult to achieve with-

gies, tools and precise nature of the problems at hand, as

out hitting legitimate content, and is therefore problematic

disinformation problems are deeply intertwined with the de-

from a freedom of expression perspective, it is necessary to

velopment of digital media and the evolution of the digital

improve the findability of, and access to, trustworthy
content. Hence, media companies,
both print press and broadcast-ers, have an important role
in promoting quality and reliable
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information and in debunking misleading or incorrect infor-mation.
Providing all audiences with independent news, and helping them
to better understand society, represent an es-sential contribution
to informed citizenship. This underpins the values of democratic

to consider in line with best practices how to support the
creation of such Coalition and employ as a sounding board
academics, technical experts, civil society organisations
and fundamental right, privacy and freedom of expression
spe-cialists.

societies, offering a wide choice of quality content, impartial
information and pluralistic views, promoting both social cohesion
and cultural diversity. In order to foster public trust and citizens’
reliance on the informa-tion services provided by media outlets
assuming editorial responsibility, it is important for media
companies to be part of the proposed multi-stakeholder Code of
Practices.

(iv) Key principles and roadmap to guide the setting out of
the Code of Practices
The following key principles have been agreed within the
HLEG as a starting point for defining specific rules for the
proposed Code of Practice. The elaboration of such a Code
will be the task of a Coalition mentioned under point 4.e (iii)

The same considerations apply to nascent organisations engaged in fact-checking and source-checking activities. It is
necessary to create the basis for a trusted network of independent researchers and journalists assessing the veracity of
factual claims and mapping the sources contributing to the
spread of disinformation across different areas of pub-lic interest,
including general affairs, politics, health, science, education,
finance and more. Such organisations should also therefore be
part of the joint endeavour to set out general self-regulatory
principles for countering disinformation.

above, which will strive to involve all relevant stakeholders
from the relevant sectors during the process. The
envisaged multi-stakeholder Coalition will be chaired by an
expert offer-ing sufficient guarantees of competence and
independence.
Given the absence of relevant codes of practice applicable
to platforms, the HLEG considered necessary to agree on a
set of guiding principles which takes due consideration of
the range of platforms and therefore the need to carefully
tailor solution(53). These principles should serve as a

Finally, online platforms are a key actor for limiting the spread of
disinformation and improving the visibility and findability of trusted
news sources. Digital intermediaries such as so-cial networks
and online video platforms can impact public opinion by sorting,
selecting and ranking news and informa-tion via their algorithms.
They should therefore be able and willing to act in a responsible
way that is commensurate with their powers and the impact that
their activities can have on forming public opinion While a
number of major online plat-forms have already taken positive
measures as explained in Section 2 above, no clear and binding
rules of conduct spe-cifically designed to tackle disinformation

starting point for the development of a Code of Practice
within the Coalition. While these guiding principles are to be
further tai-lored-made to reflect the specificities of individual
platforms, they should be used to pursue the ongoing
discussions with all stakeholders committed to ensuring
quality news and information online. Without prejudice to
the further work of the Coalition, the ten guiding principles,
the Key Principles, supported by the HLEG are the
following
1.

Platforms should adapt their advertising policies,
including
adhering
to
“follow-the-money”
principle, whilst preventing incentives that leads
to disinfor-mation, such as to discourage the
dissemination and amplification of disinformation
for profit. These policies must be based on clear,
transparent, and non-discriminatory criteria;

2.

Platforms should ensure transparency and public
accountability with regard to the processing of users’ data for advertisement placements, with due
respect to privacy, freedom of expression and
me-dia pluralism;

3.

3. Platforms should ensure that sponsored
content, including political advertising, is
appropriately dis-tinguished from other content;

online have been established so far. Hence, platforms need to
play a central role in setting out and committing to the proposed
Code of Practices, to further increase the transparency of their
activ-ities as information intermediaries, without delay. Accepting
a level of public accountability is a way of building trust for
platforms as intermediaries, and to help end-users make better
informed choices.
A Coalition representing relevant actors, including online
platforms, news media organisations (namely press and
broadcasters),

journalists,

publishers,

independent

content

creators, the advertising industry fact-checkers and other
practitioners, should be established. The purpose of the Coalition would be to elaborate, on the basis of the Key Principles
below, a multi-stakeholders Code of Practices and ensure its
implementation and continuous monitoring and review. A first
order of business would be to establish the form of governance
for the Coalition. As for recruitment, the process should be open
and transparent. The Commission is invited
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4.

Platforms should take the necessary measures to
enable privacy-compliant access to data for factchecking and research activities;

▶ As a first step, the Coalition should start as soon as possible the elaboration of the Code of Practices and, in parallel, the should

5.

Platforms should make available to their users
ad-vanced settings and controls to empower
them to customise their online experience;

η agree on key performance indicators (KPIs) which
should be included in the Code and be used to evaluate the effectiveness of the Code based on the
results of its implementation, with the situation at 1

6.

7.

Platforms should, in cooperation with public and
private
European
news
outlets,
where
appropriate take effective measures to improve
the visibility of reliable, trustworthy news and
facilitate users’ access to it;
Where appropriate, trending news items should, if
technically feasible, be accompanied by related
news suggestions;

8.

Platforms should, where appropriate, provide user-friendly tools to enable users to link up with
trusted fact-checking sources and allow users to
exercise their right to reply;

9.

Platforms that apply flagging and trust systems
that rely on users should design safeguards
against their abuse by users;

10. Platforms should cooperate by i.a. providing relevant data on the functioning of their services including data for independent investigation by academic researchers and general information on
algorithms in order to find a common approach to
address the dissemination and amplification of
dis-information.
As regards media organisations, it is proposed that the
Code refer to the existing journalism deontological codes,
ethics and standards to guarantee quality in the methods in
which news is produced, including guidelines issued by
internation-al organisations such as the International
Federation of Jour-nalists or national bodies. It is also
suggested that, in this context, the role played by Press

January 2019 being taken as baseline scenario;
η further reflect on the definition of adequate source
transparency indicators which should help the effective implementation of the transparency measures
required from platforms;
The above steps should be completed by July 2018
▶ In July 2018, the European Commission should commission an independent Progress Assessment Re-port
(PAR) to provide expert advice on the adequacy of the
provisions set out in the Code, the robustness of the agreed
KPIs and its uptake by stakeholders willing to un-dersign
and able to implement the Code;
▶ By end September 2018, the Coalition should record the
expressions of intent provided by stakeholders willing to
undersign and able to implement the Code;
▶ In October/November 2018, the PAR should be made
public and submitted to the HLEG;
▶ In November 2018, the HLEG will consider the matter
based on both the work of the Coalition and the PAR, and
formulate recommendations, including possible adjustments, accompanying measures for further monitoring and
evaluation to ensure compliance with the Code of
Practices, or options for appropriate regulatory interventions or additional policy initiatives;
▶ 1 January 2019, the members of the Coalition that are
signatories of the Code start its implementation;

Councils and their European organisation, the Alliance of
Independent Press Councils of Europe (AIPCE), should be
highlighted, including as regards the implementation of
source transparency indicators.
As regards fact-checking organisations, the proposed Code
could take the existing IFCN Code of Principles as a valid
reference.
In order to roll out the initiative for the Code of Practices the
HLEG agrees on the following steps and recalls that they
reflect an intense debate across stakeholders, which started
with the first meeting of the HLEG on 15 January 2018:

▶ March 2019, ahead of the EU Parliament elections and
taking stock of the progress made and the HLEG’s advice,
the European Commission will issue a new Communication examining the options available This may include
additional fact-finding and/or additional policy initiatives,
using any relevant instrument, including competition instruments or other mechanisms to ensure continuous
monitoring and evaluation of the implementation of the
Code, see also below (v).
▶ 1 July 2019: second PAR based on the validated KPIs
and review by a HLEG.
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A process for an independent and permanent
evaluation

European Centres for interdisciplinary and independent evidence-based research on problems of disinformation mentioned Section 4.a above.

In case the initial Progress Assessment Report and the HLEG
considers appropriate to pursue the self-regulatory efforts

In its upcoming Communication, the Commission should

mentioned above, the European Commission should specify, by

clar-ify how to ensure continuity for the proposed

April 2019, in which way it intends to ensure the contin-uous

engagement process by, for instance, addressing the need

effectiveness of the Code.

for a Europe-an-led initiative aimed at stepping up
transparency efforts by boosting fact- and source checking

To this effect, it is recommended that the Commission estab-

activities

lishes a permanent review mechanism entrusted with an
independent expert body which, on the basis of the agreed KPIs,

disinformation on digital media. The proposed creation of a

will carry out an in-depth analysis of the progress made in
countering disinformation through the Code of Practices, as well
as through the implementation of the other recom-mendations
formulated by the HLEG which, as described in sections 4.b and
4.d above, include actions aimed at pro-moting media and

network

and
of

continuous
European

research

Centres

in

for

the

area

Re-search

of
on

Disinformation across European countries should involve
the

participation

organisations,
teams

of

which

linking

independent
should

fact-checking

national

research

manage multidisciplinary
organisations,

scientists,

information literacy and those in support of the diversity and

members of press councils and open to collaborations with

sustainability of the news media eco-system.

news me-dia, advertisers’ representatives and platforms.
Such teams could take the form of “living labs” following the

Such a mechanism should entail periodical reviews and in-clude

example of existing support schemes for R&D&I activities

elements of continuity, accountability and transparen-cy factors

successfully implemented in several Member States. While

such as progress reports, communications and timeframes.

support to such national entities could be provided by

Taking into account the outcome of such period-ical reviews, the

Member States in combination with private contributions,

Commission should decide the appropriate course for further

the European Com-mission should assure a coordinating

action.

role (for instance by creating a Centre of Excellence) and


Coordination with the European Centres for
Research on Disinformation

ensure the necessary infrastructure for effective networking
which could be sup-ported along the example of other
digital service infrastruc-tures currently in operation. In this

The HLEG considers that the effectiveness of the proposed

respect, it is important that long-term funding will be

responses is strongly dependent on the development of the

secured within the next mul-ti-annual financial framework
(MFF) of the EU.
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5. Conclusions: summary of actions

The analysis presented in this Report starts from a shared
understanding of disinformation as a phenomenon that

 enhance transparency of the digital information ecosystem,

goes well beyond the restrictive and misleading term “fake

 promote and sharpen the use of media and information

news”. Disinformation as defined in this Report includes all
forms of false, inaccurate, or misleading information
designed, pre-sented and promoted to intentionally cause
public harm or for profit. It does not cover issues arising
from the creation and dissemination online of illegal content
(notably defama-tion, hate speech, incitement to violence),
which are subject to regulatory remedies under EU or
national laws, nor other forms of deliberate but not
misleading distortions of facts such a satire and parody.
It acknowledges that, while not necessarily illegal, disinformation can nonetheless be harmful for citizens and society
at large. The risk of harm includes threats to democratic political processes and to democratic values that shape public policies in a variety of sectors, such as health, science,
education, finance and more. It is driven by the production
and promotion of disinformation for economic gains or for
political or ideological goals, and can be exacerbated by
how different audiences and communities receive, engage,

literacy approaches to counter disinformation and help
users navigate our digital information environment,
 develop tools for empowering users and journalists and
foster a positive engagement with fast-evolving information technologies,
 safeguard the diversity and sustainability of the European news media ecosystem, and
 calibrate the effectiveness of the responses through
continuous research on the impact of disinformation in
Europe and an engagement process that includes
prede-fined and time-framed steps combined with
monitoring and reporting requirements.
In the light of the above, the HLEG calls on the European
Commission to consider, in its upcoming Communication on
fake news and online disinformation, the proposed multi-dimensional approach, whose main features can be summarised as follows.

and amplify disinformation.
From a general policy perspective, the HLEG suggests, as
Moving from this premise, The HLEG has identified a

a first step, a self-regulatory approach based on a clearly

number

responses that take account of the fact that various forms

de-fined multi-stakeholder engagement process, framed
within a binding roadmap for implementation, and focused

of disinformation, and the threats they pose to society, are

on a set of short and medium-term actions. This should go

deeply intertwined with the fast development of digital

in parallel to the proposed interventions to strengthen media

media, while the tactics and techniques used to amplify its

and in-formation literacy and the diversity and sustainability

spread online will contin-ue to evolve.

of the digital information ecosystem, actions that by their

of

interconnected

and

mutually

reinforcing

own very nature have a longer time horizon.
Therefore, in order to ensure appropriate responses, which
are fully compliant with the fundamental principles of freedom of expression, free press and pluralism, and at the
same time are future-proof and efficient in averting public
harm, the HLEG cautions against simplistic solutions. It
recom-mends instead a multi-dimensional approach that
caters for the need to continually examine the phenomenon
and eval-uate the effectiveness of the concrete measures
adopted by different actors. The advice of the HLEG rests

In a second step, an intermediate evaluation of the effectiveness and efficiency of these short and medium-term
measures should then lead the Commission to re-examine
the matter in Spring 2019, with a view to deciding wheth-er
further measures, including (co)regulatory interventions,
competition instruments or mechanisms to ensure a continuous monitoring and evaluation of self-regulatory measures,
should be considered for the next European Commission
term.

on five pillars that, as a set of inter-dependent actions, form
part of its overarching, multi-dimensional approach. These
five pillars consist of actions designed to:
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a. Recommendations for the short to
medium-term

• active participation within the proposed European
Centres for research on disinformation to facilitate

The following recommendations are designed to foster transparency, algorithm accountability and trust-enhancing prac-tices,
while contributing to empower users and journalists, in line with
the responses set out in Section 4.a and 4.c of this Report. They
are based on a multi-stakeholders approach that recognises the
need for cross-sector and cross-border cooperation as a
precondition for tackling disinformation, a multi-faceted problem
that does not have one single root cause and cannot therefore be
addressed by a single meas-ure.

access to data within a safe and privacy-compliant
space, so as to foster a better understanding of the
working of algorithms and of the mechanisms that
enable the spread of disinformation online. The aim
of such collaboration is to enhance research, and
define and adjust appropriate responses that take
into ac-count national or regional specificities and are
propor-tionate to the risk of public harm likely to be
caused.

The role of platforms, news media and factchecking organisations

The role of public authorities

1. Establishment of a Coalition representing online platforms, news media organisations (including press and
broadcasters) and civil society organisations with expertise in fact-checking, which will strive to involve all willing
stakeholders from the relevant sectors during the process. Its main task will be to ensure the elaboration of
the proposed multi-stakeholders Code of Practices and
ac-company

its

implementation

and

continuous

monitoring.

i.

The European Commission should:
Facilitate the creation of a multi-stakeholder Coalition against disinformation and assist stakeholders in
developing a Code of Practices and in evaluating its
effectiveness.
In

light

of

the

Progress

Assessment

Report

mentioned above, and by March 2019, consider
options that may include additional fact-finding and/or
additional poli-cy initiatives, using any relevant
instrument, such as competition instruments or

2. Definition of a multi-stakeholder Code of Practices

mechanisms to ensure a continuous monitoring and

setting out the concrete rules of conduct in function of

evaluation of self-regula-tory measures.

the role which platforms, news media and fact-checking

Support the establishment of European Centres for

organi-sations have to play in order to protect an

re-search on disinformation (see Section 4.a (iii)),

enabling en-vironment for freedom of expression while

operat-ing at national level and aimed at mapping the

fostering the transparency and intelligibility of different

digital ecosystem for disinformation, its dominant

types of digital information channels. The Code should

technol-ogies, tools and practices, monitoring the

be built on the Key Principles set out in Section 4.e of

veracity of information through the most advanced

this Report and provide for a binding Roadmap for

fact-checking tools, artificial intelligence, language

implementation, including an initial Progress Assessment

technologies and big data for media. In particular, the

to be carried out by an in-dependent expert entity by

European Com-mission should provide adequate

October/November

is

funding and organ-ise a Centre of Excellence

designed to cater for the actions exam-ined in Sections

equipped with the necessary service infrastructure

4.a and 4.c and ensure:

enabling an efficient network of such national

2018.

The

proposed

Code

o that the Key Principles are made operational in such
a manner that the actions formulated in this
Report are fully achieved;

Centres.

o a first elaboration and refinement of fair, objective

to empower journalists in dealing with disinformation.

and

multi-dimensional

innovation projects, including through funding for R&I,

transparency

The Commission is invited to tender by summer 2018

indicators to improve public knowledge about

an independent study on Media sustainability to in-

online

information

source

Pursuing and intensifying efforts in support of media

sources,

transparency

of

journalistic processes and findability of trustworthy
content;
o an effective cooperation to increase the transparency
and efficiency of fact-and source checking
practices to facilitate the dissemination of verified
and reliable information;
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form its policy and budget pipeline for 2019-2024.
ii. Member States should:
Facilitate the operation of the European Centres for
research on disinformation by providing funding to
research organisations that operate innovation hubs
or living labs open to fact-checkers, accredited journalists and researchers from different relevant fields,
as well as representatives of Press Councils and platforms.

5.CONCLUSIONS: SUMMARY OF ACTIONS

b. Recommendations for the longer term
The following recommendations are designed to improve
media and information literacy in Europe and to support the
diversity and sustainability of the news media ecosystem, in
line with the responses set out in Section 4.b and 4.d of the
present Report. They chiefly call on public authorities, both

cross-border cooperation or the creation of centres for
media innovation and journalistic incubation, could be
designed without compromising the independence of
journalists and news media or unduly distorting competition.

at national and EU level, to step up their efforts, but they
ii.

also require the cooperation of civil society organisations ,
media organisations and platforms.

Member States should:


and information literacy for all citizens,

i. The European Commission should:
•

including integration of media and

Sharpen actions in support of media and informa-tion

information literacy in teacher training

literacy for all citizens, including exchange of best

and na-tional curricula requirements;

practices and training for teachers (e.g. through



Refrain from interfering with the
editorial independ-ence of media and
strive for a rapid implementation of the
2016
Council
of
Europe
Recommendation on the Protection of
Journalism;



Step up public funding, consistent with

Erasmus+, Training and Education 2020 and similar
schemes), and the promotion of media literacy in EU
curricula reforms and OECD PISA competency
rankings. Special attention should be paid to the
specific needs of certain sub-regions (e.g. Baltic or
Eastern Europe);
•

Following the example of collaborations already in

EU State aid rules, of activities to

place and currently focusing on young people (e.g.

improve the long-term sustaina-bility of

the Safer Internet Centres, Better Internet Centres

a pluralistic news media landscape.

and Schoolnet.eu), consider increasing its support to

This could include revising existing

build a Europe-wide community of practice engaged

forms of generally available support,

in leading media and information initiatives on differ-

including via VAT exemptions or other

ent age and demographic groups. Such funding

types of tax breaks, and establishing

could

public-private-civic

new and well-target-ed forms of aid for

partnership as a dedicated financing facility in such a

news production. The focus of such

manner

support

be

channelled

as

to

fully

via

a

respect

funds

recipients’

•

could

journalists

independence;
•

Sharpen actions in support of media

include

including

training

digital

of

skills,

innovation in news media services
Increase funding in support for quality journalism, including cross-border collaborations and data-driven
journalism;

includ-ing

cross-border

cooperation

and exchanges, news out-lets with
business

Ensure that sufficient resources within the current

models

nor

reliant

on

advertisement revenues or targeting

Ho-rizon 2020 and future programmes are made

sub-scale linguistic markets.

availa-ble to promote research and innovation
actions aimed at improving technologies for online

iii.

Civil society organisations should:

media services and for the modernization of


newsrooms;
•

Work

with

psychology

As the European Commission has the exclusive

academia,
profes-sionals

educational
and

the

media industry to formulate skill and

com-petence to authorise State aid notified by

age-specific media and information

Member States and establish its lawfulness under

literacy approach-es and monitor their

Article 107 of the EU Treaty, the Commission can

effectiveness. In so doing, CSOs and

provide Member States with relevant guidance for

academia should focus where possible

the media sector to increase legal certainty and

on

enhance

rules

audiences and on developing analytical

enforcement in this area. While not in any way being

frameworks to understand different

detrimental to existing forms of State Aid, this could

types of disinformation;

the

predictability

of

State

aid

include for example VAT exemptions or other types



of tax breaks. Such guidance should clar-ify the
objective and transparent conditions under which aid
schemes

supporting,

for

instance,

training

of

journalists, innovation in news media services,
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adapt-ing

language

to

target

In collaboration with industry, facilitate
the develop-ment of open source tools
to tackle disinformation on an everyday
basis.

37

 Design specific actions for citizens of
different age groups aimed at sensitizing
voters to the importance of integrity of
elections; promote literacy programmes to
enhance the quality of information around
elec-tions; and support a fact-based and
data-checked public debates.
 Step up efforts to build a community of
practice link-ing up different media literacy
organisations
and
com-munities
at
European level.
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iv. Platforms should:
 Develop tools to share standard information sheets to
users developed by independent (educational) institutions within media and information literacy programs, raising awareness of digital disinformation
and emerging findings about digital risks;
v. News media organisations should:
 Cooperate with CSOs and academia to formulate and
implement skill and age-specific media and information literacy approaches, and for all ages, while pursuing their media literacy projects in cooperation with
schools and other educational institutions that target
younger generations;
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▪ Subject to funding, notably
continue investing in quality
newsrooms with professional
ification tools for audio-visual
spread online;

from outside sources,
journalisms and equip
automatic content verand text-based reports

▪ Ensure the highest levels of compliance with ethical
and professional standards to sustain a pluralistic
and trustworthy news media ecosystem.

ANNEX I
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ANNEX I
List of the 39 members of the High Level Expert Group on fake news chaired by Professor Madeleine De Cock Buning:

Last Name
Allan

First Name
Richard

Organisation
Facebook

Bargaoanu

Alina

Academic professor / personal capacity

Bechmann

Anja

Academic professor / personal capacity

Curran

Noel

European Broadcasters Union

Dimitrov

Dimitar

Wikimedia

Dzsinich

Gergely

Cybersecurity and cybercrime Advisors Network - Cyan

Frau-Meigs

Divina

Academic professor / personal capacity

Fubini

Federico

Gniffke

Kai

Journalist / personal capacity
Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland - ARD

Goyens

Monique

The European Consumer Organisation - BEUC

Gutierrez Velazquez

Ricardo

European Federation for Journalists

Jiménez Cruz

Clara

Journalist / personal capacity

Leclercq

Christophe

EurActiv

Lemarchand

Grégoire

Agence France Presse - AFP

Lundblad

Nicklas

Google

MacDonald
Mantzarlis

Raegan
Alexios

Mozilla Firefox
International Fact-Checking Network – IFCN Poynter

Markovski

Veni

Internet expert / personal capacity

Nielsen

Rasmus Kleis

Academic professor / personal capacity

Nieri

Gina

Mediaset

Niklewicz

Konrad

Civic Institute

Polák

Juraj

Rozhlas a televízia Slovenska - RTVS

Pollicino

Oreste

Professor / personal capacity

Raag

Ilmar

Media Executive / personal capacity

Rae

Independent News and Media

Steenfadt

Stephen
Giovanni
Anda
Mikko
Sonja
Olaf

Stjärne

Hanna

Riotta
Rozukalne
Salo
Schwetje

Marc
Ziga
Turk
Stephen
Turner
Neringa
Vaisbrodė
Van Wijk
Wout
Von Reppert-Bismarck Juliane
Wardle
Claire
Whitehead
Sarah
Sundermann

Academic professor and Journalist / personal capacity
Academic professor / personal capacity
Faktabaari
RTL Group
Reporters Sans Frontières
Sveriges Television, represents Nordic Public Service
Broadcasting
Bertelsmann
Academic professor / private capacity
Twitter
Communication adviser / personal capacity
News Media Europe
Lie Detectors
First Draft
Sky News
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This report was adopted by the High Level Expert Group on fake

news on the 7th of March 2018 with the support of 38 members

out of 39.
Reporters sans Frontières – RSF voted in favour of the report with

the following motivation:
RSF supports most parts of the report, for example the description
of the problem and the underlying principles and freedoms at stake.
As regards the recommendations, however, the composition of the
HLEG and also procedural limitations, namely the consensual approach, left little room for dissenting opinions. RSF remains firmly

opposed to the approach of a ‘Coalition’ as long as its mandate,
the appointment procedures and governance mechanisms remain

unclear. Given the sensitivity of the matters at stake, such a supra-national entity should be launched only with robust safeguards

against undue influence in place.
The European Consumer Organisation – BEUC voted against the re-

port with the following statement
BEUC votes against the report because we consider that consumer exposure to disinformation needs to be addressed primarily at
its source. The absence from the report and its recommendations
of any reference to one of the major potential sources of disinformation – clickbaiting – is unacceptable. Assessing the link between
advertising revenue policies of platforms and dissemination of disinformation, namely via a sector inquiry, is from BEUC’s perspective
a crucial element to find the appropriate mechanisms to tackle this
phenomenon. We hope that at a later stage, the Commission will

review its intervention on this basis.
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Ευρωπαϊκη επιτροπή: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο: μια
Ευρωπαϊκή Προσέγγιση Βρυξέλλες, 26.4.2018
(url: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/EL/COM-2018-236-F1-EL-MAIN-PART1.PDF, προσπελάστηκε στις 29/04/2019)
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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

H έκθεση των πολιτών σε ευρείας κλίμακας παραπληροφόρηση, συμπεριλαμβανομένων
των παραπλανητικών και των πλήρως ψευδών πληροφοριών, αποτελεί μείζονα πρόκληση για την
Ευρώπη.
Οι ανοιχτές δημοκρατικές κοινωνίες εξαρτώνται από τις δημόσιες συζητήσεις που επιτρέπουν
στους καλά ενημερωμένους πολίτες να εκφράζουν τη βούλησή τους μέσω ελεύθερων και
δίκαιων πολιτικών διαδικασιών. Τα μέσα ενημέρωσης έχουν παραδοσιακά διαδραματίσει έναν
θεμελιώδη ρόλο στο να κρατούν υπόλογες τις δημόσιες αρχές και στο να παρέχουν την
ενημέρωση που επιτρέπει στους πολίτες να διαμορφώνουν τις δικές τους απόψεις όσον αφορά τα
κοινωνικά ζητήματα και να συμμετέχουν δυναμικά και αποτελεσματικά στη δημοκρατική
κοινωνία. Στην Ευρώπη, τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης υπόκεινται σε ευρύ φάσμα κανόνων
όσον αφορά την αμεροληψία, τον πλουραλισμό, τη πολιτισμική ποικιλομορφία, το επιβλαβές
περιεχόμενο, τη διαφήμιση και το επιχορηγούμενο περιεχόμενο. Η δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή
Ένωση στηρίζεται στην ύπαρξη ελεύθερων και ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης1.
Στις ημέρες μας, το διαδίκτυο δεν έχει μόνον αυξήσει κατακόρυφα τον όγκο και την ποικιλία των
ειδήσεων που διατίθενται στους πολίτες, αλλά έχει εξίσου βαθιά αλλάξει τους τρόπους με τους
οποίους οι πολίτες έχουν πρόσβαση και εμπλέκονται σε αυτές τις ειδήσεις. Οι νεότεροι χρήστες,
ιδίως, στρέφονται τώρα προς τα ηλεκτρονικά μέσα του διαδικτύου ως κύρια πηγή της
ενημέρωσής τους. Η εύκολη διαθεσιμότητα ενημέρωσης ποικίλης ποιότητας έχει τη δυνατότητα
να καθιστά τις δημοκρατικές διαδικασίες πιο συμμετοχικές και συμπεριληπτικές.
Ωστόσο, οι νέες τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιούνται, κυρίως μέσω των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης, για τη διάχυση της παραπληροφόρησης σε τέτοια κλίμακα και με ταχύτητα και
ακρίβεια της στόχευσης που είναι άνευ προηγούμενου, μέσω της δημιουργίας εξατομικευμένων
σφαιρών ενημέρωσης και με το να καθίστανται ισχυροί χώροι ανταλλαγής απόψεων που
απηχούν τις εκστρατείες παραπληροφόρησης.
Η παραπληροφόρηση διαβρώνει την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και στα ψηφιακά και τα
παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης και βλάπτει τις δημοκρατίες μας με το να παρεμποδίζει την
ικανότητα των πολιτών να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις. Επίσης, η παραπληροφόρηση
συχνά στηρίζει ριζοσπαστικές και εξτρεμιστικές ιδέες και δραστηριότητες. Υπονομεύει την
ελευθερία έκφρασης, το θεμελιώδες δικαίωμα που καθορίζεται στον Χάρτη των Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο Χάρτης).2 Η ελευθερία της έκφρασης καλύπτει τον
σεβασμό για την ελευθερία και τον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης, καθώς και τo
δικαίωμα των πολιτών να έχουν απόψεις και να δέχονται και να μοιράζονται πληροφορίες και
ιδέες «χωρίς την ανάμειξη δημοσίων αρχών και αδιακρίτως συνόρων».
Η πρωτεύουσα υποχρέωση των κρατικών παραγόντων όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης
και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης είναι να απέχουν από την παρέμβαση
και
τη λογοκρισία
και
να
εξασφαλίζουν ευνοϊκό περιβάλλον
για
1.

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-50/2016fundamental-colloquium-conclusions_40602.pdf
2.
Άρθρο 11 του Χάρτη, το άρθρο 6 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση προσδίδει
δεσμευτική ισχύ στον Χάρτη και δηλώνει ότι «έχει το ίδιο νομικό κύρος με τις Συνθήκες».
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συμπεριληπτικό και πλουραλιστικό δημόσιο διάλογο. Το νόμιμο περιεχόμενο, ακόμη και
εάν εικάζεται ότι είναι επιβλαβές περιεχόμενο, προστατεύεται γενικά από την ελευθερία
της έκφρασης και πρέπει να τυγχάνει αντιμετώπισης διαφορετικής από το παράνομο
περιεχόμενο, όπου η αφαίρεση του ίδιου του περιεχομένου μπορεί να είναι
δικαιολογημένη. Όπως κατέληξε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου, αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όσον αφορά τις εκλογές3.
Οι μαζικές διαδικτυακές εκστρατείες παραπληροφόρησης έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως
από ένα φάσμα εγχώριων και αλλοδαπών φορέων για τη σπορά δυσπιστίας και την
πρόκληση κοινωνικών εντάσεων, με σοβαρές δυνητικές επιπτώσεις για την ασφάλειά
μας. Επιπλέον, οι εκστρατείες παραπληροφόρησης από τρίτες χώρες δύνανται να
αποτελούν μέρος υβριδικών απειλών στην εσωτερική ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων
των εκλογικών διαδικασιών, ιδίως σε συνδυασμό με τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο.
Για παράδειγμα, το ρωσικό αμυντικό δόγμα αναγνωρίζει ρητά τον πόλεμο των
πληροφοριών ως έναν από τους τομείς του4.
Η διασπορά της παραπληροφόρησης επηρεάζει επίσης τις διαδικασίες λήψης πολιτικών
αποφάσεων μέσω της στρέβλωσης της κοινής γνώμης. Οι εγχώριοι και αλλοδαποί
παράγοντες δύνανται να χρησιμοποιούν την παραπληροφόρηση για να χειραγωγούν την
πολιτική, τους κοινωνικούς διαλόγους και τη συμπεριφορά σε τομείς όπως η κλιματική
αλλαγή, η μετανάστευση, η δημόσια ασφάλεια, η υγεία5 και η οικονομία. Η
παραπληροφόρηση μπορεί, επίσης, να μειώσει την εμπιστοσύνη στην επιστήμη και τα
εμπειρικά αποδεικτικά στοιχεία
To 2014, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ταυτοποίησε την ραγδαία εξάπλωση της
παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο ως μια από τις 10 κορυφαίες τάσεις στις σύγχρονες
6
κοινωνίες .
Το 2016, οι κόμβοι αναμετάδοσης ειδήσεων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και οι
μηχανές αναζήτησης υπήρξαν, συνολικά, οι κύριοι τρόποι ανάγνωσης ειδήσεων στο
7
διαδίκτυο για το 57% των χρηστών στην ΕΕ. Όσον αφορά τους νέους ανθρώπους το ένα
τρίτο των νέων ηλικίας 18-24 λένε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνιστούν για
8
αυτούς την κύρια πηγή ειδήσεων .
Το 80% των Ευρωπαίων ανακαλύπτουν πληροφορίες που πιστεύουν ότι ήταν ψευδείς ή
παραπλανητικές, ορισμένες φορές κάθε μήνα ή περισσότερο. Το 85% των ερωτηθέντων
9
το αντιλαμβάνονται αυτό ως πρόβλημα της χώρας τους .
Οι επιγραμμικές πλατφόρμες που διανέμουν περιεχόμενο, ιδίως τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, οι υπηρεσίες ανταλλαγής βίντεο και οι μηχανές αναζήτησης διαδραματίζουν
3.
4.

5.

http://www.hrcr.org/safrica/expression/bowman_uk.html.
https://www.rusemb.org.uk/press/2029

Στον τομέα της επιφυλακτικότητας απέναντι στον εμβολιασμό, η Επιτροπή προτείνει Σύσταση του
Συμβουλίου που περιλαμβάνει ειδικά μέτρα για την παρακολούθηση και την αντιμετώπιση της
παραπληροφόρησης σε αυτόν τον τομέα. Βλ. COM (2018)245/2
6.
http://reports.weforum.org/outlook-14/top-ten-trends-category-page/10-the-rapid-spread-ofmisinformation-online/.
7.
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eurobarometer-internet-users-preferencesaccessing-content-online.
8.
Έκθεση Ψηφιακών Ειδήσεων του 2017 (Digital News Report 2017), Ινστιτούτο Reuters,
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/risj-review/2017-digital-news-report-now-available.
9.
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/
surveyky/2183.
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σημαίνοντα ρόλο στη διασπορά και ενίσχυση της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο.
Αυτές οι πλατφόρμες δεν έχουν ενεργήσει αναλόγως ως τώρα, και υπήρξαν ανεπαρκείς
ως προς την πρόκληση που θέτει η παραπληροφόρηση και η χειριστική χρήση των
υποδομών των πλατφορμών. Ορισμένες έλαβαν περιορισμένες πρωτοβουλίες για να
επανορθώσουν ως προς τη παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο, αλλά σε μικρό αριθμό
χωρών και αφήνοντας ακάλυπτους πολλούς χρήστες. Επιπλέον, υπάρχουν σοβαρές
ανησυχίες ως προς το κατά πόσον οι πλατφόρμες προστατεύουν επαρκώς τους χρήστες
τους κατά της παράνομης χρήσης των προσωπικών τους δεδομένων από τρίτους, όπως
έδειξε το παράδειγμα των πρόσφατων αποκαλύψεων για την υπόθεση
Facebook/Cambridge Analytica, που διερευνάται επί του παρόντος από αρχές
προστασίας δεδομένων, σχετικά με την εξόρυξη προσωπικών δεδομένων από
εκατομμύρια χρήστες μέσων κοινωνικών δικτύωσης και την εκμετάλλευσή τους σε
εκλογικά περιβάλλοντα.
Η άνοδος της παραπληροφόρησης και η σοβαρότητα της απειλής έχουν πυροδοτήσει
αυξανόμενη ευαισθητοποίηση και ανησυχίες στην κοινωνία των πολιτών, τόσο στα
κράτη μέλη της ΕΕ όσο και διεθνώς. Τον Μάιο του 2015, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
κάλεσε την Ύπατη Εκπρόσωπο να αναπτύξει σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των
10
συνεχιζόμενων εκστρατειών παραπληροφόρησης της Ρωσίας , πράγμα που είχε ως
αποτέλεσμα τη σύσταση της ειδικής ομάδας East Stratcom η οποία είναι σε λειτουργία
από τον Σεπτέμβριο του 2015, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Με ψήφισμα του Ιουνίου του
2017, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητούσε από την Επιτροπή «να προβεί σε εις βάθος
ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης και του νομικού πλαισίου όσον αφορά τις ψευδείς
ειδήσεις και να εξετάσει τη δυνατότητα νομοθετικής παρέμβασης για τον περιορισμό της
11
διάδοσης και της εξάπλωσης ψευδούς περιεχομένου» . Toν Μάρτιο του 2018, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δήλωσε ότι «τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να
εγγυώνται διαφανείς πρακτικές και την πλήρη προστασία της ιδιωτικότητας και των
12
προσωπικών δεδομένων των πολιτών» . H κοινή δήλωση σχετικά με την ελευθερία της
έκφρασης και τις «ψευδείς ειδήσεις», την παραπληροφόρηση και την προπαγάνδα (The
Joint Declaration on Freedom of Expression and "Fake News", Disinformation and
Propaganda), η οποία εκδόθηκε το 2017 από τους ειδικούς εισηγητές που ορίστηκαν
13
από διεθνείς οργανώσεις, παρέχει εστιασμένη αντιμετώπιση της εφαρμογής των
προτύπων των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο φαινόμενο αυτό.
Ορισμένα κράτη μέλη διερευνούν επί του παρόντος τα πιθανά μέτρα για την προστασία
της ακεραιότητας των εκλογικών διαδικασιών από την παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο
14
και για την εξασφάλιση της διαφάνειας της πολιτικής διαφήμισης στο διαδίκτυο .
Είναι σαφές, ωστόσο, ότι ενώ η προστασία της εκλογικής διαδικασίας έγκειται
πρωτίστως στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, η διασυνοριακή διάσταση της
παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο καθιστά επιβεβλημένη μια ευρωπαϊκή προσέγγιση,
10.

http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2015/03/20/conclusions-european-council/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-20170272+0+DOC+XML+V0//EL.
12.
http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2018/03/23/european-council-conclusions22-march-2018/.
13.
Joint Declaration on Freedom of Expression and "Fake News," Disinformation and Propaganda,
http://www.osce.org/fom/302796?download=true.
14.
Ορισμένα κράτη μέλη θέσπισαν -ή σχεδιάζουν να θεσπίσουν- μέτρα όσον αφορά την πολιτική
διαφήμιση. Αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το πρόσφατο γαλλικό νομοσχέδιο σχετικά με τις ψευδείς
πληροφορίες και τις μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές που προτάθηκαν από την ιταλική ρυθμιστική
αρχή.
11.
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προκειμένου να εξασφαλιστεί αποτελεσματική και συντονισμένη δράση και να
προστατευτούν η ΕΕ, οι πολίτες της, οι πολιτικές και οι θεσμοί της.
Η παρούσα ανακοίνωση εκπονήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις εκτενείς διαβουλεύσεις με
τους πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η Επιτροπή οργάνωσε περί τα τέλη του 2017
μια οµάδα εµπειρογνωµόνων υψηλού επιπέδου για να παράσχει συμβουλές σχετικά με
15
αυτό το θέμα. Η ομάδα υπέβαλε την έκθεσή της στις 12 Μαρτίου 2018 . Η Επιτροπή
επίσης δρομολόγησε μια ευρεία διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης που περιλάμβανε
16
ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια στα οποία δόθηκαν 2.986 απαντήσεις , δομημένους
17
διαλόγους με τα οικεία ενδιαφερόμενα μέρη
και μια δημοσκόπηση του
18
Ευρωβαρομέτρου που καλύπτει όλα τα 28 κράτη μέλη .
Η παρούσα ανακοίνωση εκθέτει τις απόψεις της Επιτροπής σχετικά με τις προκλήσεις
που συνδέονται με την παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο. Περιγράφει τις κύριες γενικές
αρχές οι οποίες θα πρέπει να καθοδηγούν τις δράσεις για την ευαισθητοποίηση του
κοινού σχετικά με την παραπληροφόρηση και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του
φαινομένου, καθώς και τα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία προτίθεται να λάβει η Επιτροπή
από την άποψη αυτή.
3.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
2.1. Πεδίο εφαρμογής

Η παραπληροφόρηση νοείται ως επαληθεύσιμα ψευδής ή παραπλανητική πληροφορία που
δημιουργείται, παρουσιάζεται και διαδίδεται για οικονομικό όφελος ή για την εσκεμμένη
εξαπάτηση του κοινού και μπορεί να προκαλέσει δημόσια ζημία. Η δημόσια ζημία
περιλαμβάνει τις απειλές για τις δημοκρατικές πολιτικές και τις διαδικασίες χάραξης
πολιτικής, καθώς και για τα δημόσια αγαθά, όπως η προστασία της υγείας των πολιτών
της ΕΕ, του περιβάλλοντος ή της ασφάλειας. Η παραπληροφόρηση δεν περιλαμβάνει την
αναφορά λαθών, τη σάτιρα και την παρωδία ή τις σαφώς προσδιορισμένες κομματικές
απόψεις και τον σχολιασμό. Η παρούσα ανακοίνωση δεν θίγει τους ισχύοντες νομικούς
κανόνες σε ενωσιακό ή εθνικό επίπεδο όσον αφορά τα θέματα που συζητήθηκαν, μεταξύ
19
άλλων την παραπληροφόρηση που περιλαμβάνει παράνομο περιεχόμενο . Η παρούσα
ανακοίνωση δεν θίγει τις εν εξελίξει προσεγγίσεις και δράσεις όσον αφορά το παράνομο
περιεχόμενο, μεταξύ άλλων όσον αφορά το τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο και
το υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

15

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-report-high-level-expert-group-fake-news-andonline-disinformation.
16
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/summary-report-public-consultation-fake-newsand-online-disinformation.
17
https://ec.europa.eu/epsc/events/high-level-hearing-preserving-democracy-digital-age_en
και https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/fake-news.
18
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/
surveyky/2183.
19
Σύσταση της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τα μέτρα αποτελεσματικής αντιμετώπισης του
παράνομου περιεχόμενου στο διαδίκτυο (C(2018) 1177 final), https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/news/commission-recommendation-measures-effectively-tackle-illegal-content-online.
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Το 83% των Ευρωπαίων θεωρούν ότι οι ψευδείς ειδήσεις αποτελούν πρόβλημα για τη
20
δημοκρατία γενικά, είτε «σαφώς» (45%) ή σε «κάποιο βαθμό» (38%) .
Η σκόπιμη παραπληροφόρηση με στόχο τον επηρεασμό των εκλογών και των
μεταναστευτικών πολιτικών ήταν οι δύο κορυφαίες κατηγορίες που θεωρήθηκαν πιθανές
να βλάψουν την κοινωνία, σύμφωνα με τους ερωτηθέντες σε δημόσια διαβούλευση που
διεξήγαγε η Επιτροπή. Τις ακολούθησαν κατά πόδας η παραπληροφόρηση στον τομέα
21
της υγείας, του περιβάλλοντος και των πολιτικών ασφαλείας .
2.2. Το πλαίσιο και οι κύριες αιτίες της παραπληροφόρησης
H άνθηση της παραπληροφόρησης έχει συσχετιζόμενες οικονομικές, τεχνολογικές,
πολιτικές και ιδεολογικές αιτίες.
Πρώτον, η διάχυση της παραπληροφόρησης είναι σύμπτωμα ευρύτερων φαινομένων που
επηρεάζει τις κοινωνίες οι οποίες αντιμετωπίζουν ταχείες αλλαγές. Η οικονομική
ανασφάλεια, η άνοδος του εξτρεμισμού και οι πολιτισμικές μετατοπίσεις προκαλούν
άγχος και προσφέρουν γόνιμο έδαφος για εκστρατείες παραπληροφόρησης ώστε να
ενθαρρυνθούν οι κοινωνικές εντάσεις, η πόλωση και η δυσπιστία. Οι οργανισμοί και
φορείς επιρροής (είτε είναι επιχειρήσεις, κράτη ή μη κυβερνητικές οργανώσεις που
έχουν συμφέρον στις πολιτικές δημόσιες συζητήσεις και στις συζητήσεις πολιτικής,
συμπεριλαμβανομένων των πηγών εκτός της ΕΕ) δύνανται να χρησιμοποιούν την
παραπληροφόρηση, προκειμένου να χειραγωγούν τις δημόσιες συζητήσεις περί
πολιτικής και κοινωνικών θεμάτων. Ο αντίκτυπος της παραπληροφόρησης διαφέρει από
τη μια κοινωνία στην άλλη, σε εξάρτηση από τα επίπεδα εκπαίδευσης, τη δημοκρατική
νοοτροπία, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, τη συμμετοχικότητα των εκλογικών
συστημάτων, τον ρόλο του χρήματος στις πολιτικές διαδικασίες, και τις κοινωνικές και
οικονομικές ανισότητες.
Μακροπρόθεσμα, η αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης μπορεί να είναι
αποτελεσματική μόνον εφόσον συνοδεύεται από ευκρινή πολιτική βούληση
ενδυνάμωσης της συλλογικής ανθεκτικότητας προς υποστήριξη των δημοκρατικών
καταβολών και των ευρωπαϊκών αξιών μας.
Δεύτερον, η διάχυση της παραπληροφόρησης λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του τομέα των
μέσων ενημέρωσης που υπόκειται σε βαθιά μεταμόρφωση. Η άνοδος των πλατφορμών
που είναι ενεργές στον τομέα των μέσων ενημέρωσης έχει επηρεάσει βαθιά τους
δημοσιογράφους και τις επαγγελματικές επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης, που ακόμη
γενικά επιδιώκουν να προσαρμόσουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα και να βρουν
νέους τρόπους προκειμένου να αξιοποιούν χρηματικώς το περιεχόμενό τους. Επιπλέον,
ορισμένες πλατφόρμες έχουν αναλάβει λειτουργίες οι οποίες παραδοσιακά συνδέονται
με τα μέσα ενημέρωσης, και εισέρχονται στην δραστηριότητα της διακίνησης ειδήσεων
ως κόμβοι συγκέντρωσης και διανομής περιεχομένου χωρίς απαραίτητα να
συμπεριλαμβάνουν το συντακτικό πλαίσιο και τις δυνατότητες τέτοιων πρακτορείων. Τα
οικονομικά τους κίνητρα τις οδηγούν να προσελκύσουν μια μεγάλη βάση χρηστών
εκμεταλλευόμενες τα αποτελέσματα του δικτύου και να μεγιστοποιούν τον χρόνο που

20

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/first-findings-eurobarometer-fake-news-andonline-disinformation.
21
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/summary-report-public-consultation-fake-newsand-online-disinformation.

[286]

δαπανούν οι χρήστες στις υπηρεσίες τους, δίνοντας πλεονέκτημα στην ποσότητα
πληροφοριών σε σχέση με την ποιότητα, ανεξάρτητα από τον αντίκτυπο.
Μεταξύ του 2010 και του 2014 τα συνολικά έσοδα από έντυπα των νέων εκδοτών
μειώθηκαν κατά 13,45 δισεκ. EUR και τα έσοδα από ψηφιακά έντυπα αυξήθηκαν κατά
22
3,98 δισεκ. EUR: καθαρή απώλεια εσόδων κατά 9,47 δισεκ. EUR (-13%) . Επιπλέον, οι
νέοι εκδότες αναφέρουν ότι η τωρινή πτώση του κλάδου έχει ήδη οδηγήσει στο κλείσιμο
23
ή στη μείωση των συντακτικών τους ομάδων .
Τρίτον, οι τεχνολογίες κοινωνικής δικτύωσης χειραγωγούνται, προκειμένου να
διανέμουν την παραπληροφόρηση μέσω μιας σειράς διαδοχικών σταδίων: (i)
δημιουργία· (ii) ενίσχυση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων μέσων του
διαδικτύου· και (iii) διάδοση από τους χρήστες.
(i) Δημιουργία της παραπληροφόρησης
Η παραπληροφόρηση είναι ένα ισχυρό και φθηνό -και συχνά οικονομικά επωφελέςεργαλείο επιρροής. Μέχρι σήμερα, οι περισσότερο γνωστές υποθέσεις αφορούν γραπτά
άρθρα, τα οποία μερικές φορές συμπληρώνονται από αυθεντικές εικόνες ή
οπτικοακουστικό περιεχόμενο που διαχωρίζεται από το πλαίσιο του. Όμως, τώρα είναι
διαθέσιμη νέα, οικονομική και εύχρηστη τεχνολογία για τη δημιουργία ψευδών εικόνων
και οπτικοακουστικού περιεχομένου (τις λεγόμενες «βαθιές ψευδείς πληροφορίες»),
προσφέροντας ισχυρότερα μέσα χειραγώγησης της κοινής γνώμης.
(ii) Ενίσχυση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων μέσων του
διαδικτύου
Ένα φάσμα αιτιών προσφέρει γόνιμο έδαφος για την εξάπλωση της παραπληροφόρησης
στο διαδίκτυο. Οι μηχανισμοί της άνθησης της πληροφόρησης είναι:
– Βάσει αλγορίθμου: τα κριτήρια που χρησιμοποιούν οι αλγόριθμοι ώστε να
δίνουν προτεραιότητα ως προς την εμφάνιση των πληροφοριών καθορίζονται
από το επιχειρηματικό μοντέλο των πλατφορμών και τον τρόπο με τον οποίο
αυτό ευνοεί το εξατομικευμένο και εντυπωσιοθηριακό περιεχόμενο, το οποίο
και είναι περισσότερο πιθανόν να προσελκύσει την προσοχή και να μοιραστεί
ανάμεσα στους χρήστες. Μέσω της διευκόλυνσης της διαμοίρασης
εξατομικευμένου περιεχομένου μεταξύ ομονοούντων χρηστών, οι αλγόριθμοι
εμμέσως οδηγούν την πόλωση στα ύψη και ενδυναμώνουν τις επιπτώσεις της
παραπληροφόρησης.
– Λόγω διαφήμισης: το σύγχρονο μοντέλο ψηφιακής διαφήμισης βασίζεται συχνά
στα κλικ που απονέμουν εντυπωσιοθηριακό και εξαιρετικά δημοφιλές (viral)
περιεχόμενο. Αυτό το μοντέλο βασίζεται σε διαφημιστικά δίκτυα που
διαχειρίζονται γραφεία που εξασφαλίζουν συγχρονική τοποθέτηση των
διαφημίσεων βάσει της αλγοριθμικής λήψης αποφάσεων. Αυτό διευκολύνει την
τοποθέτηση διαφημίσεων σε ιστοχώρους που δημοσιεύουν εντυπωσιοθηρικό
περιεχόμενο που προσφεύγει στα συναισθήματα των χρηστών, μεταξύ άλλων
και στην παραπληροφόρηση.
(ii)

(iii)

http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=17211.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/public-consultation-role-publishers-copyrightvalue-chain-and-panorama-exception.
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– Βάσει της τεχνολογίας Οι επιγραμμικές τεχνολογίες όπως οι αυτοματοποιημένες
υπηρεσίες (οι οποίες αναφέρονται ως μποτς «bots») αυξάνουν τεχνητά τη
διάχυση της παραπληροφόρησης. Οι μηχανισμοί αυτοί διευκολύνονται από
προσομοιώσεις προφίλ (ψευδείς λογαριασμούς) που δεν αντιστοιχούν σε
αυθεντικό χρήστη, και μερικές φορές ενορχηστρώνονται σε μαζική κλίμακα
(που αναφέρονται ως «εργοστάσια τρολαρίσματος»).
(iii)

Διάδοση από τους χρήστες.

Οι ίδιοι οι χρήστες διαδραματίζουν, επίσης, ρόλο στη διάδοση της παραπληροφόρησης,
η οποία τείνει να ταξιδεύει γρηγορότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λόγω της
ροπής των χρηστών να μοιράζονται περιεχόμενο χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη
επαλήθευση. Ο συνεχώς αυξανόμενος όγκος και η ταχύτητα ροής του περιεχομένου στο
διαδίκτυο αυξάνει τον κίνδυνο αδιάκριτης ανταλλαγής της παραπληροφόρησης.
Αν και οι πιο δημοφιλείς ιστοχώροι ειδήσεων έχουν υψηλότερη μέση μηνιαία απήχηση,
οι ψευδείς ειδήσεις εξαπλώνονται περισσότερο σαν επιδημία. Για παράδειγμα, στη
Γαλλία, ένα πρακτορείο ψευδών ειδήσεων δημιούργησε κατά μέσο όρο πάνω από 11
εκατομμύρια αλληλεπιδράσεις ανά μήνα -πέντε φορές περισσότερο από περισσότερο
24
καθιερωμένα πρακτορεία ειδήσεων .
Οι ερωτηθέντες στη δημόσια διαβούλευση έκριναν ότι η παραπληροφόρηση
εξαπλώνεται ευκολότερα μέσω των ηλεκτρονικών μέσων, διότι ανταποκρίνεται στα
συναισθήματα των αναγνωστών (88%), δύναται να επηρεάζει τη δημόσια συζήτηση
25
(84%) και είναι σχεδιασμένη να παράγει έσοδα (65%) .
3.

ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Δεδομένης της πολυπλοκότητας του θέματος και του γρήγορου ρυθμού των εξελίξεων
στο ψηφιακό περιβάλλον, η Επιτροπή θεωρεί ότι κάθε απόκριση της πολιτικής θα πρέπει
να είναι ολοκληρωμένη, να αξιολογεί συνεχώς το φαινόμενο της παραπληροφόρησης και
να προσαρμόζει τους στόχους πολιτικής υπό το πρίσμα της εξέλιξής της.
Δεν θα πρέπει να υπάρχει προσδοκία ότι μια ενιαία λύση θα μπορούσε να αντιμετωπίσει
όλες τις προκλήσεις που σχετίζονται με την παραπληροφόρηση. Ταυτόχρονα, η αδράνεια
δεν είναι επιλογή.
Κατά την άποψη της Επιτροπής, οι ακόλουθες θεμελιώδεις αρχές και στόχοι θα πρέπει
να καθοδηγούν τη δράση για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης:

Πρώτον, η βελτίωση της διαφάνειας όσον αφορά την προέλευση των
πληροφοριών και τον τρόπο παραγωγής, χορηγίας, διάδοσης και στόχευσής τους,
προκειμένου να μπορέσουν οι πολίτες να αξιολογούν το περιεχόμενο στο οποίο

24

Μετρώντας το εύρος των ψευδών ειδήσεων και της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο στην Ευρώπη
(Measuring the reach of "fake news" and online disinformation in Europe), Reuters Institute
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/our-research/measuring-reach-fake-news-and-onlinedisinformation-europe.
25
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/summary-report-public-consultation-fake-newsand-online-disinformation.
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έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και να αποκαλύπτουν πιθανές απόπειρες
χειραγώγησης της γνώμης.
 Δεύτερον, η προώθηση της ποικιλομορφίας των πληροφοριών, προκειμένου να
δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις με
βάση την κριτική σκέψη, μέσω της υποστήριξης της υψηλής ποιότητας
δημοσιογραφίας, της παιδείας στα μέσα επικοινωνίας και της επανεξισορρόπησης
της σχέσης μεταξύ των δημιουργών των πληροφοριών και των διανομέων.



 Τρίτον, η προώθηση της αξιοπιστίας των πληροφοριών μέσω της παροχής
σχετικής ένδειξης, κυρίως με τη βοήθεια αξιόπιστων πηγών επισήμανσης· και
μέσω της βελτίωσης της ανιχνευσιμότητας των πληροφοριών και την
επαλήθευση των παρόχων πληροφοριών που ασκούν επιρροή.



 Τέταρτον, η δημιουργία λύσεων χωρίς αποκλεισμούς. Οι αποτελεσματικές
μακροπρόθεσμες λύσεις απαιτούν ευαισθητοποίηση, περισσότερη παιδεία
σχετικά με τα μέσα επικοινωνίας, ευρεία συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών
και τη συνεργασία των δημόσιων αρχών, των επιγραμμικών πλατφορμών, των
διαφημιστών, των αξιόπιστων επισημάνσεων, των δημοσιογράφων και των
ομίλων μέσων ενημέρωσης.
Βάσει όλων των συμβολών που συλλέχθηκαν, η Επιτροπή προτίθεται να αναλάβει τις
ακόλουθες δράσεις. Η Επιτροπή συμπληρώνει τον γενικό κανονισμό για την προστασία
δεδομένων, που θα ισχύσει σε ολόκληρη την ΕΕ από τις 25 Μαΐου 2018, και ο οποίος θα
ενδυναμώσει την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών των
26
επιγραμμικών πλατφορμών . Ο γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων
διευκρινίζει την έννοια της συναίνεσης και περιλαμβάνει τη θεμελιώδη έννοια της
διαφάνειας της επεξεργασίας. Επίσης, διευκρινίζει και εναρμονίζει τους όρους υπό τους
οποίους μπορούν να κοινοποιηθούν περαιτέρω τα προσωπικά δεδομένα («περαιτέρω
επεξεργασία»).
3.1. Περισσότερο διαφανές, αξιόπιστο και υπεύθυνο επιγραμμικό
οικοσύστημα
Οι μηχανισμοί που επιτρέπουν τη δημιουργία, την ενίσχυση και τη διάδοση της
παραπληροφόρησης στηρίζονται σε έλλειψη διαφάνειας και ιχνηλασιμότητας στο
υφιστάμενο οικοσύστημα της πλατφόρμας και στον αντίκτυπο των αλγορίθμων και των
υποδειγμάτων διαφήμισης στο διαδίκτυο. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να προωθηθούν
επαρκείς αλλαγές στη συμπεριφορά των πλατφορμών, ένα περισσότερο υπεύθυνο
οικοσύστημα ενημέρωσης, ενισχυμένες δυνατότητες ελέγχου των γεγονότων και
συλλογική γνώση σχετικά με την παραπληροφόρηση και τη χρήση των νέων
τεχνολογιών, προκειμένου να βελτιωθεί ο τρόπος που παράγονται και διανέμονται οι
πληροφορίες στο διαδίκτυο.

26.

Κανονισμός 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.
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3.1.1.

Οι επιγραμμικές πλατφόρμες θα ενεργούν ομαλά και αποτελεσματικά
για την προστασία των χρηστών από την παραπληροφόρηση

Υπάρχουν αυξανόμενες προσδοκίες ότι οι επιγραμμικές πλατφόρμες δεν θα πρέπει να
συμμορφώνονται μόνο με τις νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την ΕΕ και το
εθνικό δίκαιο, αλλά και να ενεργούν με την κατάλληλη υπευθυνότητα σε σχέση με τον
πρωταγωνιστικό τους ρόλο, προκειμένου να εξασφαλίζεται ένα ασφαλές επιγραμμικό
περιβάλλον, για την προστασία των χρηστών από την παραπληροφόρηση, και να
προσφέρεται στους χρήστες έκθεση σε διαφορετικές πολιτικές απόψεις.
Συνολικά, οι πλατφόρμες δεν έχουν εξασφαλίσει επαρκή διαφάνεια όσον αφορά την
πολιτική διαφήμιση και το επιχορηγούμενο περιεχόμενο. Επίσης, δεν έχουν διαθέσει
επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τη χρήση στρατηγικών διάδοσης, όπως οι αμειβόμενοι
ανθρώπινοι παράγοντες επιρροής ή/και τα ρομπότ για την προώθηση των μηνυμάτων
στην αγορά. Αυτή ήταν μια σημαντική κινητήρια δύναμη πρωτοβουλιών σε ορισμένα
κράτη μέλη και τρίτες χώρες που υιοθέτησαν μέτρα για τη διαφάνεια γύρω από την
πολιτική διαφήμιση στο διαδίκτυο.
Η Επιτροπή καλεί τις πλατφόρμες να εντείνουν αποφασιστικά τις προσπάθειές τους για
την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο. Θεωρεί ότι η αυτορρύθμιση
μπορεί να συνεισφέρει σε αυτές τις προσπάθειες, υπό την προϋπόθεση ότι όντως
εφαρμόζεται και παρακολουθείται.
Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα υποστηρίξει την ανάπτυξη ενός φιλόδοξου Κώδικα
Δεοντολογίας, βάσει των βασικών αρχών που προτείνονται από την οµάδα
27
εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου
και της δέσμευσης των επιγραμμικών
πλατφόρμων και της διαφημιστικής βιομηχανίας προκειμένου να επιτευχθούν οι
ακόλουθοι στόχοι:
– να βελτιωθεί σημαντικά ο έλεγχος των τοποθετήσεων διαφημίσεων, ιδίως
προκειμένου να μειωθούν τα έσοδα για τους προμηθευτές της παραπληροφόρησης,
και να περιοριστούν οι στοχοθετημένες επιλογές για την πολιτική διαφήμιση·
– να εξασφαλιστεί η διαφάνεια σχετικά με το επιχορηγούμενο περιεχόμενο και ιδίως
η πολιτική διαφήμιση και η διαφήμιση βάσει θέματος· Αυτό θα πρέπει να
συμπληρώνεται με αποθετήρια όπου παρέχονται πλήρεις πληροφορίες σχετικά με
το επιχορηγούμενο περιεχόμενο, όπως η πραγματική ταυτότητα του χορηγού, τα
ποσά που δαπανήθηκαν και τα κριτήρια στόχευσης που χρησιμοποιούνται.
Παρόμοιοι μηχανισμοί θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή έτσι ώστε οι χρήστες να
κατανοούν, γιατί έχουν καταστεί στόχος μιας δεδομένης διαφήμισης·
– να εντατικοποιηθεί και να αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα των προσπαθειών να
κλείσουν οι ψευδείς λογαριασμοί·
– να διευκολύνεται η αξιολόγηση του περιεχομένου των χρηστών μέσω δεικτών της
αξιοπιστίας των πηγών περιεχομένου, με βάση αντικειμενικά κριτήρια και την
επικύρωση από τις ενώσεις των ειδησεογραφικών μέσων, σύμφωνα με τις
δημοσιογραφικές αρχές και διαδικασίες, διαφάνεια όσον αφορά την κυριότητα των
μέσων ενημέρωσης και την επαληθευμένη ταυτότητα·
27.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-report-high-level-expert-group-fake-news-andonline-disinformation, p. 32 of the HLEG report.
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– να αποδυναμωθεί η προβολή της παραπληροφόρησης μέσω της βελτίωσης της
δυνατότητας εύρεσης αξιόπιστου περιεχομένου·
– να καθιερωθούν ευκρινή συστήματα σήμανσης και κανόνες για τα μποτς και να
εξασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητες δεν συγχέονται με τις ανθρώπινες
αλληλεπιδράσεις·
– να ενισχύονται οι χρήστες με εργαλεία που επιτρέπουν μια προσαρμοσμένη και
διαδραστική ηλεκτρονική εμπειρία, ώστε να διευκολυνθεί η ανακάλυψη
περιεχομένου και η πρόσβαση σε διαφορετικές πηγές ειδήσεων που
αντιπροσωπεύουν εναλλακτικές απόψεις· να παρέχονται εύκολα διαθέσιμα
εργαλεία για την υποβολή αναφορών σχετικά με την παραπληροφόρηση·
– να εξασφαλίζεται ότι οι διαδικτυακές υπηρεσίες περιλαμβάνουν, από τον σχεδιασμό
τους, εγγυήσεις κατά της παραπληροφόρησης· αυτό, για παράδειγμα, θα πρέπει να
περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες για τη συμπεριφορά των αλγορίθμων που
δίνουν προτεραιότητα στην απεικόνιση του περιεχομένου, καθώς και την ανάπτυξη
μεθοδολογιών δοκιμών·
– να παρασχεθούν αξιόπιστοι οργανισμοί επαλήθευσης και ακαδημαϊκοί φορείς με
πρόσβαση στα δεδομένα των πλατφορμών (κυρίως μέσω διεπαφών προγραμμάτων
εφαρμογής), με σεβασμό της ιδιωτικής ζωής, του εμπορικού απορρήτου και της
πνευματικής ιδιοκτησίας των χρηστών· αυτό θα τους δώσει τη δυνατότητα να
κατανοούν καλύτερα τη λειτουργία των σχετικών αλγορίθμων και να αναλύουν και
να παρακολουθούν καλύτερα τη δυναμική της παραπληροφόρησης και τον
αντίκτυπό της στην κοινωνία.
Οι δράσεις που επιδιώκουν τους στόχους αυτούς θα πρέπει να σέβονται αυστηρά την
ελευθερία της έκφρασης και να περιλαμβάνουν εγγυήσεις οι οποίες παρεμποδίζουν την
κακή χρήση της, για παράδειγμα, την λογοκρισία του επικριτικού, σατυρικού,
28
διαφωνούντος ή σοκαριστικού λόγου . Θα πρέπει επίσης να τηρούν αυστηρά τη
δέσμευση της Επιτροπής για ένα ανοικτό, ασφαλές και αξιόπιστο διαδίκτυο.
Η Επιτροπή θα συγκαλέσει ένα πολυμερές φόρουμ για την παραπληροφόρηση,
προκειμένου να παράσχει ένα πλαίσιο για την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των
ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων των επιγραμμικών πλατφορμών, της
διαφημιστικής βιομηχανίας και των μεγάλων διαφημιστών, καθώς και των μέσων
ενημέρωσης και των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, και προκειμένου να
εξασφαλίσει τη δέσμευση για συντονισμό και κλιμάκωση των προσπαθειών για την
αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης. Αυτό το φόρουμ είναι ξεχωριστό από το
διαδικτυακό φόρουμ της ΕΕ σχετικά με το τρομοκρατικό περιεχόμενο στο Διαδίκτυο. Το
πρώτο αποτέλεσμα του φόρουμ θα πρέπει να είναι ένας πανευρωπαϊκός κώδικας
δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση που θα δημοσιευτεί τον Ιούλιο του 2018, με
σκοπό να παράγει μετρήσιμα αποτελέσματα μέχρι τον Οκτώβριο του 2018. Η Επιτροπή θα
αξιολογήσει την εφαρμογή του, σε ευρεία διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, και με
βάση βασικούς δείκτες επιδόσεων οι οποίοι θα βασίζονται στους προαναφερθέντες

28

Όπως έχει παρατηρήσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η ελευθερία της
έκφρασης ισχύει όχι μόνον για τις πληροφορίες και τις ιδέες που προσλαμβάνονται ευνοϊκά ή δεν είναι
προσβλητικές, αλλά και για όσες «προσβάλλουν, σοκάρουν ή ενοχλούν». Handyside κατά Ηνωμένου
Βασιλείου, αριθ. 5493/72 (7 Δεκεμβρίου 1976), § 49.
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στόχους. Εάν τα αποτελέσματα δεν αποδειχθούν ικανοποιητικά, η Επιτροπή μπορεί να
προτείνει περαιτέρω δράσεις, συμπεριλαμβανομένων δράσεων ρυθμιστικού χαρακτήρα.
Παράλληλα, η Επιτροπή θα ξεκινήσει μια μελέτη για την εξέταση της εφαρμογής των
κανόνων της ΕΕ και των πιθανών κενών σε σχέση με τον εντοπισμό του
επιχορηγούμενου περιεχομένου στο Διαδίκτυο. Σε αυτό το πλαίσιο, θα αξιολογήσει
επίσης την αποτελεσματικότητα των πιθανών εργαλείων ταυτοποίησης για το
επιχορηγούμενο περιεχόμενο στο διαδίκτυο.
3.1.2.

Ενίσχυση του ελέγχου των γεγονότων, της συλλογικής γνώσης και της
ικανότητας παρακολούθησης της παραπληροφόρησης.

Οι ελεγκτές των γεγονότων έχουν αναδειχθεί ως αναπόσπαστο στοιχείο στην αλυσίδα
αξιών των μέσων ενημέρωσης, μέσω της επαλήθευσης και της αξιολόγησης της
αξιοπιστίας του περιεχομένου βάσει των γεγονότων και των αποδεικτικών στοιχείων.
Αναλύουν, επίσης, τις πηγές και τις διαδικασίες δημιουργίας και διανομής πληροφοριών.
Η αξιοπιστία των ελεγκτών γεγονότων εξαρτάται από την ανεξαρτησία τους και τη
συμμόρφωσή τους με αυστηρούς κανόνες ηθικής και διαφάνειας.
Ένα πυκνό δίκτυο ισχυρών και ανεξάρτητων ελεγκτών γεγονότων αποτελεί ουσιαστική
απαίτηση για ένα υγιές ψηφιακό οικοσύστημα. Οι ελεγκτές γεγονότων πρέπει να
λειτουργούν βάσει υψηλών προτύπων, όπως o κώδικας αρχών του Διεθνούς Δικτύου
29
Ελέγχου Γεγονότων .
Επιπλέον, πολλές πτυχές της παραπληροφόρησης εξακολουθούν να μην έχουν αναλυθεί
επαρκώς και η πρόσβαση στα δεδομένα των επιγραμμικών πλατφορμών εξακολουθεί να
είναι περιορισμένη. Η αποτελεσματική απόκριση απαιτεί σταθερό σώμα δεδομένων και
αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την εξάπλωση της παραπληροφόρησης και τον
αντίκτυπό της. Η πρόσθετη συλλογή και ανάλυση δεδομένων από τους επαληθευτές
γεγονότων και τους ακαδημαϊκούς ερευνητές θα πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες
δραστηριότητες:
– συνεχής παρακολούθηση της κλίμακας, των τεχνικών και εργαλείων και του
ακριβούς χαρακτήρα και του ενδεχόμενου αντίκτυπου της παραπληροφόρησης·
– εντοπισμός και χαρτογράφηση των μηχανισμών παραπληροφόρησης που
συνεισφέρουν στην ψηφιακή ενίσχυση·
– συνεισφορά στην ανάπτυξη αμερόληπτων, αντικειμενικών και αξιόπιστων
ενδείξεων για τη διαφάνεια των πηγών· και
– ανταλλαγή γνώσης με τα νέα μέσα επικοινωνίας, τις πλατφόρμες και τις δημόσιες
αρχές προκειμένου να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την
παραπληροφόρηση.

29.

Ο κώδικας αρχών του Διεθνούς Δικτύου Ελέγχου Γεγονότων (IFCN) προορίζεται για οργανώσεις που
εκδίδουν τακτικά ακομμάτιστες αναφορές σχετικά με την ακρίβεια των δηλώσεων δημόσιων προσώπων και
των μείζονος σημασίας θεσμικών φορέων και άλλων δηλώσεων ευρείας κυκλοφορίας που ενδιαφέρουν την
κοινωνία, https://www.poynter.org/international-fact-checking-network-fact-checkers-code-principles.
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Η παροχή καλύτερης πρόσβασης στα δεδομένα των επιγραμμικών πλατφορμών και ο
ασφαλής χώρος για την ανάλυση και την ανταλλαγή πληροφοριών αποτελούν βασικές
απαιτήσεις.
Ως πρώτο βήμα, η Επιτροπή θα στηρίξει τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου ευρωπαϊκού
δικτύου ελέγχου γεγονότων για τη θέσπιση κοινών μεθόδων εργασίας, την ανταλλαγή
βέλτιστων πρακτικών, την επίτευξη της ευρύτερης δυνατής κάλυψης σε ολόκληρη την ΕΕ
και τη συμμετοχή σε από κοινού ελέγχους γεγονότων και συναφείς δραστηριότητες. Το
δίκτυο θα κληθεί να συμμετάσχει στο πολυμερές φόρουμ σχετικά με την
παραπληροφόρηση. Η Επιτροπή θα θέσει στη διάθεση του δικτύου ηλεκτρονικά εργαλεία
(π.χ. ένα φυλασσόμενο κοινόχρηστο χώρο) για να καταστεί δυνατή η συνεργασία τους.
Ως δεύτερο βήμα, η Επιτροπή θα δρομολογήσει μια ασφαλή ευρωπαϊκή επιγραμμική
πλατφόρμα για την παραπληροφόρηση, προκειμένου να υποστηρίξει το ανεξάρτητο
ευρωπαϊκό δίκτυο των ελεγκτών γεγονότων και τους οικείους ακαδημαϊκούς ερευνητές. Η
πλατφόρμα θα πρέπει να προσφέρει εργαλεία διασυνοριακής συλλογής και ανάλυσης
δεδομένων, καθώς και πρόσβαση σε ανοιχτά δεδομένα σε ολόκληρη την ΕΕ, όπως οι
αξιόπιστες ανεξάρτητες στατιστικές πληροφορίες. Αυτό θα επιτρέψει στα μέλη του δικτύου
να ενεργούν ως αξιόπιστες πηγές επισήμανσης. Θα διευκολύνει, επίσης, τη βαθύτερη
κατανόηση της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο και τον σχηματισμό στρατηγικών βάσει
αποδεικτικών στοιχείων για τον περαιτέρω περιορισμό της εξάπλωσής της. Για τον σκοπό
αυτό, η Επιτροπή θα εξετάσει τη χρήση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» και
θα στηριχθεί στην εμπειρία που αποκόμισε από την εφαρμογή του προγράμματος
«Ασφαλέστερο Διαδίκτυο».
3.1.3.

Προώθηση της λογοδοσίας στο διαδίκτυο

Ο εντοπισμός της πηγής της παραπληροφόρησης με την εξασφάλιση της ιχνηλασιμότητας
της σε όλα τα στάδια της διάδοσής της είναι ουσιώδης για τη λογοδοσία, καθώς και για
την αύξηση της εμπιστοσύνης σε αναγνωρίσιμους προμηθευτές πληροφοριών και την
ενθάρρυνση πιο υπεύθυνης συμπεριφοράς στο διαδίκτυο. Για παράδειγμα, ο χρήστης
μπορεί να επιλέξει να συνεργάζεται με άλλους σε διαδικτυακές πλατφόρμες που έχουν
ταυτοποιηθεί οι ίδιες.
30

Για τον σκοπό αυτό, ο κανονισμός σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση παρέχει
ένα προβλέψιμο κανονιστικό περιβάλλον για την επιγραμμική διασυνοριακή χρήση,
αναγνώριση και εκτέλεση της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, της επαλήθευσης ταυτότητας
και των υπηρεσιών εμπιστοσύνης που θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται αξιόπιστα ως
βάση για να προωθηθεί η ανάπτυξη και η εθελοντική χρήση συστημάτων για την ασφαλή
ταυτοποίηση των παρόχων πληροφοριών με βάση τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα
ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικής ζωής, περιλαμβανομένης της πιθανής χρήσης
επαληθευμένων ψευδωνύμων.
Για να διευκολυνθεί η διερεύνηση της κακόβουλης επιγραμμικής συμπεριφοράς, όπως
αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο που
παρουσιάστηκε τον Σεπτέμβριο του 2017, η Επιτροπή θα συνεχίσει να προωθεί την
υιοθέτηση του πρωτοκόλλου Internet Version 6 (IPv6), το οποίο επιτρέπει την
αναγνώριση ενός μοναδικού χρήστη ανά διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου. Επίσης, η
30

Κανονισμός 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014,
σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές
συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ.
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Επιτροπή θα συνεχίσει τις προσπάθειές της προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία, η
διαθεσιμότητα και η ακρίβεια των πληροφοριών στο όνομα τομέα και τα συστήματα
31
πρωτοκόλλου Διαδικτύου WHOIS
σύμφωνα με τις προσπάθειες του Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) και σε πλήρη συμμόρφωση με
τους κανόνες προστασίας των δεδομένων.
Η Επιτροπή θα ενθαρρύνει το δίκτυο συνεργασίας eIDAS ώστε να προωθήσει, σε
συνεργασία με τις διαδικτυακές πλατφόρμες, εθελοντικά επιγραμμικά συστήματα που
επιτρέπουν την ταυτοποίηση των παρόχων πληροφοριών βάσει μέσων αξιόπιστης
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας, συμπεριλαμβανομένων των
επαληθευμένων ψευδωνύμων, όπως προβλέπεται δυνάμει του κανονισμού για την
ηλεκτρονική ταυτοποίηση.
Συνολικά, αυτά θα συμβάλλουν επίσης στον περιορισμό των επιθέσεων στον
κυβερνοχώρο, που συχνά συνδυάζονται με εκστρατείες παραπληροφόρησης στο πλαίσιο
των υβριδικών απειλών.
3.1.4.

Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών

Οι αναδυόμενες τεχνολογίες θα προωθήσουν την αλλαγή στον τρόπο που παράγεται και
διανέμεται η ενημέρωση, αλλά έχουν επίσης τη δυνατότητα να διαδραματίσουν
πρωταγωνιστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης μακροπρόθεσμα. Για
παράδειγμα:
– η τεχνητή νοημοσύνη που υπόκειται στην κατάλληλη επίβλεψη από ανθρώπους θα
είναι κρίσιμη για την επαλήθευση, τον εντοπισμό και την επισήμανση της
παραπληροφόρησης·
– οι τεχνολογίες για τα μέσα επικοινωνίας που θα επιτρέπουν εξατομικευμένες και
διαδραστικές εμπειρίες στο διαδίκτυο δύνανται να βοηθήσουν τους πολίτες να
ανακαλύψουν περιεχόμενο και να εντοπίσουν την παραπληροφόρηση·
– οι καινοτόμες τεχνολογίες, όπως η τεχνολογία σειράς καταχωρίσεων «blockchain»,
μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση της ακεραιότητας του περιεχομένου, να
επικυρώσουν την αξιοπιστία της ενημέρωσης ή/και των πηγών της, να επιτρέψουν
διαφάνεια και ανιχνευσιμότητα, και να προωθήσουν την εμπιστοσύνη στις ειδήσεις
που εμφανίζονται στο Διαδίκτυο. Αυτό θα μπορούσε να συνδυαστεί με τη χρήση
αξιόπιστης ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, εξακρίβωσης της γνησιότητας και
επαληθευμένων ψευδωνύμων· και
– Οι γνωστικοί αλγόριθμοι οι οποίοι διαχειρίζονται συγκυριακά συναφείς πληροφορίες,
συμπεριλαμβανόμενης της ακρίβειας και της ποιότητας των πηγών δεδομένων, θα
βελτιώσουν τη συνάφεια και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων αναζήτησης.
Η Επιτροπή δραστηριοποιείται στον τομέα των αναδυόμενων τεχνολογιών, ιδίως μέσω
32
της πρωτοβουλίας «Διαδίκτυο επόμενης γενιάς» (Next Generation Internet) .
Η Επιτροπή θα αξιοποιήσει πλήρως το πρόγραμμα εργασίας του «Ορίζων 2020» για
την κινητοποίηση αυτών των τεχνολογιών. Πέραν τούτου, η Επιτροπή θα διερευνήσει
31
32

https://whois.icann.org/en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/next-generation-internet-initiative.
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επίσης τη δυνατότητα συμπληρωματικής στήριξης που θα συμβάλει στην ανάπτυξη
εργαλείων για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, την επιτάχυνση του χρόνου στην
αγορά των δραστηριοτήτων καινοτομίας υψηλού αντικτύπου και την ενθάρρυνση της
συνεργασίας των ερευνητών και των επιχειρήσεων.
3.2. Ασφαλείς και ανθεκτικές εκλογικές διαδικασίες
Η ασφάλεια των εκλογικών διαδικασιών, η βάση για τη δημοκρατία μας, απαιτεί
ιδιαίτερη προσοχή. Η παραπληροφόρηση επί του παρόντος συνιστά μέρος ενός
ευρύτερου φάσματος εργαλείων για τη χειραγώγηση των εκλογικών διαδικασιών, όπως η
ηλεκτρονική πειρατεία ή η διαστρέβλωση ιστοχώρων ή η απόκτηση πρόσβασης και η
διαρροή προσωπικών πληροφοριών σχετικά με πολιτικούς. Οι επιχειρήσεις που
επιτελούνται μέσω κυβερνοχώρου δύνανται να χρησιμοποιούνται για να θέτουν σε
κίνδυνο την ακεραιότητα της δημόσιας ενημέρωσης και για να παρεμποδίζουν τον
εντοπισμό των πηγών παραπληροφόρησης. Αυτό είναι κρίσιμο κατά τη διάρκεια
εκλογικών εκστρατειών, όπου τα πεπιεσμένα προγράμματα ενδέχεται να παρεμποδίζουν
την έγκαιρη ανίχνευση της παραπληροφόρησης και την απόκριση ως προς αυτήν.
Τα πρόσφατα χρόνια έχουν εντοπιστεί τακτικές χειραγώγησης στο διαδίκτυο και
παραπληροφόρησης κατά τη διάρκεια εκλογών σε τουλάχιστον 18 χώρες και «οι
τακτικές παραπληροφόρησης συνεισέφεραν σε έβδομη κατά σειρά χρονιά συνολικής
33
πτώσης της ελευθερίας στο διαδίκτυο» .
34
Εν όψει των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του 2019, η Επιτροπή ενθάρρυνε
τις αρμόδιες εθνικές αρχές, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι βέλτιστες πρακτικές για
τον εντοπισμό, τον μετριασμό και τη διαχείριση των κινδύνων που απειλούν τις
εκλογικές διαδικασίες από τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και την παραπληροφόρηση.
Στην ομάδα συνεργασίας που συστήθηκε δυνάμει της οδηγίας για την ασφάλεια
συστημάτων δικτύου και πληροφοριών (οδηγία NIS), τα κράτη μέλη έχουν ξεκινήσει τη
χαρτογράφηση των υφιστάμενων ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών σχετικά με την ασφάλεια
στον κυβερνοχώρο των δικτύων και των συστημάτων πληροφοριών που
χρησιμοποιούνται στις εκλογικές διαδικασίες, με σκοπό την ανάπτυξη της εθελοντικής
καθοδήγησης.
Το συμπόσιο για τα θεμελιώδη δικαιώματα στις 26-27 Νοεμβρίου 2018 θα επικεντρωθεί
στην «Δημοκρατία». Θα συζητηθούν τα βασικά συστατικά για υγιείς δημοκρατικές
κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ευκαιριών και των
προκλήσεων που επιφέρει η ψηφιοποίηση για τεκμηριωμένο και πλουραλιστικό
δημοκρατικό διάλογο και επίσης θα συζητηθεί ο αρνητικός αντίκτυπος της προπαγάνδας.
Η Επιτροπή θα δρομολογήσει έναν συνεχή διάλογο για να στηρίξει τα κράτη μέλη κατά τη
διαχείριση των κινδύνων για τη δημοκρατική εκλογική διαδικασία από επιθέσεις στον
κυβερνοχώρο και από την παραπληροφόρηση, ιδίως ενόψει των διαδικασιών αυτών στα
κράτη μέλη και τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019. Αυτό θα περιλαμβάνει τα εξής:

33

Έκθεση «Ελευθερία στο διαδίκτυο» του 2017 (Freedom on the net 2017 report), Freedom house,
https://freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2017.
34
Σύσταση της Επιτροπής της 14.2.2018 σχετικά με την ενίσχυση του ευρωπαϊκού χαρακτήρα και της
αποτελεσματικής διεξαγωγής των εκλογών του 2019 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, http://eurlex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H0234&from=EN.
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- κατάλληλη συνέχεια σε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων με τα κράτη μέλη στο συνέδριο
για τις βέλτιστες εκλογικές πρακτικές που πραγματοποιήθηκε από τις 25 έως τις 26
Απριλίου 2018·
- όλη την απαραίτητη στήριξη, μαζί με τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών, στο έργο που διεξάγει η ομάδα συνεργασίας
NIS για την ασφάλεια των εκλογών στον κυβερνοχώρο. Μέχρι το τέλος του 2018, η ομάδα
θα πρέπει να παραδώσει μια συλλογή πρακτικών συστάσεων και μέτρων που μπορούν να
εφαρμοστούν από τα κράτη μέλη για να εξασφαλιστεί ο κύκλος ζωής των εκλογών·
- μια διάσκεψη υψηλού επιπέδου με τα κράτη μέλη σχετικά με τις διαδικτυακές απειλές για
τις εκλογές στα τέλη του 2018 υπό την αιγίδα της ειδικής ομάδας για την Ένωση
Ασφάλειας).
3.3. Προώθηση της εκπαίδευσης και της παιδείας για τα μέσα επικοινωνίας
Η διά βίου ανάπτυξη των κρίσιμων και ψηφιακών ικανοτήτων, ιδίως για τους νέους,
είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κοινωνιών μας έναντι
της παραπληροφόρησης.
Το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση, που εκδόθηκε από την Επιτροπή τον
35
Ιανουάριο του 2018, υπογραμμίζει τους κινδύνους που θέτει η παραπληροφόρηση για
τους εκπαιδευτές και τους μαθητές και την επείγουσα ανάγκη ανάπτυξης ψηφιακών
δεξιοτήτων και ικανοτήτων για όλους τους μαθητές, τόσο στην τυπική όσο και στη μητυπική εκπαίδευση. To ευρωπαϊκό πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων για τους πολίτες, το
οποίο αναπτύχθηκε από την Επιτροπή, ορίζει τον ευρύ συνδυασμό των ικανοτήτων που
είναι απαραίτητες για όλους τους μαθητές, από την ενημέρωση έως τις στοιχειώδεις
γνώσεις σχετικά με τα δεδομένα, τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, την ασφάλεια
36
στο διαδίκτυο και την ευημερία .
Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων στη δημόσια διαβούλευση θεώρησαν ότι η εκπαίδευση
και η ενδυνάμωση των χρηστών για να έχουν καλύτερη πρόσβαση και χρήση της
ενημέρωσης στο διαδίκτυο και η ενημέρωση των χρηστών για το πότε το περιεχόμενο
δημιουργείται ή διανέμεται από μποτ είναι μέτρα που δύνανται να λάβουν οι
επιγραμμικές πλατφόρμες, τα οποία θα είχαν ισχυρό αντίκτυπο στην πρόληψη της
37
διανομής της παραπληροφόρησης .
Λόγω της διασυνοριακής διάστασης της παραπληροφόρησης, η ΕΕ μπορεί να
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο όσον αφορά την υποστήριξη της διάδοσης καλών
πρακτικών σε όλα τα κράτη μέλη, προκειμένου να αυξηθεί η ανθεκτικότητα των πολιτών
και η Επιτροπή μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τις δράσεις της απευθυνόμενη στους
νέους ανθρώπους και στους ενήλικες:

35
36

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/digital-education-action-plan.pdf.
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework.

37

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/summary-report-public-consultation-fake-newsand-online-disinformation.
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 Η Επιτροπή καθοδηγεί την ομάδα εμπειρογνωμόνων για την παιδεία για τα μέσα
επικοινωνίας και υποστηρίζει το πιλοτικό πρόγραμμα «Παιδεία για τα μέσα
38
επικοινωνίας για όλους» .



 Η οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων αναγνωρίζει τη σημασία
39
της παιδείας στα μέσα επικοινωνίας, και η αναθεώρησή της αποσκοπεί στην
ενίσχυση της παρακολούθησης των δράσεων που αναλαμβάνουν οι αρχές των
40
κρατών μελών για την παιδεία στα μέσα επικοινωνίας .



 Η Επιτροπή υποστηρίζει ορισμένες πρωτοβουλίες, μεταξύ άλλων μέσω του
προγράμματος Erasmus+ σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο, την ψηφιακή
ευημερία και τις ψηφιακές δεξιότητες που αποσκοπούν στην υιοθέτηση κριτικής
επίγνωσης του ψηφιακού περιβάλλοντος από τους πολίτες -ιδιαιτέρως από τους
νέους ανθρώπους-, η οποία με τη σειρά της συνδράμει στην ενδυνάμωση της
παιδείας στα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας.



 Τα κράτη μέλη, οι κοινωνικοί εταίροι και οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί
ανταλλάσσουν εμπειρίες και καλές πρακτικές μέσω της ομάδας εργασίας για τις
41
ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες της ΕΕ .



 Η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να κινητοποιήσουν πόρους και να
συμπεριλάβουν στις εκπαιδευτικές τους πολιτικές την ψηφιακή ιθαγένεια, την
παιδεία στα μέσα επικοινωνίας, την ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής σκέψης για το
διαδικτυακό περιβάλλον και τις δραστηριότητες ευαισθητοποίησης σχετικά με
την παραπληροφόρηση και τις τεχνικές ενίσχυσης στο διαδίκτυο. Η υποστήριξη
για τους διδάσκοντες, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης και της ανταλλαγής
καλών πρακτικών είναι ζωτική από αυτήν την άποψη.
Επιπλέον, η Επιτροπή:
– θα ενθαρρύνει τους ανεξάρτητους ελεγκτές γεγονότων και τις οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να παράσχουν εκπαιδευτικό υλικό σε
σχολεία και εκπαιδευτές.
42

– θα συμπεριλάβει στην εκστρατεία της #SaferInternet4EU στοχοθετημένες
πρωτοβουλίες για την παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο.
– θα οργανώσει Ευρωπαϊκή Εβδομάδα παιδείας στα μέσα επικοινωνίας με τον
στόχο της ευαισθητοποίησης και της υποστήριξης της διασυνοριακής
συνεργασίας ανάμεσα στις σχετικές οργανώσεις.

38

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/2016-call-proposals-pilot-project-media-literacy-all

39

Η οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων ορίζει ότι «θα πρέπει να προωθηθεί η ανάπτυξη
της παιδείας για τα μέσα σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας και να παρακολουθείται εκ του σύνεγγυς
η σχετική πρόοδος» (αιτιολογική σκέψη 47).
40
Στη γενική προσέγγισή του, το Συμβούλιο έχει συμπεριλάβει την υποχρέωση των κρατών μελών να
προωθούν και να λαμβάνουν μέτρα για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων παιδείας για τα μέσα
επικοινωνίας. H απαίτηση αυτή συζητείται επί του παρόντος με τους συννομοθέτες ως μέρος της
αναθεώρησης της οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων.
41
https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/expert-groups/digital-skills-competences_en
42

https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/saferinternet4eu.
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– θα υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με την παιδεία στα μέσα επικοινωνίας στο πλαίσιο
της εφαρμογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων.
– θα συνεργαστεί με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, στο
πλαίσιο του προγράμματος για τη διεθνή διαδικασία αξιολόγησης των φοιτητών,
για να διερευνήσει τη δυνατότητα προσθήκης της παιδείας στα μέσα
επικοινωνίας στα κριτήρια που χρησιμοποιεί ο οργανισμός στις συγκριτικές του
εκθέσεις.
– θα ενθαρρύνει περαιτέρω το έργο της συμμαχίας για τις ψηφιακές δεξιότητες και
43
θέσεις εργασίας, προκειμένου να υποστηρίξει τις ψηφιακές δεξιότητες,
συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στην κοινωνία.
44

– θα συνεχίσει την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση και
θα συνεχίσει να υποστηρίζει πρωτοβουλίες, όπως η πρακτική άσκηση στην
45
Ψηφιακή Ευκαιρία (Digital Opportunity traineeship), που αποσκοπούν στην
ενδυνάμωση των ψηφιακών δεξιοτήτων και την ευαισθητοποίηση των
Ευρωπαίων πολιτών -ιδίως της νεώτερης γενιάς- και στην προώθηση των
κοινών αξιών και της συμπερίληψης.
3.4. Υποστήριξη της ποιοτικής δημοσιογραφίας ως αναγκαίου στοιχείου της
δημοκρατικής κοινωνίας
Τα ποιοτικά ειδησεογραφικά μέσα ενημέρωσης -συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων
μέσων ενημέρωσης- και η δημοσιογραφία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην παροχή
ποικιλόμορφης και υψηλής ποιότητας ενημέρωσης στους πολίτες. Εξασφαλίζοντας ένα
πλουραλιστικό και ποικιλόμορφο περιβάλλον μέσων ενημέρωσης, μπορούν να
αποκαλύψουν, να αντισταθμίσουν και να αραιώσουν την παραπληροφόρηση.
Σε ένα εξελισσόμενο ψηφιακό περιβάλλον, υπάρχει ανάγκη να γίνουν επενδύσεις στην
υψηλής ποιότητας δημοσιογραφία, να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στον βασικό κοινωνικό
και δημοκρατικό ρόλο της ποιοτικής δημοσιογραφίας τόσο εκτός σύνδεσης στο
διαδίκτυο όσο και επιγραμμικά, και να ενθαρρυνθεί η ποιότητα των μέσων ενημέρωσης
για την εξερεύνηση καινοτόμων μορφών δημοσιογραφίας.
Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ευρωβαρομέτρου, οι πολίτες αντιλαμβάνονται τα
παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης ως τις πλέον αξιόπιστες πηγές ειδήσεων: ραδιόφωνο
(70%), τηλεόραση (66%), και έντυπες εφημερίδες και περιοδικά ειδήσεων (63%). Οι
λιγότερο αξιόπιστες πηγές ειδήσεων είναι οι ιστοσελίδες φιλοξενίας βίντεο (27%),
καθώς και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο διαδίκτυο (26%). Οι νεώτεροι
ερωτηθέντες είναι περισσότερο πιθανόν να εμπιστεύονται τις ειδήσεις και τις
46
πληροφορίες στις οποίες έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο .
Υπάρχει επίσης ανάγκη να εξισορροπηθεί εκ νέου η σχέση μεταξύ των μέσων
ενημέρωσης και των επιγραμμικών πλατφόρμων. Αυτό θα διευκολυνθεί με την ταχεία
έγκριση της μεταρρύθμισης της ΕΕ για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, η οποία
43

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-skills-jobs-coalition.

44
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/specific-actions-digital-education-action-plan.
45
46

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-opportunity-traineeships-boosting-digital-skills-job.

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/
surveyky/2183.
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θα βελτιώσει τη θέση των εκδοτών και θα διασφαλίσει μια δικαιότερη κατανομή των
εσόδων μεταξύ των κατόχων δικαιώματος και των πλατφορμών, βοηθώντας ιδίως τα
ειδησεογραφικά μέσα ενημέρωσης και τους δημοσιογράφους να αποτιμήσουν σε
χρήματα το περιεχόμενό τους.
Οι δημοσιογράφοι και οι επαγγελματίες των μέσων μαζικής επικοινωνίας θα πρέπει
επίσης να αξιοποιήσουν περαιτέρω τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες
και να αναπτύξουν τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες για να τους επιτρέπεται να
χρησιμοποιούν τα δεδομένα και τα αναλυτικά στοιχεία των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης, με στόχο την ενίσχυση της διαπίστωσης των γεγονότων και της
επαλήθευσης.
Τέλος, η δημόσια στήριξη των μέσων ενημέρωσης και των δημόσιων υπηρεσιών
ενημέρωσης είναι πολύ σημαντική για την παροχή υψηλής ποιότητας ενημέρωσης και
την προστασία της δημοσιογραφίας προς το δημόσιο συμφέρον. Τα μέτρα στήριξης των
κρατών μελών ενόψει της επίτευξης των στόχων του κοινού συμφέροντος της ΕΕ, όπως
η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και ο πλουραλισμός, έχουν κηρυχθεί συμβατά με
τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, όπως αποδεικνύεται από τις αποφάσεις
47
της Επιτροπής για την ενίσχυση των μέσων ενημέρωσης .
Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να εξετάσουν τα οριζόντια καθεστώτα ενισχύσεων για την
αντιμετώπιση των αδυναμιών της αγοράς που παρακωλύουν τη βιωσιμότητα της ποιοτικής
δημοσιογραφίας, καθώς και μέτρα στήριξης για συγκεκριμένες δραστηριότητες, όπως η
κατάρτιση δημοσιογράφων, η καινοτομία υπηρεσιών και προϊόντων.
48

Οι ισχύοντες κανόνες διευκρινίζουν τους όρους δυνάμει των οποίων δύναται να
χορηγηθεί δημόσια στήριξη από τα κράτη μέλη. Για να ενισχυθεί η διαφάνεια και η
προβλεψιμότητα της επιβολής των κρατικών ενισχύσεων στον τομέα αυτό, η Επιτροπή θα
διαθέσει στο κοινό ένα ηλεκτρονικό αποθετήριο δεδομένων, με αναφορά στους ισχύοντες
κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και τις σχετικές προηγούμενες υποθέσεις. Επιπλέον, θα

47

Η Επιτροπή ιδίως έχει εγκρίνει ενισχύσεις για ειδησεογραφικά πρακτορεία (π.χ. SA. 30481, κρατική
ενίσχυσηυπέρτηςAgenceFrance-Press(AFP),Γαλλία,
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_30481),
καθεστώτα
ενισχύσεων γενικού τύπου (π.χ. SA.36366, κρατική ενίσχυση της παραγωγής και της καινοτομίας στον
χώροτουγραπτούτύπου,Δανία,
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36366)
και
προγράμματα που απευθύνονται σε δημοσιεύσεις με περιορισμένα έσοδα από διαφημίσεις (π.χ.
SA.47973 κρατική ενίσχυση του γαλλικού γραπτού τύπου γαλλικό διάταγμα του 2015,
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_47973).
48
Όσον αφορά τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, εφαρμόζονται συγκεκριμένες λεπτομερείς κατευθυντήριες
γραμμές (ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις
στη δημόσια ραδιοτηλεόραση, EE C 257 της 27ης Οκτωβρίου 2009, σ. 1). Ανάλογα με τον τύπο της
ενίσχυσης που προβλέπεται, δύνανται επίσης να είναι συναφείς οι κατευθυντήριες γραμμές για την
ενίσχυση R&D&I (Ανακοίνωση της Επιτροπής -Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την
έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία, ΕΕ C 198 της 27 Ιουνίου 2014, σ. 1) και ο γενικός κανονισμός
απαλλαγής κατά κατηγορία (κανονισμός της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17
Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά
κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης, ΕΕ L 187 της 26 Ιουνίου 2014, σ. 1, όπως
τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1084 της Επιτροπής της 14 Ιουνίου 2017, ΕΕ L 156 της
20.6.2017, σ. 1).
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διατίθεται τακτικά στο μητρώο διαφάνειας επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με την
49
ενίσχυση που χορηγείται από τα κράτη μέλη.
Η Επιτροπή θα προκηρύξει πρόσκληση το 2018 για την παραγωγή και τη διάδοση
ποιοτικού περιεχομένου ειδήσεων σχετικά με τις υποθέσεις της ΕΕ μέσω των μέσων
ενημέρωσης που βασίζονται σε δεδομένα.
Με βάση τα εν εξελίξει σχέδια, η Επιτροπή θα διερευνήσει δυνατότητες αυξημένης
χρηματοδότησης για τη στήριξη πρωτοβουλιών που προωθούν την ελευθερία των μέσων
ενημέρωσης και τον πλουραλισμό, τα μέσα ενημέρωσης ποιότητας και τη
δημοσιογραφία, συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων, της κατάρτισης δημοσιογράφων,
των νέων τεχνολογιών για αίθουσες τύπου και των συνεργατικών πλατφορμών που
βασίζονται σε δεδομένα.
Η εργαλειοθήκη του οργανισμού θεμελιωδών δικαιωμάτων για τους επαγγελματίες των
μέσων ενημέρωσης για την κάλυψη από την οπτική γωνία των θεμελιωδών
δικαιωμάτων θα παρέχει συστάσεις, συμβουλές και εργαλεία για τους δημοσιογράφους για
το πώς να αντιμετωπίζουν τα δεοντολογικά διλήμματα, συμπεριλαμβανομένης της
παραπληροφόρησης, από την οπτική γωνία θεμελιωδών δικαιωμάτων.
3.5. Καταπολέμηση των εσωτερικών και εξωτερικών απειλών
παραπληροφόρησης μέσω στρατηγικής επικοινωνίας
Η επικοινωνία και η ευαισθητοποίηση από τις δημόσιες αρχές αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της απόκρισης στην παραπληροφόρηση. Πέραν της ανίχνευσης και της ανάλυσης
δεδομένων, η στρατηγική ανάλυση απαιτεί τις κατάλληλες δραστηριότητες προβολής
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ψευδείς περιγραφές. Τα μέτρα που ορίζονται στον
τομέα 3.1 θα πραγματοποιούν την ανίχνευση και την ανάλυση της παραπληροφόρησης
στο διαδίκτυο ακριβέστερα και πιο έγκαιρα και θα διευκολύνουν τη στρατηγική
επικοινωνία σχετικά με την Ευρώπη και τις πολιτικές της ΕΕ.
Αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό δεδομένου ότι η ΕΕ καθίσταται συχνά στόχος
εκστρατειών παραπληροφόρησης που είναι σχεδιασμένες να υπονομεύουν τους θεσμούς,
τις πολιτικές, τις δράσεις και τις αξίες της. Οι πηγές τέτοιων δραστηριοτήτων μπορούν
να είναι εγχώριες ή εξωτερικές, οι παράγοντες ιδιωτικοί ή δημόσιοι – και ασκούν τις
δραστηριότητές τους τόσο στην επικράτεια της ΕΕ όσο και σε τρίτες χώρες. Όπως
σημειώθηκε, η ειδική ομάδα East Stratcom συστήθηκε το 2015 στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής υπηρεσίας εξωτερικής δράσης για την αντιμετώπιση των εν εξέλιξη
εκστρατειών παραπληροφόρησης της Ρωσίας, αναγνωρίζοντας τη σημαντική διάσταση
αυτής της πρόκλησης. Παρομοίως, η Μονάδα Ανάλυσης Υβριδικών Απειλών της ΕΕ
συστήθηκε το 2016 εντός του Κέντρο ανάλυσης πληροφοριών και διαχείρισης κρίσεων
της ΕΕ, προκειμένου να παρακολουθεί και να αντιμετωπίζει τις υβριδικές απειλές από
ξένους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, που έχουν ως στόχο
την άσκηση επιρροής στις πολιτικές αποφάσεις εντός της ΕΕ και στις γειτονικές περιοχές
της. Τα θεσμικά αυτά όργανα, μαζί με τον προσφάτως ιδρυθέν Ευρωπαϊκό Κέντρο
αριστείας για την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, διαμορφώνουν τη βάση για μια
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Δημόσια αναζήτηση στη βάση δεδομένων «Διαφάνεια των Κρατικών Ενισχύσεων»:
https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?id=changeLanguage.
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ενισχυμένη ευρωπαϊκή ανταπόκριση,
και αποτελούν σημαντικά στοιχεία στη
συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου,
προκειμένου να βελτιωθεί η ευρωπαϊκή ανθεκτικότητα, ο συντονισμός και η ετοιμότητα
κατά της υβριδικής παρεμβολής.

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, θα
ενισχύσει την ικανότητα στρατηγικής επικοινωνίας της, ενισχύοντας πρώτα τον εσωτερικό
συντονισμό των επικοινωνιακών της δραστηριοτήτων με στόχο την αντιμετώπιση της
παραπληροφόρησης.
Η Επιτροπή, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, θα
επεκτείνει τη συνεργασία αυτή, τις γνώσεις και τις δραστηριότητές της σε άλλα θεσμικά
όργανα της ΕΕ και, μέσω ενός κατάλληλου μηχανισμού, στα κράτη μέλη. Το δίκτυο θα
χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που συνελέγησαν από την ασφαλή επιγραμμική πλατφόρμα
σχετικά με την παραπληροφόρηση, η οποία αναφέρεται στον τομέα 3.1.2, με σκοπό να
σχεδιάσει δραστηριότητες προβολής που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των ψευδών
περιγραφών σχετικά με την Ευρώπη και τη διαχείριση της παραπληροφόρησης, εντός και
εκτός της ΕΕ.
Η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα διερευνήσουν περαιτέρω
επιλογές για την ανάπτυξη αποκρίσεων στρατηγικών επικοινωνιών και άλλων
μηχανισμών, από κοινού με τα κράτη μέλη, για την οικοδόμηση ανθεκτικότητας, καθώς και
για την αντιμετώπιση συστηματικών εκστρατειών παραπληροφόρησης και υβριδικών
παρεμβολών από ξένες κυβερνήσεις έναντι των πολιτών και άλλων οντοτήτων της ΕΕ.
Η Επιτροπή σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα υποβάλει
έκθεση τον Ιούνιο σχετικά με την πρόοδο όσον αφορά την ενίσχυση των δυνατοτήτων για
την αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας στον
κυβερνοχώρο, της στρατηγικής επικοινωνίας και των τομέων αντιμετώπισης
πληροφοριών.
9.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ένα εύρυθμο, ελεύθερο και πλουραλιστικό οικοσύστημα ενημέρωσης, το οποίο
βασίζεται σε υψηλά επαγγελματικά πρότυπα, είναι απαραίτητο για την υγιή δημοκρατική
δημόσια συζήτηση. Η Επιτροπή βρίσκεται σε επιφυλακή ως προς τις απειλές που θέτει η
παραπληροφόρηση για τις ανοιχτές και δημοκρατικές μας κοινωνίες. Η παρούσα
ανακοίνωση παρουσιάζει μια ενιαία προσέγγιση που αποσκοπεί στην απόκριση στις εν
λόγω σοβαρές απειλές μέσω της προώθησης των ψηφιακών οικοσυστημάτων βάσει της
διαφάνειας και της πριμοδότησης της ενημέρωσης υψηλής ποιότητας, της ενδυνάμωσης
των πολιτών έναντι της παραπληροφόρησης και της προστασίας των δημοκρατιών μας
και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Η Επιτροπή καλεί όλους τους εμπλεκόμενους
φορείς να εντείνουν σημαντικά τις προσπάθειές τους για την ικανοποιητική
αντιμετώπιση του προβλήματος. Θεωρεί ότι οι δράσεις που περιγράφονται παραπάνω,
εφόσον εφαρμοστούν αποτελεσματικά, θα συνεισφέρουν ουσιαστικά στην αντιμετώπιση

10.

Κοινό Πλαίσιο για την αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών: Απόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κοινή
ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της 6ης Απριλίου 2016, JOIN(2016) 18
final https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016JC0018&from=EN.
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της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο. Ωστόσο, η Επιτροπή θα συνεχίσει το έργο της
στον συγκεκριμένο τομέα.
Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018, η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση για την πρόοδο που
σημειώθηκε. Η έκθεση θα εξετάσει, επίσης, την ανάγκη για περαιτέρω δράση,
προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση των
περιγραφόμενων δράσεων.
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Κώδικας ορθής πρακτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Οκτώβριος 2018)
(url: http://www.aereurope.org/wpcontent/uploads/2018/10/CodeofPracticeonDisinformation.pdf, προσπελάστηκε στις
29/04/2019)
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EU Code of Practice on Disinformation
PREAMBLE
In light of the European Commission Communication "Tackling online disinformation: a European
[1]
[2]
approach" (hereafter the "Communication"), the Report of the High Level Expert Group , the
[3]
Council Conclusions of 28 June 2018 , and the various important initiatives taking place across
[4]
Europe to address the challenges posed by the dissemination of disinformation, the companies
and associations listed on Annex 1 ("Signatories") of this code of practice (the "Code") recognise
their role in contributing to solutions to the challenges posed by disinformation.
As provided under the Commission's Communication, for the purpose of this Code, the Commission
as well as the High Level Expert Group in its report define "Disinformation" as "verifiably false or
misleading information" which, cumulatively,
(a)
"Is created, presented and disseminated for economic gain or to intentionally deceive the
public"; and
(b)
"May cause public harm", intended as "threats to democratic political and policymaking
processes as well as public goods such as the protection of EU citizens' health, the environment or
[5]
security".
The notion of "Disinformation" does not include misleading advertising, reporting errors, satire and
parody, or clearly identified partisan news and commentary, and is without prejudice to binding
legal obligations, self-regulatory advertising codes, and standards regarding misleading advertising.
The Signatories recognise and agree with the Commission’s conclusions that "the exposure of
citizens to large scale Disinformation, including misleading or outright false information, is a major
challenge for Europe. Our open democratic societies depend on public debates that allow wellinformed citizens to express their will through free and fair political processes".

[6]

[7]

As the Commission repeatedly acknowledges in the Communication, the Signatories are mindful of
the fundamental right to freedom of expression and to an open Internet, and the delicate balance
which any efforts to limit the spread and impact of otherwise lawful content must strike.
In recognition that the dissemination of Disinformation has many facets and is facilitated by and
impacts a very broad segment of actors in the ecosystem, all stakeholders have roles to play in
countering the spread of Disinformation.
It is in this spirit that the Signatories have drafted the present Code and its Annexes, which is an
integral part of this Code, and hereby commit themselves to adhere to the relevant commitments
listed next to their name. Given the breadth of the commitments outlined in the Code and the
heterogeneous range of stakeholders involved, Signatories will sign up only to commitments which
correspond to the product and/or service they offer, their role in the value chain, their technical
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capabilities and their liability regimes as provided under EU Law, which vary depending on the role
they play in the creation and dissemination of the content at stake. Hence, the Code refers to the
individual Signatory that has accepted certain commitments as indicated on Annex 1 with the
expression "Relevant Signatory". This does not commit all Signatories of the Code to sign up to every
commitment. Annex 2 sets out existing best practices. Signatories agree that the Annex might
periodically be amended in the light of market, technical and other developments.
The Signatories recognize that because the various Signatories operate differently, with different
purposes, technologies and audiences, the Code allows for different approaches to accomplishing
the spirit of the provisions herein.
The Signatories recognise that trade associations that have signed this Code are not entering into
obligations on behalf of their members. However, these associations commit to make their members
fully aware of this Code, and encourage them to join it or respect its principles, as appropriate.
The application of this Code is limited for each Signatory to services provided in the States that are
Contracting Parties to the European Economic Area.
Signatories, including signatory associations, commit to undertake the actions provided for by this
Code in a manner that ensures full compliance with EU and national competition law. By way of
example, Signatories must not discuss, communicate or exchange any commercially sensitive
information. This includes non-public information on: prices; marketing and advertising strategy;
costs and revenues; trading terms and conditions with third parties (including purchasing strategy);
terms of supply; trade programmes or distribution strategy.
The Code shall apply within the framework of existing laws of the EU and its Member States and
must not be construed in any way as replacing or interpreting the existing legal framework, and, in
particular (but not limited to):
-

The EU Charter of Fundamental Rights;

-

The European Convention on Human Rights;

Directive 2000/31/EC, with particular reference to Articles 12 to 15, which shall apply to any
obligation of this Code targeting or assumed by mere conduits, caching providers, or hosting
providers such as providers of network, search engines, browsers, online blogging platforms, online
forums, video-sharing platforms, social media, etc.;
Regulation (EU) 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing
of personal data and on the free movement of such data;
Directive 2005/29/EC concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the
internal market;
-

Directive 2006/114/EC concerning misleading and comparative advertising;
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The case law of the CJEU and ECHR on the proportionality of measures designed to limit
access to and circulation of harmful content.
I.

PURPOSES

The purpose of this Code is to identify the actions that Signatories could put in place in order to
address the challenges related to "Disinformation"
In line with the Commission's Communication, the Signatories of the Code of Practice recognise the
importance of efforts to:
(i)

Include safeguards against Disinformation;

(ii)
Improve the scrutiny of advertisement placements to reduce revenues of the
purveyors of disinformation;
(iii)
Ensure transparency about political and issue-based advertising, also with a view to
enabling users to understand why they have been targeted by a given advertisement;
(iv)
Implement and promote reasonable policies against misrepresentation;
(v)
Intensify and demonstrate the effectiveness of efforts to close fake accounts and
establish clear marking systems and rules for bots to ensure their activities cannot be confused with
human interactions;
(vi)
Intensify and communicate on the effectiveness of efforts to ensure the integrity of
services with regards to accounts whose purpose and intent is to spread Disinformation, as per
specifics assessed and determined by the Relevant Signatory, and consistently with Article 8 of the
European Convention on Human Rights, the fundamental right of anonymity and pseudonymity, and
the proportionality principle.
(vii)
Consistently with Article 10 of the European Convention on Human Rights and the
principle of freedom of opinion, invest in technological means to prioritize relevant, authentic, and
accurate and authoritative information where appropriate in search, feeds, or other automatically
ranked distribution channels. Be that as it may, Signatories should not be compelled by
governments, nor should they adopt voluntary policies, to delete or prevent access to otherwise
lawful content or messages solely on the basis that they are thought to be "false".
(viii)
Ensure transparency with a view to enabling users to understand why they have
been targeted by a given political or issue-based advertisement, also through indicators of the
trustworthiness of content sources, media ownership and/or verified identity.
(ix)
content.

Dilute the visibility of disinformation by improving the findability of trustworthy

(x)
Consider empowering users with tools enabling a customized and interactive online
experience so as to facilitate content discovery and access to different news sources
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representing alternative viewpoints, also providing them with easily-accessible tools
to report Disinformation.
(xi)
Take the reasonable measures to enable privacy-compliant access to data for factchecking and research activities and to cooperate by providing relevant data on the functioning of
their services including data for independent investigation by academic researchers and general
information on algorithms.
This Code is without prejudice to other initiatives aiming at tackling Disinformation on platforms.
This Code is agreed in good faith between the Signatories, building on a fair and honest
representation of their intentions. For the sake of allowing a more comprehensive understanding of
the Code, the commitments listed in the following paragraph are introduced by an explanation of
the detailed purposes and context related to each group of commitments in the five relevant fields
addressed by the Code.
II.
II.A.

COMMITMENTS
Scrutiny of ad placements

Whereas:
The Signatories recognise the objectives outlined in the Communication, and bearing in
mind that the commercial aspect is only one of the many facets of Disinformation, the Signatories
acknowledge the need to "significantly improve the scrutiny of advertisement placements, notably
in order to reduce revenues of the purveyors of Disinformation".

[8]

Relevant Signatories will use commercially reasonable efforts to implement policies and
processes; not to accept remuneration from, or otherwise promote accounts and websites which
consistently misrepresent information about themselves.
The Signatories recognise that all parties involved in the buying and selling of online
advertising and the provision of advertising-related services need to work together to improve
transparency across the online advertising ecosystem and thereby to effectively scrutinise, control
and limit the placement of advertising on accounts and websites belonging to purveyors of
Disinformation.
Avoiding the misplacement of advertising on online Disinformation sites requires further
refinement of already widely used brand safety tools to successfully continue to meet this challenge,
[9]
in recognition of the nature of this content.
The signatories recognise that indicators of trustworthiness and information from fact
checking organizations and the new independent network of fact checkers facilitated by the
European Commission upon its establishment can provide additional data points on purveyors of
disinformation.
Therefore, the Signatories of this Code commit to the following:
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1.
Relevant Signatories commit to deploy policies and processes to disrupt advertising and
monetization incentives for relevant behaviours, such as misrepresenting material information about
oneself or the purpose of one’s properties. These policies and processes can include, for example,
the restriction of advertising services or limiting paid placements, and could potentially take place in
partnership with fact-checking organizations. Such policies and processes may, as appropriate:
(a)
(b)

Promote and/or include the use of brand safety and verification tools;
Enable engagement with third party verification companies;

(c)
Assist and/or allow advertisers to assess media buying strategies and online
reputational risks;
(d)
Provide advertisers with necessary access to client-specific accounts to help
enable them to monitor the placement of ads and make choices regarding where ads are placed.
II.B.

Political advertising and issue-based advertising

Whereas:
The Signatories acknowledge the Communication’s call to recognise the importance of
ensuring transparency about political and issue-based advertising.
Such transparency should be ensured also with a view to enabling users to understand
why they have been targeted by a given advertisement
Signatories recognize that approaches to issue-based advertising developed should be
reflective of the European market for political and issue-based advertising, and take note of the
European Commission Recommendation on election cooperation networks, online transparency,
protection against cybersecurity incidents and fighting disinformation campaigns in the context of
elections to the European Parliament
Therefore, the Signatories of this Code commit to the following:
2.

Signatories commit to keep complying with the requirement set by EU and national laws,
[10]

and outlined in self-regulatory Codes,
that all advertisements should be clearly
distinguishable from editorial content, including news, whatever their form and
whatever the medium used. When an advertisement appears in a medium containing
news or editorial matter, it should be presented in such a way as to be readily
recognisable as a paid-for communication or labelled as such.
3.
Relevant Signatories commit to enable public disclosure of political advertising (defined
as advertisements advocating for or against the election of a candidate or passage of referenda in
national and European elections), which could include actual sponsor identity and amounts spent.
4.
Relevant Signatories commit to use reasonable efforts towards devising approaches to
publicly disclose "issue-based advertising". Such efforts will include the development of a working
definition of "issue-based advertising" which does not limit reporting on political discussion and the
publishing of political opinion and excludes commercial
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advertising. Given the implications related to freedom of expression, Signatories
encourage engagement with expert stakeholders to explore approaches that both
achieve transparency but also uphold fundamental rights. The work to develop this
definition shall not interfere with the areas covered by advertising self-regulatory
organisations.
II.C.

Integrity of services

Whereas:
-

In line with the European Commission Communication, the Signatories recognise "the
importance of intensifying and demonstrating the effectiveness of efforts to close fake accounts" as
well as the importance of establishing "clear marking systems and rules for bots to ensure their
[11]
activities cannot be confused with human interactions".
Relevant Signatories recognise the importance of ensuring that online services include
and promote safeguards against Disinformation.
Relevant Signatories underline an ongoing commitment that, before launching new
services, they consider implementing and promoting safeguards against misrepresentation.
Relevant Signatories consider reviewing existing services to ensure that such safeguards
are likewise implemented, to the extent possible.
Relevant Signatories should intensify and demonstrate the effectiveness of efforts to
ensure the integrity of services with regards to accounts whose purpose and intent is to spread
Disinformation whose specifics should be assessed and determined by the Relevant Signatory.
[12]

Consistently with Article 8 of the European Convention on Human Rights,
Signatories
should not be prohibited from enabling anonymous or pseudonymous use of accounts and services.
Therefore, the Signatories of this Code commit to the following:
5.
Relevant Signatories commit to put in place clear policies regarding identity and the
misuse of automated bots on their services and to enforce these policies within the EU. Such
measures could include some of the measures in the Annex 2 to this Code.
6.
Relevant Signatories commit to put in place policies on what constitutes impermissible
use of automated systems and to make this policy publicly available on the platform and accessible
to EU users.
II.D.

Empowering consumers

Whereas:
[13]

Consistently with Article 10 of the European Convention on Human Rights
and the
principle of freedom of opinion, Signatories should not be compelled by governments, nor should
they adopt voluntary policies, to delete or prevent access to otherwise lawful content or messages
solely on the basis that they are thought to be "false".
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The Signatories of this Code recognise the importance of diluting the visibility of
Disinformation by improving the findability of trustworthy content and consider that users should be
empowered with tools enabling a customized and interactive online experience so as to facilitate
content discovery and access to different news sources representing alternative viewpoints, and
should be provided with easily-accessible tools to report Disinformation, as referred to in the
Communication.
Relevant Signatories should invest in technological means to prioritize relevant,
authentic, and authoritative information where appropriate in search, feeds, or other automatically
ranked distribution channels.
The Signatories of this Code recognise that transparency should be ensured with a view
to enabling users to understand why they have been targeted by a given political or issue-based
advertisement.
Such transparency should reflect the importance of facilitating the assessment of
content through indicators of the trustworthiness of content sources, media ownership and verified
identity. These indicators should be based on objective criteria and endorsed by news media
associations, in line with journalistic principles and processes.
The signatories recognise the ongoing legislative work to develop standards for
transparency about the main parameters of ranking included in the draft Platform to Business
Regulation as well as the work being carried out by the EU Artificial Intelligence Expert Group as well
as the EU consumer acquis.
Therefore, the Signatories of this Code commit to the following:
7.
Relevant Signatories commit to invest in products, technologies and programs such as
those referred to in Annex 2 to help people make informed decisions when they encounter online
news that may be false, including by supporting efforts to develop and implement effective
indicators of trustworthiness in collaboration with the news ecosystem.
8.
Relevant Signatories commit to invest in technological means to prioritize relevant,
authentic and authoritative information where appropriate in search, feeds, or other automatically
ranked distribution channels.
9.
Relevant Signatories commit to invest in features and tools that make it easier for
people to find diverse perspectives about topics of public interest.
10.
Signatories commit to partner with civil society, governments, edtional institutions, and
other stakeholders to support efforts aimed at improving critical thinking and digital media literacy.
11.
Signatories commit to encourage market uptake of tools that help consumers
understand why they are seeing particular advertisements.
II.E.

Empowering the research community

Whereas:
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-

In line with the HLEG Report and the Communication, the Signatories of this Code
acknowledge the importance to "take the necessary measures to enable privacy-compliant access to
data for fact-checking and research activities" and to "cooperate by providing relevant data on the
functioning of their services, including data for independent investigation by academic researchers
and general information on algorithms."

[14]

Therefore, the Signatories of this Code commit to the following:
12.
Relevant Signatories commit to support good faith independent efforts to track
Disinformation and understand its impact, including the independent network of fact-checkers
facilitated by the European Commission upon its establishment. This will include sharing privacy
protected datasets, undertaking joint research, or otherwise partnering with academics and civil
society organizations if relevant and possible.
13.
Relevant Signatories commit not to prohibit or discourage good faith research into
Disinformation and political advertising on their platforms.
14.
Relevant Signatories commit to encourage research into Disinformation and political
advertising.
15.
Relevant Signatories commit to convene an annual event to foster discussions within
academia, the fact-checking community and members of the value chain.
1.

MEASURING AND MONITORING THE CODE'S EFFECTIVENESS

The following set of Key Performance Indicators shall apply to the Relevant Signatories with respect
to their respective commitments.
16.
Relevant Signatories commit to write an annual account of their work to counter
Disinformation in the form of a publicly available report reviewable by a third party. The report may
include details of any measures taken and the progress made by the Signatories to improve
transparency regarding Disinformation, such as:
a.

In line with the Commitment under No. 1 above, policies and enforcement
activities in relation to reducing monetisation opportunities for providers of
disinformation;

b.

In line with Commitments under paragraph II.B. above, measures to improve the
visibility to consumers of instances of political advertising;

c.

In line with Commitments under paragraphs II.C. above, measures to integrate
and roll-out policies in relation to the integrity of their services in the context of
Disinformation;

d.

In line with Commitments under paragraph II.D. above, measures to empower
consumers with products, tools, technologies and programmes;
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e.

In line with Commitments under paragraph II.D., "measurement of consumer
awareness/concerns about disinformation";

f.

In line with Commitment Under No. 9 above, provide people with tools to find
diverse perspectives about topics of public interest;

g.

In accordance with the Commitment under paragraph II.E. above measures to
improve the ability of researchers and civil society groups to monitor the scope and
scale of political advertising;

h.

In line with Commitment under No. 10 above, to encourage training of people in
critical thinking and digital media and skills;

i.

In line with Commitments under paragraph II.E. above, efforts to support good
faith research and/or the network of fact-checkers in a given year by Relevant
Signatories.

17.

In the specific case of advertisers, the World Federation of Advertisers (WFA) will
provide aggregated reporting to track and identify the different brand safety activities and
policies employed by brand owners.

18.

In the specific case of advertising agencies, the European Association of Communications
Agencies (EACA) will provide aggregated reporting to track and identify the different brand
safety activities and policies employed by advertising agencies, including the promotion of
relevant tools, collaboration with third party verification companies, as well as methods to
assess media buying strategies and to make choices about ad placements relative to the
associated online disinformation risk.

19.

IAB Europe will provide aggregated reporting to track and identify different brand safety
activities and policies used by its members and those of European National IABs, which include
stakeholders from across the online advertising ecosystem.

20.

Signatories commit to select an objective 3rd party organization to review the annual
self-assessment reports submitted by the Relevant Signatories, and evaluate the level of
progress made against the Commitments, which would include accounting for commitments
signed on to.

21.

In line with Commitment II. B No. 4, Relevant Signatories shall work with the European
Commission and other key stakeholders to endeavour to develop a working definition, which will
inform the most effective approaches that both achieve transparency but also uphold
fundamental rights in order to make meaningful progress towards devising approaches to
publicly disclose "issue-based advertising".

IV.

ASSESSMENT PERIOD

The signature of the Code of Practice will be followed by an assessment period of 12 months, during
which the Signatories will meet regularly to analyse its progress, implementation and functioning.
The Signatories will meet at the end of the assessment period to evaluate the effectiveness of the
Code of Practice in connection with each of the commitments set forth above. They will discuss the
continuation of the Code and, if appropriate, discuss and propose follow-up actions. These follow-up
actions may include changes to how the Signatories' efforts under the Code, and Code's impact on
Disinformation, are monitored. The results of this evaluation will be summarised in a report, which
will include conclusions on the Relevant Signatories' own commitments and KPIs.
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After the assessment period, the Signatories will meet annually to review the Code and to take
further steps if necessary. They may meet more frequently, should they deem it necessary, to
discuss the functioning of the Code. Reports may be drawn up to take stock of the Code's
functioning and effectiveness.
The Signatories agree to cooperate with the European Commission in assessing the reporting on the
functioning of the Code. This cooperation may include:


Making available appropriate information upon request;



Informing the Commission of the signature or withdrawal of any Signatories;



Responding to the Commission's questions and consultations;



Discussing the above-mentioned assessment and reports in meetings of
the Signatories; and



Inviting the Commission to all such meetings.

V.SIGNATORIES
This Code only applies to the Signatories. Additional signatories may sign the Code at any time.
Candidate signatories must present their activities to the existing Signatories and indicate how they
intend to comply with the Code's requirements.
A Signatory may withdraw from the Code or from specific commitments within the Code at any time,
by notifying the European Commission and the other Signatories. Such a withdrawal will not have
the effect of terminating the Code between the other Signatories.
Each Signatory may at any time inform the other Signatories that it believes a Signatory is not
complying with its commitments under the Code, and of the grounds for this belief. The Signatories
may decide to consider the matter in a plenary meeting. Having heard the Signatory concerned, and
after concluding on objective grounds that this Signatory is not willing to respect its commitments
under the Code, after all reasonable avenues have been explored, the Signatories may invite such a
Signatory to withdraw from the Code. The Signatories will inform the European Commission of this
decision.
The Signatories may indicate on their websites or in commercial or other communications that they
have signed the code. They can take all reasonable measures to make their business contacts aware
of the existence of the Code.
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VI.

ENTRY INTO FORCE

This Code will become effective and will enter into force one month from its signature.
Any changes to this Code must be agreed by all the Signatories.
The Code has an indefinite duration, subject to the Signatories' agreement to continue following
their annual review of the Code.
Signed in Brussels, on xx September 2018

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51804.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-report-high-level-expert-group-fakenews-and-online-disinformation.
http://www.consilium.europa.eu//media/35936/28-euco-final-conclusions-en.pdf.

Measures taken by the European Union, its Member States and other relevant stakeholders
should limit the incidence and impact of online disinformation and must be taken within the
legal framework provided by the Charter of Fundamental Rights of the European Union (CFREU)
and the European Convention on Human Rights (ECHR). In particular, Freedom of expression is
enshrined in Article 11 of the CFREU and Article 10 of the ECHR as an indispensable enabler of
sound decision-making in free and democratic societies. Freedom of expression extends to print,
broadcast and online media and includes the right to hold opinions and to receive and impart
information and ideas “without interference by public authorities and regardless of frontiers,” as
well as the integral, corollary values of media freedom and media pluralism.
Communication, paragraph 2.1.
Communication, paragraph 1.

See, e.g., the Communication, paragraph 3.1.1, where the Commission states that all actions taken to
challenge Disinformation "should strictly respect freedom of expression and include safeguards that
prevent their misuse, for example, the censoring of critical, satirical, dissenting, or shocking speech.
They should also strictly respect the Commission's commitment to an open, safe and reliable
Internet".

Communication, paragraph 3.1.1.

9. Communication ‘Tackling online Disinformation: a European Approach’,
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51804.
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[10]

Such as the ICC Advertising and Marketing Communications Code

(https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2011/08/ICC-Consolidated-Code-ofAdvertising-and-Marketing-2011-English.pdf) or the advertising Codes of conduct
enforced by self-regulatory organisations at national level.
11.

12.

13.

14.

Communication, paragraph 3.1.1.
Article 8 ECHR, "Right to respect for private and family life".
Article 10 ECHR, "Freedom of expression".
HLEG Report.
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Κοινή Διακήρυξη για τα “fake
παραπληροφόρηση και την προπαγάνδα

news",

(https://www.law-democracy.org/live/wpcontent/uploads/2017/03/mandates.decl_.2017.fake-news.pdf,
προσπελάστηκε στις 29/04/2019)
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την

The United Nations (UN) Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression,
the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) Representative on
Freedom of the Media, the Organization of American States (OAS) Special
Rapporteur on Freedom of Expression and the African Commission on Human and
Peoples’ Rights (ACHPR) Special Rapporteur on Freedom of Expression and Access
to Information,
Having discussed these issues together with the assistance of ARTICLE 19 and the
Centre for Law and Democracy (CLD);
Recalling and reaffirming our Joint Declarations of 26 November 1999, 30 November
2000, 20 November 2001, 10 December 2002, 18 December 2003, 6 December 2004,
21 December 2005, 19 December 2006, 12 December 2007, 10 December 2008, 15
May 2009, 3 February 2010, 1 June 2011, 25 June 2012, 4 May 2013, 6 May 2014, 4
May 2015 and 4 May 2016;
Taking note of the growing prevalence of disinformation (sometimes referred to as
“false” or “fake news”) and propaganda in legacy and social media, fuelled by both
States and non-State actors, and the various harms to which they may be a
contributing factor or primary cause;
Expressing concern that disinformation and propaganda are often designed and
implemented so as to mislead a population, as well as to interfere with the public’s
right to know and the right of individuals to seek and receive, as well as to impart,
information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, protected under
international legal guarantees of the rights to freedom of expression and to hold
opinions;
Emphasising that some forms of disinformation and propaganda may harm individual
reputations and privacy, or incite to violence, discrimination or hostility against
identifiable groups in society;
Alarmed at instances in which public authorities denigrate, intimidate and threaten the
media, including by stating that the media is “the opposition” or is “lying” and has a
hidden political agenda, which increases the risk of threats and violence against
journalists, undermines public trust and confidence in journalism as a public
watchdog, and may mislead the public by blurring the lines between disinformation
and media products containing independently verifiable facts;
Stressing that the human right to impart information and ideas is not limited to
“correct” statements, that the right also protects information and ideas that may shock,
offend and disturb, and that prohibitions on disinformation may violate international
human rights standards, while, at the same time, this does not justify the
dissemination of knowingly or recklessly false statements by official or State actors;
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Highlighting the importance of unencumbered access to a wide variety of both
sources of information and ideas, and opportunities to disseminate them, and of a
diverse media in a democratic society, including in
terms of facilitating public debates and open confrontation of ideas in society, and
acting as a watchdog of government and the powerful;
Reiterating that States are under a positive obligation to foster an enabling
environment for freedom of expression, which includes promoting, protecting and
supporting diverse media, something which has come under growing pressure due to
the increasingly difficult economic environment for the traditional media;
Acknowledging the transformative role played by the Internet and other digital
technologies in supporting individuals’ ability to access and disseminate information
and ideas, which both enables responses to disinformation and propaganda, while also
facilitating their circulation;
Reaffirming the responsibilities of intermediaries, which facilitate the enjoyment of
the right to freedom of expression through digital technologies, to respect human
rights;
Deploring attempts by some governments to suppress dissent and to control public
communications through such measures as: repressive rules regarding the
establishment and operation of media outlets and/or websites; interference in the
operations of public and private media outlets, including by denying accreditation to
their journalists and politically-motivated prosecutions of journalists; unduly
restrictive laws on what content may not be disseminated; the arbitrary imposition of
states of emergency; technical controls over digital technologies such as blocking,
filtering, jamming and closing down digital spaces; and efforts to “privatise” control
measures by pressuring intermediaries to take action to restrict content;
Welcoming and encouraging civil society and media efforts aimed at identifying and
raising awareness about deliberately false news stories, disinformation and
propaganda;
Concerned about some measures taken by intermediaries to limit access to or the
dissemination of digital content, including through automated processes, such as
algorithms or digital recognition-based content removal systems, which are not
transparent in nature, which fail to respect minimum due process standards and/or
which unduly restrict access to or the dissemination of content;
Adopt, in Vienna, on 3 March 2017, the following Joint Declaration on Freedom of
Expression and “Fake News”, Disinformation and Propaganda:

1. General Principles:
a. States may only impose restrictions on the right to freedom of expression in
accordance with the test for such restrictions under international law, namely that they
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be provided for by law, serve one of the legitimate interests recognised under
international law, and be necessary and proportionate to protect that interest.
b. Restrictions on freedom of expression may also be imposed, as long as they are
consistent with the requirements noted in paragraph 1(a), to prohibit advocacy of
hatred on protected grounds that constitutes incitement to violence, discrimination or
hostility (in accordance with Article 20(2) of the International Covenant on Civil and
Political Rights).
c. The standards outlined in paragraphs 1(a) and (b) apply regardless of frontiers so as
to limit restrictions not only within a jurisdiction but also those which affect media
outlets and other communications systems operating from outside of the jurisdiction
of a State as well as those reaching populations in States other than the State of origin.
d. Intermediaries should never be liable for any third party content relating to those
services unless they specifically intervene in that content or refuse to obey an order
adopted in accordance with due process guarantees by an independent, impartial,
authoritative oversight body (such as a court) to remove it and they have the technical
capacity to do that.
e. Consideration should be given to protecting individuals against liability for merely
redistributing or promoting, through intermediaries, content of which they are not the
author and which they have not modified.
f. State mandated blocking of entire websites, IP addresses, ports or network protocols
is an extreme measure which can only be justified where it is provided by law and is
necessary to protect a human right or other legitimate public interest, including in the
sense of that it is proportionate, there are no less intrusive alternative measures which
would protect the interest and it respects minimum due process guarantees.
g. Content filtering systems which are imposed by a government and which are not
end-user controlled are not justifiable as a restriction on freedom of expression.
h. The right to freedom of expression applies “regardless of frontiers” and jamming of
signals from a broadcaster based in another jurisdiction, or the withdrawal of
rebroadcasting rights in relation to that broadcaster’s programmes, is legitimate only
where the content disseminated by that broadcaster has been held by a court of law or
another independent, authoritative and impartial oversight body to be in serious and
persistent breach of a legitimate restriction on content (i.e. one that meets the
conditions of paragraph 1(a)) and other means of addressing the problem, including
by contacting the relevant authorities of the host State, have proven to be
demonstrably ineffective.

2. Standards on Disinformation and Propaganda:
a. General prohibitions on the dissemination of information based on vague and
ambiguous ideas, including “false news” or “non-objective information”, are
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incompatible with international standards for restrictions on freedom of expression,
as set out in paragraph 1(a), and should be abolished.
b. Criminal defamation laws are unduly restrictive and should be abolished. Civil law
rules on liability for false and defamatory statements are legitimate only if defendants
are given a full opportunity and fail to prove the truth of those statements and also
benefit from other defences, such as fair comment.
c. State actors should not make, sponsor, encourage or further disseminate statements
which they know or reasonably should know to be false (disinformation) or which
demonstrate a reckless disregard for verifiable information (propaganda).
d. State actors should, in accordance with their domestic and international legal
obligations and their public duties, take care to ensure that they disseminate reliable
and trustworthy information, including about matters of public interest, such as the
economy, public health, security and the environment.

3. Enabling Environment for Freedom of Expression:
a. States have a positive obligation to promote a free, independent and diverse
communications environment, including media diversity, which is a key means of
addressing disinformation and propaganda.
b. States should establish a clear regulatory framework for broadcasters which is
overseen by a body which is protected against political and commercial interference
or pressure and which promotes a free, independent and diverse broadcasting sector.
c. States should ensure the presence of strong, independent and adequately resourced
public service media, which operate under a clear mandate to serve the overall public
interest and to set and maintain high standards of journalism.
d. States should put in place other measures to promote media diversity which may
include, as warranted by the situation, some or all of the following: i. Providing
subsidies or other forms of financial or technical support for the production of diverse,
quality media content; ii. Rules prohibiting undue concentration of media ownership;
and iii. Rules requiring media outlets to be transparent about their ownership
structures.
e. States should take measures to promote media and digital literacy, including by
covering these topics as part of the regular school curriculum and by engaging with
civil society and other stakeholders to raise awareness about these issues.
f. States should consider other measures to promote equality, non-discrimination,
inter-cultural understanding and other democratic values, including with a view to
addressing the negative effects of disinformation and propaganda.

4. Intermediaries
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a. Where intermediaries intend to take action to restrict third party content (such as
deletion or moderation) which goes beyond legal requirements, they should adopt
clear, pre-determined policies governing those actions. Those policies should be based
on objectively justifiable criteria rather than ideological or political goals and should,
where possible, be adopted after consultation with their users.
b. Intermediaries should take effective measures to ensure that their users can both
easily access and understand any policies and practices, including terms of service,
they have in place for actions covered by paragraph 4(a), including detailed
information about how they are enforced, where relevant by making available clear,
concise and easy to understand summaries of or explanatory guides to those policies
and practices.
c. In taking actions covered by paragraph 4(a), intermediaries should respect
minimum due process guarantees including by notifying users promptly when content
which they created, uploaded or host may be subject to a content action and giving the
user an opportunity to contest that action, subject only to legal or reasonable practical
constraints, by scrutinising claims under such policies carefully before taking action
and by applying measures consistently.
d. The standards outlined in paragraph 4(b) should, subject only to legitimate
competitive or operational needs, also be applied to any automated processes (whether
algorithmic or
otherwise) run by intermediaries for taking action either in relation to third party
content or their own content.
e. Intermediaries should support the research and development of appropriate
technological solutions to disinformation and propaganda which users may apply on a
voluntary basis. They should cooperate with initiatives that offer fact-checking
services to users and review their advertising models to ensure that they do not
adversely impact diversity of opinions and ideas.

5. Journalists and Media Outlets
a. The media and journalists should, as appropriate, support effective systems of self
regulation whether at the level of specific media sectors (such as press complaints
bodies) or at the level of individual media outlets (ombudsmen or public editors)
which include standards on striving for accuracy in the news, including by offering a
right of correction and/or reply to address inaccurate statements in the media.
b. Media outlets should consider including critical coverage of disinformation and
propaganda as part of their news services in line with their watchdog role in society,
particularly during elections and regarding debates on matters of public interest.
6. Stakeholders cooperation
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a. All stakeholders – including intermediaries, media outlets, civil society and
academia – should be supported in developing participatory and transparent initiatives
for creating a better understanding of the impact of disinformation and propaganda on
democracy, freedom of expression, journalism and civic space, as well as appropriate
responses to these phenomena.
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