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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στην ψηφιακή εποχή, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο αποτελεί βασικό στοιχείο για την 
οικονομική ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για την 
ακεραιότητα των ελεύθερων και δημοκρατικών κοινωνιών μας και τις διεργασίες στις οποίες 
αυτές στηρίζονται. Η διασφάλιση υψηλού επιπέδου ανθεκτικότητας στον κυβερνοχώρο σε 
ολόκληρη την ΕΕ είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την παγίωση της εμπιστοσύνης των 
καταναλωτών απέναντι στην ψηφιακή ενιαία αγορά και για την περαιτέρω ανάπτυξη μιας πιο 
καινοτόμου και ανταγωνιστικής Ευρώπης.

Χωρίς αμφιβολία, οι απειλές στον κυβερνοχώρο και οι κυβερνοεπιθέσεις σε παγκόσμιο 
επίπεδο – όπως οι «WannaCry» και «Meltdown» – είναι θέματα αυξανόμενης σημασίας στην 
ολοένα και πιο ψηφιοποιημένη κοινωνία μας. Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρομέτρου του 
Ιουλίου 2017, το 87 % των ερωτηθέντων θεωρούν το κυβερνοέγκλημα «ως σημαντική 
πρόκληση για την εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ» και οι περισσότεροι από αυτούς «ανησυχούν 
για τις διάφορες μορφές κυβερνοεγκλήματος». Επιπλέον, από τις αρχές του 2016, πάνω από 
4.000 επιθέσεις απόσπασης λύτρων (ransom-ware) σημειώνονται καθημερινά σε ολόκληρο 
τον κόσμο, μια αύξηση της τάξης του 300 % από το 2015, με θύματα το 80 % των 
επιχειρήσεων της ΕΕ. Αυτά τα γεγονότα και πορίσματα καταδεικνύουν την ανάγκη να γίνει η 
ΕΕ πιο ανθεκτική και αποτελεσματική στον αγώνα κατά των κυβερνοεπιθέσεων και να 
αυξήσει τις ικανότητές της ώστε να προστατεύει καλύτερα τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και 
τους δημόσιους οργανισμούς της Ευρώπης.

Ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών 
(οδηγίας NIS), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για 
την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, παρουσίασε έναν κανονισμό που αποσκοπεί στην 
περαιτέρω ενίσχυση της ανθεκτικότητας, αποτροπής και άμυνας της ΕΕ στον κυβερνοχώρο. 
Στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η Επιτροπή υπέβαλε την «πράξη για την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο», που βασίζεται σε δύο πυλώνες: 

μόνιμη και ισχυρότερη εντολή στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και 
Πληροφοριών (ENISA) για να συνδράμει τα κράτη μέλη με σκοπό την αποτελεσματική 
πρόληψη και αντιμετώπιση των κυβερνοεπιθέσεων και 2) δημιουργία ενός πλαισίου 
πιστοποίησης ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια, ώστε τα προϊόντα και οι υπηρεσίες ΤΠΕ να είναι 
ασφαλή στον κυβερνοχώρο.

Σε γενικές γραμμές, ο εισηγητής επικροτεί την προσέγγιση που προτείνει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και που ιδίως ευνοεί την εισαγωγή συστημάτων πιστοποίησης σε επίπεδο ΕΕ για 
την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, με σκοπό την βελτίωση του επιπέδου ασφαλείας των 
προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ και την αποφυγή του δαπανηρού κατακερματισμού της 
ενιαίας αγοράς σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα. Έστω και αν, αρχικά, πρέπει να παραμείνει 
προαιρετικό, ο εισηγητής ελπίζει ότι ένα πλαίσιο ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και 
τις σχετικές διαδικασίες πιστοποίησης θα καταστεί απαραίτητο εργαλείο προκειμένου να 
αυξηθεί η εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας και των χρηστών και να βελτιωθεί το επίπεδο 
ασφαλείας των προϊόντων και υπηρεσιών που κυκλοφορούν στην ενιαία αγορά. 

Πράγματι, ο εισηγητής είναι εξίσου πεπεισμένος ότι πολλά σημεία της πρότασης θα πρέπει 
να αποσαφηνιστούν και να βελτιωθούν: 
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 Πρώτον, η αυξημένη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων στα διάφορα 
στάδια του συστήματος διακυβέρνησης για την προετοιμασία των υποψηφίων 
συστημάτων πιστοποίησης από τον ENISA: κατά την άποψη του εισηγητή, είναι 
σημαντικό να συμμετέχουν επίσημα οι πλέον ενδιαφερόμενοι φορείς, όπως ο κλάδος 
των ΤΠΕ, οι οργανώσεις καταναλωτών, οι ΜΜΕ, οι οργανισμοί τυποποίησης και οι 
τομεακοί οργανισμοί της ΕΕ κ.λπ., και να τους δοθεί η δυνατότητα να προτείνουν νέα 
υποψήφια συστήματα, να συμβουλεύουν τον ENISA με βάση την εμπειρογνωμοσύνη 
τους, ή να συνεργάζονται με τον ENISA στην προετοιμασία ενός υποψήφιου 
συστήματος.

 Δεύτερον, υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης του συντονιστικού ρόλου της ευρωπαϊκής 
ομάδας πιστοποίησης της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο (απαρτιζόμενη από τις 
εθνικές αρχές, και υποστηριζόμενη από Επιτροπή και ENISA) με τα πρόσθετα 
καθήκοντα της παροχής στρατηγικής καθοδήγησης και της εκπόνησης ενός 
προγράμματος εργασίας για τις κοινές δράσεις που πρέπει να αναληφθούν σε 
επίπεδο Ένωσης στον τομέα της πιστοποίησης, καθώς και της κατάρτισης και 
τακτικής ενημέρωσης ενός καταλόγου προτεραιοτήτων με προϊόντα και 
υπηρεσίες ΤΠΕ που εκτιμά πως ένα ευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης για την 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο χρειάζεται.

 Ο εισηγητής πιστεύει θερμά ότι θα πρέπει να αποφεύγεται η πρακτική της «έρευνας 
αγοράς» («shopping») για πιστοποιήσεις ΕΕ με τον τρόπο που έχει ήδη συμβεί σε 
άλλους τομείς. Οι διατάξεις παρακολούθησης και επιτήρησης τόσο του ENISA 
όσο και των εθνικών εποπτικών αρχών πιστοποίησης θα πρέπει να καταστούν 
σημαντικά αυστηρότερες, ώστε να διασφαλιστεί ότι ένα ευρωπαϊκό πιστοποιητικό 
που έχει εκδοθεί σε ένα κράτος μέλος θα έχει τα ίδια πρότυπα και απαιτήσεις με 
εκείνο που εκδίδεται σε άλλο κράτος μέλος. Ως εκ τούτου, προτείνει:

1) να ενισχυθούν οι εποπτικές αρμοδιότητες του ENISA: μαζί με την ομάδα 
πιστοποίησης, ο ENISA να διενεργεί αξιολογήσεις των διαδικασιών που 
θεσπίζουν οι αρμόδιες για την έκδοση των πιστοποιητικών ΕΕ αρχές·

2) οι εθνικές εποπτικές αρχές πιστοποίησης να διενεργούν περιοδικές 
αξιολογήσεις (τουλάχιστον ανά διετία) των πιστοποιητικών ΕΕ που εκδίδονται 
από οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης· 

3) να θεσπιστούν από την ομάδα κοινά δεσμευτικά κριτήρια που θα ορίζουν 
την κλίμακα, το πεδίο εφαρμογής και τη συχνότητα των προβλεπόμενων στο 
σημείο 2 αξιολογήσεων που οι εθνικές εποπτικές αρχές πιστοποίησης θα 
πρέπει να διενεργούν. 

 Ο εισηγητής εκτιμά πως για πιστοποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ που 
απευθύνονται σε τελικούς χρήστες, θα πρέπει να καθιερωθεί ένα υποχρεωτικό σήμα 
εμπιστοσύνης ΕΕ. Το σήμα αυτό θα μπορούσε να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση 
του κοινού σχετικά με την κυβερνοασφάλεια και να δώσει ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις με καλά διαπιστευτήρια κυβερνοασφάλειας.

 Ο εισηγητής συμφωνεί με την ενιαία και εναρμονισμένη προσέγγιση που υιοθετεί η 
Επιτροπή, όμως είναι πεπεισμένος ότι αυτή θα πρέπει να είναι πιο ευέλικτη και να 
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προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες και τα τρωτά σημεία του κάθε προϊόντος ή της 
κάθε υπηρεσίας – και όχι να έχουμε προσέγγιση «one size». Ως εκ τούτου, ο 
εισηγητής εκτιμά πως τα επίπεδα διασφάλισης θα πρέπει να μετονομαστούν και να 
χρησιμοποιούνται λαμβάνοντας επίσης υπόψη την προβλεπόμενη χρήση των 
προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ. Ομοίως, η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών θα 
πρέπει να καθορίζεται ανάλογα με το σύστημα.

 Κάθε σύστημα πιστοποίησης θα πρέπει να σχεδιαστεί κατά τρόπο που να δίνει 
κίνητρο και να ενθαρρύνει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ενός τομέα να 
αναπτύξουν και να υιοθετήσουν πρότυπα ασφαλείας, τεχνικές προδιαγραφές και 
βασικές αρχές για ασφάλεια βάσει σχεδιασμού και προστασία ιδιωτικής ζωής 
βάσει σχεδιασμού, σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής του προϊόντος ή της 
υπηρεσίας. 
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της 
τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τα συστήματα δικτύου και 
πληροφοριών και τα δίκτυα και οι 
υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών 
διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο για την 
κοινωνία και αποτελούν κεντρικό πυλώνα 
της οικονομικής ανάπτυξης. Η τεχνολογία 
πληροφοριών και επικοινωνιών ενισχύει τα 
σύνθετα συστήματα που στηρίζουν τις 
κοινωνικές δραστηριότητες, επιτρέπουν τη 
συνεχή λειτουργία των οικονομιών μας σε 
βασικούς τομείς όπως της υγείας, της 
ενέργειας, των οικονομικών και των 
μεταφορών, και στηρίζουν ειδικότερα τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(1) Τα συστήματα δικτύου και 
πληροφοριών και τα δίκτυα και οι 
υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών 
διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο για την 
κοινωνία και αποτελούν κεντρικό πυλώνα 
της οικονομικής ανάπτυξης. Η τεχνολογία 
πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
ενισχύει τα σύνθετα συστήματα που 
στηρίζουν τις καθημερινές κοινωνικές 
δραστηριότητες, επιτρέπουν τη συνεχή 
λειτουργία των οικονομιών μας σε 
βασικούς τομείς όπως της υγείας, της 
ενέργειας, των οικονομικών και των 
μεταφορών, και στηρίζουν ειδικότερα τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η χρήση συστημάτων δικτύου και 
πληροφοριών από τους πολίτες, τις 
επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις σε όλη 
την Ένωση είναι σήμερα ευρύτατα 
διαδεδομένη. Η ψηφιοποίηση και η 
συνδεσιμότητα καθίστανται πλέον βασικά 
χαρακτηριστικά στην περίπτωση ολοένα 
και περισσότερων προϊόντων και 
υπηρεσιών και με την έλευση του 
διαδικτύου των πραγμάτων, εκατομμύρια, 
αν όχι δισεκατομμύρια, συνδεδεμένες 

(2) Η χρήση συστημάτων δικτύου και 
πληροφοριών από τους πολίτες, τις 
επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις σε όλη 
την Ένωση είναι σήμερα ευρύτατα 
διαδεδομένη. Η ψηφιοποίηση και η 
συνδεσιμότητα καθίστανται πλέον βασικά 
χαρακτηριστικά στην περίπτωση ολοένα 
και περισσότερων προϊόντων και 
υπηρεσιών και με την έλευση του 
διαδικτύου των πραγμάτων, εκατομμύρια, 
αν όχι δισεκατομμύρια, συνδεδεμένες 
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ψηφιακές συσκευές αναμένεται να 
χρησιμοποιούνται στην ΕΕ κατά την 
επόμενη δεκαετία. Αν και ολοένα 
μεγαλύτερος αριθμός συσκευών είναι 
συνδεδεμένες στο διαδίκτυο, η ασφάλεια 
και η ανθεκτικότητα δεν αποτελούν 
χαρακτηριστικά που διαθέτουν επαρκώς 
από τον σχεδιασμό τους, με αποτέλεσμα 
την ανεπαρκή ασφάλειά τους στον 
κυβερνοχώρο. Στο πλαίσιο αυτό, η 
περιορισμένη χρήση της πιστοποίησης 
οδηγεί σε ανεπαρκείς πληροφορίες για 
τους χρήστες από οργανώσεις και τους 
μεμονωμένους χρήστες σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο των προϊόντων και των 
υπηρεσιών ΤΠΕ, με αποτέλεσμα την 
υπονόμευση της εμπιστοσύνης στις 
ψηφιακές λύσεις.

ψηφιακές συσκευές αναμένεται να 
χρησιμοποιούνται στην ΕΕ κατά την 
επόμενη δεκαετία. Αν και ολοένα 
μεγαλύτερος αριθμός συσκευών είναι 
συνδεδεμένες στο διαδίκτυο, η ασφάλεια 
και η ανθεκτικότητα δεν αποτελούν 
χαρακτηριστικά που διαθέτουν επαρκώς 
από τον σχεδιασμό τους, με αποτέλεσμα 
την ανεπαρκή ασφάλειά τους στον 
κυβερνοχώρο. Στο πλαίσιο αυτό, η 
περιορισμένη χρήση της πιστοποίησης 
οδηγεί σε ανεπαρκείς πληροφορίες για 
τους χρήστες από οργανώσεις και τους 
μεμονωμένους χρήστες σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο των προϊόντων και των 
υπηρεσιών ΤΠΕ, με αποτέλεσμα την 
υπονόμευση της εμπιστοσύνης στις 
ψηφιακές λύσεις, η οποία όμως είναι 
αναγκαία για τη δημιουργία της 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η αυξημένη ψηφιοποίηση και 
συνδεσιμότητα οδηγούν σε αυξημένους 
κινδύνους για την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο, με αποτέλεσμα να 
καθίσταται η κοινωνία εν γένει πιο 
ευάλωτη σε απειλές τους κυβερνοχώρου 
και να οξύνονται οι κίνδυνοι που 
αντιμετωπίζουν τα φυσικά πρόσωπα, 
συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων 
προσώπων όπως τα παιδιά. Προκειμένου 
να μετριαστεί ο εν λόγω κίνδυνος για την 
κοινωνία, πρέπει να αναληφθούν όλες οι 
απαραίτητες ενέργειες για τη βελτίωση της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο της ΕΕ με 
σκοπό την καλύτερη προστασία των 
συστημάτων δικτύου και πληροφοριών, 
των δικτύων τηλεπικοινωνιών, των 
ψηφιακών προϊόντων, υπηρεσιών και 
συσκευών που χρησιμοποιούν οι πολίτες, 

(3) Η αυξημένη ψηφιοποίηση και 
συνδεσιμότητα οδηγούν σε σημαντικά 
αυξημένους κινδύνους για την ασφάλεια 
στον κυβερνοχώρο, με αποτέλεσμα να 
καθίσταται η κοινωνία εν γένει πιο 
ευάλωτη σε απειλές τους κυβερνοχώρου 
και να οξύνονται οι κίνδυνοι που 
αντιμετωπίζουν τα φυσικά πρόσωπα, 
συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων 
προσώπων όπως τα παιδιά. Η 
μετασχηματιστική ικανότητα της 
τεχνητής νοημοσύνης και η εκμάθηση 
μηχανής θα αξιοποιηθούν από την 
κοινωνία γενικότερα, αλλά και από τους 
εγκληματίες του κυβερνοχώρου.
Προκειμένου να μετριαστούν αυτοί οι 
κίνδυνοι για την κοινωνία, πρέπει να 
αναληφθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες 
για τη βελτίωση της ασφάλειας απέναντι 
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οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις – από 
τις ΜΜΕ έως τους διαχειριστές υποδομών 
ζωτικής σημασίας – από τις απειλές στον 
κυβερνοχώρο.

σε κυβερνοεπιθέσεις στην ΕΕ με σκοπό 
την καλύτερη προστασία των συστημάτων 
δικτύου και πληροφοριών, των δικτύων 
τηλεπικοινωνιών, των ψηφιακών 
προϊόντων, υπηρεσιών και συσκευών που 
χρησιμοποιούν οι πολίτες, οι κυβερνήσεις 
και οι επιχειρήσεις – από τις ΜΜΕ έως 
τους διαχειριστές υποδομών ζωτικής 
σημασίας – από τις απειλές στον 
κυβερνοχώρο.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο 
παρουσιάζουν αύξηση και μια 
συνδεδεμένη οικονομία και κοινωνία που 
είναι πιο ευάλωτη σε απειλές και επιθέσεις 
στον κυβερνοχώρο χρειάζεται ισχυρότερη 
άμυνα. Ωστόσο, αν και οι επιθέσεις στον 
κυβερνοχώρο είναι συνήθως 
διασυνοριακές, τα πολιτικά μέτρα που 
λαμβάνουν οι αρχές για την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο και οι αρμοδιότητες 
επιβολής του νόμου έχουν κυρίως εθνικό 
χαρακτήρα. Τα μεγάλης κλίμακας 
συμβάντα στον κυβερνοχώρο θα 
μπορούσαν να διαταράξουν την παροχή 
βασικών υπηρεσιών σε όλη την ΕΕ. Για να 
αντιμετωπιστούν οι επιθέσεις αυτές 
απαιτείται αποτελεσματική απόκριση και 
διαχείριση κρίσεων σε επίπεδο ΕΕ, με 
βάση ειδικές πολιτικές και ευρύτερα μέσα 
διασφάλισης της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης 
και αμοιβαίας συνδρομής. Επιπλέον, η 
τακτική εκτίμηση της κατάστασης της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και της 
ανθεκτικότητας στην Ένωση με βάση 
αξιόπιστα ενωσιακά δεδομένα, καθώς και 
η συστηματική πρόβλεψη των 
μελλοντικών εξελίξεων, προκλήσεων και 
απειλών, τόσο σε ενωσιακό όσο και σε 
παγκόσμιο επίπεδο, είναι σημαντική για 
τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής, τη 

(4) Οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο 
παρουσιάζουν αύξηση και μια 
συνδεδεμένη οικονομία και κοινωνία που 
είναι πιο ευάλωτη σε απειλές και επιθέσεις 
στον κυβερνοχώρο χρειάζεται ισχυρότερη 
και ασφαλέστερη άμυνα. Ωστόσο, αν και 
οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο είναι 
συνήθως διασυνοριακές, τα πολιτικά μέτρα 
που λαμβάνουν οι αρχές για την ασφάλεια 
στον κυβερνοχώρο και οι αρμοδιότητες 
επιβολής του νόμου έχουν κυρίως εθνικό 
χαρακτήρα. Τα μεγάλης κλίμακας 
συμβάντα στον κυβερνοχώρο θα 
μπορούσαν να διαταράξουν την παροχή 
βασικών υπηρεσιών σε όλη την ΕΕ. Για να 
αντιμετωπιστούν οι επιθέσεις αυτές 
απαιτείται αποτελεσματική απόκριση και 
διαχείριση κρίσεων σε επίπεδο ΕΕ, με 
βάση ειδικές πολιτικές και ευρύτερα μέσα 
διασφάλισης της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης 
και αμοιβαίας συνδρομής. Επιπλέον, η 
τακτική εκτίμηση της κατάστασης της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και της 
ανθεκτικότητας στην Ένωση με βάση 
αξιόπιστα ενωσιακά δεδομένα, καθώς και 
η συστηματική πρόβλεψη των 
μελλοντικών εξελίξεων, προκλήσεων και 
απειλών, τόσο σε ενωσιακό όσο και σε 
παγκόσμιο επίπεδο, είναι σημαντική για 
τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής, τη 
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βιομηχανία και τους χρήστες. βιομηχανία και τους χρήστες.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Ενόψει των αυξημένων 
προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ένωση 
στον τομέα της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο, υπάρχει ανάγκη για 
ολοκληρωμένη σειρά μέτρων που 
βασίζονται σε προηγούμενες δράσεις της 
Ένωσης και ευνοούν τους 
αλληλοενισχυόμενους στόχους. Σε αυτά 
περιλαμβάνεται η ανάγκη περαιτέρω 
αύξησης των ικανοτήτων και της 
ετοιμότητας των κρατών μελών και των 
επιχειρήσεων, καθώς και η ανάγκη 
βελτίωσης της συνεργασίας και του 
συντονισμού σε όλα τα κράτη μέλη και τα 
θεσμικά και λοιπά όργανα και τους 
οργανισμούς της ΕΕ. Επιπλέον, δεδομένης 
της διασυνοριακής φύσης των απειλών 
στον κυβερνοχώρο, υπάρχει ανάγκη 
αύξησης των ικανοτήτων σε επίπεδο 
Ένωσης που θα μπορούσαν να 
συμπληρώσουν τη δράση των κρατών 
μελών, ιδίως στην περίπτωση των μεγάλης 
κλίμακας διασυνοριακών συμβάντων και 
κρίσεων στον κυβερνοχώρο. Απαιτούνται 
επίσης επιπλέον προσπάθειες για την 
αύξηση της ευαισθητοποίησης των 
πολιτών και των επιχειρήσεων σε 
ζητήματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. 
Επιπλέον, θα πρέπει να βελτιωθεί 
περαιτέρω η εμπιστοσύνη στην ψηφιακή 
ενιαία αγορά με την προσφορά διαφανών 
πληροφοριών σχετικά με το επίπεδο 
ασφάλειας των προϊόντων και των 
υπηρεσιών ΤΠΕ. Σε αυτό μπορεί να 
συμβάλει η πιστοποίηση σε επίπεδο ΕΕ, με 
την παροχή κοινών απαιτήσεων ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο και κριτηρίων 
αξιολόγησης για όλες τις εθνικές αγορές 

(5) Ενόψει των αυξημένων 
προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ένωση 
στον τομέα της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο, υπάρχει ανάγκη για 
ολοκληρωμένη σειρά μέτρων που 
βασίζονται σε προηγούμενες δράσεις της 
Ένωσης και ευνοούν τους 
αλληλοενισχυόμενους στόχους. Σε αυτά 
περιλαμβάνεται η ανάγκη περαιτέρω 
αύξησης των ικανοτήτων και της 
ετοιμότητας των κρατών μελών και των 
επιχειρήσεων, καθώς και η ανάγκη 
βελτίωσης της συνεργασίας και του 
συντονισμού σε όλα τα κράτη μέλη και τα 
θεσμικά και λοιπά όργανα και τους 
οργανισμούς της ΕΕ. Επιπλέον, δεδομένης 
της διασυνοριακής φύσης των απειλών 
στον κυβερνοχώρο, υπάρχει ανάγκη 
αύξησης των ικανοτήτων σε επίπεδο 
Ένωσης που θα μπορούσαν να 
συμπληρώσουν τη δράση των κρατών 
μελών, ιδίως στην περίπτωση των μεγάλης 
κλίμακας διασυνοριακών συμβάντων και 
κρίσεων στον κυβερνοχώρο. Απαιτούνται 
επίσης επιπλέον προσπάθειες για την 
αύξηση της ευαισθητοποίησης των 
πολιτών και των επιχειρήσεων σε 
ζητήματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. 
Επιπλέον, δεδομένου ότι τα συμβάντα 
ασφαλείας στον κυβερνοχώρο 
υποσκάπτουν την εμπιστοσύνη προς τους 
παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών και προς 
την ίδια την ψηφιακή ενιαία αγορά, ιδίως 
μεταξύ των καταναλωτών, θα πρέπει η 
εμπιστοσύνη να αυξηθεί περαιτέρω με 
την προσφορά διαφανών πληροφοριών 
σχετικά με το επίπεδο ασφάλειας των 
προϊόντων και των υπηρεσιών ΤΠΕ. Σε 
αυτό μπορεί να συμβάλει η τυποποιημένη 
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και τους τομείς. πιστοποίηση σε επίπεδο ΕΕ, βάσει 
ευρωπαϊκών ή διεθνών προτύπων και με 
την παροχή κοινών απαιτήσεων ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο και κριτηρίων 
αξιολόγησης για όλες τις εθνικές αγορές 
και τους τομείς. Παράλληλα με την 
πιστοποίηση σε επίπεδο Ένωσης, υπάρχει 
μια σειρά εθελοντικών μέτρων τα οποία ο 
ιδιωτικός τομέας θα πρέπει ο ίδιος να 
λάβει ώστε να αυξηθεί η εμπιστοσύνη 
στην ασφάλεια των προϊόντων και 
υπηρεσιών ΤΠΕ, λόγω ειδικότερα της 
αυξανόμενης προσφοράς συσκευών του 
Διαδικτύου των Πραγμάτων. Για 
παράδειγμα, θα πρέπει να γίνεται 
αποτελεσματικότερη χρήση της 
κρυπτοθέτησης και άλλων τεχνολογιών, 
ώστε να αποτρέπονται με επιτυχία 
κυβερνοεπιθέσεις όπως το blockchain, 
προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια 
των δεδομένων και των επικοινωνιών του 
τελικού χρήστη και η εν γένει ασφάλεια 
των συστημάτων δικτύου και 
πληροφοριών στην Ένωση.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Αν και η πιστοποίηση και οι άλλες 
μορφές αξιολόγησης του βαθμού 
συμμόρφωσης των ΤΠΕ, διαδικασιών, 
προϊόντων και υπηρεσιών έχουν 
σημαντικό ρόλο, η βελτίωση του επιπέδου 
κυβερνοασφάλειας απαιτεί μια 
πολυδιάστατη προσέγγιση που να 
καλύπτει ανθρώπους, διαδικασίες και 
τεχνολογίες. Η ΕΕ θα πρέπει επίσης να 
συνεχίσει να δίνει μεγάλη έμφαση και να 
προάγει τις προσπάθειες και σε άλλα 
πεδία, που συμπεριλαμβάνουν την 
διαπαιδαγώγηση σε θέματα 
κυβερνοασφάλειας, την κατάρτιση και 
την ανάπτυξη δεξιοτήτων· την 
ευαισθητοποίηση των εταιρειών σε 
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εκτελεστικό και διοικητικό επίπεδο· την 
προαγωγή της εθελοντικής ανταλλαγής 
πληροφοριών σχετικά με κυβερνοαπειλές· 
και την αλλαγή τακτικής της ΕΕ από 
αντιδραστική σε προορατική, ώστε να 
αντιμετωπίζει τις απειλές δίνοντας 
έμφαση στην πρόληψη των επιτυχών 
κυβερνοεπιθέσεων.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η Ένωση έχει λάβει ήδη σημαντικά 
μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο και την ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης στις ψηφιακές τεχνολογίες. 
Το 2013 θεσπίστηκε Στρατηγική της ΕΕ 
για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο με 
σκοπό τον προσανατολισμό των μέτρων 
πολιτικής της Ένωσης έναντι των απειλών 
και των κινδύνων για την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο. Στο πλαίσιο της 
προσπάθειάς της να προστατέψει καλύτερα 
τους Ευρωπαίους στο διαδίκτυο, η Ένωση 
θέσπισε το 2016 την πρώτη νομοθετική 
πράξη στον τομέα της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο, την οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 
σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο 
ασφάλειας συστημάτων δικτύου και 
πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση 
(εφεξής η «οδηγία NIS»). Η οδηγία NIS 
θέσπισε απαιτήσεις σχετικά με τις 
ικανότητες σε εθνικό επίπεδο στον τομέα 
της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και τους 
πρώτους μηχανισμούς ενίσχυσης της 
στρατηγικής και επιχειρησιακής 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών 
και θέσπισε υποχρεώσεις όσον αφορά 
μέτρα ασφάλειας και κοινοποιήσεις 
συμβάντων σε διάφορους τομείς που είναι 
ζωτικής σημασίας για την οικονομία και 
την κοινωνία, όπως αυτοί της ενέργειας, 
των μεταφορών, της ύδρευσης, των 
τραπεζών, των υποδομών 

(7) Η Ένωση έχει λάβει ήδη σημαντικά 
μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο και την ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης στις ψηφιακές τεχνολογίες. 
Το 2013 θεσπίστηκε Στρατηγική της ΕΕ 
για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο με 
σκοπό τον προσανατολισμό των μέτρων 
πολιτικής της Ένωσης έναντι των απειλών 
και των κινδύνων για την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο. Στο πλαίσιο της 
προσπάθειάς της να προστατέψει καλύτερα 
τους Ευρωπαίους στο διαδίκτυο, η Ένωση 
θέσπισε το 2016 την πρώτη νομοθετική 
πράξη στον τομέα της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο, την οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 
σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο 
ασφάλειας συστημάτων δικτύου και 
πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση 
(εφεξής η «οδηγία NIS»). Η οδηγία NIS, 
της οποίας η επιτυχία θα εξαρτηθεί σε 
μεγάλο βαθμό από την αποτελεσματική 
εφαρμογή της από τα κράτη μέλη,
θέσπισε απαιτήσεις σχετικά με τις 
ικανότητες σε εθνικό επίπεδο στον τομέα 
της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και τους 
πρώτους μηχανισμούς ενίσχυσης της 
στρατηγικής και επιχειρησιακής 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών 
και θέσπισε υποχρεώσεις όσον αφορά 
μέτρα ασφάλειας και κοινοποιήσεις 
συμβάντων σε διάφορους τομείς που είναι 
ζωτικής σημασίας για την οικονομία και 
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χρηματοπιστωτικών αγορών, της υγείας, 
της ψηφιακής υποδομής, καθώς και των 
βασικών παρόχων ψηφιακών υπηρεσιών 
(μηχανές αναζήτησης, υπηρεσίες 
νεφοϋπολογιστικής και επιγραμμικές 
αγορές). Στον ENISA ανατέθηκε κεντρικός 
ρόλος στην στήριξη της εφαρμογής της εν 
λόγω οδηγίας. Επιπλέον, σημαντική 
προτεραιότητα του ευρωπαϊκού 
θεματολογίου για την ασφάλεια είναι η 
αποτελεσματική καταπολέμηση του 
ηλεκτρονικού εγκλήματος, συμβάλλοντας 
έτσι στον συνολικό στόχο της επίτευξης 
υψηλού επιπέδου ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο.

την κοινωνία, όπως αυτοί της ενέργειας, 
των μεταφορών, της ύδρευσης, των 
τραπεζών, των υποδομών 
χρηματοπιστωτικών αγορών, της υγείας, 
της ψηφιακής υποδομής, καθώς και των 
βασικών παρόχων ψηφιακών υπηρεσιών 
(μηχανές αναζήτησης, υπηρεσίες 
νεφοϋπολογιστικής και επιγραμμικές 
αγορές). Στον ENISA ανατέθηκε κεντρικός 
ρόλος στην στήριξη της εφαρμογής της εν 
λόγω οδηγίας. Επιπλέον, σημαντική 
προτεραιότητα του ευρωπαϊκού 
θεματολογίου για την ασφάλεια είναι η 
αποτελεσματική καταπολέμηση του 
ηλεκτρονικού εγκλήματος, συμβάλλοντας 
έτσι στον συνολικό στόχο της επίτευξης 
υψηλού επιπέδου ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Δεδομένων των αυξανόμενων 
προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ένωση 
στον τομέα της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο, θα πρέπει να αυξηθούν οι 
χρηματοδοτικοί και οι ανθρώπινοι πόροι 
του Οργανισμού, κατ’ αντιστοιχία προς 
τον ενισχυμένο ρόλο και τα αυξημένα 
καθήκοντά του και την καθοριστική του 
θέση στο οικοσύστημα των οργανισμών 
που προασπίζονται το ευρωπαϊκό ψηφιακό 
οικοσύστημα.

(11) Δεδομένων των αυξανόμενων 
απειλών και προκλήσεων που 
αντιμετωπίζει η Ένωση στον τομέα της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, θα πρέπει 
να αυξηθούν οι χρηματοδοτικοί και οι 
ανθρώπινοι πόροι του Οργανισμού, κατ’ 
αντιστοιχία προς τον ενισχυμένο ρόλο και 
τα αυξημένα καθήκοντά του και την 
καθοριστική του θέση στο οικοσύστημα 
των οργανισμών που προασπίζονται το 
ευρωπαϊκό ψηφιακό οικοσύστημα.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Ο Οργανισμός θα πρέπει να 
συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση του 

(28) Ο Οργανισμός θα πρέπει να 
συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση του 
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κοινού σχετικά με τους κινδύνους που 
σχετίζονται με την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο και να παρέχει καθοδήγηση 
όσον αφορά τις ορθές πρακτικές για 
μεμονωμένους χρήστες στοχεύοντας σε 
πολίτες και οργανώσεις. Ο Οργανισμός θα 
πρέπει επίσης να συμβάλλει στην 
προώθηση βέλτιστων πρακτικών και 
λύσεων σε επίπεδο ατόμων και 
οργανώσεων, συλλέγοντας και αναλύοντας 
δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά 
με σημαντικά συμβάντα, και 
συντάσσοντας εκθέσεις, με σκοπό αφενός 
την παροχή καθοδήγησης σε επιχειρήσεις 
και πολίτες και αφετέρου τη βελτίωση του 
συνολικού επιπέδου ετοιμότητας και 
ανθεκτικότητας. Επιπλέον, ο Οργανισμός 
θα πρέπει να διοργανώνει, σε συνεργασία 
με τα κράτη μέλη και τα θεσμικά και λοιπά 
όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, 
τακτικές εκστρατείες προβολής και 
ενημέρωσης του κοινού που θα 
απευθύνονται στους τελικούς χρήστες, με 
στόχο την προώθηση ασφαλέστερων 
ατομικών συμπεριφορών στον 
κυβερνοχώρο και την ευαισθητοποίηση 
σχετικά με τις πιθανές απειλές στον 
κυβερνοχώρο, συμπεριλαμβανομένων 
ηλεκτρονικών εγκλημάτων, όπως επιθέσεις 
ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing), τα
δίκτυα υπολογιστών που έχουν προσβληθεί 
από προγράμματα ρομπότ (botnet), η 
χρηματοπιστωτική και τραπεζική απάτη, 
καθώς και με βασικές συμβουλές για την 
πιστοποίηση γνησιότητας και την 
προστασία των δεδομένων. Ο Οργανισμός 
θα πρέπει να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο 
στην επιτάχυνση της ευαισθητοποίησης 
των τελικών χρηστών ως προς την 
ασφάλεια των συσκευών.

κοινού σχετικά με τους κινδύνους που 
σχετίζονται με την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο και να παρέχει καθοδήγηση 
όσον αφορά τις ορθές πρακτικές για 
μεμονωμένους χρήστες στοχεύοντας σε 
πολίτες και οργανώσεις. Ο Οργανισμός θα 
πρέπει επίσης να συμβάλλει στην 
προώθηση βέλτιστων πρακτικών και 
λύσεων κυβερνο-υγιεινής , ήτοι απλώς 
μέτρων ρουτίνας όπως η πολυεπίπεδη 
πιστοποίηση γνησιότητας, οι 
αναβαθμίσεις, η κρυπτοθέτηση και η 
διαχείριση πρόσβασης, σε επίπεδο ατόμων 
και οργανώσεων, για την ελαχιστοποίηση 
των κινδύνων από κυβερνοαπειλές.. Ο 
Οργανισμός θα πρέπει να επιτυγχάνει τα 
ανωτέρω συλλέγοντας και αναλύοντας 
δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά 
με σημαντικά συμβάντα, και 
συντάσσοντας και δημοσιοποιώντας 
εκθέσεις και κατευθυντήριες γραμμές, με 
σκοπό αφενός την παροχή καθοδήγησης σε 
επιχειρήσεις και πολίτες και αφετέρου τη 
βελτίωση του συνολικού επιπέδου 
ετοιμότητας και ανθεκτικότητας. Επιπλέον, 
ο Οργανισμός θα πρέπει να διοργανώνει, 
σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τα 
θεσμικά και λοιπά όργανα και τους 
οργανισμούς της Ένωσης, τακτικές 
εκστρατείες προβολής και ενημέρωσης του 
κοινού που θα απευθύνονται στους 
τελικούς χρήστες, με στόχο την προώθηση 
ασφαλέστερων ατομικών συμπεριφορών 
στον κυβερνοχώρο και την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τα μέτρα που 
μπορούν να λαμβάνονται ενάντια στις
πιθανές απειλές στον κυβερνοχώρο, 
συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών 
εγκλημάτων, όπως επιθέσεις ηλεκτρονικού 
«ψαρέματος» (phishing), επιθέσεις με 
λυτρισμικά, υφαρπαγές συνόδου, δίκτυα 
υπολογιστών που έχουν προσβληθεί από 
προγράμματα ρομπότ (botnet), 
χρηματοπιστωτική και τραπεζική απάτη, 
καθώς και με στόχο την προώθηση της 
παροχής συμβουλών για την πολυεπίπεδη 
πιστοποίηση γνησιότητας, την 
κρυπτοθέτηση, τις αναβαθμίσεις, τις 
βασικές αρχές διαχείρισης της 
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πρόσβασης, την προστασία των 
δεδομένων, και άλλες τεχνολογίες που 
βελτιώνουν την ασφάλεια και την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής, όπως και 
εργαλεία ανωνυμοποίησης. Ο Οργανισμός 
θα πρέπει να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο 
στην επιτάχυνση της ευαισθητοποίησης 
των τελικών χρηστών ως προς την 
ασφάλεια των συσκευών και την ασφαλή 
χρήση των υπηρεσιών, προάγοντας σε 
επίπεδο Ένωσης τόσο την ασφάλεια 
βάσει σχεδιασμού, που είναι θεμελιώδους 
σημασίας για τη βελτίωση της ασφάλειας 
των συνδεδεμένων συσκευών, ειδικά όταν 
έχουν σχέση με ευάλωτους τελικούς 
χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των 
παιδιών, όσο και το ιδιωτικό απόρρητο 
βάσει σχεδιασμού. Ο Οργανισμός θα 
πρέπει να ενθαρρύνει όλους τους τελικούς 
χρήστες να λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα 
μέτρα για την πρόληψη και 
ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από 
συμβάντα που θίγουν την ασφάλεια των 
δικτύων και συστημάτων τους. 
Συμπράξεις θα πρέπει να δημιουργηθούν 
με ακαδημαϊκά ιδρύματα που έχουν 
ερευνητικές πρωτοβουλίες στα συναφή 
πεδία της κυβερνοασφάλειας.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Ο Οργανισμός θα πρέπει να 
παροτρύνει τα κράτη μέλη και τους 
παρόχους υπηρεσιών να ανεβάζουν το 
γενικό επίπεδο των προτύπων ασφαλείας, 
έτσι ώστε όλοι οι χρήστες του διαδικτύου 
να μπορούν να λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίζουν την προσωπική 
τους ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Πιο 
συγκεκριμένα, οι πάροχοι υπηρεσιών και 
οι κατασκευαστές προϊόντων θα πρέπει 
να αποσύρουν ή να ανακυκλώνουν 
προϊόντα και υπηρεσίες που δεν πληρούν 
τα πρότυπα ασφάλειας στον 

(35) Ο Οργανισμός θα πρέπει να 
παροτρύνει τα κράτη μέλη και τους 
παρόχους υπηρεσιών να ανεβάζουν το 
γενικό επίπεδο των προτύπων ασφαλείας, 
έτσι ώστε όλοι οι χρήστες του διαδικτύου 
να μπορούν να λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίζουν την προσωπική 
τους ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Σε 
συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, ο 
ENISA μπορεί να διαδίδει πληροφορίες 
όσον αφορά το επίπεδο ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο των προϊόντων και των 
υπηρεσιών που διατίθενται στην 
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κυβερνοχώρο. Σε συνεργασία με τις 
αρμόδιες αρχές, ο ENISA μπορεί να 
διαδίδει πληροφορίες όσον αφορά το 
επίπεδο ασφάλειας στον κυβερνοχώρο των 
προϊόντων και των υπηρεσιών που 
διατίθενται στην εσωτερική αγορά και να 
εκδίδει προειδοποιήσεις που στοχεύουν 
τους παρόχους και τους κατασκευαστές 
και απαιτούν από αυτούς να βελτιώνουν 
την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, των 
προϊόντων και των υπηρεσιών τους.

εσωτερική αγορά και να εκδίδει 
προειδοποιήσεις που στοχεύουν τους 
παρόχους και τους κατασκευαστές και 
απαιτούν από αυτούς να βελτιώνουν την 
ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, των 
προϊόντων τους. Ο ENISA θα πρέπει να 
αναρτά αυτές τις προειδοποιήσεις στον 
ειδικό ιστότοπο που παρέχει ενημέρωση 
σχετικά με τα συστήματα πιστοποίησης. 
Ο Οργανισμός θα πρέπει να καταρτίσει 
κατευθυντήριες γραμμές για τις ελάχιστες 
απαιτήσεις ασφαλείας στις συσκευές ΤΠ 
που πωλούνται στην Ένωση ή εξάγονται 
από αυτήν. Οι ανωτέρω κατευθυντήριες 
γραμμές θα μπορούσαν να ζητούν από 
τους κατασκευαστές να παρέχουν γραπτή 
δήλωση που να βεβαιώνει ότι η συσκευή 
δεν περιέχει στοιχεία υλισμικού, 
λογισμικού ή υλικολογισμικού με 
οποιοδήποτε γνωστό αξιοποιήσιμο τρωτό 
σημείο ούτε και οποιοδήποτε μη 
τροποποιήσιμο ή μη κρυπτοθετημένο 
κωδικό ή κώδικα πρόσβασης, ότι είναι 
ικανή να αποδεχθεί έμπιστες και με 
σωστά πιστοποιημένη γνησιότητα 
ενημερώσεις ασφαλείας, ότι η απάντηση 
του πωλητή σε μια προσβεβλημένη 
συσκευή περιλαμβάνει την κατάλληλη 
ιεράρχηση των μέσων επανόρθωσης και 
ότι οι πωλητές οφείλουν να ενημερώνουν
τους τελικούς χρήστες για το πότε 
τερματίζεται η υποστήριξη ασφαλείας 
μιας συσκευής.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36α) Τα πρότυπα είναι ένα προαιρετικό, 
αγοραστρεφές εργαλείο που παρέχει 
τεχνικές απαιτήσεις και καθοδήγηση και 
που προκύπτει από ανοικτή, διαφανή και 
χωρίς αποκλεισμούς διαδικασία. Η χρήση 
των προτύπων διευκολύνει τη 
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συμμόρφωση των προϊόντων και 
υπηρεσιών με το δίκαιο της Ένωσης και 
υποστηρίζει τις ευρωπαϊκές πολιτικές που 
ακολουθούν τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1025/2012 σχετικά με την 
ευρωπαϊκή τυποποίηση. Ο Οργανισμός 
θα πρέπει να διαβουλεύεται τακτικά και 
να συνεργάζεται με τους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης, ιδίως κατά 
την προετοιμασία των ευρωπαϊκών 
συστημάτων πιστοποίησης της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44) Ο Οργανισμός θα πρέπει να 
διαθέτει μια μόνιμη ομάδα 
ενδιαφερομένων ως συμβουλευτικό 
όργανο, προκειμένου να διασφαλίζει τον 
τακτικό διάλογο με τον ιδιωτικό τομέα, τις 
οργανώσεις καταναλωτών και άλλους 
σχετικούς άμεσα ενδιαφερομένους. Η 
μόνιμη ομάδα ενδιαφερομένων, η οποία 
συγκροτείται από το διοικητικό συμβούλιο 
κατόπιν πρότασης του εκτελεστικού 
διευθυντή, θα πρέπει να επικεντρώνεται σε 
θέματα που αφορούν τους άμεσα 
ενδιαφερομένους και να τα θέτει υπόψη 
του Οργανισμού. Η σύνθεση της μόνιμης 
ομάδας ενδιαφερομένων και τα καθήκοντα 
με τα οποία επιφορτίζεται αυτή η ομάδα, η 
γνώμη της οποίας ζητείται ιδίως όσον 
αφορά το σχέδιο προγράμματος εργασίας, 
θα πρέπει να διασφαλίζουν επαρκή
αντιπροσώπευση των ενδιαφερομένων στις 
εργασίες του Οργανισμού.

(44) Ο Οργανισμός θα πρέπει να 
διαθέτει μια μόνιμη ομάδα 
ενδιαφερομένων ως συμβουλευτικό 
όργανο, προκειμένου να διασφαλίζει τον 
τακτικό διάλογο με τον ιδιωτικό τομέα, τις 
οργανώσεις καταναλωτών, τα 
πανεπιστήμια και άλλους σχετικούς άμεσα 
ενδιαφερομένους. Η μόνιμη ομάδα 
ενδιαφερομένων, η οποία συγκροτείται 
από το διοικητικό συμβούλιο κατόπιν 
πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή, θα 
πρέπει να επικεντρώνεται σε θέματα που 
αφορούν τους άμεσα ενδιαφερομένους και 
να τα θέτει υπόψη του Οργανισμού. Για τη 
σωστή συμμετοχή των ενδιαφερομένων 
στο πλαίσιο πιστοποίησης της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο, η μόνιμη ομάδα 
ενδιαφερομένων θα πρέπει επίσης να 
παρέχει συμβουλές για το ποια προϊόντα 
και υπηρεσίες ΤΠΕ θα πρέπει να 
καλύπτονται από το μελλοντικό πλαίσιο 
πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο, και να υποβάλει προτάσεις 
στην Επιτροπή προκειμένου αυτή να 
ζητήσει από τον Οργανισμό την εκπόνηση 
υποψήφιων συστημάτων για τα εν λόγω 
προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ, είτε με ιδία 
πρωτοβουλία είτε βάσει προτάσεων 
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υποβαλλόμενων από ενδιαφερόμενους 
φορείς. Η σύνθεση της μόνιμης ομάδας 
ενδιαφερομένων και τα καθήκοντα με τα 
οποία επιφορτίζεται αυτή η ομάδα, η 
γνώμη της οποίας ζητείται ιδίως όσον 
αφορά το σχέδιο προγράμματος εργασίας, 
θα πρέπει να διασφαλίζουν 
αποτελεσματική και δίκαιη
αντιπροσώπευση των ενδιαφερομένων στις 
εργασίες του Οργανισμού.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46) Προκειμένου να διασφαλισθεί η 
πλήρης αυτονομία και ανεξαρτησία του 
Οργανισμού και για να είναι σε θέση ο 
Οργανισμός να ασκήσει πρόσθετα και νέα 
καθήκοντα, ακόμα κι αν αυτά είναι 
έκτακτα και απρόβλεπτα, θα πρέπει να 
διατεθεί στον Οργανισμό επαρκής και 
αυτόνομος προϋπολογισμός του οποίου τα 
έσοδα να προέρχονται πρωτίστως από 
εισφορές της Ένωσης και από εισφορές 
τρίτων χωρών που συμμετέχουν στις 
εργασίες του Οργανισμού. Η πλειονότητα 
των υπαλλήλων του Οργανισμού θα πρέπει 
να εμπλέκεται άμεσα στην επιτέλεση των
επιχειρησιακών καθηκόντων στο πλαίσιο 
της εντολής του Οργανισμού. Θα πρέπει να 
επιτρέπεται στο κράτος μέλος υποδοχής ή 
σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος να 
συνεισφέρει εθελοντικά στα έσοδα του 
Οργανισμού. Η δημοσιονομική διαδικασία 
της Ένωσης θα πρέπει να παραμένει σε 
ισχύ όσον αφορά τις επιδοτήσεις που 
βαρύνουν τον γενικό προϋπολογισμό της 
Ένωσης. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να 
προβαίνει σε έλεγχο των λογαριασμών για 
να εξασφαλίζει διαφάνεια και λογοδοσία.

(46) Προκειμένου να διασφαλισθεί η 
πλήρης αυτονομία και ανεξαρτησία του 
Οργανισμού και για να είναι σε θέση ο 
Οργανισμός να ασκήσει πρόσθετα και νέα 
καθήκοντα, ακόμα κι αν αυτά είναι 
έκτακτα και απρόβλεπτα, θα πρέπει να 
διατεθεί στον Οργανισμό επαρκής και 
αυτόνομος προϋπολογισμός του οποίου τα 
έσοδα να προέρχονται πρωτίστως από 
εισφορές της Ένωσης και από εισφορές 
τρίτων χωρών που συμμετέχουν στις 
εργασίες του Οργανισμού. Η πλειονότητα 
των υπαλλήλων του Οργανισμού θα πρέπει 
να εμπλέκεται άμεσα στην επιτέλεση των 
επιχειρησιακών καθηκόντων στο πλαίσιο 
της εντολής του Οργανισμού. Θα πρέπει να 
επιτρέπεται στο κράτος μέλος υποδοχής ή 
σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος να 
συνεισφέρει εθελοντικά στα έσοδα του 
Οργανισμού. Η δημοσιονομική διαδικασία 
της Ένωσης θα πρέπει να παραμένει σε 
ισχύ όσον αφορά τις επιδοτήσεις που 
βαρύνουν τον γενικό προϋπολογισμό της 
Ένωσης. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να 
προβαίνει σε έλεγχο των λογαριασμών για 
να εξασφαλίζει διαφάνεια, λογοδοσία, 
αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα 
της δαπάνης.
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Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Αξιολόγηση της συμμόρφωσης 
είναι η διαδικασία με την οποία 
αποδεικνύεται κατά πόσο πληρούνται οι 
ειδικές απαιτήσεις που αφορούν προϊόν, 
διαδικασία, υπηρεσία, σύστημα, πρόσωπο 
ή φορέα. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, η πιστοποίηση θα πρέπει να 
θεωρείται ως ένα είδος αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, ως προς τα χαρακτηριστικά 
της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, ενός 
προϊόντος, μιας διαδικασίας, μιας 
υπηρεσίας, ενός συστήματος ή 
συνδυασμού αυτών («προϊόντα και 
υπηρεσίες ΤΠΕ») από ανεξάρτητο τρίτο 
μέρος, άλλο από τον κατασκευαστή του 
προϊόντος ή τον πάροχο της υπηρεσίας. Η 
πιστοποίηση δεν μπορεί να εγγυηθεί αυτή 
καθαυτή ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες 
ΤΠΕ που έχουν λάβει πιστοποίηση είναι 
ασφαλή στον κυβερνοχώρο. Πρόκειται 
μάλλον για μια διαδικασία και μια τεχνική 
μεθοδολογία που βεβαιώνει ότι τα 
προϊόντα και οι υπηρεσίες ΤΠΕ έχουν 
δοκιμαστεί και ότι συμμορφώνονται με 
ορισμένες απαιτήσεις ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο που προβλέπονται αλλού, 
για παράδειγμα όπως καθορίζονται σε 
τεχνικά πρότυπα.

(47) Αξιολόγηση της συμμόρφωσης 
είναι η διαδικασία με την οποία 
αποδεικνύεται κατά πόσο πληρούνται οι 
ειδικές απαιτήσεις που αφορούν προϊόν, 
διαδικασία, υπηρεσία, σύστημα, πρόσωπο 
ή φορέα. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, η πιστοποίηση θα πρέπει να 
θεωρείται ως ένα είδος αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, ως προς τα χαρακτηριστικά 
και τις πρακτικές κυβερνοασφάλειας που 
περιέχονται σε ένα προϊόν, μια 
διαδικασία, μια υπηρεσία, ένα σύστημα ή 
συνδυασμό αυτών («προϊόντα και 
υπηρεσίες ΤΠΕ») από ανεξάρτητο τρίτο 
μέρος, ή μέσω μιας διαδικασίας 
αυτοδηλούμενης συμμόρφωσης. Η 
πιστοποίηση δεν μπορεί να εγγυηθεί αυτή 
καθαυτή ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες 
ΤΠΕ που έχουν λάβει πιστοποίηση είναι 
ασφαλή στον κυβερνοχώρο και ο τελικός 
χρήστης θα πρέπει να ενημερώνεται για 
αυτό. Πρόκειται μάλλον για μια 
διαδικασία και μια τεχνική μεθοδολογία 
που βεβαιώνει ότι τα προϊόντα και οι 
υπηρεσίες ΤΠΕ, όπως και οι υποκείμενες 
διαδικασίες και συστήματα, έχουν 
δοκιμαστεί και ότι συμμορφώνονται με 
ορισμένες απαιτήσεις ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο που προβλέπονται αλλού, 
για παράδειγμα όπως καθορίζονται σε 
τεχνικά πρότυπα.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) Η πιστοποίηση της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο παίζει σημαντικό ρόλο στην 

(48) Η ευρωπαϊκή πιστοποίηση της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο παίζει 
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ενίσχυση της αξιοπιστίας και της 
ασφάλειας για τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες ΤΠΕ. Η ψηφιακή ενιαία αγορά, 
και πιο συγκεκριμένα η οικονομία 
δεδομένων και το διαδίκτυο των 
πραγμάτων, μπορούν να ευδοκιμήσουν 
μόνο αν υπάρχει εμπιστοσύνη από το ευρύ 
κοινό ότι αυτά τα προϊόντα και αυτές οι 
υπηρεσίες παρέχουν ένα ορισμένο επίπεδο 
διασφάλισης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο. Τα συνδεδεμένα και 
αυτοματοποιημένα αυτοκίνητα, οι 
ηλεκτρονικές ιατρικές συσκευές, τα 
συστήματα ελέγχου βιομηχανικού 
αυτοματισμού ή τα ευφυή δίκτυα είναι 
μόνο μερικά παραδείγματα τομέων όπου η 
πιστοποίηση χρησιμοποιείται ήδη ευρέως ή 
ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί στο εγγύς 
μέλλον. Οι τομείς που ρυθμίζονται από την 
οδηγία για την ασφάλεια δικτύων και 
πληροφοριών είναι επίσης τομείς στους 
οποίους η πιστοποίηση της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο είναι καίριας σημασίας.

βασικό ρόλο στην ενίσχυση της 
αξιοπιστίας και της ασφάλειας για τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες ΤΠΕ. Η 
ψηφιακή ενιαία αγορά, και πιο 
συγκεκριμένα η οικονομία δεδομένων και 
το διαδίκτυο των πραγμάτων, μπορούν να 
ευδοκιμήσουν μόνο αν υπάρχει 
εμπιστοσύνη από το ευρύ κοινό ότι αυτά 
τα προϊόντα και αυτές οι υπηρεσίες 
παρέχουν ένα υψηλό επίπεδο διασφάλισης 
της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Τα 
συνδεδεμένα και αυτοματοποιημένα 
αυτοκίνητα, οι ηλεκτρονικές ιατρικές 
συσκευές, τα συστήματα ελέγχου 
βιομηχανικού αυτοματισμού ή τα ευφυή 
δίκτυα είναι μόνο μερικά παραδείγματα 
τομέων όπου η πιστοποίηση 
χρησιμοποιείται ήδη ευρέως ή ενδέχεται να 
χρησιμοποιηθεί στο εγγύς μέλλον. Οι 
τομείς που ρυθμίζονται από την οδηγία για 
την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών 
είναι επίσης τομείς στους οποίους η 
πιστοποίηση της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο είναι καίριας σημασίας.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50) Επί του παρόντος, η πιστοποίηση 
της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες ΤΠΕ 
χρησιμοποιείται μόνο σε περιορισμένη 
κλίμακα. Όπου υπάρχει, πρόκειται κυρίως 
για χρήση σε επίπεδο κράτους μέλους ή 
στο πλαίσιο συστημάτων κατευθυνόμενων 
από τη βιομηχανία. Στο πλαίσιο αυτό, ένα 
πιστοποιητικό που εκδίδεται από μια 
εθνική αρχή ασφάλειας στον κυβερνοχώρο 
δεν αναγνωρίζεται καταρχήν από τα άλλα 
κράτη μέλη. Επομένως, οι εταιρείες πρέπει 
να πιστοποιούν τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες τους στα κράτη μέλη όπου 
δραστηριοποιούνται, για παράδειγμα με
σκοπό τη συμμετοχή τους σε εθνικές 

(50) Επί του παρόντος, η πιστοποίηση 
της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες ΤΠΕ 
χρησιμοποιείται μόνο σε περιορισμένη 
κλίμακα. Όπου υπάρχει, πρόκειται κυρίως 
για χρήση σε επίπεδο κράτους μέλους ή 
στο πλαίσιο συστημάτων κατευθυνόμενων 
από τη βιομηχανία. Στο πλαίσιο αυτό, ένα 
πιστοποιητικό που εκδίδεται από μια 
εθνική αρχή ασφάλειας στον κυβερνοχώρο 
δεν αναγνωρίζεται καταρχήν από τα άλλα 
κράτη μέλη. Επομένως, οι εταιρείες πρέπει 
να πιστοποιούν τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες τους στα κράτη μέλη όπου 
δραστηριοποιούνται, για παράδειγμα με 
σκοπό τη συμμετοχή τους σε εθνικές 
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διαδικασίες προμηθειών. Επιπλέον, ενώ 
νέα συστήματα κάνουν την εμφάνισή τους, 
δεν φαίνεται να υπάρχει συνεκτική και 
ολιστική προσέγγιση όσον αφορά τα 
οριζόντια ζητήματα ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο, για παράδειγμα στο πεδίο 
του διαδικτύου των πραγμάτων. Τα 
υφιστάμενα συστήματα παρουσιάζουν 
σοβαρές αδυναμίες και διαφορές ως προς 
την κάλυψη των προϊόντων, τα επίπεδα 
διασφάλισης, τα ουσιαστικά κριτήρια και 
την πραγματική χρήση.

διαδικασίες προμηθειών, κάτι που 
προστίθεται στο κόστος τους. Επιπλέον, 
ενώ νέα συστήματα κάνουν την εμφάνισή 
τους, δεν φαίνεται να υπάρχει συνεκτική 
και ολιστική προσέγγιση όσον αφορά τα 
οριζόντια ζητήματα ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο, για παράδειγμα στο πεδίο 
του διαδικτύου των πραγμάτων. Τα 
υφιστάμενα συστήματα παρουσιάζουν 
σοβαρές αδυναμίες και διαφορές ως προς 
την κάλυψη των προϊόντων, τα επίπεδα 
διασφάλισης βάσει κινδύνου, τα 
ουσιαστικά κριτήρια και την πραγματική 
χρήση.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52) Λαμβανομένων υπόψη των 
ανωτέρω, είναι απαραίτητη η θέσπιση ενός 
ευρωπαϊκού πλαισίου πιστοποίησης της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο που αφενός 
θα προβλέπει τις κύριες οριζόντιες 
απαιτήσεις για τα ευρωπαϊκά συστήματα 
πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο που πρόκειται να 
αναπτυχθούν, και αφετέρου θα καθιστά 
δυνατή την αναγνώριση των 
πιστοποιητικών για προϊόντα και 
υπηρεσίες ΤΠΕ και τη χρήση αυτών σε 
όλα τα κράτη μέλη Το ευρωπαϊκό πλαίσιο 
θα πρέπει να έχει διττό σκοπό: αφενός, θα 
πρέπει να συμβάλλει στην ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης σε προϊόντα και υπηρεσίες 
ΤΠΕ που έχουν λάβει πιστοποίηση 
σύμφωνα με αυτά τα συστήματα. 
Αφετέρου, θα πρέπει να αποφεύγει τις 
συγκρουόμενες ή αλληλεπικαλυπτόμενες 
εθνικές πιστοποιήσεις της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο και, ως εκ τούτου, να 
περιορίζει το κόστος για τις επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στην ψηφιακή 
ενιαία αγορά. Τα συστήματα δεν θα πρέπει 
να κάνουν διακρίσεις και θα πρέπει να 

(52) Λαμβανομένων υπόψη των 
ανωτέρω, είναι απαραίτητη η υιοθέτηση 
μιας κοινής προσέγγισης και η θέσπιση 
ενός ευρωπαϊκού πλαισίου πιστοποίησης 
της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο που 
αφενός θα προβλέπει τις κύριες οριζόντιες 
απαιτήσεις για τα ευρωπαϊκά συστήματα
πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο που πρόκειται να 
αναπτυχθούν, και αφετέρου θα καθιστά 
δυνατή την αναγνώριση των 
πιστοποιητικών για προϊόντα και 
υπηρεσίες ΤΠΕ και τη χρήση αυτών σε 
όλα τα κράτη μέλη Στο πλαίσιο αυτό, 
είναι σημαντικό να αξιοποιηθούν οι 
υπάρχοντες εθνικοί και διεθνείς 
μηχανισμοί, καθώς και η αμοιβαία 
αναγνώριση των συστημάτων, ιδίως του 
SOG-IS, και να καταστεί δυνατή η ομαλή 
μετάβαση από τα υφιστάμενα συστήματα 
στο πλαίσιο τέτοιων καθεστώτων σε 
συστήματα σύμφωνα με το νέο 
ευρωπαϊκό πλαίσιο. Το ευρωπαϊκό 
πλαίσιο θα πρέπει να έχει διττό σκοπό: 
αφενός, θα πρέπει να συμβάλλει στην 
ενίσχυση της εμπιστοσύνης σε προϊόντα 
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βασίζονται σε διεθνή και/ή ενωσιακά 
πρότυπα, εκτός αν αυτά τα πρότυπα είναι 
αναποτελεσματικά ή ακατάλληλα να 
καλύψουν τους σχετικούς θεμιτούς 
στόχους της ΕΕ.

και υπηρεσίες ΤΠΕ που έχουν λάβει 
πιστοποίηση σύμφωνα με αυτά τα 
συστήματα. Αφετέρου, θα πρέπει να 
αποφεύγει τις συγκρουόμενες ή 
αλληλεπικαλυπτόμενες εθνικές 
πιστοποιήσεις της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο και, ως εκ τούτου, να 
περιορίζει το κόστος για τις επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στην ψηφιακή 
ενιαία αγορά. Όπου η ευρωπαϊκή 
πιστοποίηση ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο έχει αντικαταστήσει ένα 
εθνικό σύστημα, τα πιστοποιητικά που 
εκδίδονται βάσει του ευρωπαϊκού 
συστήματος θα πρέπει να γίνονται 
αποδεκτά ως έγκυρα σε περιπτώσεις 
όπου απαιτείται πιστοποίηση από εθνικό 
σύστημα. Τα συστήματα θα πρέπει να 
διαθέτουν ασφάλεια βάσει σχεδιασμού 
και να τηρούν τις βασικές αρχές που 
ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679. 
Επίσης, δεν θα πρέπει να κάνουν 
διακρίσεις και θα πρέπει να βασίζονται σε 
διεθνή και/ή ενωσιακά πρότυπα, εκτός αν 
αυτά τα πρότυπα είναι αναποτελεσματικά 
ή ακατάλληλα να καλύψουν τους 
σχετικούς θεμιτούς στόχους της ΕΕ.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 52 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52α) Το ευρωπαϊκό πλαίσιο 
πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο θα πρέπει να χορηγείται με 
ενιαίο τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη, ώστε 
να αποφευχθεί το «shopping 
πιστοποιήσεων» για λόγους διαφοράς στο 
κόστος ή στο επίπεδο αυστηρότητας 
μεταξύ των κρατών μελών.

Τροπολογία 19



PE616.831v02-00 22/75 AD\1153124EL.docx

EL

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55) Σκοπός των ευρωπαϊκών 
συστημάτων πιστοποίησης της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο θα πρέπει να είναι να 
διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα και οι 
υπηρεσίες ΤΠΕ που πιστοποιούνται στο 
πλαίσιο ενός τέτοιου συστήματος 
συμμορφώνονται με συγκεκριμένες 
απαιτήσεις. Τέτοιες απαιτήσεις αφορούν 
την ικανότητα ενός συστήματος να 
ανθίσταται, σε ένα δεδομένο επίπεδο
διασφάλισης, σε ενέργειες οι οποίες θέτουν 
σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, τη 
γνησιότητα, την ακεραιότητα και την 
εμπιστευτικότητα αποθηκευμένων ή 
διαβιβαζόμενων ή επεξεργασμένων 
δεδομένων ή των σχετικών λειτουργιών ή 
των σχετικών υπηρεσιών που παρέχονται ή 
είναι προσβάσιμες μέσω των εν λόγω 
προϊόντων, διαδικασιών, υπηρεσιών και 
συστημάτων κατά την έννοια του παρόντος 
κανονισμού. Στον παρόντα κανονισμό δεν 
είναι δυνατόν να καθοριστούν λεπτομερώς 
οι απαιτήσεις ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο που σχετίζονται με το 
σύνολο των προϊόντων και των υπηρεσιών 
ΤΠΕ. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες ΤΠΕ 
και οι σχετικές ανάγκες ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο ποικίλουν σε τέτοιο βαθμό 
ώστε είναι πολύ δύσκολο να προβλεφθούν 
οριζόντιες γενικές απαιτήσεις ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο. Επομένως, είναι 
απαραίτητο να υιοθετηθεί μια ευρεία και 
γενική έννοια της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο για τους σκοπούς της 
πιστοποίησης, η οποία θα συμπληρώνεται 
από ένα σύνολο συγκεκριμένων στόχων 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο που πρέπει 
να συνεκτιμώνται κατά τον σχεδιασμό των 
ευρωπαϊκών συστημάτων πιστοποίησης 
της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Οι 
λεπτομέρειες με τις οποίες θα 
επιτυγχάνονται αυτοί οι στόχοι για 
συγκεκριμένα προϊόντα και συγκεκριμένες 
υπηρεσίες ΤΠΕ θα πρέπει να 

(55) Σκοπός των ευρωπαϊκών 
συστημάτων πιστοποίησης της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο θα πρέπει να είναι να 
συμβάλλουν σε ένα υψηλό επίπεδο 
προστασίας του τελικού χρήστη και της 
ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και να 
ανυψώσουν το επίπεδο ασφαλείας εντός 
της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, και 
ειδικότερα να διασφαλίζουν ότι τα 
προϊόντα και οι υπηρεσίες ΤΠΕ που 
πιστοποιούνται στο πλαίσιο ενός 
συστήματος συμμορφώνονται με 
συγκεκριμένες απαιτήσεις. Τέτοιες 
απαιτήσεις αφορούν την ικανότητα ενός 
συστήματος να ανθίσταται, σε ένα 
δεδομένο επίπεδο διασφάλισης, σε 
ενέργειες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη 
διαθεσιμότητα, τη γνησιότητα, την 
ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα 
αποθηκευμένων ή διαβιβαζόμενων ή 
επεξεργασμένων δεδομένων ή των 
σχετικών λειτουργιών ή των σχετικών 
υπηρεσιών που παρέχονται ή είναι 
προσβάσιμες μέσω των εν λόγω 
διαδικασιών, προϊόντων, υπηρεσιών και 
συστημάτων κατά την έννοια του παρόντος 
κανονισμού. Στον παρόντα κανονισμό δεν 
είναι δυνατόν να καθοριστούν λεπτομερώς 
οι απαιτήσεις ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο που σχετίζονται με το 
σύνολο των προϊόντων και των υπηρεσιών 
ΤΠΕ. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες ΤΠΕ 
και οι σχετικές ανάγκες ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο ποικίλουν σε τέτοιο βαθμό 
ώστε είναι πολύ δύσκολο να προβλεφθούν 
οριζόντιες γενικές απαιτήσεις ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο. Επομένως, είναι 
απαραίτητο να υιοθετηθεί μια ευρεία και 
γενική έννοια της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο για τους σκοπούς της 
πιστοποίησης, η οποία θα συμπληρώνεται 
από ένα σύνολο συγκεκριμένων στόχων 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο που πρέπει 
να συνεκτιμώνται κατά τον σχεδιασμό των 
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διευκρινίζονται περαιτέρω αναλυτικώς στο 
επίπεδο του επιμέρους συστήματος 
πιστοποίησης που εγκρίνεται από την 
Επιτροπή, για παράδειγμα με αναφορά σε 
πρότυπα ή τεχνικές προδιαγραφές.

ευρωπαϊκών συστημάτων πιστοποίησης 
της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Οι 
λεπτομέρειες με τις οποίες θα 
επιτυγχάνονται αυτοί οι στόχοι για 
συγκεκριμένα προϊόντα και συγκεκριμένες 
υπηρεσίες ΤΠΕ θα πρέπει να 
διευκρινίζονται περαιτέρω αναλυτικώς στο 
επίπεδο του επιμέρους συστήματος 
πιστοποίησης που εγκρίνεται από την 
Επιτροπή, για παράδειγμα με αναφορά σε 
πρότυπα ή τεχνικές προδιαγραφές. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό το κάθε ευρωπαϊκό 
σύστημα πιστοποίησης της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο να είναι σχεδιασμένο 
κατά τρόπον ώστε να προωθεί και να 
ενθαρρύνει όλους τους εμπλεκόμενους 
στον εν λόγω τομέα φορείς να 
αναπτύσσουν και να υιοθετούν πρότυπα 
ασφάλειας, τεχνικές προδιαγραφές και 
βασικές αρχές για την ασφάλεια βάσει 
σχεδιασμού, σε όλα τα στάδια του κύκλου 
ζωής του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Σε 
περίπτωση που η πιστοποίηση προβλέπει 
σήματα ή επισημάνσεις, πρέπει να 
σκιαγραφούνται οι προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες είναι δυνατή η χρήση τέτοιων 
σημάτων ή επισημάνσεων. Μια τέτοια 
επισήμανση, που θα μπορούσε να έχει τη 
μορφή ενός ψηφιακού λογότυπου ή 
κωδικού QR, θα αναφέρει τους κινδύνους 
που ενέχει η λειτουργία και χρήση μιας 
συσκευής ή υπηρεσίας IoT, και η 
διατύπωση θα πρέπει να είναι σαφής και 
εύκολα κατανοητή για τον τελικό χρήστη.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55α) Οι καινοτόμες τάσεις, η 
επεκτεινόμενη προσβασιμότητα και ο 
διαρκώς αυξανόμενος αριθμός των 
συσκευών του Διαδικτύου των 
Πραγμάτων (ΙοΤ) σε όλους τους τομείς 
της κοινωνίας, καθιστούν απαραίτητο να 
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δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια 
όλων των προϊόντων του ΙοΤ, ακόμη και 
των απλούστερων. Συνεπώς, επειδή η 
πιστοποίηση αποτελεί βασική μέθοδο για 
τη βελτίωση της εμπιστοσύνης απέναντι 
στην αγορά και για τη βελτίωση της 
ασφάλειας και της ανθεκτικότητας, το 
νέο πλαίσιο της ΕΕ για την πιστοποίηση 
της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο θα 
πρέπει να δώσει έμφαση στα προϊόντα 
και τις υπηρεσίες του ΙοΤ, ώστε αυτά να 
είναι λιγότερο τρωτά και να είναι πιο 
ασφαλή για καταναλωτές και εμπορικές 
επιχειρήσεις.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 56

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(56) Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να ζητά από τον ENISA να 
επεξεργάζεται υποψήφια συστήματα για 
συγκεκριμένα προϊόντα ή συγκεκριμένες 
υπηρεσίες ΤΠΕ. Στη συνέχεια, με 
γνώμονα το υποψήφιο σύστημα που 
προτείνει ο ENISA, η Επιτροπή θα πρέπει 
να εξουσιοδοτείται να εγκρίνει το 
ευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο μέσω 
εκτελεστικών πράξεων. Λαμβάνοντας 
υπόψη τον γενικό σκοπό και τους στόχους 
ασφάλειας που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό, τα ευρωπαϊκά 
συστήματα πιστοποίησης της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο που εγκρίνονται από 
την Επιτροπή θα πρέπει να ορίζουν ένα 
ελάχιστο σύνολο στοιχείων όσον αφορά το 
αντικείμενο, το πεδίο εφαρμογής και τη 
λειτουργία του επιμέρους συστήματος. 
Αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν μεταξύ 
άλλων το πεδίο εφαρμογής και το 
αντικείμενο της πιστοποίησης της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, 
συμπεριλαμβανομένων των καλυπτόμενων 
κατηγοριών των προϊόντων και των 

(56) Ο ENISA θα πρέπει να διατηρεί 
ένα ειδικό ιστότοπο με ένα εύχρηστο 
διαδικτυακό εργαλείο που θα παραθέτει 
στοιχεία για τα εγκριθέντα συστήματα, τα 
υποψήφια συστήματα και τα συστήματα 
που ζήτησε η Επιτροπή. Λαμβάνοντας 
υπόψη τον γενικό σκοπό και τους στόχους 
ασφάλειας που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό, τα ευρωπαϊκά 
συστήματα πιστοποίησης της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο που εγκρίνονται από 
την Επιτροπή θα πρέπει να ορίζουν ένα 
ελάχιστο σύνολο στοιχείων όσον αφορά το 
αντικείμενο, το πεδίο εφαρμογής και τη 
λειτουργία του επιμέρους συστήματος. 
Αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν μεταξύ 
άλλων το πεδίο εφαρμογής και το 
αντικείμενο της πιστοποίησης της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, 
συμπεριλαμβανομένων των καλυπτόμενων 
κατηγοριών των προϊόντων και των 
υπηρεσιών ΤΠΕ, τον λεπτομερή 
καθορισμό των απαιτήσεων ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο, για παράδειγμα με 
αναφορά σε πρότυπα ή τεχνικές 
προδιαγραφές, τα συγκεκριμένα κριτήρια 
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υπηρεσιών ΤΠΕ, τον λεπτομερή 
καθορισμό των απαιτήσεων ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο, για παράδειγμα με 
αναφορά σε πρότυπα ή τεχνικές 
προδιαγραφές, τα συγκεκριμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και τις μεθόδους 
αξιολόγησης, καθώς και το επιθυμητό 
επίπεδο διασφάλισης: βασικό, σημαντικό 
και/ή υψηλό.

αξιολόγησης και τις μεθόδους αξιολόγησης
που αφορούν τη λειτουργία και χρήση 
ενός προϊόντος, μιας διαδικασίας ή μιας 
υπηρεσίας ΤΠΕ, τον εγγενή κίνδυνο, 
καθώς και το επιθυμητό επίπεδο 
διασφάλισης: «λειτουργικά ασφαλές», 
ήτοι επίπεδο διασφάλισης με λειτουργικό 
βαθμό ασφάλειας, «σημαντικά ασφαλές», 
«άκρως ασφαλές», ή οποιοδήποτε 
συνδυασμό αυτών. Τα επίπεδα 
διασφάλισης δεν θα πρέπει να 
υποδηλώνουν απόλυτη ασφάλεια, ώστε να 
μην παραπλανάται ο τελικός χρήστης. 
Προσοχή θα πρέπει να δοθεί επίσης σε 
ολόκληρο τον κύκλο ζωής του προϊόντος. 
Για να διευκρινίζεται ποιους κινδύνους 
ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία έχει 
σχεδιαστεί να αποκρούει, ο ENISA θα 
πρέπει να συντονίσει την κατάρτιση μιας 
κατάστασης ελέγχου που θα καταγράφει 
τους κινδύνους που η διαδικασία, το 
προϊόν ή η υπηρεσία ΤΠΕ υπολογίζεται 
ότι θα αντιμετωπίσει εκ μέρους μιας 
συγκεκριμένης κατηγορίας χρηστών σε 
ένα συγκεκριμένο περιβάλλον.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 56 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(56α) Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την 
εξουσία να ζητά από τον ENISA να 
επεξεργάζεται υποψήφια συστήματα για 
συγκεκριμένα προϊόντα ή συγκεκριμένες 
υπηρεσίες ΤΠΕ. Η εξουσία έκδοσης 
πράξεων δυνάμει του άρθρου 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή προκειμένου να 
θεσπίσει ευρωπαϊκά συστήματα 
πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο για τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες ΤΠΕ.. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά 
τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, 
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τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ 
άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι 
οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα 
με τις αρχές που ορίζονται στη 
διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 
2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού 
έργου. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην 
προπαρασκευή των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνουν 
όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και 
οι εμπειρογνώμονές τους να έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις 
συνεδριάσεις των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 
ασχολούνται με την προπαρασκευή των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Κατά την 
έγκριση των εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
θεμελιώνει τα συστήματα πιστοποίησης 
της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για 
προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ σε 
οποιοδήποτε σχετικό υποψήφιο σύστημα 
προτείνει ο ENISA. Πρέπει να 
υποστηριχθούν η εμπιστοσύνη προς το 
πλαίσιο πιστοποίησης της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο και η προβλεψιμότητά 
του και να ενημερωθεί το κοινό.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 56 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(53β) Μεταξύ των μεθόδων και 
διαδικασιών αξιολόγησης του κάθε 
ευρωπαϊκού συστήματος πιστοποίησης 
της κυβερνοασφάλειας, θα πρέπει να 
προαχθεί σε επίπεδο Ένωσης το ηθικό 
χακάρισμα, που αποσκοπεί στον 
εντοπισμό αδυναμιών και τρωτών 
σημείων στις συσκευές και στα 
συστήματα πληροφοριών προς πρόληψη 
προβλεπόμενων ενεργειών και δεξιοτήτων 
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των κακόβουλων χάκερ.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 58

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(58) Αφού εγκριθεί ένα ευρωπαϊκό 
σύστημα πιστοποίησης της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο, οι κατασκευαστές 
προϊόντων ΤΠΕ ή οι πάροχοι υπηρεσιών 
ΤΠΕ θα πρέπει να είναι σε θέση να 
υποβάλλουν αίτηση πιστοποίησης των 
προϊόντων ή των υπηρεσιών τους σε έναν 
οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης 
της επιλογής τους. Οι οργανισμοί 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης θα πρέπει 
να είναι διαπιστευμένοι από οργανισμό 
διαπίστευσης, ώστε να πληρούν ορισμένες 
καθορισμένες απαιτήσεις που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Η 
διαπίστευση θα πρέπει να εκδίδεται για 
μέγιστη περίοδο πέντε ετών και μπορεί να 
ανανεωθεί με τους ίδιους όρους, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο οργανισμός αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης πληροί τις σχετικές 
απαιτήσεις. Οι οργανισμοί διαπίστευσης 
θα πρέπει να ανακαλούν τη διαπίστευση 
ενός οργανισμού αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης σε περίπτωση που οι όροι 
διαπίστευσης δεν πληρούνται ή έχουν 
πάψει να πληρούνται, ή σε περίπτωση που 
τα μέτρα που λαμβάνει ένας οργανισμός 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης 
παραβαίνουν τον παρόντα κανονισμό.

(58) Αφού εγκριθεί ένα ευρωπαϊκό 
σύστημα πιστοποίησης της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο, οι κατασκευαστές 
προϊόντων ΤΠΕ ή οι πάροχοι υπηρεσιών 
ΤΠΕ θα πρέπει να είναι σε θέση να 
υποβάλλουν αίτηση πιστοποίησης των 
διαδικασιών, προϊόντων ή υπηρεσιών τους 
σε έναν οργανισμό αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης της επιλογής τους, ή να 
δηλώσουν οι ίδιοι ότι το προϊόν τους ή η 
υπηρεσία τους συμμορφώνονται με το 
οικείο ευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης 
της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Οι 
οργανισμοί αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης θα πρέπει να είναι 
διαπιστευμένοι από οργανισμό 
διαπίστευσης, ώστε να πληρούν ορισμένες 
καθορισμένες απαιτήσεις που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Η 
διαπίστευση θα πρέπει να εκδίδεται για 
μέγιστη περίοδο πέντε ετών και μπορεί να 
ανανεωθεί με τους ίδιους όρους, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο οργανισμός αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης πληροί τις σχετικές 
απαιτήσεις. Οι οργανισμοί διαπίστευσης 
θα πρέπει να ανακαλούν τη διαπίστευση 
ενός οργανισμού αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης σε περίπτωση που οι όροι 
διαπίστευσης δεν πληρούνται ή έχουν 
πάψει να πληρούνται, ή σε περίπτωση που 
τα μέτρα που λαμβάνει ένας οργανισμός 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης 
παραβαίνουν τον παρόντα κανονισμό. Για 
την ομοιόμορφη σε όλη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση εκτέλεση της πιστοποίησης, οι 
εθνικές εποπτικές αρχές πιστοποίησης θα 
πρέπει να υποβάλλονται σε αξιολόγηση 
από ομοτίμους, για τις διαδικασίες 
ελέγχου της συμμόρφωσης των 
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προϊόντων εκείνων που υπόκεινται σε 
πιστοποίηση ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 59

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(59) Είναι αναγκαίο να απαιτείται από 
όλα τα κράτη μέλη να ορίζουν μία 
εποπτική αρχή πιστοποίησης της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, η οποία θα 
εποπτεύει τη συμμόρφωση αφενός των 
οργανισμών αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, και αφετέρου των 
πιστοποιητικών που εκδίδουν οι 
οργανισμοί αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης που είναι εγκατεστημένοι 
στο έδαφός τους, με τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού και των σχετικών 
συστημάτων πιστοποίησης της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο. Οι εθνικές εποπτικές 
αρχές πιστοποίησης θα πρέπει να 
χειρίζονται τις καταγγελίες που 
υποβάλλονται από φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα σε σχέση με πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από οργανισμούς 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης που είναι 
εγκατεστημένοι στην επικράτειά τους, να 
εξετάζουν, στον βαθμό που κρίνεται 
απαραίτητο, το αντικείμενο της 
καταγγελίας και να ενημερώνουν τον 
καταγγέλλοντα όσον αφορά την πρόοδο 
και το αποτέλεσμα της έρευνας εντός 
εύλογου χρονικού διαστήματος. Επιπλέον, 
θα πρέπει να συνεργάζονται με άλλες 
εθνικές εποπτικές αρχές πιστοποίησης ή 
άλλη δημόσια αρχή, μεταξύ άλλων 
ανταλλάσσοντας πληροφορίες σχετικά με 
την πιθανή μη συμμόρφωση προϊόντων και 
υπηρεσιών ΤΠΕ με τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού ή συγκεκριμένων 
συστημάτων ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο.

(59) Είναι αναγκαίο να απαιτείται από 
όλα τα κράτη μέλη να ορίζουν μία 
εποπτική αρχή πιστοποίησης της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, η οποία θα 
εποπτεύει τη συμμόρφωση αφενός των 
οργανισμών αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, και αφετέρου των 
πιστοποιητικών που εκδίδουν οι 
οργανισμοί αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης που είναι εγκατεστημένοι 
στο έδαφός τους, με τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού και των σχετικών 
συστημάτων πιστοποίησης της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο. Οι εθνικές εποπτικές 
αρχές πιστοποίησης θα πρέπει να 
χειρίζονται τις καταγγελίες που 
υποβάλλονται από φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα σε σχέση με πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από οργανισμούς 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης που είναι 
εγκατεστημένοι στην επικράτειά τους, να 
εξετάζουν, στον βαθμό που κρίνεται 
απαραίτητο, το αντικείμενο της 
καταγγελίας και να ενημερώνουν τον 
καταγγέλλοντα όσον αφορά την πρόοδο 
και το αποτέλεσμα της έρευνας εντός 
εύλογου χρονικού διαστήματος. Επιπλέον, 
θα πρέπει να συνεργάζονται με άλλες 
εθνικές εποπτικές αρχές πιστοποίησης ή 
άλλη δημόσια αρχή, μεταξύ άλλων 
ανταλλάσσοντας πληροφορίες σχετικά με 
την πιθανή μη συμμόρφωση προϊόντων και 
υπηρεσιών ΤΠΕ με τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού ή συγκεκριμένων 
συστημάτων ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο. Ακόμη, θα πρέπει να 
εποπτεύουν και να επαληθεύουν τη 
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συμμόρφωση των αυτοδηλούμενων 
βεβαιώσεων συμμόρφωσης και την 
έκδοση των ευρωπαϊκών πιστοποιητικών 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο από φορείς 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης βάσει 
των απαιτήσεων του παρόντος 
κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων που θεσπίζονται από την 
Ευρωπαϊκή ομάδα πιστοποίησης της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και των 
απαιτήσεων του αντίστοιχου ευρωπαϊκού 
συστήματος πιστοποίησης της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο. Η αποτελεσματική 
συνεργασία μεταξύ των εθνικών 
εποπτικών αρχών πιστοποίησης είναι 
απαραίτητη για την ορθή εφαρμογή των 
ευρωπαϊκών συστημάτων πιστοποίησης 
της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και 
των τεχνικών ζητημάτων που αφορούν 
την ασφάλεια των προϊόντων και 
υπηρεσιών ΤΠΕ στον κυβερνοχώρο. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να διευκολύνει την 
ανωτέρω ανταλλαγή πληροφοριών 
παρέχοντας ένα γενικό ηλεκτρονικό 
σύστημα υποστήριξης πληροφοριών, για 
παράδειγμα το σύστημα πληροφοριών και 
επικοινωνίας για την εποπτεία της αγοράς 
(ICSMS) και το σύστημα ταχείας 
ανταλλαγής πληροφοριών για τους 
κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση 
προϊόντων καταναλωτή (RAPEX) που 
ήδη χρησιμοποιούνται από τις αρχές 
εποπτείας της αγοράς σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 63

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(63) Προκειμένου να προσδιοριστούν 
περαιτέρω τα κριτήρια για τη 
διαπίστευση των οργανισμών 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης, θα 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 

διαγράφεται
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λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να διεξάγει, κατά τις 
προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων 
σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Οι εν λόγω 
διαβουλεύσεις θα πρέπει να 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις 
αρχές που ορίζονται στη διοργανική 
συμφωνία για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 
2016. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην 
προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνουν 
όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με 
τους εμπειρογνώμονες των κρατών 
μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους να 
έχουν συστηματικά πρόσβαση στις 
συνεδριάσεις των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 
ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 65

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(65) Η διαδικασία εξέτασης θα πρέπει 
να χρησιμοποιείται για την έγκριση των 
εκτελεστικών πράξεων σχετικά με τα 
ευρωπαϊκά συστήματα πιστοποίησης της
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για 
προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ, σχετικά με 
τις λεπτομέρειες διενέργειας ερευνών από 
τον Οργανισμό, καθώς και σχετικά με τις 
περιστάσεις, τους μορφότυπους και τις 
διαδικασίες που ισχύουν για τις 
κοινοποιήσεις των διαπιστευμένων 
οργανισμών αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης από τις εθνικές εποπτικές 
αρχές πιστοποίησης στην Επιτροπή.

(65) Η διαδικασία εξέτασης θα πρέπει 
να χρησιμοποιείται για την έγκριση των 
εκτελεστικών πράξεων σχετικά με τα 
ευρωπαϊκά συστήματα πιστοποίησης της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για 
διαδικασίες, προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ, 
σχετικά με τις λεπτομέρειες διενέργειας 
ερευνών από τον Οργανισμό, καθώς και 
σχετικά με τις περιστάσεις, τους 
μορφότυπους και τις διαδικασίες που 
ισχύουν για τις κοινοποιήσεις των 
διαπιστευμένων οργανισμών αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης από τις εθνικές 
εποπτικές αρχές πιστοποίησης στην 
Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την 
αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα του 
εργαλείου ηλεκτρονικής κοινοποίησης 



AD\1153124EL.docx 31/75 PE616.831v02-00

EL

«Σύστημα Πληροφόρησης των 
Κοινοποιημένων και Διαπιστευμένων 
Οργανισμών Νέας Προσέγγισης» 
(NANDO).

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 66

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(66) Το έργο του Οργανισμού θα πρέπει 
να αξιολογείται ανεξάρτητα. Στην 
αξιολόγηση θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη η αποτελεσματικότητα του 
Οργανισμού στην επίτευξη των στόχων 
του, οι εργασιακές πρακτικές του και η 
συνάφεια των καθηκόντων του. Η 
αξιολόγηση θα πρέπει επίσης να εκτιμά 
τον αντίκτυπο, την αποτελεσματικότητα 
και την αποδοτικότητα του ευρωπαϊκού 
πλαισίου πιστοποίησης της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο.

(66) Το έργο του Οργανισμού θα πρέπει 
να αξιολογείται ανεξάρτητα. Στην 
αξιολόγηση θα πρέπει να περιλαμβάνονται 
η νομιμότητα και αποτελεσματικότητα 
των δαπανών του Οργανισμού, η 
αποτελεσματικότητά του στην επίτευξη 
των στόχων του, και μια περιγραφή των οι 
εργασιακών πρακτικών του και της 
συνάφειας των καθηκόντων του. Η 
αξιολόγηση θα πρέπει επίσης να εκτιμά 
τον αντίκτυπο, την αποτελεσματικότητα 
και την αποδοτικότητα του ευρωπαϊκού 
πλαισίου πιστοποίησης της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) «προϊόν και υπηρεσία ΤΠΕ»: κάθε 
στοιχείο ή ομάδα στοιχείων των 
συστημάτων δικτύου και πληροφοριών·

(11) «διαδικασία, προϊόν και υπηρεσία 
ΤΠΕ»: κάθε προϊόν, υπηρεσία, 
διαδικασία, σύστημα ή συνδυασμό αυτών 
που αποτελεί στοιχείο των συστημάτων 
δικτύου και πληροφοριών·

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Τροπολογία 30
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) «εθνική εποπτική αρχή 
πιστοποίησης»: αρχή κράτους μέλους 
υπεύθυνη για την παρακολούθηση, 
επιβολή και εποπτεία σε ό,τι αφορά την 
πιστοποίηση της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο επί του εδάφους του·

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) «αυτοδηλούμενη βεβαίωση 
συμμόρφωσης»: δήλωση του 
κατασκευαστή ότι η διαδικασία, το 
προϊόν ή υπηρεσία ΤΠΕ συμμορφώνεται 
με συγκεκριμένο ευρωπαϊκό σύστημα 
πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο Οργανισμός αναλαμβάνει τα 
καθήκοντα που του ανατίθενται με τον 
παρόντα κανονισμό με σκοπό να συμβάλει 
σε ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο εντός της Ένωσης.

1. Ο Οργανισμός αναλαμβάνει τα 
καθήκοντα που του ανατίθενται με τον 
παρόντα κανονισμό με σκοπό να επιτύχει
ένα υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο, για την πρόληψη των 
κυβερνοεπιθέσεων εντός της Ένωσης, τη 
μείωση του επιπέδου κατακερματισμού 
της εσωτερικής αγοράς και τη βελτίωση 
της λειτουργίας της.
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Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο Οργανισμός αυξάνει τις 
δυνατότητες ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο σε επίπεδο Ένωσης 
προκειμένου να συμπληρώνει τη δράση 
των κρατών μελών όσον αφορά την 
πρόληψη και την αντιμετώπιση απειλών 
στον κυβερνοχώρο, κυρίως σε περίπτωση 
διασυνοριακών συμβάντων.

5. Ο Οργανισμός συμβάλλει στην 
αύξηση των ικανοτήτων ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο σε επίπεδο Ένωσης 
προκειμένου να συμπληρώνει και να 
ενισχύει τη δράση των κρατών μελών όσον 
αφορά την πρόληψη και την αντιμετώπιση 
απειλών στον κυβερνοχώρο, κυρίως σε 
περίπτωση διασυνοριακών συμβάντων.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ο Οργανισμός προάγει τη χρήση 
της πιστοποίησης, συμβάλλοντας, μεταξύ 
άλλων, στη θέσπιση και τη διατήρηση ενός 
πλαισίου πιστοποίησης της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο σε επίπεδο Ένωσης 
σύμφωνα με τον τίτλο ΙΙΙ του παρόντος 
κανονισμού, προκειμένου να αυξηθεί η 
διαφάνεια της διασφάλισης της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο των προϊόντων και 
υπηρεσιών ΤΠΕ και, επομένως, να 
ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στην ψηφιακή 
εσωτερική αγορά.

6. Ο Οργανισμός προάγει τη χρήση 
της πιστοποίησης και τυποποίησης 
αποφεύγοντας ταυτόχρονα τον 
κατακερματισμό που προκαλείται λόγω 
έλλειψης συντονισμού μεταξύ των 
υφιστάμενων στην Ένωση συστημάτων 
πιστοποίησης. Ο Οργανισμός συμβάλλει
στη θέσπιση και τη διατήρηση ενός 
πλαισίου πιστοποίησης της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο σε επίπεδο Ένωσης 
σύμφωνα με τα άρθρα 43 έως 54 [Τίτλος 
ΙΙΙ] του παρόντος κανονισμού, 
προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια της 
διασφάλισης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο των προϊόντων και 
υπηρεσιών ΤΠΕ και, επομένως, να 
ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στην ψηφιακή 
ενιαία αγορά.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ο Οργανισμός προάγει ένα υψηλό 
επίπεδο ευαισθητοποίησης των πολιτών 
και των επιχειρήσεων σε θέματα που 
σχετίζονται με την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο.

7. Ο Οργανισμός προάγει ένα υψηλό 
επίπεδο ευαισθητοποίησης των πολιτών, 
των αρχών και των επιχειρήσεων σε 
θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια 
στον κυβερνοχώρο.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. επικουρώντας και παρέχοντας 
συμβουλές, κυρίως με την παροχή 
ανεξάρτητης γνωμοδότησης και 
προπαρασκευαστικών εργασιών σχετικά 
με τη χάραξη και την επανεξέταση της 
πολιτικής και της νομοθεσίας της Ένωσης 
στον τομέα της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο, καθώς και των 
πρωτοβουλιών πολιτικής και νομοθεσίας 
ανά τομέα εφόσον εμπλέκονται ζητήματα 
που αφορούν την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο·

1. επικουρώντας και παρέχοντας 
συμβουλές σχετικά με τη χάραξη και την 
επανεξέταση της πολιτικής και της 
νομοθεσίας της Ένωσης στον τομέα της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, καθώς και 
των πρωτοβουλιών πολιτικής και 
νομοθεσίας ανά τομέα εφόσον 
εμπλέκονται ζητήματα που αφορούν την 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο·

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός θα πρέπει να διαθέτει ελευθερία επιλογής μέσων για την εκτέλεση των 
καθηκόντων του.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. επικουρώντας το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, που 
ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/679 στην εκπόνηση κατευθυντηρίων 
γραμμών, προκειμένου να 
προσδιορίζονται, σε τεχνικό επίπεδο, οι 
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προϋποθέσεις που θα επιτρέπουν τη 
νόμιμη χρήση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από τους 
υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων για 
σκοπούς ασφάλειας ΤΠ, με σκοπό την 
προστασία των υποδομών τους μέσω του 
εντοπισμού και της παρεμπόδισης των
επιθέσεων κατά των συστημάτων 
πληροφοριών τους στο πλαίσιο: (i) του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/6791α· (ii) της 
οδηγίας (ΕΕ) 2016/11481β· και (iii) της 
οδηγίας 2002/58/ΕΚ1γ·

_________________

1a Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 
4.5.2016, σ. 1-88).

1β Οδηγία (EE) 2016/1148 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, 
σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό 
επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου 
και πληροφοριών σε ολόκληρη την 
Ένωση (ΕΕ L 194 της 19.7.2016, σ. 1).

1γ 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 ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες (ΕΕ L 201 της 
31.7.2002, σ. 37).

Αιτιολόγηση

Δημιουργία κατάλληλων μηχανισμών συνεργασίας.
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Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) την προαγωγή ενισχυμένου 
επιπέδου ασφάλειας των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, μεταξύ άλλων με την 
παροχή εμπειρογνωσίας και συμβουλών, 
καθώς και με τη διευκόλυνση της 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
αρμόδιων αρχών·

(2) την προαγωγή ενισχυμένου 
επιπέδου ασφάλειας των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, των αποθηκευμένων 
δεδομένων και της επεξεργασίας 
δεδομένων, μεταξύ άλλων με την παροχή 
εμπειρογνωσίας και συμβουλών, καθώς 
και με τη διευκόλυνση της ανταλλαγής 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ αρμόδιων 
αρχών·

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο Οργανισμός διευκολύνει τη 
θέσπιση και τη δρομολόγηση ενός 
μακροπρόθεσμου ευρωπαϊκού σχεδίου για 
την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ώστε 
να στηριχθεί η μεγέθυνση μιας 
ανεξάρτητης βιομηχανίας ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο στην ΕΕ, και να 
ενσωματωθεί σε όλες τις εξελίξεις στον 
τομέα της ΤΠ στην ΕΕ η διάσταση της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

Αιτιολόγηση

Ο ENISA θα πρέπει να συμβουλεύει τους νομοθέτες όσον αφορά την εκπόνηση των πολιτικών, 
ώστε να μπορέσει η ΕΕ να φτάσει το επίπεδο ασφάλειας ΤΠ των βιομηχανιών σε τρίτες χώρες. 
Το έργο θα πρέπει να είναι αντίστοιχο σε κλίμακα με αυτό που έχει ήδη επιτευχθεί στον κλάδο 
των αερομεταφορών (παράδειγμα: Airbus). Τούτο είναι απαραίτητο για να αναπτυχθεί μια 
ισχυρότερη, κυρίαρχη και αξιόπιστη βιομηχανία ΤΠΕ της ΕΕ (βλ. μελέτη Μονάδας Διερεύνησης 
Επιστημονικών Προοπτικών (STOA) έγγραφο PE 614.531).

Τροπολογία 40
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατόπιν αιτήματος δύο ή περισσότερων 
οικείων κρατών μελών και με μοναδικό 
σκοπό την παροχή συμβουλών για την 
πρόληψη μελλοντικών συμβάντων, ο 
Οργανισμός παρέχει στήριξη ή διενεργεί 
εκ των προτέρων τεχνική έρευνα κατόπιν 
κοινοποιήσεων από επιχειρήσεις που 
επηρεάζονται από συμβάντα με σημαντικό 
ή ουσιαστικό αντίκτυπο, δυνάμει της 
οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148. Ο Οργανισμός 
διενεργεί επίσης ανάλογη έρευνα κατόπιν 
δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος από 
την Επιτροπή, σε συμφωνία με τα οικεία 
κράτη μέλη, σε περίπτωση τέτοιων 
συμβάντων που επηρεάζουν περισσότερα 
από δύο κράτη μέλη.

Κατόπιν αιτήματος ενός ή περισσότερων 
οικείων κρατών μελών και με μοναδικό 
σκοπό την παροχή συμβουλών για την 
πρόληψη μελλοντικών συμβάντων, ο 
Οργανισμός παρέχει στήριξη ή διενεργεί 
εκ των προτέρων τεχνική έρευνα κατόπιν 
κοινοποιήσεων από επιχειρήσεις που 
επηρεάζονται από συμβάντα με σημαντικό 
ή ουσιαστικό αντίκτυπο, δυνάμει της 
οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148. Ο Οργανισμός 
διενεργεί επίσης ανάλογη έρευνα κατόπιν 
δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος από 
την Επιτροπή, σε συμφωνία με τα οικεία 
κράτη μέλη, σε περίπτωση τέτοιων 
συμβάντων που επηρεάζουν περισσότερα 
από δύο κράτη μέλη.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 8 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη συγκέντρωση εκθέσεων από 
εθνικές πηγές προκειμένου να συνεισφέρει 
στη δημιουργία κοινής επίγνωσης της 
κατάστασης·

α) τη συγκέντρωση εκθέσεων από 
εθνικές και διεθνείς πηγές προκειμένου να 
συνεισφέρει στη δημιουργία κοινής 
επίγνωσης της κατάστασης·

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) διενεργώντας, σε συνεργασία με 
την Ευρωπαϊκή ομάδα για την ασφάλεια 
στον κυβερνοχώρο, αξιολογήσεις των 
διαδικασιών έκδοσης πιστοποιητικών 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο που 
εφαρμόζονται από τους οργανισμούς 
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αξιολόγησης της συμμόρφωσης που 
προβλέπονται στο άρθρο 51, με σκοπό τη 
διασφάλιση, κατά την έκδοση των 
πιστοποιητικών, της ομοιόμορφης 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού από 
τους οργανισμούς αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης·

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – στοιχείο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) διενεργώντας περιοδικούς 
ανεξάρτητους εκ των υστέρων ελέγχους 
της συμμόρφωσης προϊόντων και 
υπηρεσιών ΤΠΕ πιστοποιημένων με 
ευρωπαϊκά συστήματα πιστοποίησης της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο·

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) με τη σύνταξη και τη δημοσίευση 
κατευθυντήριων γραμμών και την 
ανάπτυξη ορθών πρακτικών σχετικά με τις 
απαιτήσεις ασφάλειας στον κυβερνοχώρο 
για προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ, σε 
συνεργασία με εθνικές εποπτικές αρχές 
πιστοποίησης και τη βιομηχανία·

(3) με τη σύνταξη και τη δημοσίευση 
κατευθυντήριων γραμμών και την 
ανάπτυξη ορθών πρακτικών, μεταξύ 
άλλων για βασικές αρχές κυβερνο-
υγιεινής και για τον εντοπισμό κάθε 
μυστικής κερκόπορτας, σχετικά με τις 
απαιτήσεις ασφάλειας στον κυβερνοχώρο 
για προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ, σε 
συνεργασία με εθνικές εποπτικές αρχές 
πιστοποίησης και τη βιομηχανία, μέσα 
από μια επίσημη, τυποποιημένη και 
διαφανή διαδικασία·

Τροπολογία 45
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) με τη διευκόλυνση της θέσπισης 
και της αφομοίωσης ευρωπαϊκών και 
διεθνών προτύπων για τη διαχείριση 
κινδύνων και την ασφάλεια προϊόντων και 
υπηρεσιών ΤΠΕ, καθώς και με την 
εκπόνηση, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, συμβουλών και κατευθυντήριων 
γραμμών σχετικά με τα τεχνικά πεδία που 
αφορούν τις απαιτήσεις ασφάλειας των 
φορέων εκμετάλλευσης βασικών 
υπηρεσιών και των παρόχων ψηφιακών 
υπηρεσιών, αλλά και ήδη υφιστάμενα 
πρότυπα συμπεριλαμβανομένων των 
εθνικών προτύπων των κρατών μελών, 
δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 2 της 
οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148·

β) με τη διαβούλευση με τους 
διεθνείς φορείς τυποποίησης και τους 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης 
σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη προτύπων, 
ώστε να διασφαλιστεί η καταλληλότητα 
των προτύπων που χρησιμοποιούνται στο 
ευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και με τη 
διευκόλυνση της θέσπισης και της 
αφομοίωσης των σχετικών ευρωπαϊκών 
και διεθνών προτύπων για τη διαχείριση 
κινδύνων και την ασφάλεια προϊόντων και 
υπηρεσιών ΤΠΕ, καθώς και με την 
εκπόνηση, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, συμβουλών και κατευθυντήριων 
γραμμών σχετικά με τα τεχνικά πεδία που 
αφορούν τις απαιτήσεις ασφάλειας των 
φορέων εκμετάλλευσης βασικών 
υπηρεσιών και των παρόχων ψηφιακών 
υπηρεσιών, αλλά και ήδη υφιστάμενα 
πρότυπα συμπεριλαμβανομένων των 
εθνικών προτύπων των κρατών μελών, 
δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 2 της 
οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148·

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Β α) με την κατάρτιση κατευθυντήριων 
γραμμών για το πώς και πότε πρέπει τα 
κράτη μέλη να αλληλοενημερώνονται 
όταν λαμβάνουν γνώση ενός τρωτού 
σημείου που δεν είναι δημόσια γνωστό σε 
μια διαδικασία, ένα προϊόν ή μια 
υπηρεσία ΤΠΕ που έχει πιστοποιηθεί 
δυνάμει του Τίτλου III του παρόντος 
κανονισμού, όπως και με την κατάρτιση 
κατευθυντήριων γραμμών για το 
συντονισμό των πολιτικών κοινοποίησης 
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των τρωτών σημείων·

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Β β) με την κατάρτιση κατευθυντήριων 
γραμμών για τις ελάχιστες απαιτήσεις 
ασφαλείας στις συσκευές ΤΠ που 
κυκλοφορούν στην αγορά της Ένωσης ή 
εξάγονται από αυτήν·

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) συγκεντρώνει, οργανώνει και 
γνωστοποιεί στο κοινό, μέσω ειδικής 
πύλης, πληροφορίες σχετικά με την 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο τις οποίες 
παρέχουν τα θεσμικά όργανα και λοιπά 
όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης·

δ) συγκεντρώνει, οργανώνει και 
γνωστοποιεί στο κοινό, μέσω ειδικής 
πύλης, πληροφορίες σχετικά με την 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για 
σημαντικά συμβάντα ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο και σοβαρές παραβιάσεις 
δεδομένων, τις οποίες παρέχουν τα 
θεσμικά όργανα και λοιπά όργανα και οι 
οργανισμοί της Ένωσης·

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ευαισθητοποιεί το κοινό σχετικά με 
τους κινδύνους ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο και παρέχει καθοδήγηση 
σχετικά με τις ορθές πρακτικές για τους 
μεμονωμένους χρήστες στοχεύοντας σε 
πολίτες και οργανώσεις·

ε) ευαισθητοποιεί το κοινό σχετικά με 
τους κινδύνους ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο, παρέχει καθοδήγηση 
σχετικά με τις ορθές πρακτικές για τους 
χρήστες στοχεύοντας σε πολίτες και 
οργανώσεις και προάγει την υιοθέτηση 
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ισχυρών προληπτικών μέτρων ασφάλειας 
ΤΠ και μια αξιόπιστη προστασία των 
δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής·

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) στηρίζει τη στενότερη συνεργασία 
και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών 
μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τη 
διαπαιδαγώγηση σε θέματα ασφάλειας 
κυβερνοχώρου, κυβερνο-υγιεινής και 
ευαισθητοποίησης·

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) παρέχει υπηρεσίες συμβούλου στην 
Ένωση και τα κράτη μέλη σχετικά με 
ερευνητικές ανάγκες και προτεραιότητες 
στον τομέα της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο, με σκοπό να καταστεί 
δυνατή η αποτελεσματική απόκριση στους 
υπάρχοντες και τους εμφανιζόμενους 
κινδύνους και τις απειλές, μεταξύ άλλων 
σε σχέση με τις νέες και αναδυόμενες 
τεχνολογίες της πληροφορίας και των 
τηλεπικοινωνιών, και για την 
αποτελεσματική χρήση τεχνολογιών 
πρόληψης κινδύνων·

α) μεριμνά για την προηγούμενη 
διαβούλευση με τις σχετικές ομάδες 
χρηστών και παρέχει υπηρεσίες 
συμβούλου στην Ένωση και τα κράτη μέλη 
σχετικά με ερευνητικές ανάγκες και 
προτεραιότητες στον τομέα της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο, με σκοπό να καταστεί 
δυνατή η αποτελεσματική απόκριση στους 
υπάρχοντες και τους εμφανιζόμενους 
κινδύνους και τις απειλές, μεταξύ άλλων 
σε σχέση με τις νέες και αναδυόμενες 
τεχνολογίες της πληροφορίας και των 
τηλεπικοινωνιών, και για την 
αποτελεσματική χρήση τεχνολογιών 
πρόληψης κινδύνων·

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1



PE616.831v02-00 42/75 AD\1153124EL.docx

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το διοικητικό συμβούλιο 
απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο από κάθε 
κράτος μέλος, και δύο εκπρόσωπους που 
διορίζονται από την Επιτροπή. Όλοι οι 
εκπρόσωποι έχουν δικαίωμα ψήφου.

1. Το διοικητικό συμβούλιο 
απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο από κάθε 
κράτος μέλος, και δύο εκπρόσωπους που 
διορίζονται από την Επιτροπή και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όλοι οι 
εκπρόσωποι έχουν δικαίωμα ψήφου.

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) αξιολογεί και εγκρίνει την 
ενοποιημένη ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων του Οργανισμού και 
διαβιβάζει την έκθεση και την αξιολόγησή 
του, έως την 1η Ιουλίου του επόμενου 
έτους, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 
Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο. Η ετήσια έκθεση 
περιλαμβάνει τους λογαριασμούς και 
περιγράφει με ποιο τρόπο ο Οργανισμός
έχει επιτύχει τους δείκτες επιδόσεών του. 
Η ετήσια έκθεση δημοσιοποιείται·

ε) αξιολογεί και εγκρίνει την 
ενοποιημένη ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων του Οργανισμού και 
διαβιβάζει την έκθεση και την αξιολόγησή 
του, έως την 1η Ιουλίου του επόμενου 
έτους, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 
Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο. Η ετήσια έκθεση 
περιλαμβάνει τους λογαριασμούς, 
περιγράφει την αποτελεσματικότητα των 
δαπανών και αξιολογεί το επίπεδο 
αποτελεσματικότητας του Οργανισμού 
και κατά πόσο έχει επιτύχει τους δείκτες 
επιδόσεών του. Η ετήσια έκθεση 
δημοσιοποιείται·

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ) διορίζει τον εκτελεστικό διευθυντή 
και, ανάλογα με την περίπτωση, παρατείνει 
τη θητεία του ή τον παύει σύμφωνα με το 
άρθρο 33 του παρόντος κανονισμού·

ιγ) διορίζει τον εκτελεστικό διευθυντή 
μέσω επιλογής βασιζόμενης σε 
επαγγελματικά κριτήρια και, ανάλογα με 
την περίπτωση, παρατείνει τη θητεία του ή 
τον παύει σύμφωνα με το άρθρο 33 του 
παρόντος κανονισμού·

Τροπολογία 55
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιε) λαμβάνει όλες τις αποφάσεις 
σχετικά με τη συγκρότηση των 
εσωτερικών δομών του Οργανισμού και, 
όπου απαιτείται, σχετικά με την 
τροποποίησή τους, συνεκτιμώντας τις 
ανάγκες δραστηριοτήτων του Οργανισμού 
καθώς και τη χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση·

ιε) λαμβάνει όλες τις αποφάσεις 
σχετικά με τη συγκρότηση των 
εσωτερικών δομών του Οργανισμού και, 
όπου απαιτείται, σχετικά με την 
τροποποίησή τους, συνεκτιμώντας τις 
ανάγκες δραστηριοτήτων του Οργανισμού, 
όπως παρατίθενται στον παρόντα 
κανονισμό, καθώς και τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση·

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με την εκτέλεση των 
καθηκόντων του κατόπιν σχετικού 
αιτήματος. Το Συμβούλιο μπορεί να 
καλέσει τον εκτελεστικό διευθυντή να 
υποβάλει έκθεση σχετικά με την εκτέλεση 
των καθηκόντων του.

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής 
υποβάλλει κατ’ έτος έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την 
εκτέλεση των καθηκόντων του κατόπιν 
σχετικού αιτήματος. Το Συμβούλιο μπορεί 
να καλέσει τον εκτελεστικό διευθυντή να 
υποβάλει έκθεση σχετικά με την εκτέλεση 
των καθηκόντων του.

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν 
προτάσεως του εκτελεστικού διευθυντή, 
συγκροτεί μια μόνιμη ομάδα 
ενδιαφερομένων η οποία απαρτίζεται από 
εμπειρογνώμονες αναγνωρισμένου κύρους 
που αντιπροσωπεύουν τους σχετικούς 
άμεσα ενδιαφερομένους, όπως τον κλάδο 
ΤΠΕ, τους παρόχους δικτύων ή υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών για το κοινό, 

1. Το διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν 
προτάσεως του εκτελεστικού διευθυντή, 
συγκροτεί μια μόνιμη ομάδα 
ενδιαφερομένων η οποία απαρτίζεται από 
εμπειρογνώμονες αναγνωρισμένου κύρους 
που αντιπροσωπεύουν τους σχετικούς 
άμεσα ενδιαφερομένους, όπως τον κλάδο 
ΤΠΕ, και τους παρόχους δικτύων ή 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για 
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τις ομάδες καταναλωτών, τους 
πανεπιστημιακούς που είναι ειδικοί στην 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, και 
αντιπροσώπους των αρμόδιων αρχών στις 
οποίες υποβάλλεται κοινοποίηση σύμφωνα 
με την [οδηγία για τη θέσπιση του 
Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών], όπως επίσης και των 
αρχών επιβολής του νόμου και των 
εποπτικών αρχών προστασίας δεδομένων.

το κοινό, ειδικότερα την ευρωπαϊκή 
βιομηχανία και τους παρόχους ΤΠΕ, τις 
ενώσεις μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων, τις ομάδες και ενώσεις 
καταναλωτών, τους πανεπιστημιακούς που 
είναι ειδικοί στο πεδίο της ασφάλειας
στον κυβερνοχώρο, τους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 8 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012, τους 
αρμόδιους τομεακούς οργανισμούς και 
φορείς της Ένωσης, και αντιπροσώπους 
των αρμόδιων αρχών στις οποίες 
υποβάλλεται κοινοποίηση σύμφωνα με την 
[οδηγία για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού 
Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών], 
όπως επίσης και των αρχών επιβολής του 
νόμου και των εποπτικών αρχών 
προστασίας δεδομένων.

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η διάρκεια της θητείας των μελών 
της μόνιμης ομάδας ενδιαφερομένων είναι 
δυόμισι έτη. Τα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι μέλη 
της μόνιμης ομάδας ενδιαφερομένων. Οι 
εμπειρογνώμονες της Επιτροπής και των 
κρατών μελών έχουν δικαίωμα να 
παρίστανται στις συνεδριάσεις της μόνιμης 
ομάδας ενδιαφερομένων και να 
συμμετέχουν στις εργασίες της. Μπορούν 
να προσκαλούνται να παρίστανται σε 
συνεδριάσεις της μόνιμης ομάδας 
ενδιαφερομένων και να συμμετέχουν στις 
εργασίες της εκπρόσωποι άλλων φορέων 
που δεν είναι μέλη της, αν το κρίνει 
σκόπιμο ο εκτελεστικός διευθυντής.

4. Η διάρκεια της θητείας των μελών 
της μόνιμης ομάδας ενδιαφερομένων είναι 
δυόμισι έτη. Τα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου και του εκτελεστικού 
συμβουλίου, εξαιρέσει του εκτελεστικού 
διευθυντή, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη 
της μόνιμης ομάδας ενδιαφερομένων. Οι 
εμπειρογνώμονες της Επιτροπής και των 
κρατών μελών έχουν δικαίωμα να 
παρίστανται στις συνεδριάσεις της μόνιμης 
ομάδας ενδιαφερομένων και να 
συμμετέχουν στις εργασίες της. Μπορούν 
να προσκαλούνται να παρίστανται σε 
συνεδριάσεις της μόνιμης ομάδας 
ενδιαφερομένων και να συμμετέχουν στις 
εργασίες της εκπρόσωποι άλλων φορέων 
που δεν είναι μέλη της, αν το κρίνει 
σκόπιμο ο εκτελεστικός διευθυντής.



AD\1153124EL.docx 45/75 PE616.831v02-00

EL

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η μόνιμη ομάδα ενδιαφερομένων 
παρέχει συμβουλές στον Οργανισμό 
σχετικά με την εκτέλεση των 
δραστηριοτήτων του. Παρέχει συμβουλές 
ειδικότερα στον εκτελεστικό διευθυντή 
κατά την κατάρτιση πρότασης για το 
πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού και 
για τη διασφάλιση της επικοινωνίας με 
τους σχετικούς άμεσα ενδιαφερομένους επί 
όλων των θεμάτων που σχετίζονται με το 
πρόγραμμα εργασίας.

5. Η μόνιμη ομάδα ενδιαφερομένων 
παρέχει συμβουλές στον Οργανισμό 
σχετικά με την εκτέλεση των 
δραστηριοτήτων του. Παρέχει συμβουλές 
ειδικότερα στον εκτελεστικό διευθυντή 
κατά την κατάρτιση πρότασης για το 
πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού και 
για τη διασφάλιση της επικοινωνίας με 
τους σχετικούς άμεσα ενδιαφερομένους επί 
όλων των θεμάτων που σχετίζονται με το 
πρόγραμμα εργασίας. Μπορεί επίσης να 
προτείνει να ζητήσει η Επιτροπή από τον 
Οργανισμό να εκπονήσει υποψήφια 
ευρωπαϊκά συστήματα πιστοποίησης της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο βάσει του 
άρθρου 44, είτε με ιδία πρωτοβουλία είτε 
μετά από πρόταση υποβληθείσα από 
σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς.

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η μόνιμη ομάδα ενδιαφερομένων 
παρέχει συμβουλές στον Οργανισμό 
σχετικά με την κατάρτιση των 
υποψήφιων ευρωπαϊκών συστημάτων 
πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο.

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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2. Ο Οργανισμός μεριμνά ώστε να 
παρέχονται στο κοινό και σε κάθε 
ενδιαφερόμενο μέρος οι ενδεδειγμένες 
αντικειμενικές, αξιόπιστες και εύκολα 
προσβάσιμες πληροφορίες, ιδίως όσον 
αφορά τα αποτελέσματα των εργασιών 
του. Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί επίσης 
τις δηλώσεις συμφερόντων που 
υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 22.

2. Ο Οργανισμός μεριμνά ώστε να 
παρέχονται στο κοινό και σε κάθε 
ενδιαφερόμενο μέρος οι ενδεδειγμένες 
αντικειμενικές, αξιόπιστες και εύκολα 
προσβάσιμες πληροφορίες, ιδίως όσον 
αφορά τις συζητήσεις και τα 
αποτελέσματα των εργασιών του. Ο 
Οργανισμός δημοσιοποιεί επίσης τις 
δηλώσεις συμφερόντων που υποβάλλονται 
δυνάμει του άρθρου 22.

Αιτιολόγηση

Η διαφάνεια πρέπει να είναι εκτελεστή, με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 24.

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένα ευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο βεβαιώνει 
ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες ΤΠΕ που 
έχουν λάβει πιστοποίηση σύμφωνα με ένα 
τέτοιο σύστημα συμμορφώνονται με 
συγκεκριμένες απαιτήσεις όσον αφορά την 
ικανότητά τους να ανθίστανται, σε ένα 
δεδομένο επίπεδο διασφάλισης, σε 
ενέργειες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη 
διαθεσιμότητα, τη γνησιότητα, την 
ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα 
αποθηκευμένων ή διαβιβαζόμενων ή 
επεξεργασμένων δεδομένων ή των 
σχετικών λειτουργιών ή των σχετικών 
υπηρεσιών που παρέχονται ή είναι 
προσβάσιμες μέσω των εν λόγω 
προϊόντων, διαδικασιών, υπηρεσιών και 
συστημάτων.

Ένα ευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο θεσπίζεται 
για να ανυψώσει το επίπεδο ασφάλειας 
εντός της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και 
για να υιοθετηθεί σε επίπεδο ΕΕ μια 
εναρμονισμένη αντιμετώπιση της 
ευρωπαϊκής πιστοποίησης, ώστε να 
διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα, οι 
υπηρεσίες και τα συστήματα ΤΠΕ θα 
είναι ανθεκτικά απέναντι σε 
κυβερνοεπιθέσεις. Το σύστημα αυτό 
βεβαιώνει ότι οι διαδικασίες, τα προϊόντα 
και οι υπηρεσίες ΤΠΕ που έχουν λάβει 
πιστοποίηση σύμφωνα με ένα τέτοιο 
σύστημα συμμορφώνονται με 
συγκεκριμένες κοινές απαιτήσεις και 
ιδιότητες όσον αφορά την ικανότητά τους 
να ανθίστανται, σε ένα δεδομένο επίπεδο 
διασφάλισης, σε ενέργειες οι οποίες θέτουν 
σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, τη 
γνησιότητα, την ακεραιότητα και την 
εμπιστευτικότητα αποθηκευμένων ή 
διαβιβαζόμενων ή επεξεργασμένων 
δεδομένων ή των σχετικών λειτουργιών ή 
των σχετικών υπηρεσιών που παρέχονται ή 
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είναι προσβάσιμες μέσω των εν λόγω 
διαδικασιών, προϊόντων, υπηρεσιών και 
συστημάτων.

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 43α

Πρόγραμμα εργασιών

Ο ENISA, αφού ζητήσει τη γνώμη της 
ευρωπαϊκής ομάδας πιστοποίησης της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και της 
μόνιμης ομάδας ενδιαφερομένων και 
αφού λάβει την έγκριση της Επιτροπής, 
καταρτίζει ένα πρόγραμμα εργασιών που 
παραθέτει τις κοινές δράσεις που πρέπει 
να αναληφθούν σε επίπεδο Ένωσης 
προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεπής 
εφαρμογή του παρόντος Τίτλου και που 
περιέχει ένα κατάλογο προτεραιότητας με 
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ΤΠΕ που 
εκτιμά πως χρειάζονται ένα ευρωπαϊκό 
σύστημα πιστοποίησης της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο.

Το πρόγραμμα εργασιών καταρτίζεται το 
αργότερο [έξι μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού] και στη 
συνέχεια ένα νέο πρόγραμμα εργασιών 
καταρτίζεται ανά διετία. Το πρόγραμμα 
εργασιών δημοσιοποιείται.

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, 
o ENISA επεξεργάζεται ένα υποψήφιο 
ευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης της 

1. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, 
o ENISA επεξεργάζεται ένα υποψήφιο 
ευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης της 
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ασφάλειας στον κυβερνοχώρο που πληροί 
τις απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 
45, 46 και 47 του παρόντος κανονισμού. 
Τα κράτη μέλη ή η ευρωπαϊκή ομάδα 
πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο (η «ομάδα»), που έχει 
συσταθεί βάσει του άρθρου 53, μπορεί να 
προτείνουν στην Επιτροπή την 
επεξεργασία ενός υποψήφιου ευρωπαϊκού 
συστήματος πιστοποίησης της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο.

ασφάλειας στον κυβερνοχώρο που πληροί 
τις απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 
45, 46 και 47 του παρόντος κανονισμού. 
Τα κράτη μέλη, η ευρωπαϊκή ομάδα 
πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο (η «ομάδα»), που έχει 
συσταθεί βάσει του άρθρου 53, ή η μόνιμη 
ομάδα ενδιαφερομένων που έχει συσταθεί 
βάσει του άρθρου 20, μπορεί να 
προτείνουν στην Επιτροπή την 
επεξεργασία ενός υποψήφιου ευρωπαϊκού 
συστήματος πιστοποίησης της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο.

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά την επεξεργασία των 
υποψήφιων συστημάτων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ο 
ENISA συμβουλεύει όλους τους σχετικούς 
άμεσα ενδιαφερόμενους και συνεργάζεται 
στενά με την ομάδα. Η ομάδα παρέχει στον
ENISA τη συνδρομή και την 
εμπειρογνωσία που αυτός ζητά σε σχέση 
με την επεξεργασία του υποψήφιου 
συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 
γνωμοδοτήσεων, αν κρίνεται αναγκαίο.

2. Κατά την επεξεργασία των 
υποψήφιων συστημάτων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ο 
ENISA ζητά τη γνώμη της μόνιμης ομάδας 
ενδιαφερομένων, ειδικότερα των 
ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης, 
καθώς και όλων των άλλων άμεσα 
ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων 
των οργανώσεων καταναλωτών, μέσω μιας 
επίσημης, τυποποιημένης και διαφανούς 
διαδικασίας, και συνεργάζεται στενά με 
την ομάδα λαμβάνοντας υπόψη τα ήδη 
υφιστάμενα εθνικά και διεθνή πρότυπα.
Κατά την επεξεργασία του κάθε 
υποψήφιου συστήματος, ο ENISA 
καταρτίζει μια κατάσταση ελέγχου για 
τους κινδύνους και τα αντίστοιχα 
χαρακτηριστικά ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο.

Η ομάδα παρέχει στον ENISA τη 
συνδρομή και την εμπειρογνωσία που 
αυτός ζητά σε σχέση με την επεξεργασία 
του υποψήφιου συστήματος, 
συμπεριλαμβανομένων γνωμοδοτήσεων, 
αν κρίνεται αναγκαίο.

Όπου απαιτηθεί, ο ENISA δύναται επίσης 
να συγκροτήσει ομάδα από 
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εμπειρογνώμονες των ενδιαφερόμενων, 
απαρτιζόμενη από μέλη της μόνιμης 
ομάδας ενδιαφερομένων και κάθε άλλο 
αρμόδιο ενδιαφερόμενο με εξειδίκευση 
στο πεδίο ενός συγκεκριμένου υποψήφιου 
συστήματος, προκειμένου αυτή να 
παράσχει περαιτέρω υποστήριξη και 
συμβουλές.

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο ENISA διαβιβάζει στην 
Επιτροπή το επεξεργασθέν υποψήφιο 
ευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, σύμφωνα 
με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

3. Ο ENISA διαβιβάζει στην 
Επιτροπή το επεξεργασθέν υποψήφιο 
ευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, σύμφωνα 
με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, 
η δε Επιτροπή αξιολογεί την 
καταλληλότητά του για την επίτευξη των 
στόχων του προβλεπόμενου στην 
παράγραφο 1 αιτήματος.

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ο ENISA πρέπει να τηρεί το 
επαγγελματικό απόρρητο για το σύνολο 
των στοιχείων που λαμβάνει κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή, με βάση το υποψήφιο 
σύστημα που προτείνει ο ENISA, μπορεί
να εκδώσει εκτελεστικές πράξεις, δυνάμει 
του άρθρου 55 παράγραφος 1, οι οποίες 
προβλέπουν σε σχέση με ευρωπαϊκά 
συστήματα πιστοποίησης της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο προϊόντα και υπηρεσίες 
ΤΠΕ που πληρούν τις απαιτήσεις των 
άρθρων 45, 46 και 47 του παρόντος 
κανονισμού.

4. Η Επιτροπή έχει την εξουσία να 
εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
δυνάμει του άρθρου 55 παράγραφος 1, που 
αφορούν την θέσπιση ευρωπαϊκών 
συστημάτων πιστοποίησης της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο για προϊόντα και 
υπηρεσίες ΤΠΕ που πληρούν τις 
απαιτήσεις των άρθρων 45, 46 και 47 του 
παρόντος κανονισμού. Κατά την έγκριση 
των εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, η Επιτροπή θεμελιώνει τα 
συστήματα πιστοποίησης της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο για προϊόντα και 
υπηρεσίες ΤΠΕ σε οποιοδήποτε σχετικό 
υποψήφιο σύστημα προτείνει ο ENISA. Η 
Επιτροπή μπορεί να ζητεί τη γνώμη του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας 
Δεδομένων και να λαμβάνει υπόψη τη 
γνώμη του πριν από την έκδοση των εν 
λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο ENISA διατηρεί έναν ειδικό 
δικτυακό τόπο που παρέχει πληροφορίες 
και εξασφαλίζει την προβολή για τα 
ευρωπαϊκά συστήματα πιστοποίησης της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

5. Ο ENISA διατηρεί έναν ειδικό 
δικτυακό τόπο που παρέχει πληροφορίες 
και εξασφαλίζει την προβολή για τα 
ευρωπαϊκά συστήματα πιστοποίησης της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
για όλα τα υποψήφια συστήματα που η 
Επιτροπή έχει ζητήσει από τον ENISA να 
ετοιμάσει.

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένα ευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης 
της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο 
σχεδιάζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
συνεκτιμά, κατά περίπτωση, τους 
ακόλουθους στόχους ασφάλειας:

Κάθε ευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης 
της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο 
σχεδιάζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
συνεκτιμά, τουλάχιστον, τους ακόλουθους 
στόχους ασφάλειας, εφόσον αυτοί είναι 
συναφείς:

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τη διασφάλιση ότι τα προϊόντα και 
οι υπηρεσίες ΤΠΕ παρέχονται με 
επικαιροποιημένο λογισμικό που δεν 
περιέχει γνωστά τρωτά σημεία και ότι 
προβλέπονται μηχανισμοί για ασφαλείς 
επικαιροποιήσεις λογισμικού.

ζ) τη διασφάλιση ότι τα προϊόντα και 
οι υπηρεσίες ΤΠΕ παρέχονται με 
επικαιροποιημένο λογισμικό και υλισμικό 
που δεν περιέχει γνωστά τρωτά σημεία· τη 
διασφάλιση ότι έχουν σχεδιαστεί και 
υλοποιηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
περιορίζουν αποτελεσματικά την ροπή να 
εμφανίζουν τρωτά σημεία, και τη 
διασφάλιση ότι διαθέτουν μηχανισμούς
για ασφαλείς επικαιροποιήσεις λογισμικού, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αναβαθμίσεων υλισμικού και των 
αυτόματων επικαιροποιήσεων ασφαλείας.

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) τη διασφάλιση ότι τα προϊόντα και 
οι υπηρεσίες ΤΠΕ αναπτύσσονται και 
λειτουργούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
διαθέτουν προρρυθμισμένο υψηλό 
επίπεδο ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και 
προστασίας δεδομένων, σε σύμφωνα με 
την αρχή της «ασφάλειας βάσει 
σχεδιασμού».
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Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα ευρωπαϊκό σύστημα 
πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο μπορεί να προσδιορίζει ένα 
ή περισσότερα από τα ακόλουθα επίπεδα 
διασφάλισης: βασικό, σημαντικό και/ή 
υψηλό, για πιστοποιητικά προϊόντων και 
υπηρεσιών ΤΠΕ που εκδίδονται στο 
πλαίσιο του εν λόγω συστήματος.

1. Κάθε ευρωπαϊκό σύστημα 
πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο μπορεί να προσδιορίζει ένα 
ή περισσότερα από τα ακόλουθα επίπεδα 
διασφάλισης βάσει κινδύνου: «λειτουργικά 
ασφαλές»· «σημαντικά ασφαλές» και/ή 
«άκρως ασφαλές», για πιστοποιητικά 
προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ που 
εκδίδονται στο πλαίσιο του εν λόγω 
συστήματος.

Τα επίπεδα διασφάλισης στο κάθε 
υποψήφιο ευρωπαϊκό σύστημα 
πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο προσδιορίζονται βάσει των 
κινδύνων που έχουν καταγραφεί στην 
προβλεπόμενη στο άρθρο 44 παράγραφος 
2 κατάσταση ελέγχου και των 
διαθέσιμων, στα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες ΤΠΕ που υπάγονται στο 
σύστημα πιστοποίησης, 
χαρακτηριστικών ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο, προς απόκρουση αυτών 
των κινδύνων.

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Κάθε σύστημα αναφέρει τη 
μέθοδο ή τη διαδικασία αξιολόγησης που 
πρέπει να εφαρμοστεί για την έκδοση των 
πιστοποιητικών του κάθε επιπέδου 
διασφάλισης, ανάλογα με την 
προβλεπόμενη χρήση και τους κινδύνους 
που είναι εγγενείς στα προϊόντα και τις 
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υπηρεσίες ΤΠΕ που υπάγονται στο 
συγκεκριμένο σύστημα.

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το βασικό, το σημαντικό και το 
υψηλό επίπεδο διασφάλισης πληρούν 
αντιστοίχως τα ακόλουθα κριτήρια:

2. Τα «λειτουργικά ασφαλή», 
«σημαντικά ασφαλή» και/ή «άκρως 
ασφαλή» επίπεδα διασφάλισης πληρούν 
αντιστοίχως τα ακόλουθα κριτήρια:

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το βασικό επίπεδο διασφάλισης 
αναφέρεται σε πιστοποιητικό εκδιδόμενο 
στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού συστήματος 
πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο, το οποίο παρέχει 
περιορισμένο βαθμό εμπιστοσύνης στις 
ιδιότητες ασφάλειας στον κυβερνοχώρο 
που επικαλείται ή δηλώνει ένα προϊόν ή 
μια υπηρεσία ΤΠΕ, και στο οποίο 
αποδίδεται χαρακτηρισμός βάσει των 
σχετικών τεχνικών προδιαγραφών, 
προτύπων και διαδικασιών, 
συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών 
ελέγχων, σκοπός των οποίων είναι η 
μείωση του κινδύνου συμβάντων που 
αφορούν την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο·

α) το επίπεδο διασφάλισης
«λειτουργικά ασφαλές» αναφέρεται σε 
πιστοποιητικό εκδιδόμενο στο πλαίσιο 
ενός ευρωπαϊκού συστήματος 
πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο, το οποίο παρέχει επαρκή
βαθμό εμπιστοσύνης στις ιδιότητες 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο που 
επικαλείται ή δηλώνει μια διαδικασία, ένα 
προϊόν ή μια υπηρεσία ΤΠΕ, και στο οποίο 
αποδίδεται χαρακτηρισμός βάσει των 
σχετικών τεχνικών προδιαγραφών, 
προτύπων και διαδικασιών, 
συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών 
ελέγχων, σκοπός των οποίων είναι η 
μείωση του κινδύνου συμβάντων που 
αφορούν την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο·

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το σημαντικό επίπεδο διασφάλισης 
αναφέρεται σε πιστοποιητικό εκδιδόμενο 
στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού συστήματος 
πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο, το οποίο παρέχει σημαντικό 
βαθμό εμπιστοσύνης στις ιδιότητες 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο που 
επικαλείται ή δηλώνει ένα προϊόν ή μια 
υπηρεσία ΤΠΕ, και στο οποίο αποδίδεται 
χαρακτηρισμός βάσει των σχετικών 
τεχνικών προδιαγραφών, προτύπων και 
διαδικασιών, περιλαμβανομένων των 
τεχνικών ελέγχων, σκοπός των οποίων 
είναι η σημαντική μείωση του κινδύνου 
συμβάντων που αφορούν την ασφάλεια 
στον κυβερνοχώρο·

β) το επίπεδο διασφάλισης
«σημαντικά ασφαλές» αναφέρεται σε 
πιστοποιητικό εκδιδόμενο στο πλαίσιο 
ενός ευρωπαϊκού συστήματος 
πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο, το οποίο παρέχει σημαντικό 
βαθμό εμπιστοσύνης στις ιδιότητες 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο που 
επικαλείται ή δηλώνει μια διαδικασία, ένα 
προϊόν ή μια υπηρεσία ΤΠΕ, και στο οποίο 
αποδίδεται χαρακτηρισμός βάσει των 
σχετικών τεχνικών προδιαγραφών, 
προτύπων και διαδικασιών, 
περιλαμβανομένων των τεχνικών ελέγχων, 
σκοπός των οποίων είναι η σημαντική 
μείωση του κινδύνου συμβάντων που 
αφορούν την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο·

Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το υψηλό επίπεδο διασφάλισης 
αναφέρεται σε πιστοποιητικό εκδιδόμενο 
στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού συστήματος 
πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο, το οποίο παρέχει υψηλό 
βαθμό εμπιστοσύνης στις ιδιότητες 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο που 
επικαλείται ή δηλώνει ένα προϊόν ή μια 
υπηρεσία ΤΠΕ, και στο οποίο αποδίδεται 
χαρακτηρισμός βάσει των σχετικών 
τεχνικών προδιαγραφών, προτύπων και 
διαδικασιών, περιλαμβανομένων των
τεχνικών ελέγχων, σκοπός των οποίων 
είναι η αποτροπή συμβάντων που αφορούν 
την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

γ) το επίπεδο διασφάλισης «άκρως 
ασφαλές» αναφέρεται σε πιστοποιητικό 
εκδιδόμενο στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού 
συστήματος πιστοποίησης της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο, το οποίο παρέχει 
υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης στις ιδιότητες 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο που 
επικαλείται ή δηλώνει μια διαδικασία, ένα 
προϊόν ή μια υπηρεσία ΤΠΕ, και στο οποίο 
αποδίδεται χαρακτηρισμός «σημαντικά 
ασφαλές» βάσει των σχετικών τεχνικών 
προδιαγραφών, προτύπων και διαδικασιών, 
περιλαμβανομένων των τεχνικών ελέγχων, 
σκοπός των οποίων είναι η αποτροπή 
συμβάντων που αφορούν την ασφάλεια 
στον κυβερνοχώρο. Τούτο ισχύει ιδιαίτερα 
για προϊόντα και υπηρεσίες για 
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προβλεπόμενη χρήση από «φορείς 
εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών» 
όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 4 της οδηγίας (ΕΕ) 
2016/1148.

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα ευρωπαϊκό σύστημα 
πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο περιλαμβάνει τα ακόλουθα 
στοιχεία:

1. Κάθε ευρωπαϊκό σύστημα 
πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο περιλαμβάνει τουλάχιστον 
τα ακόλουθα στοιχεία, κατά περίπτωση:

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το αντικείμενο και το πεδίο 
εφαρμογής της πιστοποίησης, 
συμπεριλαμβανομένων του τύπου ή των 
κατηγοριών των καλυπτόμενων προϊόντων 
και υπηρεσιών ΤΠΕ·

α) το αντικείμενο και το πεδίο 
εφαρμογής του συστήματος πιστοποίησης, 
συμπεριλαμβανομένων των 
καλυπτόμενων συγκεκριμένων τομέων, 
και του τύπου ή των κατηγοριών των 
καλυπτόμενων προϊόντων και υπηρεσιών 
ΤΠΕ·

Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τον λεπτομερή καθορισμό των 
σχετικών με την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο απαιτήσεων με γνώμονα τις 
οποίες αξιολογούνται τα συγκεκριμένα 
προϊόντα ή οι συγκεκριμένες υπηρεσίες 

β) τον λεπτομερή καθορισμό των 
σχετικών με την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο απαιτήσεων με γνώμονα τις 
οποίες αξιολογούνται τα συγκεκριμένα 
προϊόντα ή οι συγκεκριμένες υπηρεσίες 
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ΤΠΕ, για παράδειγμα με αναφορά σε 
ενωσιακά ή διεθνή πρότυπα ή σε τεχνικές 
προδιαγραφές·

ΤΠΕ, ειδικότερα με αναφορά σε διεθνή, 
ευρωπαϊκά ή εθνικά πρότυπα ή τεχνικές 
προδιαγραφές·

Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Β α) τις λεπτομερείς προδιαγραφές, εάν 
η χορηγηθείσα πιστοποίηση μπορεί να 
ισχύει μόνο για ένα συγκεκριμένο προϊόν 
ή μπορεί να ισχύει για μια σειρά 
προϊόντων, π.χ. διαφορετικές εκδόσεις ή 
μοντέλα της ίδιας βασικής δομής ενός 
προϊόντος.

Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) την ένδειξη ότι βάσει του 
συγκεκριμένου συστήματος επιτρέπεται ή 
δεν επιτρέπεται αυτοδηλούμενη βεβαίωση 
συμμόρφωσης, και την εφαρμοστέα 
διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης ή αυτοδηλούμενης 
βεβαίωσης της συμμόρφωσης, ή και 
αμφότερες·

Τροπολογία 84

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) τις απαιτήσεις πιστοποίησης, 
οριζόμενες κατά τρόπο τέτοιο ώστε η 
πιστοποίηση να μπορεί να ενσωματωθεί ή 
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να βασισθεί στις συστηματικές 
διαδικασίες κυβερνασφάλειας που ο 
κατασκευαστής εφαρμόζει κατά το 
σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τον κύκλο 
ζωής των διαδικασιών, προϊόντων ή 
υπηρεσιών ΤΠΕ·

Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) σε περίπτωση που το σύστημα 
προβλέπει σήματα ή επισημάνσεις, τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι δυνατή 
η χρήση τέτοιων σημάτων ή 
επισημάνσεων·

στ) σε περίπτωση που το σύστημα 
προβλέπει σήματα ή επισημάνσεις, όπως 
ένα σήμα συμμόρφωσης ΕΕ για την 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο που να 
σημαίνει ότι μια διαδικασία, ένα προϊόν ή 
μια υπηρεσία ΤΠΕ πληροί τα κριτήρια 
ενός συστήματος, τις προϋποθέσεις υπό 
τις οποίες είναι δυνατή η χρήση τέτοιων 
σημάτων ή επισημάνσεων·

Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) σε περίπτωση που το σύστημα 
περιλαμβάνει εποπτεία, τους κανόνες 
παρακολούθησης της συμμόρφωσης με τις 
απαιτήσεις των πιστοποιητικών, 
συμπεριλαμβανομένων των μηχανισμών 
για την κατάδειξη της συνεχούς 
συμμόρφωσης με τις συγκεκριμένες 
απαιτήσεις της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο·

ζ) τους κανόνες παρακολούθησης της 
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των 
πιστοποιητικών, συμπεριλαμβανομένων 
των μηχανισμών για την κατάδειξη της 
συνεχούς συμμόρφωσης με τις 
συγκεκριμένες απαιτήσεις της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο, π.χ. όπου τούτο είναι 
συναφές και εφικτό, οι υποχρεωτικές 
επικαιροποιήσεις, οι αναβαθμίσεις ή 
διορθώσεις των συγκεκριμένων 
διαδικασιών, προϊόντων ή υπηρεσιών 
ΤΠΕ·
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Τροπολογία 87

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση, 
τη διατήρηση, τη συνέχιση, την επέκταση 
και τον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής 
της πιστοποίησης·

η) τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση, 
τη διατήρηση, τη συνέχιση, την ανανέωση, 
την επέκταση και τον περιορισμό του 
πεδίου εφαρμογής της πιστοποίησης·

Τροπολογία 88

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) τους κανόνες σχετικά με τις 
συνέπειες της μη συμμόρφωσης των 
πιστοποιημένων προϊόντων και υπηρεσιών 
ΤΠΕ με τις απαιτήσεις πιστοποίησης·

θ) τους κανόνες σχετικά με τις 
συνέπειες της μη συμμόρφωσης των 
πιστοποιημένων προϊόντων και υπηρεσιών 
ΤΠΕ με τις απαιτήσεις πιστοποίησης, και 
τις γενικές πληροφορίες για τις κυρώσεις, 
όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 54 
του παρόντος κανονισμού·

Τροπολογία 89

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) τους κανόνες σχετικά με τον τρόπο 
που τα προηγουμένως μη διαπιστωθέντα 
σχετικά με την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο τρωτά σημεία προϊόντων και 
υπηρεσιών ΤΠΕ πρέπει να αναφέρονται 
και να αντιμετωπίζονται·

ι) τους κανόνες σχετικά με τον τρόπο 
που τα προηγουμένως μη διαπιστωθέντα 
σχετικά με την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο τρωτά σημεία προϊόντων και 
υπηρεσιών ΤΠΕ πρέπει να αναφέρονται 
και να αντιμετωπίζονται, μεταξύ άλλων 
και μέσω συντονισμένων διαδικασιών 
κοινοποίησης των τρωτών σημείων·

Τροπολογία 90
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ) τον προσδιορισμό εθνικών 
συστημάτων πιστοποίησης της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο που καλύπτουν τον ίδιο 
τύπο ή τις ίδιες κατηγορίες προϊόντων και 
υπηρεσιών ΤΠΕ·

ιβ) τον προσδιορισμό εθνικών ή 
διεθνών συστημάτων πιστοποίησης της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, ή 
υφισταμένων διεθνών συμφωνιών 
αμοιβαίας αναγνώρισης, που καλύπτουν 
τον ίδιο τύπο ή τις ίδιες κατηγορίες 
προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ·

Τροπολογία 91

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ α) τη μέγιστη διάρκεια ισχύος των 
πιστοποιητικών·

Τροπολογία 92

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ β) τους κανόνες που αφορούν τις 
δοκιμές αντίστασης και ανθεκτικότητας, 
για το επίπεδο διασφάλισης «άκρως 
ασφαλές».

Τροπολογία 93

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο 
προβλέπεται από συγκεκριμένη πράξη της 
Ένωσης, η πιστοποίηση στο πλαίσιο ενός 

3. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο 
προβλέπεται από συγκεκριμένη 
μελλοντική πράξη της Ένωσης, η 
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ευρωπαϊκού συστήματος πιστοποίησης της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο μπορεί να 
χρησιμοποιείται για να καταδεικνύει το 
τεκμήριο συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις 
της εν λόγω πράξης.

πιστοποίηση στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού 
συστήματος πιστοποίησης της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο μπορεί να 
χρησιμοποιείται για να καταδεικνύει το 
τεκμήριο συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις 
της εν λόγω πράξης.

Τροπολογία 94

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η πιστοποίηση είναι εθελοντική, 
εκτός αν άλλως ορίζεται στη νομοθεσία 
της Ένωσης.

2. Η πιστοποίηση βάσει ευρωπαϊκού 
συστήματος πιστοποίησης της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο είναι υποχρεωτική για 
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ΤΠΕ με 
υψηλό εγγενή κίνδυνο που προορίζονται 
ειδικά για χρήση από «φορείς 
εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών» 
όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 4 της οδηγίας (ΕΕ) 
2016/1148. Για όλα τα άλλα προϊόντα και 
υπηρεσίες ΤΠΕ, η πιστοποίηση είναι 
εθελοντική, εκτός αν άλλως ορίζεται στη 
νομοθεσία της Ένωσης.

Τροπολογία 95

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ένα ευρωπαϊκό πιστοποιητικό
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο δυνάμει του 
παρόντος άρθρου εκδίδεται από τους 
οργανισμούς αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης που αναφέρονται στο άρθρο 
51 βάσει κριτηρίων που περιλαμβάνονται 
στο ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο, εγκριθέντος δυνάμει του 
άρθρου 44.

3. Τα ευρωπαϊκά πιστοποιητικά
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο δυνάμει του 
παρόντος άρθρου εκδίδονται από τους 
οργανισμούς αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης που αναφέρονται στο άρθρο 
51 βάσει κριτηρίων που περιλαμβάνονται 
στο εγκριθέν δυνάμει του άρθρου 44 
ευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

Ως εναλλακτική δυνατότητα αντί της 
πιστοποίησης από οργανισμούς 
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αξιολόγησης της συμμόρφωσης, οι 
κατασκευαστές προϊόντων και οι πάροχοι 
υπηρεσιών μπορούν, όποτε το αντίστοιχο 
σύστημα προβλέπει μια τέτοια 
δυνατότητα, να εκδώσουν 
αυτοδηλούμενη βεβαίωση συμμόρφωσης 
δια της οποίας δηλώνουν ότι η 
διαδικασία, το προϊόν ή η υπηρεσία 
πληροί τα κριτήρια του συστήματος 
πιστοποίησης. Σε αυτή την περίπτωση, ο 
κατασκευαστής του προϊόντος ή ο 
πάροχος της υπηρεσίας διαβιβάζει, 
εφόσον του ζητηθεί, την αυτοδηλούμενη 
βεβαίωση συμμόρφωσης στην εθνική 
εποπτική αρχή πιστοποίησης που του τη 
ζήτησε και στον ENISA.

Τροπολογία 96

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 3, σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις, ένα συγκεκριμένο ευρωπαϊκό 
σύστημα πιστοποίησης της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο μπορεί να προβλέπει 
ότι ένα ευρωπαϊκό πιστοποιητικό 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο που 
προκύπτει από το εν λόγω σύστημα μπορεί 
να εκδίδεται μόνο από δημόσιο οργανισμό. 
Ένας τέτοιος δημόσιος οργανισμός μπορεί 
να είναι:

4. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 3, σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις, π.χ. για λόγους εθνικής 
ασφαλείας, ένα συγκεκριμένο ευρωπαϊκό 
σύστημα πιστοποίησης της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο μπορεί να προβλέπει 
ότι ένα ευρωπαϊκό πιστοποιητικό 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο που 
προκύπτει από το εν λόγω σύστημα μπορεί 
να εκδίδεται μόνο από δημόσιο οργανισμό. 
Ένας τέτοιος δημόσιος οργανισμός μπορεί 
να είναι:

Τροπολογία 97

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
υποβάλλει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες 

5. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
υποβάλλει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες 
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ΤΠΕ του στον μηχανισμό πιστοποίησης 
παρέχει στον οργανισμό αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 
51 όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται 
για τη διενέργεια της διαδικασίας 
πιστοποίησης.

ΤΠΕ του στον μηχανισμό πιστοποίησης 
παρέχει στον οργανισμό αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 
51 όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται 
για τη διενέργεια της διαδικασίας 
πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των 
πληροφοριών για κάθε γνωστό τρωτό 
σημείο στην ασφάλεια.

Τροπολογία 98

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα πιστοποιητικά εκδίδονται για 
μέγιστη περίοδο τριών ετών και μπορούν 
να ανανεώνονται, υπό τις ίδιες συνθήκες, 
με την προϋπόθεση ότι εξακολουθούν να 
πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις.

6. Τα πιστοποιητικά εκδίδονται και 
παραμένουν έγκυρα για τη μέγιστη 
περίοδο που ορίζεται σε κάθε σύστημα 
πιστοποίησης και μπορούν να 
ανανεώνονται, υπό τις ίδιες συνθήκες, με 
την προϋπόθεση ότι εξακολουθούν να 
πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις του 
αντίστοιχου συστήματος, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των 
αναθεωρημένων ή τροποποιημένων 
απαιτήσεων.

Τροπολογία 99

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. τα πιστοποιητικά παραμένουν 
έγκυρα και μετά από κάθε νέα εκδοχή 
διαδικασίας, προϊόντος ή υπηρεσίας, εάν 
βασικός λόγος της νέας εκδοχής είναι η 
διόρθωση, τροποποίηση ή οποιαδήποτε 
άλλη αντιμετώπιση γνωστών ή πιθανών 
τρωτών σημείων ή απειλών για την 
ασφάλεια.
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Τροπολογία 100

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 
3, τα εθνικά συστήματα πιστοποίησης της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και οι 
σχετικές διαδικασίες για τα προϊόντα και 
τις υπηρεσίες ΤΠΕ που καλύπτονται από 
ευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο παύουν να 
παράγουν αποτελέσματα από την 
ημερομηνία που ορίζεται στην εκτελεστική
πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 
44 παράγραφος 4. Τα υφιστάμενα εθνικά 
συστήματα πιστοποίησης της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο και οι σχετικές 
διαδικασίες για τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες ΤΠΕ που δεν καλύπτονται από 
ευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο συνεχίζουν 
να παράγουν αποτελέσματα.

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 
3, τα εθνικά συστήματα πιστοποίησης της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και οι 
σχετικές διαδικασίες για τα προϊόντα και 
τις υπηρεσίες ΤΠΕ που καλύπτονται από 
ευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο παύουν να 
παράγουν αποτελέσματα από την 
ημερομηνία που ορίζεται στην κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται 
σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 4. Η 
Επιτροπή παρακολουθεί τη συμμόρφωση 
προς το παρόν εδάφιο, ώστε να 
αποτραπεί η δημιουργία ανταγωνιστικών 
συστημάτων. Τα υφιστάμενα εθνικά 
συστήματα πιστοποίησης της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο και οι σχετικές 
διαδικασίες για τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες ΤΠΕ που δεν καλύπτονται από 
ευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο συνεχίζουν 
να παράγουν αποτελέσματα.

Τροπολογία 101

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα υφιστάμενα πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο εθνικών 
συστημάτων πιστοποίησης της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο παραμένουν σε ισχύ 
έως την ημερομηνία λήξης τους.

3. Τα υφιστάμενα πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο εθνικών 
συστημάτων πιστοποίησης της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο, καλυπτόμενων από 
ευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο,
παραμένουν σε ισχύ έως την ημερομηνία 
λήξης τους.
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Τροπολογία 102

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι εθνικές εποπτικές αρχές 
πιστοποίησης είναι ανεξάρτητες, σε 
επίπεδο οργάνωσης, αποφάσεων 
χρηματοδότησης, νομικής διάρθρωσης και 
λήψης αποφάσεων, από τις οντότητες τις 
οποίες επιβλέπουν.

3. Οι εθνικές εποπτικές αρχές 
πιστοποίησης είναι ανεξάρτητες, σε 
επίπεδο οργάνωσης, αποφάσεων 
χρηματοδότησης, νομικής διάρθρωσης και 
λήψης αποφάσεων, από τις οντότητες τις 
οποίες επιβλέπουν και δεν αποτελούν 
οργανισμό αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης ούτε και εθνικό οργανισμό 
διαπίστευσης.

Τροπολογία 103

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) παρακολουθούν και μεριμνούν για 
την εφαρμογή των διατάξεων του 
παρόντος τίτλου σε εθνικό επίπεδο και
εποπτεύουν τη συμμόρφωση των 
πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί από 
τους αρμόδιους οργανισμούς αξιολόγησης
της συμμόρφωσης στις επικράτειές τους 
με τις απαιτήσεις που θεσπίζονται στον 
παρόντα τίτλο και στο αντίστοιχο 
ευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο·

α) παρακολουθούν και μεριμνούν για 
την εφαρμογή των διατάξεων του 
παρόντος τίτλου σε εθνικό επίπεδο και, σε 
συμφωνία με τους κανόνες που έχουν 
εγκριθεί από την ευρωπαϊκή ομάδα 
πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο δυνάμει του άρθρου 53 
παράγραφος 3 στοιχείο δα), εποπτεύουν 
τη συμμόρφωση:

i) των πιστοποιητικών που έχουν 
εκδοθεί από τους αρμόδιους οργανισμούς 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης στις 
επικράτειές τους με τις απαιτήσεις που 
θεσπίζονται στον παρόντα τίτλο και στο 
αντίστοιχο ευρωπαϊκό σύστημα 
πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο· και

ii) των αυτοδηλούμενων βεβαιώσεων 
συμμόρφωσης που εκδίδονται βάσει ενός 
συστήματος για μια διαδικασία, ένα 
προϊόν ή μια υπηρεσία ΤΠΕ·
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Τροπολογία 104

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) παρακολουθούν και εποπτεύουν τις 
δραστηριότητες των οργανισμών 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά την κοινοποίηση των 
οργανισμών αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης και τις σχετικές ενέργειες 
όπως ορίζονται στο άρθρο 52 του 
παρόντος κανονισμού·

β) παρακολουθούν, εποπτεύουν και, 
τουλάχιστον ανά διετία, αξιολογούν τις 
δραστηριότητες των οργανισμών 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά την κοινοποίηση των 
οργανισμών αξιολόγησης της
συμμόρφωσης και τις σχετικές ενέργειες 
όπως ορίζονται στο άρθρο 52 του 
παρόντος κανονισμού·

Τροπολογία 105

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 6 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) διεκπεραιώνουν καταγγελίες τις 
οποίες υποβάλλουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα σε σχέση με πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από τους αρμόδιους 
οργανισμούς αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης στις επικράτειές τους, 
διερευνούν, στον βαθμό που ενδείκνυται, 
το αντικείμενο της καταγγελίας, και 
ενημερώνουν τον καταγγέλλοντα σχετικά 
με την πρόοδο και το αποτέλεσμα της 
έρευνας εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος·

γ) διεκπεραιώνουν καταγγελίες τις 
οποίες υποβάλλουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα σε σχέση με πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από τους αρμόδιους 
οργανισμούς αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης στις επικράτειές τους ή 
αυτοδηλούμενες βεβαιώσεις 
συμμόρφωσης που έχουν εκδοθεί, 
διερευνούν, στον βαθμό που ενδείκνυται, 
το αντικείμενο της καταγγελίας, και
ενημερώνουν τον καταγγέλλοντα σχετικά 
με την πρόοδο και το αποτέλεσμα της 
έρευνας εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος·

Τροπολογία 106

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 6 – στοιχείο γ α (νέο)



PE616.831v02-00 66/75 AD\1153124EL.docx

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) αναφέρουν στον ENISA και στην 
ευρωπαϊκή ομάδα πιστοποίησης της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο τα 
αποτελέσματα των κατά το στοιχείο α) 
επαληθεύσεων και των κατά το σημείο 
(β) αξιολογήσεων·

Τροπολογία 107

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 6 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) συνεργάζονται με άλλες εθνικές 
εποπτικές αρχές πιστοποίησης ή άλλες 
δημόσιες αρχές, μεταξύ άλλων μέσω της 
ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με 
πιθανή μη συμμόρφωση προϊόντων και 
υπηρεσιών ΤΠΕ με τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού ή συγκεκριμένα 
ευρωπαϊκά συστήματα πιστοποίησης της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο·

δ) συνεργάζονται με άλλες εθνικές 
εποπτικές αρχές πιστοποίησης, εθνικούς 
οργανισμούς διαπίστευσης ή άλλες 
δημόσιες αρχές, μεταξύ άλλων μέσω της 
ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με 
πιθανή μη συμμόρφωση, 
συμπεριλαμβανομένων παραπλανητικών, 
ψευδών ή δόλιων ισχυρισμών 
πιστοποίησης, προϊόντων και υπηρεσιών 
ΤΠΕ με τις απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισμού ή συγκεκριμένα ευρωπαϊκά 
συστήματα πιστοποίησης της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο·

Τροπολογία 108

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 7 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) να ανακαλούν τη διαπίστευση 
οργανισμών αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης που δεν πληρούν τις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού·

Τροπολογία 109
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 7 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) να ανακαλούν, σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία, πιστοποιητικά που δεν 
συμμορφώνονται με τον παρόντα 
κανονισμό ή με ευρωπαϊκό σύστημα 
πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο·

ε) να ανακαλούν, σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία, πιστοποιητικά που δεν 
συμμορφώνονται με τον παρόντα 
κανονισμό ή με ευρωπαϊκό σύστημα 
πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο και να ενημερώνουν 
σχετικώς τους εθνικούς οργανισμούς 
διαπίστευσης·

Τροπολογία 110

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 7 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) να προτείνουν στον ENISA 
εμπειρογνώμονες που θα μπορούσαν να 
συμμετάσχουν στην ομάδα 
εμπειρογνωμόνων για τις διαβουλεύσεις 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη που προβλέπει 
το άρθρο 44 παράγραφος 2.

Τροπολογία 111

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή καθιστά διαθέσιμο ένα 
γενικό ηλεκτρονικό σύστημα υποστήριξης 
πληροφοριών για τους σκοπούς της εν 
λόγω ανταλλαγής.

Τροπολογία 112

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 50a

Αξιολόγηση από ομότιμους.

1. Οι εθνικές εποπτικές αρχές 
πιστοποίησης υπόκεινται σε αξιολόγηση 
από ομοτίμους για κάθε δραστηριότητα 
που ασκούν δυνάμει του άρθρου 50 του 
παρόντος κανονισμού.

2. Η αξιολόγηση από ομοτίμους 
καλύπτει τις αξιολογήσεις των 
διαδικασιών που έχουν θεσπιστεί από 
εθνικές εποπτικές αρχές πιστοποίησης, 
και ειδικότερα τις διαδικασίες ελέγχου 
της συμμόρφωσης των προϊόντων που 
υπόκεινται σε πιστοποίηση ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο, τα προσόντα του 
προσωπικού, την ορθότητα των ελέγχων 
και τη μεθοδολογία επιθεώρησης, όπως 
και την ορθότητα των αποτελεσμάτων. Η 
αξιολόγηση από ομοτίμους εξετάζει 
επίσης κατά πόσον οι ανωτέρω εθνικές 
εποπτικές αρχές πιστοποίησης αρχές 
διαθέτουν επαρκείς πόρους για τη σωστή 
εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως 
επιτάσσει το άρθρο 50 παράγραφος 4.

3. Η αξιολόγηση μιας εθνικής 
εποπτικής αρχής πιστοποίησης από 
ομοτίμους διενεργείται από δύο εθνικές 
εποπτικές αρχές πιστοποίησης άλλων 
κρατών μελών και από την Επιτροπή, 
τουλάχιστον ανά πενταετία. Ο ENISA 
δύναται να συμμετάσχει στην αξιολόγηση 
από ομοτίμους και αποφασίζει περί της 
συμμετοχής του ή μη βάσει μιας 
εκτίμησης κινδύνου.

4. Η Επιτροπή έχει, δυνάμει του 
άρθρου 55α, την εξουσία να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, για την 
κατάρτιση σχεδίου αξιολογήσεων από 
ομοτίμους που να καλύπτει περίοδο 
τουλάχιστον πέντε ετών, να ορίζει τα 
κριτήρια για τη σύνθεση της ομάδας 
αξιολόγησης από ομοτίμους, τη 
μεθοδολογία που θα χρησιμοποιείται για 
την αξιολόγηση από ομοτίμους, το 
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χρονοδιάγραμμα, την περιοδικότητα και 
τα λοιπά καθήκοντα που σχετίζονται με 
την αξιολόγηση από ομοτίμους. Κατά την 
έγκριση των εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, η Επιτροπή λαμβάνει δεόντως 
υπόψη τις απόψεις της Ομάδας.

5. Η Ομάδα εξετάζει τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης από 
ομοτίμους. Ο ENISA εκπονεί και 
δημοσιοποιεί περίληψη των 
αποτελεσμάτων.

Τροπολογία 113

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Όταν ο κατασκευαστής επιλέξει 
την «αυτοδηλούμενη βεβαίωση 
συμμόρφωσης» δυνάμει του άρθρου 48 
παράγραφος 3, οι οργανισμοί 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης 
λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα για να 
επαληθεύσουν τις εσωτερικές διαδικασίες 
που αυτός εφαρμόζει προκειμένου τα 
προϊόντα και/ή οι υπηρεσίες του να 
συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις του 
ευρωπαϊκού συστήματος πιστοποίησης 
της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

Τροπολογία 114

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) να εγκρίνει δεσμευτικούς κανόνες 
που θα ορίζουν τη συχνότητα με την 
οποία οι εθνικές εποπτικές αρχές 
πιστοποίησης οφείλουν να επαληθεύουν 
τα πιστοποιητικά και τις αυτοδηλούμενες 
βεβαιώσεις συμμόρφωσης, καθώς και τα 
κριτήρια, την κλίμακα και το πεδίο των 
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εν λόγω επαληθεύσεων, και να εγκρίνει 
κοινούς κανόνες και πρότυπα για την 
υποβολή των εκθέσεων, σύμφωνα με το 
άρθρο 50 παράγραφος 6·

Τροπολογία 115

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) να εξετάζει τις σχετικές εξελίξεις 
στον τομέα της πιστοποίησης της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και της 
ανταλλαγής ορθών πρακτικών σε σχέση με 
τα συστήματα πιστοποίησης της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο·

ε) να εξετάζει τις σχετικές εξελίξεις 
στον τομέα της πιστοποίησης της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και της 
ανταλλαγής πληροφοριών και ορθών 
πρακτικών σε σχέση με τα συστήματα 
πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο·

Τροπολογία 116

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) να ανταλλάσσει βέλτιστες 
πρακτικές σχετικά με τις έρευνες των 
οργανισμών αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, κατόχους ευρωπαϊκών 
πιστοποιητικών ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο και κατασκευαστές και 
παρόχους υπηρεσιών που έχουν εκδώσει 
αυτοδηλούμενες βεβαιώσεις 
συμμόρφωσης·

Τροπολογία 117

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ β) να διευκολύνει την εναρμόνιση 
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των ευρωπαϊκών συστημάτων 
πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο με τα διεθνώς 
αναγνωρισμένα πρότυπα και, κατά 
περίπτωση, να συνιστά στον ENISA 
πεδία όπου αυτός θα πρέπει να 
συνεργαστεί με τους αρμόδιους διεθνείς 
και ευρωπαϊκούς οργανισμούς 
τυποποίησης με σκοπό τη διόρθωση 
ανεπαρκειών ή κενών στα διεθνώς 
αναγνωρισμένα πρότυπα·

Τροπολογία 118

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ γ) να συμβουλεύει τον ENISA όταν 
αυτός καταρτίζει το προβλεπόμενο στο 
άρθρο 43α πρόγραμμα εργασιών, σχετικά 
με ένα κατάλογο προτεραιότητας με τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες ΤΠΕ για τα 
οποία εκτιμά πως απαιτείται ένα 
ευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο·

Τροπολογία 119

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ENISA μεριμνά ώστε η ημερήσια 
διάταξη, τα πρακτικά και ένας κατάλογος 
των αποφάσεων που λαμβάνονται να 
καταγράφονται και οι δημοσιοποιημένες 
εκδόσεις αυτών των εγγράφων να 
διατίθενται στο κοινό μέσω του 
ιστότοπού του μετά από κάθε συνεδρίαση 
της Ομάδας.
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Τροπολογία 120

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 55a

Άσκηση της εξουσιοδότησης

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό 
τους όρους του παρόντος άρθρου.

Η εξουσία έκδοσης των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 44 παράγραφος 4 
και στο άρθρο 50α παράγραφος 4 
ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο 5 
ετών από την [ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της βασικής νομοθετικής πράξης]. 
Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με 
την ανάθεση της εν λόγω αρμοδιότητας 
το αργότερα εννέα μήνες πριν από το 
τέλος της 5ετούς περιόδου. Η 
εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για 
περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο 
εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της 
κάθε περιόδου.

Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 44 παράγραφος 4 και στο άρθρο 
50α παράγραφος 4 μπορεί να ανακληθεί 
ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση 
ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση 
που προσδιορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη 
της δημοσίευσης της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που
ισχύουν ήδη.

Πριν από την έκδοση μιας κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 
διεξάγει διαβουλεύσεις με 
εμπειρογνώμονες οριζόμενους από το 
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κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές 
της διοργανικής συμφωνίας της 13ης 
Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου.

Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει των άρθρων 44 
παράγραφος 4 ή 50α παράγραφος 4 
τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο εντός [δύο μηνών] από την 
ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η 
περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 
Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν 
αντιρρήσεις. Η ανωτέρω προθεσμία 
παρατείνεται κατά [δύο μήνες] κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
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