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Τροπολογία 397
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 2 α (νέος)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΑΣΕΙ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙ 
ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ

Or. en

Τροπολογία 398
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο -43 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο -43

Ασφάλεια βάσει σχεδιασμού και βάσει 
προεπιλογής

1. Λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο της 
επιστήμης, οι κατασκευαστές και οι 
πάροχοι υπηρεσιών εξασφαλίζουν ότι 
είναι ασφαλή, βάσει σχεδιασμού και βάσει 
προεπιλογής, τα προϊόντα, οι διαδικασίες, 
οι υπηρεσίες και τα συστήματα ΤΠΕ που 
πωλούνται εντός ή εξάγονται εκτός 
Ένωσης. Πρέπει να εξασφαλίζουν ότι το 
λογισμικό που λειτουργεί στα προϊόντα, 
στις διαδικασίες, στις υπηρεσίες ή στα 
συστήματα ΤΠΕ που παρέχουν είναι 
ασφαλές και δεν έχει οποιαδήποτε 
γνωστά τρωτά σημεία ασφάλειας, 
λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογική 
πρόοδο τη δεδομένη στιγμή. Στα 
προϊόντα, τις διαδικασίες, τις υπηρεσίες 
και τα συστήματα ΤΠΕ πρέπει να 
εφαρμόζονται τα ακόλουθα τεχνικά 
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μέτρα:

α) τα προϊόντα, οι διαδικασίες, οι 
υπηρεσίες και τα συστήματα ΤΠΕ πρέπει 
να παρέχονται με ενημερωμένο λογισμικό 
και να περιλαμβάνουν μηχανισμούς για τη 
λήψη ασφαλών, κατάλληλα 
επικυρωμένων και αξιόπιστων 
ενημερώσεων ασφάλειας ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα·

β) οι δυνατότητες απομακρυσμένης 
πρόσβασης των προϊόντων, των 
διαδικασιών, των υπηρεσιών και των 
συστημάτων ΤΠΕ πρέπει να είναι 
καταγεγραμμένες και προστατευμένες 
έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης 
το αργότερο κατά την εγκατάσταση·

γ) στα προϊόντα ΤΠΕ δεν θα 
χρησιμοποιούνται για όλες τις συσκευές 
τα ίδια, προκαθορισμένα και μη 
τροποποιήσιμα συνθηματικά·

δ) τα δεδομένα που αποθηκεύονται σε 
προϊόντα ΤΠΕ ή μέσα από διαδικασίες, 
υπηρεσίες και συστήματα ΤΠΕ πρέπει να 
προστατεύονται με ασφάλεια, με τη 
χρήση των πλέον σύγχρονων μεθόδων 
όπως η κρυπτογράφηση·

ε) τα προϊόντα, οι διαδικασίες, οι 
υπηρεσίες και τα συστήματα ΤΠΕ θα 
λειτουργούν μόνο με μεθόδους υψηλής 
ασφάλειας για σκοπούς πιστοποίησης της 
γνησιότητας.

2. Οι κατασκευαστές και οι πάροχοι 
υπηρεσιών πρέπει να κοινοποιούν στην 
αρμόδια αρχή οποιαδήποτε γνωστά 
τρωτά σημεία ασφάλειας, αμέσως μόλις 
τα διαπιστώσουν. Επίσης, πρέπει να 
παρέχουν εγκαίρως δωρεάν επισκευή 
και/ή αντικατάσταση, για την 
αντιμετώπιση οποιασδήποτε νέας 
αδυναμίας εντοπίζεται στο πεδίο της 
ασφάλειας.

3. Τα προϊόντα, οι διαδικασίες, οι 
υπηρεσίες και τα συστήματα ΤΠΕ που 
διατίθενται στην αγορά συμμορφώνονται 
με τις υποχρεώσεις της παραγράφου 1 
κατά τη διάρκεια της προβλεπόμενης και 
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συνήθους περιόδου χρήσης τους.

4. Παρόλο που οι κατασκευαστές είναι 
υπεύθυνοι για την εξασφάλιση της 
συμμόρφωσης ενός προϊόντος, μιας 
διαδικασίας, μιας υπηρεσίας ή ενός 
συστήματος ΤΠΕ, οι εισαγωγείς πρέπει 
να διασφαλίζουν ότι το προϊόν που 
διαθέτουν στην αγορά συμμορφώνεται με 
τις ισχύουσες απαιτήσεις και δεν ενέχει 
κινδύνους για το ευρωπαϊκό κοινό. Ο 
εισαγωγέας πρέπει να εξακριβώσει ότι ο 
κατασκευαστής εκτός της ΕΕ έχει προβεί 
στις απαραίτητες ενέργειες και ότι το 
προϊόν, η διαδικασία, η υπηρεσία ή το 
σύστημα συμμορφώνεται με τις διατάξεις 
των προηγούμενων παραγράφων. Οι 
διανομείς προϊόντων, διαδικασιών, 
υπηρεσιών και συστημάτων ΤΠΕ πρέπει 
να γνωρίζουν κατά βάσιν τις νομικές 
απαιτήσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα 
τεκμηρίωσης. Οι διανομείς θα πρέπει να 
είναι σε θέση να εντοπίζουν περιπτώσεις 
μη συμμόρφωσης. Πρέπει επίσης να είναι 
σε θέση να αποδεικνύουν στις εθνικές 
αρχές ότι έχουν μεριμνήσει δεόντως και 
έχουν λάβει επιβεβαίωση από τον 
κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα ότι έχουν 
ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα. 
Επιπροσθέτως, οι διανομείς πρέπει να 
μπορούν να συνδράμουν τις εθνικές αρχές 
στις προσπάθειές τους να λαμβάνουν τα 
απαιτούμενα έγγραφα τεκμηρίωσης·

5. Η Επιτροπή εκδίδει, μέσω 
εκτελεστικής πράξης και σε συνεργασία 
με τον ENISA, λεπτομερείς κανόνες 
σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των 
απαιτήσεων ασφάλειας που καθορίζονται 
στην παράγραφο 1.

6. Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
έχουν λόγους να πιστεύουν ότι το προϊόν, 
η διαδικασία, η υπηρεσία ή το σύστημα 
ΤΠΕ δεν συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, 
τότε ζητούν αμελλητί από τον σχετικό 
κατασκευαστή ή πάροχο υπηρεσιών να 
λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για 
να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση του 
προϊόντος με τις εν λόγω απαιτήσεις, να 
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αποσύρει το προϊόν από την αγορά ή να 
το ανακαλέσει εντός ευλόγου χρονικού 
διαστήματος, αναλόγου προς τη φύση του 
κινδύνου, όπως αυτές ορίζουν.

7. Εάν ο κατασκευαστής ή ο πάροχος 
υπηρεσιών δεν λάβει ικανοποιητικά 
διορθωτικά μέτρα εντός της 
αναφερομένης στην παράγραφο 5 
χρονικής περιόδου, οι αρχές εποπτείας 
της αγοράς λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα 
για να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν 
προσωρινά τη διαθεσιμότητα του 
προϊόντος στην εθνική αγορά, να 
αποσύρουν το προϊόν από την εν λόγω
αγορά ή να το ανακαλέσουν.

8. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
οργανώνουν κατάλληλους ελέγχους της 
συμμόρφωσης του προϊόντος και 
υποχρεώνουν τους κατασκευαστές ή τους 
παρόχους υπηρεσιών να ανακαλούν από 
την αγορά μη συμμορφούμενα προϊόντα. 
Κατά τον προσδιορισμό των προϊόντων 
που θα υποβληθούν σε έλεγχο 
συμμόρφωσης, οι εθνικές αρχές 
πιστοποίησης δίνουν προτεραιότητα σε 
προϊόντα υψηλού κινδύνου για τους 
καταναλωτές, προϊόντα στα οποία 
ενσωματώνονται νέες τεχνολογίες και/ή 
προϊόντα με υψηλά ποσοστά πωλήσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα οριζόντιο πλαίσιο στο οποίο καθορίζεται ένα ελάχιστο σύνολο απαιτήσεων ασφάλειας θα 
πρέπει να είναι δεσμευτικό για όλα τα συνδεδεμένα προϊόντα, ως προϋπόθεση για τη διάθεσή 
τους στην αγορά. Η έλλειψη λειτουργιών ασφάλειας ενσωματωμένων στον σχεδιασμό των 
περισσότερων συνδεδεμένων προϊόντων, διαδικασιών, υπηρεσιών και συστημάτων στην αγορά 
της ΕΕ σήμερα, αποτελεί έναν από τους κύριους λόγους της ευπάθειας και της επακόλουθης 
αύξησης των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο.

Τροπολογία 399
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο -43 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο -43α

Η οδηγία 2014/53/ΕΕ τροποποιείται με 
την προσθήκη του παρακάτω στοιχείου 
στο άρθρο 3 παράγραφος 3:

στ α) ο (νέος) ραδιοεξοπλισμός είναι 
ασφαλής στον κυβερνοχώρο βάσει 
σχεδιασμού, βάσει προεπιλογής και βάσει 
εφαρμογής·

Or. en

Τροπολογία 400
Olle Ludvigsson

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.

Προκειμένου να εξασφαλίζεται η ορθή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, σε 
συνδυασμό με ένα υψηλό επίπεδο 
ασφάλειας, ανθεκτικότητας και 
εμπιστοσύνης στον κυβερνοχώρο εντός 
της Ένωσης, θεσπίζεται εθελοντικό 
ευρωπαϊκό πλαίσιο πιστοποίησης της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Το πλαίσιο 
παρέχει εύλογες και ίσες ευκαιρίες για 
όλες τις εταιρείες στην Ευρώπη.

Ένα ευρωπαϊκό πιστοποιητικό ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο θα βεβαιώνει ότι οι 
διαδικασίες ανάπτυξης ΤΠΕ, τα προϊόντα 
και/ή οι υπηρεσίες ΤΠΕ έχουν 
αξιολογηθεί, με τη χρήση τυποποιημένης 
μεθοδολογίας, ως προς τη συμμόρφωσή 
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τους με συγκεκριμένα πρότυπα ασφάλειας 
που θα ισχύουν στο ευρωπαϊκό σύστημα 
πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο και τα οποία θα έχουν 
καθοριστεί με στόχο να προστατεύουν τη 
διαθεσιμότητα, 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.

Or. en

Τροπολογία 401
Dan Nica, Miroslav Poche

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 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.
Στο ευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης 
της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο θα 
καθορίζονται κριτήρια ευθύνης και θα 
προτείνονται επίπεδα ασφάλισης για 
προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ και, όταν 
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είναι εφικτό, για την ανάκτηση 
δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 402
Michał Boni, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gunnar 
Hökmark

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 βεβαιώνει 
ότι τα προϊόντα, οι διαδικασίες και οι 
υπηρεσίες ΤΠΕ που έχουν λάβει 
πιστοποίηση σύμφωνα με ένα τέτοιο 
σύστημα συμμορφώνονται με 
συγκεκριμένες απαιτήσεις σύμφωνα με 
πρότυπα όσον αφορά την ικανότητά τους 
να πληρούν στόχους ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 403
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένα ευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο βεβαιώνει 

Ένα ευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο βεβαιώνει 
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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.

ότι τα προϊόντα, οι διαδικασίες και οι 
υπηρεσίες ΤΠΕ που έχουν λάβει 
πιστοποίηση σύμφωνα με ένα τέτοιο 
σύστημα συμμορφώνονται με 
συγκεκριμένες απαιτήσεις σύμφωνα με 
πρότυπα όσον αφορά την ικανότητά τους 
να ανθίστανται, σε ένα δεδομένο επίπεδο 
διασφάλισης.

Or. en

Τροπολογία 404
Massimiliano Salini

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 βεβαιώνει 
ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες ΤΠΕ που 
έχουν λάβει πιστοποίηση σύμφωνα με ένα 
τέτοιο σύστημα δεν παρουσιάζουν γνωστά 
τρωτά σημεία κατά την πιστοποίηση και
συμμορφώνονται με συγκεκριμένες 
απαιτήσεις όσον αφορά την ικανότητά 
τους να ανθίστανται δυναμικά, 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.



AM\1152206EL.docx 11/141 PE621.098v01-00

EL

Or. en

Τροπολογία 405
Csaba Molnár

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 βεβαιώνει 
ότι τα προϊόντα, οι διαδικασίες και οι 
υπηρεσίες ΤΠΕ που έχουν λάβει 
πιστοποίηση σύμφωνα με ένα τέτοιο 
σύστημα συμμορφώνονται με 
συγκεκριμένες απαιτήσεις, καθορισμένες 
με βάση ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα
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 και υπηρεσιών 
καθ’ όλο τον κύκλο ζωής τους.

Or. en

Τροπολογία 406
Evžen Tošenovský

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 

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 
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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.

συγκεκριμένες απαιτήσεις που ορίζονται 
από ενέργεια ή διεθνή πρότυπα 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.

Or. en

Τροπολογία 407
Gunnar Hökmark

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 βεβαιώνει 
ότι οι διαδικασίες ανάπτυξης ΤΠΕ, τα 
προϊόντα και/ή οι υπηρεσίες ΤΠΕ έχουν 
αξιολογηθεί, με τη χρήση τυποποιημένης 
μεθοδολογίας, ως προς τη συμμόρφωσή 
τους με συγκεκριμένα πρότυπα ασφάλειας 
που θα έχουν καθοριστεί στο ευρωπαϊκό 
σύστημα πιστοποίησης της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο με στόχο να 
προστατεύουν τη διαθεσιμότητα, 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.

Or. en
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Τροπολογία 408
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Martina 
Werner, Εύα Καϊλή, Clare Moody

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 βεβαιώνει 
ότι τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και οι 
διαδικασίες 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.

Or. en

Τροπολογία 409
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 43α

Ασφάλεια βάσει σχεδιασμού και βάσει 
προεπιλογής
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1. Λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο της 
επιστήμης, οι παραγωγοί και οι πάροχοι 
υπηρεσιών εξασφαλίζουν την ασφάλεια 
των προϊόντων και των υπηρεσιών ΤΠΕ 
που παρέχουν βάσει σχεδιασμού και 
βάσει προεπιλογής. Οι κατασκευαστές 
και οι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι το λογισμικό του 
προϊόντος ή της υπηρεσίας ΤΠΕ που 
παρέχουν είναι ασφαλές και δεν έχει 
οποιαδήποτε γνωστά τρωτά σημεία 
ασφάλειας, λαμβάνοντας υπόψη την 
τεχνολογική πρόοδο τη δεδομένη στιγμή. 
Στα προϊόντα και τις υπηρεσίες ΤΠΕ 
πρέπει να εφαρμόζονται τα ακόλουθα 
τεχνικά μέτρα:

α) τα προϊόντα και οι υπηρεσίες ΤΠΕ 
πρέπει να παρέχονται με ενημερωμένο 
λογισμικό και να συμπεριλαμβάνουν 
μηχανισμούς για τη λήψη ασφαλών, 
κατάλληλα επικυρωμένων και αξιόπιστων 
ενημερώσεων λογισμικού ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα·

β) οι δυνατότητες απομακρυσμένης 
πρόσβασης στο προϊόν ή την υπηρεσία 
ΤΠΕ πρέπει να είναι καταγεγραμμένες 
και προστατευμένες έναντι μη 
εξουσιοδοτημένης πρόσβασης το 
αργότερο κατά την εγκατάσταση·

γ) στα προϊόντα ΤΠΕ δεν θα 
χρησιμοποιούνται για όλες τις συσκευές 
τα ίδια, προκαθορισμένα και μη 
τροποποιήσιμα συνθηματικά·

δ) τα δεδομένα που αποθηκεύονται δια 
των προϊόντων και των υπηρεσιών ΤΠΕ 
πρέπει να προστατεύονται με ασφάλεια, 
με τη χρήση των πλέον σύγχρονων 
μεθόδων όπως η κρυπτογράφηση·

ε) σε προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ θα 
είναι αποδεκτές μόνο μέθοδοι υψηλής 
ασφάλειας για σκοπούς πιστοποίησης της 
γνησιότητας.

2. Οι κατασκευαστές και οι πάροχοι 
υπηρεσιών πρέπει να κοινοποιούν στην 
αρμόδια αρχή οποιαδήποτε γνωστά 
τρωτά σημεία ασφάλειας, αμέσως μόλις 
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τα διαπιστώσουν. Επίσης, πρέπει να 
μεριμνούν για την έγκαιρη επισκευή και/ή 
αντικατάσταση προς αντιμετώπιση 
οποιουδήποτε νεοεμφανιζόμενου τρωτού 
σημείου ασφάλειας.

3. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες ΤΠΕ που 
διατίθενται στην αγορά πρέπει να 
συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις της 
παραγράφου 1 κατά τη διάρκεια της 
προβλεπόμενης και συνήθους περιόδου 
χρήσης τους.

4. Η Επιτροπή θα εκδώσει, μέσω 
εκτελεστικής πράξης και σε συνεργασία 
με τον ENISA, λεπτομερείς κανόνες 
σχετικά με τα ειδικά χαρακτηριστικά των 
απαιτήσεων ασφάλειας που καθορίζονται 
στην παράγραφο 1.

5. Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
έχουν λόγους να πιστεύουν ότι το προϊόν 
ή η υπηρεσία ΤΠΕ δεν συμμορφώνεται με 
τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, 
τότε ζητούν αμελλητί από τον σχετικό 
κατασκευαστή ή πάροχο υπηρεσιών να 
λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για 
να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση του 
προϊόντος με τις εν λόγω απαιτήσεις, να 
αποσύρει το προϊόν από την αγορά ή να 
το ανακαλέσει εντός ευλόγου χρονικού 
διαστήματος, αναλόγου προς τη φύση του 
κινδύνου, όπως αυτές ορίζουν.

6. Εάν ο κατασκευαστής ή ο πάροχος 
υπηρεσιών δεν λάβει ικανοποιητικά 
διορθωτικά μέτρα εντός της 
αναφερομένης στην παράγραφο 5 
χρονικής περιόδου, οι αρχές εποπτείας 
της αγοράς λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα 
για να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν 
προσωρινά τη διαθεσιμότητα του 
προϊόντος στην εθνική αγορά, να 
αποσύρουν το προϊόν από την εν λόγω 
αγορά ή να το ανακαλέσουν.

7. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
οργανώνουν κατάλληλους ελέγχους της 
συμμόρφωσης του προϊόντος και 
υποχρεώνουν τους κατασκευαστές ή τους 
παρόχους υπηρεσιών να ανακαλούν από 
την αγορά μη συμμορφούμενα προϊόντα. 
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Κατά τον προσδιορισμό των προϊόντων 
που θα υποβληθούν σε έλεγχο 
συμμόρφωσης, οι εθνικές αρχές 
πιστοποίησης δίνουν προτεραιότητα σε 
προϊόντα υψηλού κινδύνου για τους 
καταναλωτές, προϊόντα στα οποία 
ενσωματώνονται νέες τεχνολογίες και/ή 
προϊόντα με υψηλά ποσοστά πωλήσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

One of the key reasons behind the increase of cyberattacks is the lack of security 
functionalities incorporated in the design of the connected products and/or services. Today, 
most of the connected devices available in the EU’s single market are designed and 
manufactured without the most basic security features embedded in their software.  In order 
to trust the Internet of Things, consumers must be assured that the connected products they 
purchase or services they use are secure and protected from software and hardware 
vulnerabilities. To ensure a high-level of security by design and by default, a minimum set of 
requirements for security should be binding for all connected products as a condition for 
putting them on the market. Such a horizontal and binding framework should be established 
as a complement of existing and pending legislation that requires cybersecurity measures 
such as the General Data Protection Regulation  and the proposal for a European Electronic 
Communication Code.

Τροπολογία 410
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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 
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 

1. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, 
o ENISA επεξεργάζεται ένα υποψήφιο 
ευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο που πληροί 
τις απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 
45, 46 και 47 του παρόντος κανονισμού.
Το αίτημα της Επιτροπής για την 
επεξεργασία ενός υποψήφιου ευρωπαϊκού 
συστήματος πιστοποίησης της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο πρέπει να 
αιτιολογείται με βάση έναν ή 
περισσότερους από τους παρακάτω 
λόγους:
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στον κυβερνοχώρο. α) τα ήδη εφαρμοζόμενα συστήματα 
πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο προκαλούν 
κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς·
β) υπάρχει έκδηλη και διαρκής ανάγκη 
υποστήριξης της νομοθεσίας της 
Ένωσης·
γ) υπάρχει συναινετικό αίτημα από τα
κράτη μέλη, την ευρωπαϊκή ομάδα 
πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο (η «ομάδα»), που έχει 
συσταθεί βάσει του άρθρου 53, ή τη 
μόνιμη ομάδα ενδιαφερομένων που έχει 
συσταθεί βάσει του άρθρου 20· η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή διασφαλίζει ότι το 
αίτημα που προέρχεται από ένα κράτος 
μέλος αποτυπώνει την ισόρροπη 
συμμετοχή των οικείων ενδιαφερόμενων 
μερών, για παράδειγμα των επιχειρήσεων, 
όπου συμπεριλαμβάνονται και οι ΜΜΕ, 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων 
εργαζομένων, των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών και των 
οργανώσεων καταναλωτών. Στο πλαίσιο 
αυτό, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
λήψη κατάλληλων μέτρων, ώστε να 
καθίσταται δυνατή η διαβούλευση με τα 
μέρη σε εθνικό επίπεδο σχετικά με τη 
διαδικασία κατάρτισης και 
παρακολούθησης των καθεστώτων
πιστοποίησης.

Or. en

Τροπολογία 411
Evžen Tošenovský

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 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο που πληροί 
τις απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 

1. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής
ή της ευρωπαϊκής ομάδας πιστοποίησης 
της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, o 
ENISA επεξεργάζεται ένα υποψήφιο 
ευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης της 
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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 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. Η Επιτροπή και η 
ευρωπαϊκή ομάδα πιστοποίησης της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο θα 
εξετάσουν προτάσεις για ένα ευρωπαϊκό 
σύστημα πιστοποίησης της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο που θα υποβληθούν 
μέσα από πλατφόρμες διαβούλευσης με 
τους ενδιαφερόμενους.

Or. en

Τροπολογία 412
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

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 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.

1. Ο ENISA επεξεργάζεται ένα 
υποψήφιο ευρωπαϊκό σύστημα 
πιστοποίησης της 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, θα προτείνουν στον ENISA 
και στην Επιτροπή την επεξεργασία ενός 
υποψήφιου συστήματος που θα εμπίπτει 
στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 45 
παράγραφος 1 στοιχείο γ), ενώ η ομάδα 
πιστοποίησης ενδιαφερομένων, που έχει 
συσταθεί βάσει του άρθρου [20β], θα 
προτείνει στον ENISA και στην Επιτροπή



AM\1152206EL.docx 19/141 PE621.098v01-00

EL

την επεξεργασία ενός υποψήφιου 
ευρωπαϊκού συστήματος πιστοποίησης της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο που θα 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 
άρθρου 45 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή β).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποτυπώνει τη δημιουργία της ομάδας πιστοποίησης ενδιαφερομένων.

Τροπολογία 413
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 
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.

1. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, 
o ENISA επεξεργάζεται ένα υποψήφιο 
ευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης της 
ασφάλειας ΤΠ 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 στο πλαίσιο της ΤΠ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υπάρχει εύλογος αριθμός τρόπων να προταθεί η επεξεργασία ενός υποψήφιου 
ευρωπαϊκού συστήματος ΤΠ για την πιστοποίηση της ασφάλειας, και η προσθήκη της μόνιμης 
ομάδας ενδιαφερομένων διευρύνει αρκετά τον αριθμό των αρμόδιων φορέων ώστε να 
υπάρχουν περισσότεροι τρόποι, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεται ικανή και δίκαιη διαδικασία.
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Τροπολογία 414
Michał Boni, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, Gunnar 
Hökmark, Marian-Jean Marinescu

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 
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.

1. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, 
o ENISA επεξεργάζεται ένα υποψήφιο 
ευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης της 
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, ή άλλοι 
ενδιαφερόμενοι φορείς του κλάδου μπορεί 
να προτείνουν στην Επιτροπή την 
επεξεργασία ενός υποψήφιου ευρωπαϊκού 
συστήματος πιστοποίησης της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο.

Or. en

Τροπολογία 415
Françoise Grossetête

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 
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 

1. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, 
o ENISA επεξεργάζεται ένα υποψήφιο 
ευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης της 
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 
εκπρόσωποι της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας, μπορεί να προτείνουν στην 
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συστήματος πιστοποίησης της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο.

Επιτροπή την επεξεργασία ενός υποψήφιου 
ευρωπαϊκού συστήματος πιστοποίησης της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

Or. fr

Τροπολογία 416
András Gyürk

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 
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.

1. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, 
οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης 
επεξεργάζονται ένα υποψήφιο ευρωπαϊκό 
σύστημα πιστοποίησης της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο. 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.

Or. en

Τροπολογία 417
Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Σοφία Σακοράφα

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Μετά τη διενέργεια ανοικτής και 
διαφανούς διαβούλευσης με τους άμεσα 
ενδιαφερόμενους, η Επιτροπή εκδίδει και 
δημοσιοποιεί πολυετές πρόγραμμα 
εργασίας της Ένωσης για τα ευρωπαϊκά 
συστήματα πιστοποίησης της ασφάλειας 
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στον κυβερνοχώρο, στο οποίο θα 
προσδιορίζονται κοινές δράσεις που θα 
αναληφθούν σε επίπεδο Ένωσης και 
στρατηγικές προτεραιότητες. Το 
πρόγραμμα εργασίας θα περιλαμβάνει 
ειδικότερα έναν κατάλογο 
προτεραιότητας συγκεκριμένων 
προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών 
ΤΠΕ που θα υπόκεινται σε ευρωπαϊκό 
σύστημα πιστοποίησης της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο. Πριν από την έγκριση 
του προγράμματος εργασίας, η Επιτροπή 
διαβουλεύεται με τον ENISA και 
λαμβάνει υπόψη της τη γνώμη του στον 
μέγιστο δυνατό βαθμό.

Or. en

Τροπολογία 418
Michał Boni, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gunnar Hökmark

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 θα καθορίσει τους στόχους 
ασφάλειας, τις απαιτήσεις ασφάλειας και 
τα στοιχεία του υποψήφιου συστήματος. 
Κάθε ζήτημα που αφορά τις διαδικασίες 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης θα 
καθορίζεται από την Επιτροπή με βάση 
τα πορίσματα του ENISA. Στο πλαίσιο 
αυτής της διαδικασίας, ο ENISA θα 
συνεργαστεί στενά με τους σχετικούς 
ενδιαφερόμενους του κλάδου, θα
συμβουλεύει όλους τους σχετικούς άμεσα 
ενδιαφερόμενους και θα 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. 
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Κατά περίπτωση, ο ENISA δύναται 
επίσης να συστήσει ομάδα εργασίας 
ενδιαφερομένων για την πιστοποίηση. Η 
ομάδα θα αποτελείται από μέλη της 
μόνιμης ομάδας ενδιαφερομένων, από 
ενδιαφερόμενους του κλάδου –
προκειμένου να εξασφαλίσει μια 
προσέγγιση που θα κατευθύνεται από τον 
συγκεκριμένο κλάδο – και από άλλους 
άμεσα ενδιαφερόμενους. Όλοι τους θα 
παρέχουν ως ειδικοί συμβουλές σε τομείς 
που θα καλύπτει το συγκεκριμένο 
υποψήφιο σύστημα·

Or. en

Τροπολογία 419
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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 συμβουλεύει όλους τους σχετικούς 
άμεσα ενδιαφερόμενους, 
συμπεριλαμβανομένων ενώσεων 
καταναλωτών, και συνεργάζεται στενά με 
την ομάδα πιστοποίησης και με τη μόνιμη 
ομάδα ενδιαφερομένων. Η ομάδα και η 
μόνιμη ομάδα ενδιαφερομένων παρέχουν
στον ENISA τη συνδρομή και την 
εμπειρογνωσία που αυτός ζητά σε σχέση 
με την επεξεργασία του υποψήφιου 
συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 
γνωμοδοτήσεων, αν κρίνεται αναγκαίο. 
Κατά την επεξεργασία κάθε υποψήφιου 
συστήματος, ο ENISA θα καθορίζει 
κατάλογο ελέγχου κινδύνων και 
χαρακτηριστικών ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο, για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των εν λόγω κινδύνων·

Or. en
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Τροπολογία 420
Gunnar Hökmark

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 συμβουλεύει όλους τους σχετικούς 
άμεσα ενδιαφερόμενους και συνεργάζεται 
στενά με την ομάδα, ενώ λαμβάνει υπόψη 
εθνικά και διεθνή πρότυπα που 
εφαρμόζονται ήδη, 
συμπεριλαμβανομένων άτυπων 
συμφωνιών με τις ενώσεις του κλάδου, 
ώστε να αποφεύγονται περιττές 
επαναλήψεις. 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.

Or. en

Τροπολογία 421
Nadine Morano

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 

2. Κατά την επεξεργασία των 
υποψήφιων συστημάτων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ο 
ENISA συμβουλεύει με διαφάνεια όλους 
τους σχετικούς άμεσα ενδιαφερόμενους 
και συνεργάζεται στενά με την ομάδα, τη 
μόνιμη ομάδα ενδιαφερομένων και, για 
κάθε υποψήφιο σύστημα, την ειδική 
πλατφόρμα διαβούλευσης. Παρέχουν στον 
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συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 
γνωμοδοτήσεων, αν κρίνεται αναγκαίο.

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι διάφορες διαδικασίες διαβούλευσης διαδραματίζουν καίριο ρόλο ως προς τη συγκέντρωση 
και τη στενή συνεργασία των εμπειρογνωμόνων του σχετικού υποψήφιου συστήματος και τη 
διάθεση στον ENISA των γνώσεων και της πείρας τους σε σχέση με το εκάστοτε προϊόν ή 
υπηρεσία.

Τροπολογία 422
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 συμβουλεύει όλους τους σχετικούς 
άμεσα ενδιαφερόμενους, καθώς και τις 
οργανώσεις καταναλωτών, την ομάδα 
εργασίας του άρθρου 29 και το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων, κατά περίπτωση, 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βάσει της γνωμοδότησης του ΕΕΠΔ. Είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθούν συνέργειες στον 
τομέα της τεχνικής και της διακυβέρνησης, έτσι ώστε οι πιστοποιήσεις του ευρωπαϊκού 
πλαισίου πιστοποίησης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και οι πιστοποιήσεις στο πλαίσιο 
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του ΓΚΠΔ να μην γίνονται αντιληπτές ως αντιφατικές μεταξύ τους ή μη συνδεόμενες με τους 
οργανισμούς που επιδιώκουν τη συμμόρφωση με τις σχετικές πράξεις.

Τροπολογία 423
Pilar del Castillo Vera

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 συμβουλεύει όλους τους σχετικούς 
άμεσα ενδιαφερόμενους μέσω μιας 
τυπικής, τυποποιημένης και διαφανούς 
διαδικασίας και συνεργάζεται στενά με 
την ομάδα. Η ομάδα και όλοι οι σχετικοί 
άμεσα ενδιαφερόμενοι παρέχουν στον 
ENISA τη συνδρομή και την 
εμπειρογνωσία που αυτός ζητά σε σχέση 
με την επεξεργασία του υποψήφιου 
συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 
γνωμοδοτήσεων, αν κρίνεται αναγκαίο.

Or. en

Τροπολογία 424
Evžen Tošenovský

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 

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 και με όσους 
μετέχουν στις πλατφόρμες διαβούλευσης 
με τους ενδιαφερόμενους. Η ομάδα 
παρέχει στον ENISA τη συνδρομή και την 
εμπειρογνωσία που αυτός ζητά σε σχέση 
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γνωμοδοτήσεων, αν κρίνεται αναγκαίο. με την επεξεργασία του υποψήφιου 
συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 
γνωμοδοτήσεων, αν κρίνεται αναγκαίο.

Or. en

Τροπολογία 425
Martina Werner

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 συμβουλεύει όλους τους σχετικούς 
άμεσα ενδιαφερόμενους μέσω διαφανών 
διαδικασιών διαβούλευσης 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.

Or. en

Τροπολογία 426
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Gesine Meissner

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 

2. Κατά την επεξεργασία των 
υποψήφιων συστημάτων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ο 
ENISA συμβουλεύει όλους τους σχετικούς 
άμεσα ενδιαφερόμενους, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 20α, και 
συνεργάζεται στενά με την ομάδα. Η 
ομάδα παρέχει στον ENISA τη συνδρομή 
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με την επεξεργασία του υποψήφιου 
συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 
γνωμοδοτήσεων, αν κρίνεται αναγκαίο.

και την εμπειρογνωσία που αυτός ζητά σε 
σχέση με την επεξεργασία του υποψήφιου 
συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 
γνωμοδοτήσεων, αν κρίνεται αναγκαίο.

Or. en

Τροπολογία 427
András Gyürk

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 του πρώτου 
σχεδίου που αναφέρεται στην παράγραφο 
1 του παρόντος άρθρου, ο ευρωπαϊκός 
οργανισμός τυποποίησης συμβουλεύει 
όλους τους σχετικούς άμεσα 
ενδιαφερόμενους και συνεργάζεται στενά 
με την ομάδα. Η ομάδα παρέχει στον 
ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης τη 
συνδρομή και την εμπειρογνωσία που 
αυτός ζητά σε σχέση με την επεξεργασία 
του υποψήφιου συστήματος, 
συμπεριλαμβανομένων γνωμοδοτήσεων, 
αν κρίνεται αναγκαίο.

Or. en

Τροπολογία 428
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Εύα Καϊλή, Clare Moody

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 

2. Πριν την επεξεργασία των 
υποψήφιων συστημάτων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η 
Επιτροπή διενεργεί ανοικτή δημόσια 
διαβούλευση για όλους τους σχετικούς 
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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.

άμεσα ενδιαφερόμενους. Κατά την 
προετοιμασία της διαβούλευσης, η 
Επιτροπή συνεργάζεται στενά με την 
ευρωπαϊκή ομάδα πιστοποίησης της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, τον ENISA 
και την ομάδα πιστοποίησης 
ενδιαφερομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποτυπώνει τη δημιουργία της ομάδας πιστοποίησης ενδιαφερομένων.

Τροπολογία 429
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Εύα Καϊλή, Clare Moody

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η ευρωπαϊκή ομάδα 
πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο και η ομάδα πιστοποίησης 
ενδιαφερομένων παρέχουν στον ENISA 
τη συνδρομή και την εμπειρογνωσία που 
αυτός ζητά σε σχέση με την επεξεργασία 
του υποψήφιου ευρωπαϊκού συστήματος 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, 
συμπεριλαμβανομένων γνωμοδοτήσεων 
όπου κρίνεται αναγκαίο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποτυπώνει τη δημιουργία της ομάδας πιστοποίησης ενδιαφερομένων.

Τροπολογία 430
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 2 β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Πέραν από την περίπτωση που 
προτείνεται σύστημα το οποίο εμπίπτει 
στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 45 
παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), η 
Επιτροπή διαβουλεύεται επίσης με την 
ομάδα πιστοποίησης ενδιαφερομένων και 
στην εξής περίπτωση: ζητεί την έγκρισή 
της προτού υποβάλει προς τελική έγκριση 
το ευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Το ίδιο 
ισχύει όταν προτείνεται σύστημα που 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 
άρθρου 45 παράγραφος 1 στοιχείο γ), σε 
σχέση με την ευρωπαϊκή ομάδα 
πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποτυπώνει τη δημιουργία της ομάδας πιστοποίησης ενδιαφερομένων.

Τροπολογία 431
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Εύα Καϊλή, Clare Moody

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 2 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Κατά την επεξεργασία ενός 
υποψήφιου συστήματος, ο ENISA, 
έχοντας συμβουλευτεί την ευρωπαϊκή 
ομάδα πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο και την ομάδα 
πιστοποίησης ενδιαφερομένων σε σχέση 
με τα αντίστοιχα υποψήφια συστήματά 
τους, θα καθορίζει χρονοδιάγραμμα με 
προθεσμία για την έναρξη λειτουργίας του 
εκάστοτε υποψήφιου συστήματος. Η μη 
συμμόρφωση με το χρονοδιάγραμμα θα 
επιφέρει την ακυρότητα και ανάκληση 
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του υποψήφιου συστήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για σκοπούς μακροπρόθεσμου επενδυτικού σχεδιασμού, τα ενδιαφερόμενα μέρη συμφωνούν 
από κοινού ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη θέσπιση νέων υποψήφιων ευρωπαϊκών 
συστημάτων πιστοποίησης. Οι διατάξεις που αφορούν την προθεσμία θα δώσουν κίνητρα για 
την έγκαιρη θέσπιση των εν λόγω συστημάτων.

Τροπολογία 432
Gunnar Hökmark

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. 
Ο ENISA θα περιλαμβάνει στις 
πληροφορίες προς την Επιτροπή τις 
παρατηρήσεις και επιφυλάξεις που έχουν 
διατυπώσει μέλη της ομάδας.

Or. en

Τροπολογία 433
Michał Boni, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Gunnar Hökmark

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 χωρίς 
καθυστέρηση στην Επιτροπή το 
επεξεργασθέν υποψήφιο ευρωπαϊκό 
σύστημα πιστοποίησης της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο, σύμφωνα με την 
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παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 434
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 4

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 2, 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, με βάση το υποψήφιο 
σύστημα που προτείνει ο ENISA, μπορεί 
να εκδώσει εκτελεστικές πράξεις, δυνάμει 
του άρθρου 55 παράγραφος 2, 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. 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 εκτελεστικών πράξεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βάσει της γνωμοδότησης του ΕΕΠΔ. Η παρούσα τροπολογία διασφαλίζει τη συνάφεια μεταξύ 
των πιστοποιητικών βάσει του ευρωπαϊκού πλαισίου πιστοποίησης για την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο και βάσει του ΓΚΠΔ.

Τροπολογία 435
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή, με βάση το υποψήφιο 
σύστημα που προτείνει ο ENISA, μπορεί 

4. Η Επιτροπή, με βάση το υποψήφιο 
σύστημα που προτείνει ο ENISA, μπορεί 
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να εκδώσει εκτελεστικές πράξεις, δυνάμει 
του άρθρου 55 παράγραφος 2, 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.

να εκδώσει εκτελεστικές πράξεις, δυνάμει 
του άρθρου 55 παράγραφος 2, οι οποίες 
προβλέπουν σε σχέση με ευρωπαϊκά 
συστήματα πιστοποίησης της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο προϊόντα, διαδικασίες
και υπηρεσίες ΤΠΕ που πληρούν τις 
απαιτήσεις των άρθρων 45, 46 και 47 του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 436
Martina Werner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 4

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 2, 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, με βάση το υποψήφιο 
σύστημα που προτείνει ο ENISA, μπορεί 
να εκδώσει εκτελεστικές πράξεις, δυνάμει 
του άρθρου 55 παράγραφος 2, οι οποίες 
προβλέπουν σε σχέση με ευρωπαϊκά 
συστήματα πιστοποίησης της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο προϊόντα, διαδικασίες
και υπηρεσίες ΤΠΕ που πληρούν τις 
απαιτήσεις των άρθρων 45, 46 και 47 του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 437
Michał Boni, Seán Kelly, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, 
Marian-Jean Marinescu, Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 4

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 2, οι οποίες 

4. Η Επιτροπή, με βάση το υποψήφιο 
σύστημα που προτείνει ο ENISA, μπορεί 
να εκδώσει εκτελεστικές πράξεις, δυνάμει 
του άρθρου 55 παράγραφος 2, οι οποίες 
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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.

προβλέπουν σε σχέση με ευρωπαϊκά 
συστήματα πιστοποίησης της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο προϊόντα, διαδικασίες
και υπηρεσίες ΤΠΕ που πληρούν τις 
απαιτήσεις των άρθρων 45, 46 και 47 του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 438
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Εύα Καϊλή, Dan Nica, Clare Moody

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 4

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 2, 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, με βάση το υποψήφιο 
σύστημα που προτείνει ο ENISA, μπορεί 
να εκδώσει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, 
δυνάμει του άρθρου 55 παράγραφος 2, οι 
οποίες προβλέπουν σε σχέση με 
ευρωπαϊκά συστήματα πιστοποίησης της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο προϊόντα,
υπηρεσίες και διαδικασίες ΤΠΕ που 
πληρούν τις απαιτήσεις των άρθρων 45, 46 
και 47 του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστεί ότι οι συννομοθέτες είναι σε θέση να ασκήσουν τις εξουσίες ελέγχου που 
έχουν, παρέχεται στην Επιτροπή το δικαίωμα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 439
Miapetra Kumpula-Natri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο ENISA διατηρεί έναν ειδικό 
δικτυακό τόπο που παρέχει πληροφορίες 

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

και εξασφαλίζει την προβολή για τα 
ευρωπαϊκά συστήματα πιστοποίησης της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Ο ENISA 
προσπαθεί επίσης να παρέχει στους 
καταναλωτές σχετικές πληροφορίες για 
τα ισχύοντα συστήματα πιστοποίησης, 
για παράδειγμα μέσω κατευθυντήριων 
γραμμών και συστάσεων σε σχέση με 
αγορές εντός και εκτός διαδικτύου.

Or. en

Τροπολογία 440
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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, σύμμορφο προς την 
οδηγία (ΕΕ) 2016/2102, που παρέχει 
πληροφορίες και εξασφαλίζει την προβολή 
για τα ευρωπαϊκά συστήματα 
πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο, την ανάκληση και τη λήξη 
οποιουδήποτε συστήματος πιστοποίησης 
και των πιστοποιημένων προϊόντων, 
διαδικασιών, υπηρεσιών και συστημάτων 
ΤΠΕ.

Or. en

Τροπολογία 441
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η Επιτροπή δύναται να συνάπτει, 
εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
συμφωνίες αμοιβαίας αναγνώρισης 
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πιστοποιητικών με ξένες αγορές ή τρίτες 
χώρες. Οι εν λόγω συμφωνίες αμοιβαίας 
αναγνώρισης συνάπτονται σύμφωνα με 
την ίδια διαδικασία επεξεργασίας και 
έγκρισης που προβλέπεται σε άλλες 
περιπτώσεις για συστήματα στο παρόν 
άρθρο.

Or. en

Τροπολογία 442
Miapetra Kumpula-Natri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Ο ENISA, δίνοντας τη μέγιστη 
δυνατή σημασία στη γνώμη της ομάδας, 
θα διασφαλίσει ότι οποιεσδήποτε 
προτάσεις για ευρωπαϊκά συστήματα 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο δεν 
εμποδίζουν τον ουσιαστικό ανταγωνισμό 
μέσω της δημιουργίας φραγμών στην 
είσοδο νέων εταιρειών και προϊόντων 
στην αγορά.

Or. en

Τροπολογία 443
Pavel Telička, Carolina Punset, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner, Morten Helveg 
Petersen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Στο πλαίσιο της δομής που 
θεσπίζεται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, τα συστήματα που έχουν 
εγκριθεί επανεξετάζονται και, εάν είναι 
απαραίτητο, επικαιροποιούνται τακτικά 
σε συνεργασία με τους άμεσα 
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ενδιαφερόμενους και με την ομάδα.

Or. en

Τροπολογία 444
Martina Werner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Ο Οργανισμός επανεξετάζει τα 
εγκεκριμένα συστήματα κατόπιν 
αιτήματος της ομάδας, της Επιτροπής ή 
ανά πενταετία τουλάχιστον, λαμβάνοντας 
υπόψη την ανατροφοδότηση από τους 
άμεσα ενδιαφερόμενους.

Or. en

Τροπολογία 445
Miapetra Kumpula-Natri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 5 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β. Ο ENISA θα διαθέτει τους 
απαραίτητους μηχανισμούς και τις 
απαραίτητες κατευθυντήριες γραμμές και 
διαδικασίες για την προσαρμογή και τις 
επικαιροποιήσεις των ευρωπαϊκών 
συστημάτων ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο, ώστε να προσαρμόζονται 
σύμφωνα με τις νέες εξελίξεις στην 
τεχνολογία της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο.

Or. en

Τροπολογία 446
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Michał Boni, Seán Kelly, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, 
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

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:

Ένα ευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο σχεδιάζεται 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε να συνεκτιμά, 
κατά περίπτωση, τους ακόλουθους στόχους 
ασφάλειας, προκειμένου να
εξασφαλίζονται η διαθεσιμότητα, η 
ακεραιότητα και η εμπιστευτικότητα των 
υπηρεσιών:

Or. en

Τροπολογία 447
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

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:

Ένα ευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο σχεδιάζεται 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε να συνεκτιμά, 
κατά περίπτωση, στόχους που συνδέονται 
με τις παρακάτω κατηγορίες:

Or. en

Τροπολογία 448
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την προστασία δεδομένων που α) στο πλαίσιο των προϊόντων που 
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έχουν αποθηκευτεί, διαβιβαστεί ή 
αποτελέσει µε άλλο τρόπο αντικείμενο 
επεξεργασίας από τυχαία ή µη 
εγκεκριμένη αποθήκευση, επεξεργασία, 
πρόσβαση ή αποκάλυψη·

διασφαλίζονται σε βασικό επίπεδο ή 
πιστοποιούνται μέσω υπεύθυνης 
δήλωσης: ηλεκτρονικές συσκευές ευρείας 
κατανάλωσης όπως ορίζονται στο άρθρο 
2 [παράγραφος 11 στοιχείο α) (νέο)]. Τα 
ευρωπαϊκά συστήματα πιστοποίησης της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για αυτή 
την κατηγορία προβλέπουν την έγκριση 
και την προώθηση διεθνών προτύπων 
από και προς την ενιαία αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την επίτευξη των στόχων του προτεινόμενου κανονισμού και ιδίως τη θωράκισή του έναντι 
μελλοντικών εξελίξεων, οι στόχοι ασφάλειας θα πρέπει να καθοριστούν σύμφωνα με τις 
εφαρμογές του προϊόντος και όχι σύμφωνα με τα υφιστάμενα χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Τροπολογία 449
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την προστασία δεδομένων που 
έχουν αποθηκευτεί, διαβιβαστεί ή 
αποτελέσει µε άλλο τρόπο αντικείμενο 
επεξεργασίας από τυχαία ή µη 
εγκεκριμένη καταστροφή, τυχαία 
απώλεια ή αλλοίωση·

β) στο πλαίσιο των προϊόντων που 
διασφαλίζονται σε σημαντικό επίπεδο: 
προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες 
ΤΠΕ που χρησιμοποιούνται σε σύστημα 
βιομηχανικού ελέγχου ή στη ρομποτική 
και σε αυτόνομα οχήματα, ή τερματικός 
εξοπλισμός λογισμικού και υλισμικού που 
χρησιμοποιείται για την παροχή βασικών 
υπηρεσιών από φορείς εκμετάλλευσης, 
όπως ορίζεται στην οδηγία 
(ΕΕ) 2016/1148. Τα ευρωπαϊκά 
συστήματα πιστοποίησης της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο για αυτή την 
κατηγορία βασίζονται σε διεθνή πρότυπα.

Or. en



PE621.098v01-00 40/141 AM\1152206EL.docx

EL

Αιτιολόγηση

Για την επίτευξη των στόχων του προτεινόμενου κανονισμού και ιδίως τη θωράκισή του έναντι 
μελλοντικών εξελίξεων, οι στόχοι ασφάλειας θα πρέπει να καθοριστούν σύμφωνα με τις 
εφαρμογές του προϊόντος και όχι σύμφωνα με τα υφιστάμενα χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Τροπολογία 450
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη διασφάλιση ότι εγκεκριμένα 
άτομα, προγράμματα ή μηχανήματα 
μπορούν να έχουν αποκλειστική 
πρόσβαση σε δεδομένα, υπηρεσίες ή 
λειτουργίες που καλύπτονται από το 
δικαίωμα πρόσβασης που τους 
παρέχεται·

γ) στο πλαίσιο των προϊόντων με 
υψηλό επίπεδο πιστοποίησης: προϊόντα,
υπηρεσίες και διαδικασίες ΤΠΕ που 
χρησιμοποιούνται από τη δημόσια 
διοίκηση ενός κράτους μέλους. Τα 
ευρωπαϊκά συστήματα πιστοποίησης της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για αυτή 
την κατηγορία βασίζονται σε διεθνή 
πρότυπα, σε ήδη εφαρμοζόμενα εθνικά 
πρότυπα ή πολυμερή πρότυπα που 
χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την επίτευξη των στόχων του προτεινόμενου κανονισμού και ιδίως τη θωράκισή του έναντι 
μελλοντικών εξελίξεων, οι στόχοι ασφάλειας θα πρέπει να καθοριστούν σύμφωνα με τις 
εφαρμογές του προϊόντος και όχι σύμφωνα με τα υφιστάμενα χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Τροπολογία 451
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη διασφάλιση ότι εγκεκριμένα 
άτομα, προγράμματα ή μηχανήματα 

γ) τη διασφάλιση ότι, αφενός,
εγκεκριμένα άτομα, προγράμματα ή 
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μπορούν να έχουν αποκλειστική πρόσβαση 
σε δεδομένα, υπηρεσίες ή λειτουργίες που 
καλύπτονται από το δικαίωμα πρόσβασης 
που τους παρέχεται·

μηχανήματα μπορούν να έχουν 
αποκλειστική πρόσβαση σε δεδομένα, 
υπηρεσίες ή λειτουργίες που καλύπτονται 
από το δικαίωμα πρόσβασης που τους 
παρέχεται και ότι, αφετέρου, εφαρμόζεται 
διαδικασία για τον εντοπισμό και την 
τεκμηριωμένη καταγραφή όλων των 
εξαρτήσεων και των τρωτών σημείων σε 
προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες 
ΤΠΕ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει διαδικασία για τον εντοπισμό τρωτών σημείων, ώστε να εξασφαλίζεται η 
πρόληψη συμβάντων.

Τροπολογία 452
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την καταγραφή των δεδομένων, 
λειτουργιών ή υπηρεσιών που έχουν 
κοινοποιηθεί, καθώς και πότε 
κοινοποιήθηκαν και από ποιον·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 453
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την καταγραφή των δεδομένων, 
λειτουργιών ή υπηρεσιών που έχουν 
κοινοποιηθεί, καθώς και πότε 

δ) τη διασφάλιση ότι τα προϊόντα, οι 
διαδικασίες και οι υπηρεσίες ΤΠΕ δεν 
περιέχουν γνωστά και εκμεταλλεύσιμα 
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κοινοποιήθηκαν και από ποιον· τρωτά σημεία και ανθίστανται σε ένα 
καθορισμένο επίπεδο επίθεσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συνέχεια της προηγούμενης διαπίστωσης: μόλις καταστεί γνωστό ένα τρωτό σημείο, πρέπει 
να υπάρχει λύση/επιδιόρθωση καλής ποιότητας.

Τροπολογία 454
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τη διασφάλιση της δυνατότητας 
να ελέγχεται σε ποια δεδομένα, υπηρεσίες 
ή λειτουργίες πραγματοποιήθηκε 
πρόσβαση ή χρησιμοποιήθηκαν, πότε και 
από ποιον·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 455
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) την έγκαιρη αποκατάσταση της 
διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε 
δεδομένα, υπηρεσίες και λειτουργίες σε 
περίπτωση φυσικών ή τεχνικών 
συμβάντων·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 456
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 457
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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· τις 
εξής διασφαλίσεις: έχουν σχεδιαστεί και 
εφαρμοστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
περιορίζεται αποτελεσματικά το 
ενδεχόμενο εμφάνισης τρωτών σημείων·
συμπεριλαμβάνουν μηχανισμούς για 
ασφαλείς επικαιροποιήσεις λογισμικού, 
μεταξύ των οποίων αυτόματες 
επικαιροποιήσεις ασφάλειας· υπάρχει 
δυνατότητα αναβαθμίσεων του 
υλισμικού·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η διασφάλιση της απουσίας γνωστών τρωτών σημείων αποτελεί ένα καλό πρώτο βήμα, αλλά 
για να είναι αποδοτικός ο χειρισμός πρέπει να περιλαμβάνει μέσα για την αντιμετώπιση 
άγνωστων τρωτών σημείων.

Τροπολογία 458
Gunnar Hökmark

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) τις εξής διευκολύνσεις: παροχή 
των προϊόντων και των υπηρεσιών ΤΠΕ 
με επικαιροποιημένο λογισμικό και 
υλισμικό· διενέργεια κατάλληλων και 
έγκαιρων επικαιροποιήσεων για τη 
διόρθωση γνωστών τρωτών σημείων·
παροχή μηχανισμών για ασφαλείς 
επικαιροποιήσεις λογισμικού και 
υλισμικού.

Or. en

Τροπολογία 459
Pilar del Castillo Vera

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) η) τη διασφάλιση ότι τα προϊόντα 
και οι υπηρεσίες ΤΠΕ αναπτύσσονται 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφάλειας 
του συγκεκριμένου συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 460
Seán Kelly
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) τη διασφάλιση ότι το περιβάλλον 
των προϊόντων και των υπηρεσιών ΤΠΕ 
υποδιαιρείται σε μικρότερα 
υποσυστήματα και υπο-δίκτυα ώστε να 
είναι ευκολότερη η διαχείριση 
προστασίας και περιορισμού της ζημίας 
στην περίπτωση συμβάντος·

Or. en

Τροπολογία 461
Εύα Καϊλή, Peter Kouroumbashev

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) τη διασφάλιση ότι το περιβάλλον 
των προϊόντων και των υπηρεσιών ΤΠΕ 
υποδιαιρείται σε μικρότερα 
υποσυστήματα και υπο-δίκτυα ώστε να 
είναι ευκολότερη η διαχείριση 
προστασίας και περιορισμού της ζημίας 
στην περίπτωση συμβάντος·

Or. en

Τροπολογία 462
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) τη διασφάλιση ότι τα προϊόντα, οι 
διαδικασίες, οι υπηρεσίες και τα 
συστήματα ΤΠΕ αναπτύσσονται και 
λειτουργούν σύμφωνα με την αρχή της 
ασφάλειας βάσει σχεδιασμού και βάσει 
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προεπιλογής και συμμορφώνονται με τις 
υποχρεώσεις που καθορίζονται στο 
άρθρο -43.

Or. en

Τροπολογία 463
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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. Με την επιφύλαξη των 
υποχρεώσεων ασφάλειας που 
καθορίζονται στο άρθρο -43, ένα
ευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο μπορεί να 
προσδιορίζει ένα ή περισσότερα από τα 
ακόλουθα επίπεδα διασφάλισης με βάση 
τον κίνδυνο: λειτουργικά ασφαλές, 
σημαντικά και/ή άκρως ασφαλές, για 
πιστοποιητικά προϊόντων, διαδικασιών,
υπηρεσιών και συστημάτων ΤΠΕ που 
εκδίδονται στο πλαίσιο του εν λόγω 
συστήματος. Το επίπεδο διασφάλισης 
βασίζεται στον κατάλογο ελέγχου των 
κινδύνων και των αντίστοιχων 
χαρακτηριστικών ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο που προσδιορίζονται από 
τον ENISA σύμφωνα με το άρθρο 44 
παράγραφος 2, τα οποία είναι διαθέσιμα 
στο προϊόν, στη διαδικασία, στην 
υπηρεσία ή στο σύστημα ΤΠΕ το οποίο 
καλύπτεται από το σύστημα 
πιστοποίησης.

Or. en

Τροπολογία 464
Nadine Morano

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 1
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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. Ένα ευρωπαϊκό σύστημα 
πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο μπορεί να προσδιορίζει ένα 
ή περισσότερα από τα ακόλουθα επίπεδα 
διασφάλισης βάσει κινδύνου, ανάλογα με 
το πλαίσιο και τη σκοπούμενη χρήση των 
προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών 
ΤΠΕ : βασικό, σημαντικό και/ή υψηλό.
Οι μέθοδοι αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης που μπορούν να 
χρησιμοποιούνται πρέπει να καθορίζονται 
στα στοιχεία κάθε ευρωπαϊκού 
συστήματος πιστοποίησης της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο, βάσει ανάλυσης 
κινδύνου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι προτιμότερο οι μέθοδοι αξιολόγησης της συμμόρφωσης που χρησιμοποιούνται να μην 
καθορίζονται στα προηγούμενα στάδια αλλά σε μεμονωμένη βάση και ανάλογα με το είδος του 
προϊόντος ή της υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο χρήσης.

Τροπολογία 465
Clare Moody, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Arne Lietz

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. 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. Όποια 
σύστημα πιστοποίησης διαθέτει 
διαφοροποιούμενα επίπεδα διασφάλισης, 
θα συνοδεύεται από πληροφορίες που θα 
εξηγούν τον εναπομένοντα κίνδυνο σε 
κάθε επίπεδο διασφάλισης και την 
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ανάγκη συνεχούς επαγρύπνησης και 
ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά 
με τις απειλές στον κυβερνοχώρο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές διατρέχουν κίνδυνο να πιστέψουν ότι το υψηλό επίπεδο διασφάλισης ενός 
προϊόντος ή μιας υπηρεσίας ΤΠΕ σημαίνει ότι το προϊόν ή η υπηρεσία είναι ασφαλής από 
απειλές στον κυβερνοχώρο. Οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συνεχίσουν να 
επαγρυπνούν συνεχώς και να γνωρίζουν ότι ακόμα και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που έχουν 
υψηλό επίπεδο διασφάλισης διατρέχουν κίνδυνο να αντιμετωπίσουν κάποιο συμβάν στον 
κυβερνοχώρο, εάν δεν εφαρμόζονται βέλτιστες πρακτικές.

Τροπολογία 466
Françoise Grossetête

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. Ένα ευρωπαϊκό σύστημα 
πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο μπορεί να προσδιορίζει ένα 
ή περισσότερα από τα ακόλουθα επίπεδα 
διασφάλισης βάσει κινδύνου, ανάλογα με 
το πλαίσιο και τη σκοπούμενη χρήση των 
κάτωθι προϊόντων, διαδικασιών, 
συστημάτων και υπηρεσιών ΤΠΕ: 
βασικό, σημαντικό και/ή υψηλό.

Or. fr

Τροπολογία 467
Massimiliano Salini

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 

1. Ένα ευρωπαϊκό σύστημα 
πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο μπορεί να προσδιορίζει ένα 
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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.

ή περισσότερα από τα ακόλουθα επίπεδα 
βάσει του κινδύνου που ενέχεται ανάλογα 
με το πλαίσιο και τη σκοπούμενη χρήση 
των προϊόντων, διαδικασιών και 
υπηρεσιών ΤΠΕ: βασικό, σημαντικό και/ή 
υψηλό.

Or. en

Τροπολογία 468
Dan Nica, Miroslav Poche

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. Ένα ευρωπαϊκό σύστημα 
πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο προσδιορίζει κριτήρια 
ευθύνης για 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.

Or. en

Τροπολογία 469
Michał Boni, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gunnar Hökmark

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. Ένα ευρωπαϊκό σύστημα 
πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο μπορεί να προσδιορίζει μία 
ή περισσότερες απαιτήσεις διασφάλισης 
με βάση τους κινδύνους και τις απειλές 
που καθορίζονται από το πλαίσιο εντός 
του οποίου πρόκειται να λειτουργήσει το 
προϊόν, η διαδικασία ή η υπηρεσία.
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Or. en

Τροπολογία 470
Pilar del Castillo Vera

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. Ένα ευρωπαϊκό σύστημα 
πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο μπορεί να προσδιορίζει μία 
ή περισσότερες απαιτήσεις διασφάλισης 
με βάση τους κινδύνους και τις απειλές 
που καθορίζονται από το πλαίσιο εντός 
του οποίου πρόκειται να λειτουργήσει το 
προϊόν, η διαδικασία ή η υπηρεσία.

Or. en

Τροπολογία 471
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Martina Werner, Εύα Καϊλή, 
Dan Nica, Clare Moody

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. 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,
υπηρεσιών και διαδικασιών ΤΠΕ που 
εκδίδονται στο πλαίσιο του εν λόγω 
συστήματος.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποσαφηνιστεί το πεδίο εφαρμογής και να εξασφαλιστεί η κατάλληλη 
ευθυγράμμιση με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα, το σχέδιο κανονισμού θα πρέπει να διευκρινίζει 
ότι τα μελλοντικά πλαίσια εθελοντικής πιστοποίησης, εκτός από τα «προϊόντα» και τις 
«υπηρεσίες», καλύπτουν επίσης τις «διαδικασίες».

Τροπολογία 472
Evžen Tošenovský

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

Or. en

Τροπολογία 473
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ENISA προσδιορίζει ή αναπτύσσει 
επίπεδα διασφάλισης που θα επεξηγηθούν 
περαιτέρω σε ευρωπαϊκά συστήματα 
πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο σε διαβούλευση με τους 
άμεσα ενδιαφερόμενους.

Or. en

Τροπολογία 474
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Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι μέθοδοι αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης που μπορούν να 
χρησιμοποιούνται πρέπει να καθορίζονται 
στα στοιχεία κάθε ευρωπαϊκού 
συστήματος πιστοποίησης της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο, σύμφωνα με το άρθρο 
47 και βάσει ανάλυσης κινδύνου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις εμπιστοσύνης όσον αφορά την αμοιβαία 
αναγνώριση των πιστοποιητικών και την εναρμόνιση των εθνικών καθεστώτων πιστοποίησης, 
πρέπει να καθιερωθεί ένας κοινός ορισμός για τα επίπεδα διασφάλισης, ιδίως όσον αφορά τις 
μεθόδους αξιολόγησης που σχετίζονται με τα εν λόγω επίπεδα.

Τροπολογία 475
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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, 
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συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών 
ελέγχων, σκοπός των οποίων είναι η 
μείωση του κινδύνου συμβάντων που 
αφορούν την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο·

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·

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.

Or. en

Τροπολογία 476
Michał Boni, Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα επίπεδα διασφάλισης 
αναφέρονται σε πιστοποιητικό 
εκδιδόμενο στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού 
συστήματος πιστοποίησης της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο. Το πιστοποιητικό 
αντιστοιχίζει τον ανάλογο βαθμό 
εμπιστοσύνης στις ιδιότητες ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο που δηλώνονται ή 
βεβαιώνονται για ένα προϊόν, μια 
διαδικασία ή μια υπηρεσία ΤΠΕ, και 
φέρει χαρακτηριστικό τίτλο βάσει των 
σχετικών τεχνικών προδιαγραφών, 
προτύπων και διαδικασιών, 
συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών 
ελέγχων, σκοπός των οποίων είναι η 
μείωση του κινδύνου εμφάνισης 
συμβάντων που αφορούν την ασφάλεια 
στον κυβερνοχώρο· το επίπεδο 
διασφάλισης καθορίζεται κατά 
περίπτωση.

Or. en

Τροπολογία 477
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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. Το λειτουργικά ασφαλές, το 
σημαντικά ασφαλές και το άκρως 
ασφαλές επίπεδο διασφάλισης πληρούν 
αντιστοίχως τα ακόλουθα κριτήρια

Or. en

Τροπολογία 478
Edouard Martin

Πρόταση κανονισμού
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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. Το βασικό, το σημαντικό και το 
υψηλό επίπεδο διασφάλισης πληρούν 
αντιστοίχως τα ακόλουθα κριτήρια και 
μεθόδους αξιολόγησης:

Or. fr

Τροπολογία 479
Françoise Grossetête

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

Or. fr

Τροπολογία 480
Evžen Tošenovský

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

Or. en

Τροπολογία 481
Michał Boni, Gunnar Hökmark
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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·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 482
Edouard Martin

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 

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 



AM\1152206EL.docx 57/141 PE621.098v01-00

EL

μείωση του κινδύνου συμβάντων που 
αφορούν την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο·

μείωση του κινδύνου συμβάντων που 
αφορούν την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο· ένα πιστοποιητικό βασικού 
επιπέδου διασφάλισης βεβαιώνει ότι 
καλύπτονται οι βασικοί και γνωστοί 
κίνδυνοι του κυβερνοχώρου. Η μέθοδος 
αξιολόγησης βασίζεται στην τεχνική 
επανεξέταση, από οργανισμό αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης, της τεχνικής 
τεκμηρίωσης που σχετίζεται με προϊόν ή 
υπηρεσία της τεχνολογίας πληροφοριών 
και επικοινωνιών·

Or. fr

Τροπολογία 483
Evžen Tošenovský

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 βασικό επίπεδο διασφάλισης 
αναφέρεται σε πιστοποιητικό εκδιδόμενο 
στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού συστήματος 
πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο, το οποίο παρέχει 
περιορισμένο βαθμό εμπιστοσύνης·

Or. en

Τροπολογία 484
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner
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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) όταν πιστοποιείται το βασικό 
επίπεδο διασφάλισης, η πιστοποίηση αυτή 
αντιστοιχεί στην αξιολόγηση τρίτου 
μέρους ότι καλύπτονται οι βασικοί 
κίνδυνοι εμφάνισης συμβάντων που 
αφορούν την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο 
για διαδικασίες, προϊόντα ή υπηρεσίες 
ΤΠΕ·

Or. en

Τροπολογία 485
Françoise Grossetête

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 

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 
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ελέγχων, σκοπός των οποίων είναι η 
μείωση του κινδύνου συμβάντων που 
αφορούν την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο·

ελέγχων, σκοπός των οποίων είναι η 
μείωση του κινδύνου συμβάντων που 
αφορούν την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο· η μέθοδος αξιολόγησης 
πρέπει να βασίζεται στην τεχνική 
επανεξέταση, από οργανισμό αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης, της τεχνικής 
τεκμηρίωσης που σχετίζεται με προϊόν ή 
υπηρεσία της τεχνολογίας πληροφοριών 
και επικοινωνιών·

Or. fr

Τροπολογία 486
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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 «λειτουργικά ασφαλές» επίπεδο 
διασφάλισης 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 ένα προϊόν ή 
μια υπηρεσία ΤΠΕ, καθώς αντιστοιχεί στη 
συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις 
ασφάλειας που καθορίζονται στο άρθρο [-
43] και συνάδουν με την αρχή της 
ασφάλειας βάσει σχεδιασμού και βάσει 
προεπιλογής, 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·

Or. en
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Τροπολογία 487
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

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 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 δηλώνονται ή βεβαιώνονται για μια 
ηλεκτρονική συσκευή ευρείας 
κατανάλωσης, και στο οποίο αποδίδεται 
χαρακτηρισμός βάσει των σχετικών 
τεχνικών προδιαγραφών, των ήδη 
εφαρμοζόμενων διεθνών προτύπων και 
διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων των 
τεχνικών ελέγχων, σκοπός των οποίων 
είναι η μείωση του κινδύνου συμβάντων 
που αφορούν την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να δημιουργηθεί ένα λειτουργικό πλαίσιο πιστοποίησης, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη 
τα ήδη εφαρμοζόμενα και ευρέως αναγνωρισμένα πρότυπα κατά τον καθορισμό των επιπέδων 
διασφάλισης. Τα εν λόγω ήδη εφαρμοζόμενα πρότυπα μπορεί να είναι εθνικά, διεθνή (ISO
27XXX) ή πολυμερή [SOG-IS (ομάδα ανώτατων αξιωματούχων για την ασφάλεια των 
συστημάτων πληροφοριών), κοινά κριτήρια].

Τροπολογία 488
Massimiliano Salini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το βασικό επίπεδο διασφάλισης 
αναφέρεται σε πιστοποιητικό εκδιδόμενο 

α) το βασικό επίπεδο κινδύνου 
αντιστοιχεί σε χαμηλό κίνδυνο σε σχέση 
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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·

με ένα προϊόν, μια διαδικασία ή μια 
υπηρεσία ΤΠΕ. Χαμηλό επίπεδο κινδύνου 
υφίσταται όταν μια επίθεση κατά 
προϊόντος, διαδικασίας και υπηρεσίας 
ΤΠΕ δεν θέτει σε σημαντικό κίνδυνο τη 
διαθεσιμότητα, την αυθεντικότητα, την 
ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα ή 
άλλους σημαντικούς στόχους, όπως η 
υγεία των χρηστών ή τρίτων μερών, το 
περιβάλλον, η ιδιωτικότητα, άλλα 
σημαντικά νομικά συμφέροντα ή 
κρίσιμης σημασίας υποδομές και συναφή 
υποστηρικτικά συστήματα και προϊόντα.

Or. en

Τροπολογία 489
Εύα Καϊλή, Peter Kouroumbashev

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 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 δηλώνονται ή βεβαιώνονται για μια 
καταναλωτική συσκευή, και στο οποίο 
αποδίδεται χαρακτηρισμός βάσει των 
σχετικών τεχνικών προδιαγραφών, και των 
ήδη εφαρμοζόμενων διεθνών προτύπων 
και διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων 
των τεχνικών ελέγχων, σκοπός των οποίων 
είναι η μείωση του κινδύνου συμβάντων 
που αφορούν την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο·

Or. en
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Τροπολογία 490
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) Αυτή η αξιολόγηση περιλαμβάνει 
τον έλεγχο των τεχνικών εγγράφων 
τεκμηρίωσης του προϊόντος, της 
υπηρεσίας ή της διαδικασίας ΤΠΕ·

Or. en

Τροπολογία 491
Michał Boni, Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

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·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 492
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Edouard Martin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

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 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· ένα πιστοποιητικό 
σημαντικού επιπέδου διασφάλισης 
βεβαιώνει ότι καλύπτονται οι γνωστοί 
κίνδυνοι συμβάντων του κυβερνοχώρου 
και ότι το προϊόν, η υπηρεσία ή του 
σύστημα μπορεί να αντισταθεί σε 
επιθέσεις σε περιορισμένους πόρους. Η 
μέθοδος αξιολόγησης βασίζεται στην 
επαλήθευση, από οργανισμό αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης, της συμμόρφωσης 
των λειτουργιών ασφάλειας του 
προϊόντος ή της υπηρεσίας·

Or. fr

Τροπολογία 493
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το σημαντικό επίπεδο διασφάλισης 
αναφέρεται σε πιστοποιητικό εκδιδόμενο 

β) το μεσαίο επίπεδο διασφάλισης 
αναφέρεται σε πιστοποιητικό εκδιδόμενο 
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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·

στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού συστήματος 
πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο, το οποίο παρέχει μεσαίο
βαθμό εμπιστοσύνης·

Or. en

Τροπολογία 494
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

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) όταν πιστοποιείται το σημαντικό 
επίπεδο διασφάλισης, η πιστοποίηση αυτή 
αντιστοιχεί στην αξιολόγηση τρίτου 
μέρους ότι καλύπτονται οι σημαντικοί 
κίνδυνοι εμφάνισης συμβάντων που 
αφορούν την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο 
για διαδικασίες, προϊόντα και υπηρεσίες 
ΤΠΕ·

Or. en
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Τροπολογία 495
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

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 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· η μέθοδος 
αξιολόγησης πρέπει να βασίζεται στην 
επαλήθευση, από οργανισμό αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης, της συμμόρφωσης 
των λειτουργιών ασφάλειας του 
προϊόντος ή της υπηρεσίας·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τα πιστοποιητικά υψηλού επιπέδου διασφάλισης, τα προϊόντα και τα συστήματα 
πρέπει να μπορούν να αποδεικνύουν την ανθεκτικότητά τους στις επιθέσεις, ακόμη και στις πιο 
εξελιγμένες. Η μέθοδος αξιολόγησης που σχετίζεται με την πιστοποίηση πρέπει συνεπώς να 
περιλαμβάνει δοκιμές αποτελεσματικότητας, που εξασφαλίζουν ότι το προϊόν μπορεί να 
αντισταθεί σε ένα ορισμένο επίπεδο επίθεσης.

Τροπολογία 496
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

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 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, μια 
υπηρεσία ή μια διαδικασία ΤΠΕ, και στο 
οποίο αποδίδεται χαρακτηρισμός βάσει 
των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών, 
των υφιστάμενων διεθνών προτύπων και 
διαδικασιών, περιλαμβανομένων των 
τεχνικών ελέγχων, σκοπός των οποίων 
είναι η σημαντική μείωση του κινδύνου 
συμβάντων που αφορούν την ασφάλεια 
στον κυβερνοχώρο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να δημιουργηθεί ένα λειτουργικό πλαίσιο πιστοποίησης, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη 
τα ήδη εφαρμοζόμενα και ευρέως αναγνωρισμένα πρότυπα κατά τον καθορισμό των επιπέδων 
διασφάλισης. Τα εν λόγω ήδη εφαρμοζόμενα πρότυπα μπορεί να είναι εθνικά, διεθνή (ISO
27XXX) ή πολυμερή [SOG-IS (ομάδα ανώτατων αξιωματούχων για την ασφάλεια των 
συστημάτων πληροφοριών), κοινά κριτήρια].

Τροπολογία 497
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

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 

β) το «σημαντικά ασφαλές» 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 
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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·

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·

Or. en

Τροπολογία 498
Massimiliano Salini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

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 σημαντικό επίπεδο κινδύνου 
αντιστοιχεί σε υψηλότερο κίνδυνο σε 
σχέση με ένα προϊόν, μια διαδικασία ή μια 
υπηρεσία ΤΠΕ. Υψηλότερο επίπεδο 
κινδύνου υφίσταται όταν μια επίθεση 
κατά προϊόντος, διαδικασίας και 
υπηρεσίας ΤΠΕ θέτει σε κίνδυνο τη 
διαθεσιμότητα, την αυθεντικότητα, την 
ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα ή 
άλλους σημαντικούς στόχους, όπως η 
υγεία των χρηστών ή τρίτων μερών, το 
περιβάλλον, η ιδιωτικότητα, άλλα 
σημαντικά νομικά συμφέροντα ή 
κρίσιμης σημασίας υποδομές και συναφή 
συστήματα υποστήριξης ή προϊόντα.

Or. en

Τροπολογία 499
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Αυτή η αξιολόγηση περιλαμβάνει 
έλεγχο των τεχνικών εγγράφων 
τεκμηρίωσης και δοκιμή των 
εφαρμοζόμενων λειτουργιών ασφάλειας, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στα τεχνικά έγγραφα 
τεκμηρίωσης·

Or. en

Τροπολογία 500
Michał Boni, Gunnar Hökmark

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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 501
Edouard Martin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ



AM\1152206EL.docx 69/141 PE621.098v01-00

EL

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 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· ένα 
πιστοποιητικό υψηλού επιπέδου 
διασφάλισης βεβαιώνει ότι καλύπτονται 
οι γνωστοί κίνδυνοι συμβάντων του 
κυβερνοχώρου και ότι το προϊόν, η 
υπηρεσία ή το σύστημα μπορεί να 
αντισταθεί σε εξελιγμένες επιθέσεις σε 
σημαντικούς πόρους. Η μέθοδος 
αξιολόγησης βασίζεται σε δοκιμές 
αποτελεσματικότητας ώστε να 
αξιολογείται η ανθεκτικότητα των 
λειτουργιών ασφάλειας έναντι επιθέσεων 
υψηλού επιπέδου·

Or. fr

Τροπολογία 502
Evžen Tošenovský

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 

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.
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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.

Or. en

Τροπολογία 503
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

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) όταν πιστοποιείται το υψηλό 
επίπεδο διασφάλισης, η πιστοποίηση αυτή 
αντιστοιχεί στην αξιολόγηση τρίτου 
μέρους ότι καλύπτονται οι πολύ μεγάλοι 
κίνδυνοι συμβάντων που αφορούν την 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο για 
διαδικασίες, προϊόντα και υπηρεσίες 
ΤΠΕ.

Or. en

Τροπολογία 504
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
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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 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. Η 
μέθοδος αξιολόγησης θα πρέπει να 
βασίζεται τουλάχιστον σε δοκιμή 
απόδοσης, με την οποία αξιολογείται η 
αντίσταση των λειτουργιών ασφάλειας σε 
επιτιθέμενους που διαθέτουν από 
σημαντικούς έως απεριόριστους πόρους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς οι υψηλότεροι παράγοντες κινδύνου καθορίζονται από την ευαισθησία του προϊόντος ή 
της υπηρεσίας, αλλά και από την ένταση των ενδεχόμενων επιθέσεων, η εν λόγω ένταση θα 
πρέπει να λαμβάνεται επίσης υπόψη.

Τροπολογία 505
Françoise Grossetête

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 

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 
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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.

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. Η 
μέθοδος αξιολόγησης πρέπει να βασίζεται 
σε δοκιμές αποτελεσματικότητας ώστε να 
αξιολογείται η ανθεκτικότητα των 
λειτουργιών ασφάλειας έναντι επιθέσεων 
υψηλού επιπέδου.

Or. fr

Τροπολογία 506
Massimiliano Salini

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 υψηλό επίπεδο κινδύνου 
αντιστοιχεί σε πολύ μεγάλο κίνδυνο σε 
σχέση με ένα προϊόν, μια διαδικασία ή μια 
υπηρεσία ΤΠΕ. Υψηλό επίπεδο κινδύνου 
υφίσταται όταν μια επίθεση κατά του 
προϊόντος, της διαδικασίας ή της 
υπηρεσίας ΤΠΕ θέτει σε κίνδυνο τη 
διαθεσιμότητα, την αυθεντικότητα, την 
ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα ή 
άλλους σημαντικούς στόχους, και είναι 
προφανές ότι υπονομεύει την εθνική 
κυριαρχία ή τη δημόσια ασφάλεια 
κρατών.

Or. en

Τροπολογία 507



AM\1152206EL.docx 73/141 PE621.098v01-00

EL

Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

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 υψηλό επίπεδο διασφάλισης 
αναφέρεται σε πιστοποιητικό εκδιδόμενο 
στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού συστήματος 
πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο, το οποίο βασίζεται σε 
εφαρμοζόμενο εθνικό ή πολυμερές 
πρότυπο, 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, και των ήδη 
εφαρμοζόμενων εθνικών, πολυμερών και 
διεθνών προτύπων και διαδικασιών, 
περιλαμβανομένων των τεχνικών ελέγχων, 
σκοπός των οποίων είναι η αποτροπή 
συμβάντων που αφορούν την ασφάλεια 
στον κυβερνοχώρο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να δημιουργηθεί ένα λειτουργικό πλαίσιο πιστοποίησης, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη 
τα ήδη εφαρμοζόμενα και ευρέως αναγνωρισμένα πρότυπα κατά τον καθορισμό των επιπέδων 
διασφάλισης. Τα εν λόγω ήδη εφαρμοζόμενα πρότυπα μπορεί να είναι εθνικά, διεθνή (ISO
27XXX) ή πολυμερή [SOG-IS (ομάδα ανώτατων αξιωματούχων για την ασφάλεια των 
συστημάτων πληροφοριών), κοινά κριτήρια].

Τροπολογία 508
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το υψηλό επίπεδο διασφάλισης 
αναφέρεται σε πιστοποιητικό εκδιδόμενο 

γ) το «άκρως ασφαλές» επίπεδο 
διασφάλισης αναφέρεται σε πιστοποιητικό 
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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.

εκδιδόμενο στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού 
συστήματος πιστοποίησης της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο, το οποίο παρέχει 
υψηλότερο βαθμό εμπιστοσύνης στις 
ιδιότητες ασφάλειας στον κυβερνοχώρο 
που επικαλείται ή δηλώνει ένα προϊόν ή 
μια υπηρεσία ΤΠΕ, από ό,τι τα 
πιστοποιητικά με επίπεδο διασφάλισης
«σημαντικά ασφαλές», 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.

Or. en

Τροπολογία 509
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) Αυτή η αξιολόγηση περιλαμβάνει 
τον έλεγχο των τεχνικών εγγράφων 
τεκμηρίωσης, τη δοκιμή των 
εφαρμοζόμενων λειτουργιών ασφάλειας, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στα τεχνικά έγγραφα 
τεκμηρίωσης, και την αξιολόγηση της 
αντίστασης των διαδικασιών, προϊόντων 
ή υπηρεσιών ΤΠΕ σε επιτιθέμενους που 
έχουν στη διάθεσή τους από σημαντικούς 
έως απεριόριστους πόρους, μέσω δοκιμής 
διείσδυσης.

Or. en

Τροπολογία 510
Evžen Tošenovský
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Στις περιπτώσεις που είναι 
απαραίτητο, η Επιτροπή δύναται να
εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, σύμφωνα 
με το άρθρο 55 παράγραφος 2, 
λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του 
ENISA, της ευρωπαϊκής ομάδας 
πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο και όσων μετέχουν στις 
πλατφόρμες διαβούλευσης με τους 
ενδιαφερόμενους. Στις εν λόγω πράξεις 
ορίζονται λεπτομερώς οι απαιτήσεις 
πλαισίου για κάθε επίπεδο διασφάλισης.

Or. en

Τροπολογία 511
Marietje Schaake, Matthijs van Miltenburg, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Philipp 
Albrecht, Julia Reda, Urmas Paet, Kaja Kallas, Pavel Telička, Dita Charanzová, Neena 
Gill

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η μέθοδος με την οποία γίνεται 
διάκριση σε διάφορα επίπεδα 
διασφάλισης θα πρέπει να βασίζεται σε 
δοκιμή όπου αξιολογείται η αντίσταση 
των λειτουργιών ασφάλειας σε 
επιτιθέμενους που διαθέτουν από 
σημαντικούς έως απεριόριστους πόρους.

Or. en

Τροπολογία 512
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, 
Dan Nica, Clare Moody

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 46 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 46α

Σύμφωνα με την ανάλυση του 
συγκεκριμένου κινδύνου, προσδιορίζεται 
η κατάλληλη μέθοδος αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένης 
της αυτοαξιολόγησης, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 4 και το παράρτημα ΙΙ της 
απόφασης 768/2008/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστεί μια ευέλικτη, ρεαλιστική και προσανατολισμένη στην αγορά προσέγγιση 
όσον αφορά την πιστοποίηση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, επιτρέπεται επίσης η χρήση 
ευρέως εφαρμοζόμενων πλαισίων και/ή πρακτικών.

Τροπολογία 513
Nadine Morano

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 46α

Βάσει ανάλυσης κινδύνου, η κατάλληλη 
μέθοδος αξιολόγησης της συμμόρφωσης 
πρέπει να προσδιορίζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 47 καθώς και το άρθρο 4 και το 
παράρτημα II της απόφασης 
αριθ. 768/2008/ΕΚ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός της χρήσης μεθόδου αξιολόγησης της συμμόρφωσης, όπως η αυτοαξιολόγηση, 
σε ένα μόνο επίπεδο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το σχετικό προϊόν ή το πλαίσιο χρήσης του, 
υπονομεύει την απαραίτητη ευελιξία που θεωρείται σκόπιμο να διατηρείται σε αυτό τον τομέα.
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Τροπολογία 514
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Εύα Καϊλή, Clare Moody

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 46β

Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 
2, ο ENISA δύναται να αντικαθιστά τις 
απαιτήσεις για το βασικό επίπεδο 
διασφάλισης με ένα σύστημα 
πληροφόρησης για τις λειτουργίες, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2. Τα κριτήρια για το 
εν λόγω σύστημα καθορίζονται εκ των 
προτέρων με τη συμμετοχή της ομάδας 
πιστοποίησης ενδιαφερομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σχετικά με τα επίπεδα διασφάλισης που ορίζονται στον προτεινόμενο κανονισμό, θα πρέπει να 
θεσπιστούν συστήματα πληροφόρησης για τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ως πιθανή εναλλακτική 
στον καθορισμό βασικών επιπέδων διασφάλισης για τα καταναλωτικά προϊόντα.

Τροπολογία 515
Martina Werner

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 της πιστοποίησης, 
συμπεριλαμβανομένων του τύπου ή των 
κατηγοριών των καλυπτόμενων προϊόντων, 
των διαδικασιών και υπηρεσιών ΤΠΕ·

Or. en

Τροπολογία 516
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Pilar del Castillo Vera

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 της πιστοποίησης, 
συμπεριλαμβανομένων του τύπου ή των 
κατηγοριών των καλυπτόμενων προϊόντων, 
των διαδικασιών και υπηρεσιών ΤΠΕ·

Or. en

Τροπολογία 517
Michał Boni, Massimiliano Salini, Gunnar Hökmark

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) τους οργανισμούς αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης και τους ελεγκτικούς 
φορείς·

Or. en

Τροπολογία 518
Pilar del Castillo Vera

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 
ΤΠΕ, για παράδειγμα με αναφορά σε 
ενωσιακά ή διεθνή πρότυπα ή σε τεχνικές 
προδιαγραφές·

β) τον λεπτομερή καθορισμό των 
σχετικών με την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο απαιτήσεων με γνώμονα τις 
οποίες αξιολογούνται τα συγκεκριμένα 
προϊόντα ή οι συγκεκριμένες υπηρεσίες 
ΤΠΕ, για παράδειγμα με αναφορά σε 
ενωσιακά ή διεθνή πρότυπα ή σε τεχνικές 
προδιαγραφές· οι απαιτήσεις 
πιστοποίησης θα πρέπει να καθορίζονται 
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κατά τέτοιο τρόπο ώστε η πιστοποίηση 
να μπορεί να ενσωματωθεί ή να βασιστεί 
στις συστηματικές διαδικασίες 
ασφάλειας που εφαρμόζει ο παραγωγός 
κατά την ανάπτυξη και τον κύκλο ζωής 
του εν λόγω προϊόντος ή της εν λόγω 
υπηρεσίας·

Or. en

Τροπολογία 519
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine 
Meissner, Morten Helveg Petersen

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 
ΤΠΕ, για παράδειγμα με αναφορά σε 
ενωσιακά ή διεθνή πρότυπα ή σε τεχνικές 
προδιαγραφές·

β) τον λεπτομερή καθορισμό των 
σχετικών με την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο απαιτήσεων με γνώμονα τις 
οποίες αξιολογούνται τα συγκεκριμένα 
προϊόντα ή οι συγκεκριμένες υπηρεσίες 
ΤΠΕ, για παράδειγμα με αναφορά σε 
ενωσιακά και/ή διεθνή πρότυπα ή σε 
τεχνικές προδιαγραφές. Θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη τα ήδη υφιστάμενα 
διεθνή πρότυπα·

Or. en

Τροπολογία 520
Olle Ludvigsson

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 με αναφορά σε πρότυπα ή σε τεχνικές 
προδιαγραφές·σύμφωνα με το άρθρο 2 
σημείο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1025/2012·

Or. en

Τροπολογία 521
Martina Werner

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 
ΤΠΕ, για παράδειγμα με αναφορά σε 
ενωσιακά ή διεθνή πρότυπα ή σε τεχνικές 
προδιαγραφές·

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

Or. en

Τροπολογία 522
Csaba Molnár

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 
ΤΠΕ, για παράδειγμα με αναφορά σε 
ενωσιακά ή διεθνή πρότυπα ή σε τεχνικές 
προδιαγραφές·

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

Or. en
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Τροπολογία 523
Pilar del Castillo Vera

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) γ) κατά περίπτωση, με την 
προαγωγή της «ασφάλειας βάσει 
σχεδιασμού»

Or. en

Τροπολογία 524
Dan Nica, Miroslav Poche

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) όπου συντρέχει περίπτωση, ένα ή 
περισσότερα επίπεδα διασφάλισης·

γ) ένα ή περισσότερα επίπεδα 
διασφάλισης της ευθύνης που θα φέρει ο 
οργανισμός αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης στην περίπτωση 
παραβίασης των απαιτήσεων από ένα 
πιστοποιημένο προϊόν ή υπηρεσία ΤΠΕ·

Or. en

Τροπολογία 525
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine 
Meissner, Morten Helveg Petersen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) όπου συντρέχει περίπτωση, ένα ή 
περισσότερα επίπεδα διασφάλισης·

γ) όπου συντρέχει περίπτωση, ένα ή 
περισσότερα επίπεδα διασφάλισης, μεταξύ
άλλων υιοθετώντας μια προσέγγιση 
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βασισμένη στον κίνδυνο·

Or. en

Τροπολογία 526
Olle Ludvigsson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τα ειδικά κριτήρια και τις μεθόδους 
αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται, 
συμπεριλαμβανομένων των τύπων 
αξιολόγησης, προκειμένου να 
καταδεικνύεται ότι επιτυγχάνονται οι 
συγκεκριμένοι στόχοι που αναφέρονται 
στο άρθρο 45·

δ) τα ειδικά κριτήρια και τις μεθόδους 
αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται, 
συμπεριλαμβανομένων των τύπων 
αξιολόγησης, προκειμένου να 
καταδεικνύεται ότι επιτυγχάνονται οι 
συγκεκριμένοι στόχοι που αναφέρονται 
στο άρθρο 45 με αναφορά σε πρότυπα ή 
τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με το 
άρθρο 2 σημείο 1 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1025/2012·

Or. en

Τροπολογία 527
Massimiliano Salini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τα ειδικά κριτήρια και τις μεθόδους 
αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται, 
συμπεριλαμβανομένων των τύπων 
αξιολόγησης, προκειμένου να 
καταδεικνύεται ότι επιτυγχάνονται οι 
συγκεκριμένοι στόχοι που αναφέρονται 
στο άρθρο 45·

δ) τους τύπους αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, τα ειδικά κριτήρια και τις 
μεθόδους αξιολόγησης που 
χρησιμοποιούνται, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 4 και το παράρτημα ΙΙ της 
απόφασης 768/2008/ΕΚ, προκειμένου να 
καταδεικνύεται ότι επιτυγχάνονται οι 
συγκεκριμένοι στόχοι που αναφέρονται 
στο άρθρο 45·

Or. en
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Τροπολογία 528
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Εύα Καϊλή, Dan Nica, Clare Moody

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 συστήματα πληροφόρησης για 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι δυνατή 
η χρήση τέτοιων συστημάτων 
πληροφόρησης για τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά·

Or. en

Τροπολογία 529
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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·

Or. en

Τροπολογία 530
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Εύα Καϊλή, Dan Nica, Clare Moody



PE621.098v01-00 84/141 AM\1152206EL.docx

EL

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 531
Pilar del Castillo Vera

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·

Or. en

Τροπολογία 532
Massimiliano Salini

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) τους κανόνες για την 
αντιμετώπιση τρωτών σημείων που 
ενδέχεται να προκύψουν μετά την έκδοση 
της πιστοποίησης, μέσω της θέσπισης 
μιας δυναμικής και συνεχούς 
οργανωτικής διαδικασίας με τη 
συμμετοχή παρόχων και χρηστών·

Or. en
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Τροπολογία 533
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ α) τους κανόνες που ορίζουν τον 
τρόπο και τον χρόνο αναφοράς τρωτών 
σημείων που δεν είναι γνωστά στο κοινό 
και εντοπίζονται σε προϊόντα, 
διαδικασίες, υπηρεσίες και συστήματα 
ΤΠΕ. Η αναφορά θα γίνεται από τις 
αρμόδιες αρχές στους σχετικούς πωλητές 
και κατασκευαστές με τη χρήση 
συντονισμένης διαδικασίας 
γνωστοποίησης τρωτών σημείων.

Or. en

Τροπολογία 534
Marietje Schaake, Matthijs van Miltenburg, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Philipp 
Albrecht, Julia Reda, Urmas Paet, Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Dita 
Charanzová, Neena Gill, Morten Løkkegaard

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 που ορίζουν ότι τα
τρωτά σημεία προϊόντων και υπηρεσιών 
ΤΠΕ που δεν είναι γνωστά στο κοινό
πρέπει να αναφέρονται άμεσα από τις 
αρμόδιες αρχές στους σχετικούς πωλητές 
και κατασκευαστές με τη χρήση 
συντονισμένης διαδικασίας 
γνωστοποίησης τρωτών σημείων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αυτές οι αρχές που συνδέονται με το κράτος [όπως οι εθνικές ομάδες αντιμετώπισης έκτακτων 
καταστάσεων στην πληροφορική (CERT)] θα πρέπει τελικά να κοινοποιούν πληροφορίες, 
σχετικά με τρωτά σημεία που εντοπίζονται σε οποιαδήποτε προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ, στους 
προμηθευτές και τους κατασκευαστές που τους αφορούν.  Αυτή η κοινοποίηση 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και τις συστάσεις που ορίζονται στα 
διεθνή πρότυπα ISO/IEC 29147:2014 και ISO/IEC 30111. Οι κρατικές αρχές που 
ανακαλύπτουν τρωτά σημεία έχουν πολύ διαφορετικά προφίλ κινδύνου, κίνητρα, υποχρεώσεις 
και εξουσίες έναντι των σχετικών πωλητών και των κατασκευαστών σε σύγκριση με 
μεμονωμένους ερευνητές στον τομέα της ασφάλειας.

Τροπολογία 535
Michał Boni, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gunnar Hökmark

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) όπου συντρέχει περίπτωση, τον 
προσδιορισμό εθνικών συστημάτων 
πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο, σύμφωνα με το άρθρο 49, ή 
πρωτοβουλιών του κλάδου, που 
καλύπτουν τον ίδιο τύπο ή τις ίδιες 
κατηγορίες προϊόντων, διαδικασιών και 
υπηρεσιών ΤΠΕ·

Or. en

Τροπολογία 536
Pilar del Castillo Vera

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 που 
καλύπτουν τον ίδιο τύπο ή τις ίδιες 
κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών 
ΤΠΕ, τον προσδιορισμό απαιτήσεων 
ασφάλειας, κριτηρίων αξιολόγησης και 
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μεθόδων αξιολόγησης·

Or. en

Τροπολογία 537
Pilar del Castillo Vera

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 τον 
εντοπισμό πρωτοβουλιών του κλάδου που 
καλύπτουν τον ίδιο τύπο ή τις ίδιες 
κατηγορίες προϊόντων, διαδικασιών και 
υπηρεσιών ΤΠΕ·

Or. en

Τροπολογία 538
Pilar del Castillo Vera

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ α) ιγ α) όπου συντρέχει περίπτωση, 
την περίοδο ισχύος του πιστοποιητικού.

Or. en

Τροπολογία 539
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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ιγ α) τους κανόνες σχετικά με τον 
τρόπο και τον χρόνο που τα κράτη μέλη 
πρέπει να ενημερώνονται αμοιβαία και να 
ενημερώνουν τους σχετικούς πωλητές και 
κατασκευαστές, όταν λαμβάνουν γνώση 
ενός τρωτού σημείου που δεν είναι 
γνωστό στο κοινό σε ένα προϊόν ή σε μια 
υπηρεσία ΤΠΕ που έχει πιστοποιηθεί 
σύμφωνα με αυτό το σύστημα 
πιστοποίησης.

Or. en

Τροπολογία 540
Marietje Schaake, Matthijs van Miltenburg, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Philipp 
Albrecht, Julia Reda, Urmas Paet, Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Dita 
Charanzová, Neena Gill, Morten Løkkegaard

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ α) τους κανόνες σχετικά με τον 
τρόπο και τον χρόνο που τα κράτη μέλη 
πρέπει να ενημερώνονται αμοιβαία, όταν 
λαμβάνουν γνώση ενός τρωτού σημείου 
που δεν είναι γνωστό στο κοινό σε ένα 
προϊόν ή σε μια υπηρεσία ΤΠΕ που έχει 
πιστοποιηθεί σύμφωνα με αυτό το 
σύστημα πιστοποίησης.

Or. en

Τροπολογία 541
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Εύα Καϊλή, Dan Nica, Clare Moody

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ α) τα είδη αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, τα κριτήρια και τις 
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μεθόδους αξιολόγησης, σύμφωνα με το 
άρθρο 4 και το παράρτημα ΙΙ της 
απόφασης 768/2008/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 542
Clare Moody, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Arne Lietz

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ α) περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά 
με βέλτιστες πρακτικές για την ασφάλεια 
στον κυβερνοχώρο και πληροφορίες για 
τις απειλές που εξακολουθούν να 
υπάρχουν στον κυβερνοχώρο παρά την 
πιστοποίηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κανένα προϊόν ή υπηρεσία ΤΠΕ δεν είναι απολύτως ασφαλής. Για να αποφευχθεί ο 
εφησυχασμός των καταναλωτών ή άλλων οργανισμών, τα συστήματα πιστοποίησης θα πρέπει 
να τονίζουν τη συνεχή ανάγκη για επαγρύπνηση και εφαρμογή καλών πρακτικών στον 
κυβερνοχώρο.

Τροπολογία 543
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η ομάδα πιστοποίησης 
ενδιαφερομένων ή η ευρωπαϊκή ομάδα 
πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο πρέπει να εγκρίνουν, για τα 
συστήματα τους, κατόπιν δεόντως 
αιτιολογημένης αίτησης του ENISA, 
οποιαδήποτε προτεινόμενη προσθήκη σε, 
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απόκλιση από ή μη εφαρμογή διεθνών ή 
ενωσιακών προτύπων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 στοιχείο β), 
τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν τη 
διαβίβαση του υποψήφιου συστήματος 
στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 44 
παράγραφος 3

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα προϊόντα ΤΠΕ που αναπτύσσονται, διατίθενται εμπορικά ή χρησιμοποιούνται στις 
παγκόσμιες και ευρωπαϊκές αγορές βασίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε υφιστάμενα και 
ευρέως εφαρμοζόμενα πρότυπα. Η απόκλιση από τα εν λόγω πρότυπα ή η μη εφαρμογή τους 
πρέπει να αιτιολογείται δεόντως.

Τροπολογία 544
Massimiliano Salini

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

3. Συγκεκριμένη πράξη της Ένωσης 
δύναται να προβλέπει πότε η πιστοποίηση 
στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού συστήματος 
πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο μπορεί να χρησιμοποιείται

Or. en

Τροπολογία 545
Massimiliano Salini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εφόσον δεν υπάρχει 
εναρμονισμένη ενωσιακή νομοθεσία, η 

4. Εφόσον δεν υπάρχει 
εναρμονισμένη ενωσιακή νομοθεσία, η 
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νομοθεσία των κρατών μελών μπορεί 
επίσης να προβλέπει ότι ένα ευρωπαϊκό 
σύστημα πιστοποίησης της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο μπορεί να 
χρησιμοποιείται για τη θέσπιση του 
τεκμήριου συμμόρφωσης με τις νομικές 
απαιτήσεις.

νομοθεσία των κρατών μελών μπορεί 
επίσης να ενθαρρύνει τη χρήση ενός 
ευρωπαϊκού συστήματος πιστοποίησης 
της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

Or. en

Τροπολογία 546
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Gesine Meissner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Συστήματα πιστοποίησης δύναται 
να δημιουργούνται ιδίως για τις ομάδες 
προϊόντων που αναφέρονται στο 
παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 547
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 47α

Τα συστήματα που χρησιμοποιούνται 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού δεν 
προβλέπουν την υποχρέωση 
κοινοποίησης αλλαγών, τροποποιήσεων 
στις πιστοποιήσεις ή επαναπιστοποίησης, 
εκτός αν οι εν λόγω αλλαγές έχουν 
σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην 
ασφάλεια προϊόντων, υπηρεσιών και 
διαδικασιών ΤΠΕ, καθώς και 
ηλεκτρονικών συσκευών ευρείας 
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κατανάλωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα προϊόντα δεν υπόκεινται σε επαναπιστοποίηση στην περίπτωση 
διορθώσεων/επικαιροποιήσεων λογισμικού ή στην περίπτωση αλλαγής στις λειτουργίες του 
προϊόντος, εφόσον αυτές οι ενέργειες δεν έχουν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην ασφάλεια 
της συσκευής. Η εισαγωγή αυτής της αναφοράς είναι εξαιρετικά σημαντική για τις επιχειρήσεις, 
καθώς μπορεί να απαιτηθεί για την επαναπιστοποίηση μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από την 
πραγματική «διάρκεια ζωής» μιας επικαιροποίησης λογισμικού, γεγονός που θα έχει τελικά 
δυσμενείς επιπτώσεις στην ικανότητα των τελικών χρηστών και των φορέων εκμετάλλευσης να 
βελτιώνουν τις ικανότητες ασφάλειας στον κυβερνοχώρο που διαθέτουν.

Τροπολογία 548
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Εύα Καϊλή, 
Dan Nica, Clare Moody

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες ΤΠΕ 
που έχουν πιστοποιηθεί στο πλαίσιο ενός 
ευρωπαϊκού συστήματος πιστοποίησης της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο που 
εγκρίνεται δυνάμει του άρθρου 44 
τεκμαίρονται ότι πληρούν τις απαιτήσεις 
ενός τέτοιου συστήματος.

1. Τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και οι 
διαδικασίες ΤΠΕ που έχουν πιστοποιηθεί 
στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού συστήματος 
πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο που εγκρίνεται δυνάμει του 
άρθρου 44 τεκμαίρονται ότι πληρούν τις 
απαιτήσεις ενός τέτοιου συστήματος.

Or. en

Τροπολογία 549
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες ΤΠΕ 
που έχουν πιστοποιηθεί στο πλαίσιο ενός 
ευρωπαϊκού συστήματος πιστοποίησης της 

1. Τα προϊόντα, οι διαδικασίες και οι 
υπηρεσίες ΤΠΕ που έχουν πιστοποιηθεί 
στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού συστήματος 
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ασφάλειας στον κυβερνοχώρο που 
εγκρίνεται δυνάμει του άρθρου 44 
τεκμαίρονται ότι πληρούν τις απαιτήσεις 
ενός τέτοιου συστήματος.

πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο που εγκρίνεται δυνάμει του 
άρθρου 44 τεκμαίρονται ότι πληρούν τις 
απαιτήσεις ενός τέτοιου συστήματος.

Or. en

Τροπολογία 550
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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 είναι υποχρεωτική 
τουλάχιστον για:

α) προϊόντα, διαδικασίες, υπηρεσίες και 
συστήματα ΤΠΕ που χρησιμοποιούνται 
από παρόχους βασικών υπηρεσιών, όπως 
ορίζεται στην οδηγία 2016/1148/ΕΕ·

β) προϊόντα, διαδικασίες, υπηρεσίες και 
συστήματα ΤΠΕ που προορίζονται για 
παιδιά και για οικιακή χρήση·

γ) προϊόντα, διαδικασίες, υπηρεσίες και 
συστήματα ΤΠΕ που προορίζονται για 
εφαρμογή στην ιατρική·

δ) προϊόντα, διαδικασίες, υπηρεσίες ΤΠΕ 
που χρησιμοποιούνται για σκοπούς 
ασφάλειας·

ε) αυτοοδηγούμενα οχήματα.

Η Επιτροπή δύναται να αναθεωρεί τις 
κατηγορίες προϊόντων που προβλέπονται 
στην παράγραφο 1, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων και σε συνεργασία με τον 
ENISA.

Η πιστοποίηση είναι εθελοντική για όλα τα 
υπόλοιπα προϊόντα, εκτός αν άλλως 
ορίζεται στη νομοθεσία της Ένωσης.

Or. en
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Τροπολογία 551
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

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 είναι εθελοντική για 
προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες 
ΤΠΕ που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του άρθρου 45 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
και του άρθρου 45 παράγραφος 1 στοιχείο 
β), εκτός αν άλλως ορίζεται στη νομοθεσία 
της Ένωσης, και υποχρεωτική για 
προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες 
ΤΠΕ που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του άρθρου 45 παράγραφος 1 στοιχείο γ), 
εκτός αν άλλως ορίζεται στη νομοθεσία 
της Ένωσης ή από την ευρωπαϊκή ομάδα 
πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάκριση μεταξύ εθελοντικών και υποχρεωτικών συστημάτων πιστοποίησης είναι 
απαραίτητη, καθώς οι στόχοι ασφάλειας διαφέρουν στις δύο κατηγορίες προϊόντων και 
διαδικασιών ΤΠΕ που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Στην περίπτωση της 
προστασίας κρατικών υποδομών και πληροφοριών, η πιστοποίηση είναι υποχρεωτική, καθώς 
θα βοηθήσει στην επίτευξη μεγαλύτερης ανθεκτικότητας των κρατών μελών στον κυβερνοχώρο. 
Επίσης, αυτή η προσέγγιση θα ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη εναρμόνιση των υποχρεώσεων των 
κρατών μελών, όπως ορίζεται στην οδηγία (ΕΕ) 2016/1148.

Τροπολογία 552
Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Σοφία Σακοράφα

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 για το μεσαίο και 
το υψηλό επίπεδο διασφάλισης είναι 
υποχρεωτική. Για το βασικό και το 
σημαντικό επίπεδο διασφάλισης είναι 
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εθελοντική, αλλά ο κατασκευαστής 
υποχρεούται να συμμορφώνεται με τα 
ελάχιστα πρότυπα ασφάλειας, εκτός αν 
άλλως ορίζεται στη νομοθεσία της 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 553
Evžen Tošenovský

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 είναι αυστηρώς
εθελοντική και πραγματοποιείται με την 
επιφύλαξη της εθελοντικής 
αυτοαξιολόγησης/υπεύθυνης δήλωσης 
συμμόρφωσης

Or. en

Τροπολογία 554
Rolandas Paksas

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 είναι υποχρεωτική.

Or. en

Τροπολογία 555
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η πιστοποίηση είναι εθελοντική, 
εκτός αν άλλως ορίζεται στην εθνική
νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 556
Martina Werner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Για το βασικό επίπεδο 
διασφάλισης είναι δυνατόν να γίνει 
αυτοαξιολόγηση της συμμόρφωσης υπό 
την αποκλειστική ευθύνη του 
κατασκευαστή ή του παρόχου προϊόντων, 
διαδικασιών και υπηρεσιών ΤΠΕ όπως 
ορίζεται στο άρθρο 4 και στο παράρτημα 
ΙΙ της απόφασης 768/2008/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 557
Edouard Martin

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. Ένα ευρωπαϊκό πιστοποιητικό 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο βασικού ή 
σημαντικού επιπέδου 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 
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άρθρου 44.

Or. fr

Τροπολογία 558
Martina Werner

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. Ένα ευρωπαϊκό πιστοποιητικό 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο δυνάμει του 
παρόντος άρθρου εκδίδεται είτε με 
αυτοαξιολόγηση είτε 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.

Or. en

Τροπολογία 559
Edouard Martin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ένα ευρωπαϊκό πιστοποιητικό 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο υψηλού 
επιπέδου εκδίδεται από τις εθνικές 
εποπτικές αρχές πιστοποίησης που 
αναφέρονται στο άρθρο 50 βάσει 
κριτηρίων που περιλαμβάνονται στο 
ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο, εγκριθέντος δυνάμει του 
άρθρου 44.

Or. fr
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Τροπολογία 560
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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, και μόνο 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 ένας 
οργανισμός που λαμβάνει διαπίστευση ως 
οργανισμός αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης δυνάμει του άρθρου 51 
παράγραφος 1. Το φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που υποβάλλει προϊόντα ή 
υπηρεσίες ΤΠΕ στον μηχανισμό 
πιστοποίησης, υποχρεούται να παρέχει 
στον οργανισμό αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 
51 όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται 
για τη διενέργεια της διαδικασίας 
πιστοποίησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση

Τροπολογία 561
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος
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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, όπως το υψηλό επίπεδο που 
περιγράφεται στο άρθρο 46 στοιχείο γ),
ένα συγκεκριμένο ευρωπαϊκό σύστημα 
πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο πρέπει να προβλέπει ότι ένα 
ευρωπαϊκό πιστοποιητικό ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο που προκύπτει από το εν 
λόγω σύστημα μπορεί να εκδίδεται μόνο 
από αρμόδιο δημόσιο οργανισμό έπειτα 
από αξιολόγηση που διενεργείται από 
ανεξάρτητο και κοινοποιημένο οργανισμό 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Ένας 
τέτοιος δημόσιος οργανισμός μπορεί να 
είναι:

Or. fr

Τροπολογία 562
Olle Ludvigsson

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, και μόνο 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 ένας 
οργανισμός που λαμβάνει διαπίστευση ως 
οργανισμός αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης δυνάμει του άρθρου 51 
παράγραφος 1.

Or. en
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Τροπολογία 563
Olle Ludvigsson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) μια εθνική εποπτική αρχή 
πιστοποίησης όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 50 παράγραφος 1·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 564
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) μια εθνική εποπτική αρχή 
πιστοποίησης όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 50 παράγραφος 1·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται για λόγους νομικής συνέπειας, ανάλογα με τις αλλαγές στο άρθρο 48 παράγραφος 1.

Τροπολογία 565
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ένας οργανισμός που λαμβάνει 
διαπίστευση ως οργανισμός αξιολόγησης 

διαγράφεται
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της συμμόρφωσης δυνάμει του άρθρου 51 
παράγραφος 1 ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται για λόγους νομικής συνέπειας, ανάλογα με τις αλλαγές στο άρθρο 48 παράγραφος 1.

Τροπολογία 566
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ένας οργανισμός που θεσπίζεται 
βάσει νόμων, κανονιστικών πράξεων ή 
άλλων επίσημων διοικητικών 
διαδικασιών οικείου κράτους μέλους και 
πληροί τις απαιτήσεις για τους 
οργανισμούς που πιστοποιούν προϊόντα, 
διαδικασίες και υπηρεσίες στο πλαίσιο 
του ISO/IEC 17065:2012.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται για λόγους νομικής συνέπειας, ανάλογα με τις αλλαγές στο άρθρο 48 παράγραφος 1.

Τροπολογία 567
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Martina Werner, Εύα Καϊλή, Clare Moody

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 
ΤΠΕ του στον μηχανισμό πιστοποίησης 
παρέχει στον οργανισμό αξιολόγησης της 

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

αξιολόγησης της συμμόρφωσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 51 όλες τις 
πληροφορίες που απαιτούνται για τη 
διενέργεια της διαδικασίας πιστοποίησης. 
Η υποβολή μπορεί να πραγματοποιηθεί σε 
οποιονδήποτε οργανισμό αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 
51.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθεί ο κατακερματισμός στην αναγνώριση και/ή τη συμμόρφωση των 
ενωσιακών συστημάτων πιστοποίησης της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, το άρθρο πρέπει να 
τονίζει ότι η υποβολή μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιονδήποτε οργανισμό αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης που έχει διαπιστευθεί από κράτος μέλος.

Τροπολογία 568
Pilar del Castillo Vera

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 
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.

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

Or. en

Τροπολογία 569
Michał Boni, Seán Kelly, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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5. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
υποβάλλει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες 
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.

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

Or. en

Τροπολογία 570
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miroslav 
Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Martina Werner, Εύα Καϊλή, Dan Nica, Clare Moody

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 για 
ελάχιστη περίοδο τριών ετών. Στη 
συνέχεια μπορούν να ανανεώνονται, υπό 
τις ίδιες συνθήκες, με την προϋπόθεση ότι 
παρατείνονται χωρίς επιπλέον κόστος για 
περαιτέρω περιόδους, κατόπιν βεβαίωσης 
του κατόχου του πιστοποιητικού ότι 
εξακολουθούν να πληρούνται οι σχετικές 
απαιτήσεις. Η εν λόγω βεβαίωση πρέπει 
να παρέχεται μετά από διάστημα έξι 
μηνών και το αργότερο 15 ημέρες πριν 
από τη λήξη της σχετικής περιόδου. 
Παρατάσεις των πιστοποιητικών 
επιτρέπονται καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής 
του πιστοποιημένου προϊόντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

In order to ensure market flexibility and predictability, the framework should define a minim 
duration of a certificate. The maximum duration of a certificate, if applicable, shall be defined 
on a case-by-case basis depending on the expected lifespan of the certified category of 
products or services. In addition, the extension of a certificate should be allowed with no 
extra cost, upon attestation of the certificate holder that the requirements will continue to be 
met. This will help contributing to a fairer Single Market as it will avoid the risk of 
repercussion of the extra cost incurred by re-certification to end-users.
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Τροπολογία 571
Massimiliano Salini

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 για 
την περίοδο που καθορίζεται σε κάθε 
σύστημα πιστοποίησης, συνδέονται 
άμεσα με τις διαδικασίες και την 
ικανότητα των εταιρειών να 
οργανώνονται προκειμένου να 
αντιδράσουν σε μια επίθεση, και μπορούν 
να ανανεώνονται, υπό τις ίδιες συνθήκες, 
με την προϋπόθεση ότι εξακολουθούν να 
πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις.

Or. en

Τροπολογία 572
Pilar del Castillo Vera

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 για 
την περίοδο που καθορίζεται από το 
συγκεκριμένο σύστημα πιστοποίησης και 
μπορούν να ανανεώνονται, υπό τις ίδιες 
συνθήκες, με την προϋπόθεση ότι 
εξακολουθούν να πληρούνται οι σχετικές 
απαιτήσεις.

Or. en

Τροπολογία 573
Michał Boni, Massimiliano Salini, Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
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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 για 
μέγιστη περίοδο που καθορίζεται κατά
περίπτωση για κάθε σύστημα και 
μπορούν να ανανεώνονται, υπό τις ίδιες 
συνθήκες, με την προϋπόθεση ότι 
εξακολουθούν να πληρούνται οι σχετικές 
απαιτήσεις.

Or. en

Τροπολογία 574
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ένα ευρωπαϊκό πιστοποιητικό 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο που 
εκδίδεται δυνάμει του παρόντος άρθρου 
αναγνωρίζεται σε όλα τα κράτη μέλη.

7. Ένα ευρωπαϊκό πιστοποιητικό 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο που 
εκδίδεται δυνάμει του παρόντος άρθρου 
αναγνωρίζεται σε όλα τα κράτη μέλη ότι 
πληροί τοπικές απαιτήσεις ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο που αφορούν προϊόντα 
ΤΠΕ, διαδικασίες ΤΠΕ και ηλεκτρονικές 
συσκευές ευρείας κατανάλωσης που 
καλύπτονται από το εν λόγω 
πιστοποιητικό, λαμβάνοντας υπόψη το 
προσδιορισμένο επίπεδο διασφάλισης που 
αναφέρεται στο άρθρο 46, και δεν 
γίνονται διακρίσεις μεταξύ των εν λόγω 
πιστοποιητικών είτε με βάση το κράτος 
μέλος προέλευσης είτε με βάση τον φορέα 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 51, ο οποίος 
εκδίδει το πιστοποιητικό.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθεί ο κατακερματισμός όσον αφορά την αναγνώριση και/ή τη συμμόρφωση των 
ενωσιακών συστημάτων πιστοποίησης της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, το άρθρο πρέπει να 
τονίζει ότι ο τόπος έκδοσης ενός πιστοποιητικού δεν αποτελεί λόγο διάκρισης.

Τροπολογία 575
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ένα ευρωπαϊκό πιστοποιητικό 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο που 
εκδίδεται δυνάμει του παρόντος άρθρου 
αναγνωρίζεται σε όλα τα κράτη μέλη.

7. Ένα ευρωπαϊκό πιστοποιητικό 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο που 
εκδίδεται δυνάμει του παρόντος άρθρου 
αναγνωρίζεται σε όλα τα κράτη μέλη. Για 
το υψηλό επίπεδο διασφάλισης, τα 
πιστοποιητικά μπορούν να επωφελούνται 
από την αμοιβαία αναγνώριση μόνον αν 
εκδίδονται από δημόσιο οργανισμό όπως 
περιγράφεται στην παράγραφο 4 στοιχείο 
α) του άρθρου 48.

Or. fr

Τροπολογία 576
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Εύα Καϊλή, Dan Nica, Clare Moody

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Η αίτηση πιστοποίησης πρέπει να 
ολοκληρώνεται εντός 12 μηνών από την 
ημερομηνία υποβολής της, διαφορετικά ο 
οργανισμός αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης παύει να είναι 
διαπιστευμένος.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης διεκπεραιώνουν εγκαίρως τις αιτήσεις 
πιστοποίησης.

Τροπολογία 577
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 48α

Βασικές απαιτήσεις ασφάλειας ΤΠ

1. Ο Οργανισμός, έως [δύο έτη μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού], προτείνει στην Επιτροπή 
σαφείς και υποχρεωτικές βασικές 
απαιτήσεις ασφάλειας ΤΠ για όλες τις 
συσκευές ΤΠ που πωλούνται ή που 
εξάγονται από την Ένωση, όπως οι εξής:

α) ο κατασκευαστής παρέχει γραπτή 
βεβαίωση ότι η συσκευή δεν περιέχει 
υλισμικό, λογισμικό ή υλικολογισμικό με 
τυχόν γνωστά τρωτά σημεία·

β) η συσκευή στηρίζεται σε στοιχεία 
λογισμικού ή υλικολογισμικού ικανά να 
δέχονται κατάλληλα επικυρωμένη και 
αξιόπιστη ενημέρωση από τον πάροχο·

γ) τεκμηριωμένες ικανότητες πρόσβασης 
εξ αποστάσεως της συσκευής, 
εξασφαλισμένες από μη εξουσιοδοτημένη 
πρόσβαση, το αργότερο κατά τη διάρκεια 
της εγκατάστασης· δεν υπάρχουν 
προκαθορισμένα, ενσωματωμένα στον 
κώδικα συνθηματικά για όλες τις 
συσκευές, και υφίσταται τεκμηριωμένη 
δυνατότητα για ενημερώσεις, που 
επισημαίνει σαφώς τις ευθύνες σε 
περίπτωση που ο χρήστης δεν ενημερώνει 
τη συσκευή·

δ) ο κατασκευαστής συσκευής, 
λογισμικού ή υλικολογισμικού που 
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συνδέεται με το διαδίκτυο υποχρεούται 
να κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή τυχόν 
γνωστά τρωτά σημεία της ασφάλειας·

ε) ο κατασκευαστής συσκευής, 
λογισμικού ή υλικολογισμικού που 
συνδέεται με το διαδίκτυο υποχρεούται 
να επισκευάζει τη συσκευή εάν 
αποκαλυφθεί τυχόν νέο τρωτό σημείο της 
ασφάλειας·

στ) ο κατασκευαστής συσκευής, 
λογισμικού ή υλικολογισμικού που 
συνδέεται με το διαδίκτυο υποχρεούται 
να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον 
τρόπο με τον οποίο η συσκευή δέχεται 
ενημερώσεις, το προβλεπόμενο 
χρονοδιάγραμμα για τη λήξη της 
στήριξης της ασφάλειας και κοινοποίηση 
όταν η εν λόγω στήριξη λήξει.

ζ) ο κατασκευαστής υποχρεούται να 
αποδεσμεύει τον πηγαίο κώδικα και τα 
έγγραφα τεκμηρίωσης μετά τη λήξη της 
περιόδου στήριξης·

2. Ο Οργανισμός επανεξετάζει και, αν 
είναι αναγκαίο, τροποποιεί τις απαιτήσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 κάθε 
δύο χρόνια, και υποβάλλει τυχόν 
τροποποιήσεις στην Επιτροπή με τη 
μορφή προτάσεων.

3. Η Επιτροπή μπορεί, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, να αποφασίζει ότι 
οι προτεινόμενες ή οι τροποποιημένες 
απαιτήσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 έχουν γενική ισχύ
εντός της Ένωσης. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 55 παράγραφος 2.

4. Η Επιτροπή εξασφαλίζει κατάλληλη 
δημοσιότητα για τις απαιτήσεις για τις 
οποίες αποφάσισε ότι έχουν γενική ισχύ 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.

5. Ο Οργανισμός συγκεντρώνει όλες τις 
προτεινόμενες απαιτήσεις και τις 
τροποποιήσεις τους σε μητρώο και τις 
καθιστά διαθέσιμες στο κοινό με τα 
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κατάλληλα μέσα.

6. Παρόλο που οι κατασκευαστές είναι 
υπεύθυνοι να εξασφαλίζουν τη 
συμμόρφωση προϊόντος ενός προϊόντος ή 
μιας υπηρεσίας ΤΠΕ, οι εισαγωγείς 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα 
που διαθέτουν στην αγορά 
συμμορφώνονται με ισχύουσες 
απαιτήσεις και δεν αποτελούν κίνδυνο για 
το ευρωπαϊκό κοινό. Ο εισαγωγέας πρέπει 
να εξακριβώσει ότι ο κατασκευαστής 
εκτός της ΕΕ έχει λάβει τα απαραίτητα 
μέτρα και ότι το προϊόν ή η υπηρεσία 
συμμορφώνεται με τις διατάξεις της 
παραγράφου 1. Οι διανομείς προϊόντων ή 
υπηρεσιών ΤΠΕ πρέπει να έχουν βασικές 
γνώσεις σχετικά με τις νομικές 
απαιτήσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα 
τεκμηρίωσης. Οι διανομείς πρέπει να 
είναι σε θέση να εντοπίζουν προϊόντα τα 
οποία σαφώς δεν συμμορφώνονται και 
πρέπει να μπορούν να αποδείξουν στις 
εθνικές αρχές ότι ενήργησαν με δέουσα 
μέριμνα και έχουν λάβει τη βεβαίωση του 
κατασκευαστή ή του εισαγωγέα ότι έχουν 
ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα. 
Επιπροσθέτως, οι διανομείς πρέπει να 
είναι σε θέση να συνδράμουν τις εθνικές 
αρχές στις προσπάθειές τους να λάβουν 
τα απαιτούμενα έγγραφα τεκμηρίωσης.

7. Στις περιπτώσεις που καθορίζονται 
στο σύστημα, με βάση τη φύση, τον 
κύκλο ζωής ή το κόστος του προϊόντος, 
εναλλακτικά προς την πλήρη διαδικασία 
πιστοποίησης, η συμμόρφωση με τις 
υποχρεωτικές βασικές απαιτήσεις 
ασφάλειας ΤΠ θα μπορούσε να 
εξασφαλίζεται μέσω υπεύθυνης δήλωσης 
της συμμόρφωσης σύμφωνα με την 
ισχύουσα διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να επιτευχθεί ένα ανθεκτικό περιβάλλον ΤΠ για την προστασία από το έγκλημα 
στον κυβερνοχώρο και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των χρηστών ΤΠ. 
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Συνεπώς, ο εν λόγω κανονισμός θα πρέπει να θέσει στόχους ασφάλειας ΤΠ υψηλού επιπέδου 
για μια υποχρεωτική βασική γραμμή ασφάλειας ΤΠ στην Ένωση. Δεδομένου ότι η φύση, ο 
κύκλος ζωής ή το κόστος του προϊόντος θα μπορούσαν να καταστήσουν μια διαδικασία 
πιστοποίησης αδύνατη, η αυτοπιστοποίηση θα μπορούσε να αποτελέσει μια ταχεία οδό για την 
είσοδο στην αγορά και μια διασφάλιση για τις αρχές και τους καταναλωτές.

Τροπολογία 578
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Εύα Καϊλή, Dan Nica, Clare Moody

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 48α

Συμβατότητα με διεθνή συστήματα 
αμοιβαίας αναγνώρισης

1. Κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο 
ενός υποψήφιου ευρωπαϊκού συστήματος 
πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο, ο ENISA και, κατά 
περίπτωση, η ομάδα πιστοποίησης 
ενδιαφερομένων ή η ευρωπαϊκή ομάδα 
πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο αξιολογούν τη συνάφεια 
ήδη εφαρμοζόμενων διεθνών συμφωνιών 
αμοιβαίας αναγνώρισης και 
πιστοποιήσεων.

2. Κατά τη διαδικασία αξιολογείται αν 
οποιαδήποτε εθνικά συστήματα 
πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο που καλύπτονται από το 
υποψήφιου σύστημα υπόκεινται σε διεθνή 
συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης.

3. Όταν αποφασίζεται ότι υπάρχουν 
σχετικές διεθνείς συμφωνίες αμοιβαίας 
αναγνώρισης και πιστοποιήσεις, στόχος 
του ENISA είναι να εξασφαλίσει τη 
συμβατότητα μέσω:

α) βεβαίωσης της πιστοποίησης με βάση 
τα ίδια πρότυπα·

β) εναρμόνισης του πεδίου εφαρμογής, 
των στόχων ασφάλειας, της μεθόδου 
αξιολόγησης και των επιπέδων 
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διασφάλισης·

γ) έναρξης διαλόγου με ομόλογα όργανα 
διοίκησης, για την επίτευξη του στόχου 
που αναφέρεται στα στοιχεία α) και β).

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός φιλοδοξεί να εξορθολογίσει τα υφιστάμενα συστήματα πιστοποίησης και να 
εξασφαλίσει ότι έχουν ευρεία δυνατότητα εφαρμογής στην ΕΕ. Σύμφωνα με τον εν λόγω στόχο, 
το πλαίσιο πιστοποίησης δεν θα πρέπει να αντικαθιστά διεθνείς συμφωνίες αμοιβαίας 
αναγνώρισης, αλλά πρέπει να αναπτύσσονται πιστοποιήσεις που είτε καλύπτουν το ίδιο πεδίο 
είτε παρέχουν ένα ευρύτερο οικοσύστημα εντός του οποίου θα είναι αποδεκτές οι ευρωπαϊκές 
ευαισθησίες και θα μπορούν να εφαρμοστούν και εκτός ΕΕ.

Τροπολογία 579
Michał Boni, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

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, τις 
διαδικασίες 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, τις 
διαδικασίες και τις υπηρεσίες ΤΠΕ που 
δεν καλύπτονται από ευρωπαϊκό σύστημα 
πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο συνεχίζουν να παράγουν 
αποτελέσματα. Διαδικασίες συντήρησης 
με ήσσονος σημασίας επικαιροποιήσεις 
δεν ακυρώνουν την πιστοποίηση.
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Or. en

Τροπολογία 580
Pilar del Castillo Vera

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, τις 
διαδικασίες 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, τις 
διαδικασίες και τις υπηρεσίες ΤΠΕ που 
δεν καλύπτονται από ευρωπαϊκό σύστημα 
πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο συνεχίζουν να παράγουν 
αποτελέσματα.

Or. en

Τροπολογία 581
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Εύα Καϊλή, Dan Nica, 
Clare Moody

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 

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 
3, τα εθνικά συστήματα πιστοποίησης της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και οι 
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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.

σχετικές διαδικασίες για τα προϊόντα, τις 
υπηρεσίες και τις διαδικασίες 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. 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστεί ότι οι συννομοθέτες είναι σε θέση να ασκήσουν τις εξουσίες ελέγχου που 
έχουν, παρέχεται στην Επιτροπή το δικαίωμα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 582
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Εύα Καϊλή, Clare Moody

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 3, οι αναφορές που 
υπάρχουν σε ισχύουσες νομοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις ή κατευθυντήριες 
οδηγίες σχετικά με ένα εθνικό σύστημα 
πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο που έχει πάψει να παράγει 
έννομα αποτελέσματα σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, θεωρείται ότι αποτελούν 
αναφορές στο ευρωπαϊκό σύστημα 
πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο το οποίο καλύπτει 
(κατ’ αναλογία) το εθνικό σύστημα.
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Or. en

Τροπολογία 583
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη δεν θεσπίζουν νέα 
εθνικά συστήματα πιστοποίησης της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες ΤΠΕ που 
καλύπτονται από ισχύον ευρωπαϊκό 
σύστημα πιστοποίησης της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο.

2. Τα κράτη μέλη δεν θεσπίζουν νέα 
εθνικά συστήματα πιστοποίησης της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για τα 
προϊόντα, τις διαδικασίες και τις 
υπηρεσίες ΤΠΕ που καλύπτονται από 
ισχύον ευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης 
της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

Or. en

Τροπολογία 584
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Εύα Καϊλή, Dan Nica, Clare Moody

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 49α

Εφόσον ζητηθεί από οποιοδήποτε φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο, ο ENISA αποφασίζει 
αν, για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου, ένα καθορισμένο εθνικό σύστημα 
για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο 
καλύπτεται από ένα ευρωπαϊκό σύστημα 
για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Ο 
ENISA λαμβάνει την απόφασή του και τη 
δημοσιοποιεί εντός τεσσάρων εβδομάδων 
από τη λήψη του αιτήματος.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αυτή η διαδικασία βελτιώνει τη σαφήνεια για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους αιτούντες 
πιστοποίηση.

Τροπολογία 585
Olle Ludvigsson

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. Η εθνική εποπτική 
αρχή πιστοποίησης δύναται να μην είναι 
οργανισμός πιστοποίησης ή οργανισμός 
έκδοσης πιστοποιητικών.

Or. en

Τροπολογία 586
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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. Η εθνική εποπτική 
αρχή πιστοποίησης δεν δύναται να είναι 
οργανισμός πιστοποίησης ή οργανισμός 
έκδοσης πιστοποιητικών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ανεξαρτησίας.

Τροπολογία 587
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) οργανώνουν ελέγχους της αγοράς 
σε πιστοποιημένα και μη πιστοποιημένα 
προϊόντα, κατά τρόπο συντονισμένο σε 
όλα τα κράτη μέλη, ώστε να αποφεύγεται 
η περιττή επανάληψη των ελέγχων και να 
μεγιστοποιείται ο έλεγχος της αγοράς, 
τουλάχιστον για το 30 % των προϊόντων 
που πιστοποιήθηκαν κατά το 
προηγούμενο έτος, και υποχρεώνουν τον 
κάτοχο του πιστοποιητικού να ανακαλεί 
από την αγορά προϊόντα που δεν 
συμμορφώνονται, σύμφωνα με την 
παράγραφο 6 στοιχείο ε). Κατά τον 
προσδιορισμό του 30 % των προϊόντων 
που θα υποβληθούν σε έλεγχο 
συμμόρφωσης, οι εθνικές αρχές 
πιστοποίησης δίνουν προτεραιότητα σε 
προϊόντα υψηλού κινδύνου για τους 
καταναλωτές, ιδίως τα παιδιά, προϊόντα 
στα οποία έχουν ενσωματωθεί νέες 
τεχνολογίες και/ή προϊόντα με υψηλά 
ποσοστά πωλήσεων·

Or. en

Τροπολογία 588
Peter Kouroumbashev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) παρακολουθούν και μεριμνούν για α) παρακολουθούν και μεριμνούν για 
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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·

την εφαρμογή των διατάξεων του 
παρόντος τίτλου σε εθνικό επίπεδο και 
εποπτεύουν τη συμμόρφωση σύμφωνα με 
τους κανόνες που έχει εκδώσει η 
ευρωπαϊκή ομάδα πιστοποίησης της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο δυνάμει του 
άρθρου 53 παράγραφος 3 στοιχείο δ α)·

Or. en

Τροπολογία 589
Răzvan Popa

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
ελέγχουν 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·

Or. ro

Τροπολογία 590
András Gyürk

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, 

διαγράφεται
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μεταξύ άλλων όσον αφορά την 
κοινοποίηση των οργανισμών 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης και τις 
σχετικές ενέργειες όπως ορίζονται στο 
άρθρο 52 του παρόντος κανονισμού·

Or. en

Τροπολογία 591
Peter Kouroumbashev

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·

Or. en

Τροπολογία 592
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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 

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 
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παρόντος κανονισμού· όπως ορίζονται στο άρθρο 52 του 
παρόντος κανονισμού·

Or. en

Τροπολογία 593
Peter Kouroumbashev

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 σε 
σχέση με κάποια αυτοαξιολόγηση της 
συμμόρφωσης που έχει πραγματοποιηθεί, 
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·

Or. en

Τροπολογία 594
Peter Kouroumbashev

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) αναφέρουν τα αποτελέσματα των 
ελέγχων δυνάμει του στοιχείου α) και των 
αξιολογήσεων δυνάμει του στοιχείου β) 
στον ENISA και την ευρωπαϊκή ομάδα 
πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο·
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Or. en

Τροπολογία 595
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) αναφέρουν τα αποτελέσματα των 
ελέγχων δυνάμει του στοιχείου α) και της 
αξιολόγησης δυνάμει του στοιχείου β) 
στον ENISA και την ευρωπαϊκή ομάδα 
πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο·

Or. en

Τροπολογία 596
Pilar del Castillo Vera

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

Or. en

Τροπολογία 597
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 50 – παράγραφος 7 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να διενεργούν έρευνες, υπό μορφή 
ελέγχων, των οργανισμών αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης και των κατόχων 
ευρωπαϊκού πιστοποιητικού ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο, με στόχο τον έλεγχο 
της συμμόρφωσης με τις διατάξεις του 
τίτλου III·

β) να διενεργούν έρευνες, υπό μορφή 
ελέγχων, των κατόχων ευρωπαϊκού 
πιστοποιητικού ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο, με στόχο τον έλεγχο της 
συμμόρφωσης με τις διατάξεις του τίτλου 
III·

Or. en

Τροπολογία 598
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 7 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα 
μέτρα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η 
συμμόρφωση των οργανισμών 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης και των 
κατόχων πιστοποιητικού με τον παρόντα 
κανονισμό ή με ευρωπαϊκό σύστημα 
πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο·

γ) να λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα 
μέτρα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η 
συμμόρφωση των κατόχων πιστοποιητικού 
με τον παρόντα κανονισμό ή με ευρωπαϊκό 
σύστημα πιστοποίησης της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο·

Or. en

Τροπολογία 599
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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 

ε) να ανακαλούν, σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία, πιστοποιητικά και 
καταναλωτικά προϊόντα ΤΠΕ που δεν 
συμμορφώνονται με τον παρόντα 
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πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο·

κανονισμό ή με ευρωπαϊκό σύστημα 
πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο·

Or. en

Τροπολογία 600
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Οι εθνικές εποπτικές αρχές 
πιστοποίησης συνεργάζονται μεταξύ τους 
και με την Επιτροπή και, πιο 
συγκεκριμένα, ανταλλάσσουν 
πληροφορίες, εμπειρίες και ορθές 
πρακτικές όσον αφορά την πιστοποίηση 
της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και τα 
τεχνικά ζητήματα που αφορούν την 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο των 
προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ.

8. Οι εθνικές εποπτικές αρχές 
πιστοποίησης συνεργάζονται μεταξύ τους 
και με την Επιτροπή και, πιο 
συγκεκριμένα, ανταλλάσσουν 
πληροφορίες, εμπειρίες και ορθές 
πρακτικές όσον αφορά την πιστοποίηση 
της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και τα 
τεχνικά ζητήματα που αφορούν την 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο των 
προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών 
ΤΠΕ.

Or. en

Τροπολογία 601
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Εύα Καϊλή, 
Dan Nica, Clare Moody

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Οι εθνικές εποπτικές αρχές 
πιστοποίησης συνεργάζονται μεταξύ τους 
και με την Επιτροπή και, πιο 
συγκεκριμένα, ανταλλάσσουν 
πληροφορίες, εμπειρίες και ορθές 
πρακτικές όσον αφορά την πιστοποίηση 
της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και τα 

8. Οι εθνικές εποπτικές αρχές 
πιστοποίησης συνεργάζονται μεταξύ τους 
και με την Επιτροπή και, πιο 
συγκεκριμένα, ανταλλάσσουν 
πληροφορίες, εμπειρίες και ορθές 
πρακτικές όσον αφορά την πιστοποίηση 
της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και τα 
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τεχνικά ζητήματα που αφορούν την 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο των 
προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ.

τεχνικά ζητήματα που αφορούν την 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο των 
προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών 
ΤΠΕ.

Or. en

Τροπολογία 602
Cristian-Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 8 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Κάθε εθνική εποπτική αρχή 
πιστοποίησης και κάθε μέλος και 
υπάλληλος κάθε εθνικής εποπτικής αρχής 
πιστοποίησης δεσμεύονται, σύμφωνα με 
το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους 
μέλους, από το επαγγελματικό απόρρητο 
τόσο κατά τη διάρκεια της θητείας όσο 
και μετά το πέρας αυτής, όσον αφορά τις 
εμπιστευτικές πληροφορίες οι οποίες 
περιήλθαν σε γνώση τους κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων ή την άσκηση 
των αρμοδιοτήτων τους.

Or. en

Τροπολογία 603
Peter Kouroumbashev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 50α

Αξιολόγηση από ομοτίμους

1. Οι εθνικές εποπτικές αρχές 
πιστοποίησης υποβάλλονται σε 
αξιολόγηση από ομοτίμους σχετικά με 
οποιαδήποτε δραστηριότητα την οποία 
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εκτελούν σύμφωνα με το άρθρο 50 του 
παρόντος κανονισμού.

2. Η αξιολόγηση από ομοτίμους καλύπτει 
τις αξιολογήσεις των διαδικασιών που 
εφαρμόζουν οι εθνικές εποπτικές αρχές 
πιστοποίησης, ιδίως των διαδικασιών για 
τον έλεγχο της συμμόρφωσης των 
προϊόντων που υπόκεινται σε 
πιστοποίηση της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο, της ικανότητας του 
προσωπικού, της ορθότητας των ελέγχων 
και της μεθοδολογίας επιθεώρησης, 
καθώς και της ορθότητας των 
αποτελεσμάτων. Κατά την αξιολόγηση 
από ομοτίμους αξιολογείται επίσης αν οι 
εν λόγω εθνικές εποπτικές αρχές 
πιστοποίησης διαθέτουν επαρκείς πόρους 
για τη δέουσα εκτέλεση των καθηκόντων 
τους, όπως απαιτείται σύμφωνα με το 
άρθρο 50 παράγραφος 4.

3. Η αξιολόγηση από ομοτίμους μιας 
εθνικής εποπτικής αρχής πιστοποίησης 
διενεργείται από δύο εθνικές εποπτικές 
αρχές πιστοποίησης άλλων κρατών 
μελών και την Επιτροπή τουλάχιστον ανά 
πενταετία. Ο ENISA δύναται να 
συμμετέχει στην αξιολόγηση από 
ομοτίμους και αποφασίζει αν θα 
συμμετάσχει με βάση ανάλυση των 
κινδύνων.

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται, σύμφωνα 
με το άρθρο 55α, να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις για τον 
καθορισμό σχεδίου για την αξιολόγηση 
από ομοτίμους που καλύπτει περίοδο 
τουλάχιστον πέντε ετών, και καθορίζει 
κριτήρια σχετικά με τη σύνθεση της 
ομάδας αξιολόγησης από ομοτίμους, τη 
μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την 
αξιολόγηση από ομοτίμους, το 
χρονοδιάγραμμα, την περιοδικότητα και 
τα άλλα καθήκοντα που είναι συναφή με 
την αξιολόγηση από ομοτίμους. Κατά την 
έκδοση των εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, η Επιτροπή λαμβάνει δεόντως 
υπόψη ζητήματα που θέτει η ομάδα.

5. Η ομάδα εξετάζει το αποτέλεσμα της 
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αξιολόγησης από ομοτίμους. Ο ENISA 
καταρτίζει περίληψη του αποτελέσματος 
και τη δημοσιοποιεί.

Or. en

Τροπολογία 604
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Για το υψηλό επίπεδο 
διασφάλισης, ο οργανισμός αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης πρέπει, εκτός από τη 
διαπίστευσή του, να ειδοποιείται από την 
εθνική εποπτική αρχή πιστοποίησης όσον 
αφορά τις ικανότητες και την 
εμπειρογνωμοσύνη του ως προς την 
αξιολόγηση της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο. Η εθνική εποπτική αρχή 
πιστοποίησης πρέπει να ελέγχει τακτικά 
την εμπειρογνωμοσύνη και τις ικανότητες 
των κοινοποιημένων οργανισμών 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα υψηλά επίπεδα διασφάλισης απαιτούν δοκιμές αποτελεσματικότητας. Η εμπειρογνωμοσύνη 
και οι ικανότητες των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης που διενεργούν δοκιμές 
αποτελεσματικότητας πρέπει να ελέγχονται τακτικά ώστε να εξασφαλίζεται μεταξύ άλλων η 
ποιότητα των δοκιμών.

Τροπολογία 605
Edouard Martin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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1α. Για το υψηλό επίπεδο 
διασφάλισης, οι οργανισμοί αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης εγκρίνονται από τις 
εθνικές εποπτικές αρχές πιστοποίησης 
μόνον εφόσον πληρούν τις οριζόμενες 
απαιτήσεις ικανοτήτων και 
εμπειρογνωμοσύνης, που αποδεικνύονται 
στο πλαίσιο τακτικών ελέγχων του εν 
λόγω οργανισμού.

Or. fr

Τροπολογία 606
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διαπίστευση χορηγείται για 
μέγιστη περίοδο πέντε ετών και μπορεί να 
ανανεωθεί με τους ίδιους όρους, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο οργανισμός αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης πληροί τις απαιτήσεις 
του παρόντος άρθρου. Οι οργανισμοί 
διαπίστευσης ανακαλούν τη διαπίστευση 
οργανισμού αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης βάσει της παραγράφου 1 
του παρόντος άρθρου όταν δεν 
πληρούνται, ή δεν πληρούνται πλέον, οι 
όροι για τη διαπίστευση ή όταν οι 
ενέργειες ενός οργανισμού αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης παραβιάζουν τον 
παρόντα κανονισμό.

2. Η διαπίστευση χορηγείται για 
μέγιστη περίοδο πέντε ετών και μπορεί να 
ανανεωθεί με τους ίδιους όρους, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο οργανισμός αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης πληροί τις απαιτήσεις 
του παρόντος άρθρου. Οι οργανισμοί 
διαπίστευσης ανακαλούν τη διαπίστευση 
οργανισμού αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης βάσει της παραγράφου 1 
του παρόντος άρθρου όταν δεν 
πληρούνται, ή δεν πληρούνται πλέον, οι 
όροι για τη διαπίστευση ή όταν οι 
ενέργειες ενός οργανισμού αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης παραβιάζουν τον 
παρόντα κανονισμό. Οι οργανισμοί 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν 
αποδέχονται άμεσες πληρωμές για τις 
υπηρεσίες τους από τους κατόχους των 
πιστοποιητικών.

Or. en

Τροπολογία 607
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διαπίστευση χορηγείται για 
μέγιστη περίοδο πέντε ετών και μπορεί να 
ανανεωθεί με τους ίδιους όρους, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο οργανισμός αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης πληροί τις απαιτήσεις 
του παρόντος άρθρου. Οι οργανισμοί 
διαπίστευσης ανακαλούν τη διαπίστευση 
οργανισμού αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης βάσει της παραγράφου 1 
του παρόντος άρθρου όταν δεν 
πληρούνται, ή δεν πληρούνται πλέον, οι 
όροι για τη διαπίστευση ή όταν οι 
ενέργειες ενός οργανισμού αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης παραβιάζουν τον 
παρόντα κανονισμό.

2. Η διαπίστευση χορηγείται για 
μέγιστη περίοδο δέκα ετών και μπορεί να 
ανανεωθεί με τους ίδιους όρους, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο οργανισμός αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης πληροί τις απαιτήσεις 
του παρόντος άρθρου. Οι οργανισμοί 
διαπίστευσης ανακαλούν τη διαπίστευση 
οργανισμού αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης βάσει της παραγράφου 1 
του παρόντος άρθρου όταν δεν 
πληρούνται, ή δεν πληρούνται πλέον, οι 
όροι για τη διαπίστευση ή όταν οι 
ενέργειες ενός οργανισμού αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης παραβιάζουν τον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης θα 
επωφελείται διαπίστευσης έως τη λήξη ενός συστήματος πιστοποίησης (συμπεριλαμβανομένης 
της παράτασής τους) το οποίο έχει εκδώσει κατά την περίοδο της διαπίστευσής του.

Τροπολογία 608
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Εύα Καϊλή, Dan Nica, 
Clare Moody

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή δύναται να καθορίζει, 
με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, τις 
συνθήκες, τη μορφή και τις διαδικασίες 
που ισχύουν για τις κοινοποιήσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 

5. Η Επιτροπή δύναται να καθορίζει, 
με την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεων, τις συνθήκες, τη μορφή και τις 
διαδικασίες που ισχύουν για τις 
κοινοποιήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Οι εν 
λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
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στο άρθρο 55 παράγραφος 2. εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 55 
παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 609
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miroslav 
Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Εύα Καϊλή, Clare Moody

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ομάδα απαρτίζεται από τις 
εθνικές εποπτικές αρχές πιστοποίησης της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Οι αρχές 
εκπροσωπούνται από τους επικεφαλής ή 
από άλλους εκπροσώπους υψηλού 
επιπέδου των εθνικών αρχών πιστοποίησης 
της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

2. Η ομάδα απαρτίζεται από τις 
εθνικές εποπτικές αρχές πιστοποίησης της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Οι αρχές 
εκπροσωπούνται από τους επικεφαλής ή 
από άλλους εκπροσώπους υψηλού 
επιπέδου των εθνικών αρχών πιστοποίησης 
της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Εφόσον 
προσκληθούν, μέλη της ομάδας 
πιστοποίησης ενδιαφερομένων έχουν 
δικαίωμα να παρίστανται στις 
συνεδριάσεις της ευρωπαϊκής ομάδας 
πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο και να συμμετέχουν στις 
εργασίες της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντίστοιχα με τις διατάξεις που έχουν καθοριστεί για τη συμμετοχή των κρατών μελών στις 
συνεδριάσεις της ομάδας πιστοποίησης ενδιαφερομένων, επιτρέπεται η συμμετοχή των 
ενδιαφερομένων στις συνεδριάσεις της ευρωπαϊκής ομάδας πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης.

Τροπολογία 610
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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2. Η ομάδα απαρτίζεται από τις 
εθνικές εποπτικές αρχές πιστοποίησης 
της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Οι 
αρχές εκπροσωπούνται από τους 
επικεφαλής ή από άλλους εκπροσώπους 
υψηλού επιπέδου των εθνικών αρχών 
πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο.

2. Η ομάδα απαρτίζεται από τους 
εθνικούς εμπειρογνώμονες.

Or. en

Τροπολογία 611
Peter Kouroumbashev

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) να εκδίδει δεσμευτικούς κανόνες 
που καθορίζουν την περιοδικότητα με την 
οποία οι εθνικές εποπτικές αρχές 
πιστοποίησης πρέπει να διενεργούν 
ελέγχους των πιστοποιητικών και της 
αυτοαξιολόγησης της συμμόρφωσης, 
καθώς και τα κριτήρια, την κλίμακα και 
το πεδίο εφαρμογής αυτών των ελέγχων, 
και να εκδίδει κοινούς κανόνες και 
πρότυπα υποβολής αναφορών, σύμφωνα 
με το άρθρο 50 παράγραφος 6.

Or. en

Τροπολογία 612
Pilar del Castillo Vera

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) ζ) να διευκολύνει την εναρμόνιση 
ευρωπαϊκών συστημάτων για την 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο με διεθνώς 
αναγνωρισμένα πρότυπα, μεταξύ άλλων 
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με: την επανεξέταση υφιστάμενων 
ευρωπαϊκών συστημάτων για την 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και, κατά 
περίπτωση, τη διατύπωση συστάσεων 
προς τον ENISA για τη συνεργασία με 
σχετικούς διεθνείς οργανισμούς 
πιστοποίησης για την αντιμετώπιση 
ανεπαρκειών ή κενών σε διαθέσιμα 
διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα.

Or. en

Τροπολογία 613
Edouard Martin

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) να ορίζει μηχανισμό επανεξέτασης 
από ομοτίμους με σκοπό την αξιολόγηση 
της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις 
που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό 
από κάθε εθνική εποπτική αρχή 
πιστοποίησης, ιδίως την ικανότητα 
εκπλήρωσης, για κάθε επίπεδο 
διασφάλισης, των καθηκόντων που 
καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό με 
την απαραίτητη τεχνική 
εμπειρογνωμοσύνη. Εφόσον απαιτείται, η 
επανεξέταση από ομοτίμους δύναται να 
καθορίζει τα κατάλληλα μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν.

Or. fr

Τροπολογία 614
Gunnar Hökmark

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) σε συνεργασία με την ευρωπαϊκή 
ομάδα πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
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κυβερνοχώρο («ομάδα») που συστήνεται 
σύμφωνα με το άρθρο 53 του παρόντος 
κανονισμού, να παρέχει συμβουλές και 
υποστήριξη στην Επιτροπή σε θέματα 
σχετικά με την πιστοποίηση της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και 
συμφωνίες αμοιβαίας αναγνώρισης 
πιστοποιητικών ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο με ξένες αγορές και τρίτες 
χώρες.

Or. en

Τροπολογία 615
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Gesine Meissner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. ζ) να θεσπίζει διαδικασία 
αξιολόγησης από ομοτίμους. Αυτή η 
διαδικασία αφορά ιδίως την απαιτούμενη 
τεχνογνωσία των εθνικών εποπτικών 
αρχών πιστοποίησης κατά την 
εκπλήρωση των καθηκόντων τους, όπως 
περιγράφεται στο άρθρο 48 και το άρθρο 
50, και περιλαμβάνει, όταν είναι 
απαραίτητο, την ανάπτυξη 
κατευθυντήριων οδηγιών και εγγράφων 
βέλτιστων πρακτικών για τη βελτίωση 
της συμμόρφωσης των εθνικών 
εποπτικών αρχών πιστοποίησης με τον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 616
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Εύα Καϊλή, Dan Nica, Clare Moody

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. να λαμβάνει υπόψη τα 
αποτελέσματα της διαβούλευσης που 
διενεργείται με τους ενδιαφερόμενους 
κατά την επεξεργασία ενός υποψήφιου 
συστήματος, σύμφωνα με το άρθρο 44 
του παρόντος κανονισμού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευρωπαϊκή ομάδα πιστοποίησης της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο αξιολογεί επίσης 
οποιεσδήποτε δημόσιες διαβουλεύσεις που διενεργήθηκαν από την Επιτροπή σχετικά με την 
επεξεργασία ενός ή περισσότερων υποψηφίων συστημάτων για την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο.

Τροπολογία 617
Pavel Telička, Carolina Punset, Gesine Meissner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 3 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. η) να εποπτεύει την 
παρακολούθηση και τη διατήρηση ενός 
πιστοποιητικού.

Or. en

Τροπολογία 618
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες 
για τις κυρώσεις οι οποίες επιβάλλονται σε 
περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του 
παρόντος τίτλου και των ευρωπαϊκών 
συστημάτων πιστοποίησης της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο και λαμβάνουν όλα τα 

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες 
για τις κυρώσεις οι οποίες επιβάλλονται σε 
περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του 
τίτλου ΙΙα , του τίτλου ΙΙΙ και των 
ευρωπαϊκών συστημάτων πιστοποίησης 
της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και 
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αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσουν την επιβολή τους. Οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν 
στην Επιτροπή [έως …/χωρίς 
καθυστέρηση] τους εν λόγω κανόνες και 
μέτρα και την ενημερώνουν σχετικά με 
κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση τους που 
τους επηρεάζει.

λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα 
προκειμένου να εξασφαλίσουν την επιβολή 
τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν 
στην Επιτροπή [έως …/χωρίς 
καθυστέρηση] τους εν λόγω κανόνες και 
μέτρα και την ενημερώνουν σχετικά με 
κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση τους που 
τους επηρεάζει.

Or. en

Τροπολογία 619
Cristian-Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 1 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Δικαίωμα πραγματικής 
δικαστικής προσφυγής κατά εποπτικής 
αρχής ή οργανισμού αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης

1. Με την επιφύλαξη κάθε άλλης 
διοικητικής ή μη δικαστικής προσφυγής, 
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει το 
δικαίωμα πραγματικής δικαστικής 
προσφυγής:

α) κατά απόφασης οργανισμού 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης ή εθνικής 
εποπτικής αρχής πιστοποίησης που το 
αφορά, συμπεριλαμβανομένων 
αποφάσεων (κατά περίπτωση) σχετικά με 
τη (μη) έκδοση ή αναγνώριση ενός 
ευρωπαϊκού πιστοποιητικού ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο που κατέχει το εν 
λόγω πρόσωπο· και

β) στην περίπτωση που μια εθνική 
εποπτική αρχή πιστοποίησης δεν 
χειρίζεται καταγγελία για την οποία είναι 
αρμόδια.

2. Οι διαδικασίες κατά οργανισμού 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης ή εθνικής 
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εποπτικής αρχής πιστοποίησης κινούνται 
ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους 
μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο 
οργανισμός αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης ή η εθνική εποπτική αρχή 
πιστοποίησης.

Or. en

Τροπολογία 620
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 54α

Δικαίωμα πραγματικής δικαστικής 
προσφυγής κατά εποπτικής αρχής

1. Με την επιφύλαξη κάθε άλλης 
διοικητικής ή μη δικαστικής προσφυγής, 
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει το 
δικαίωμα πραγματικής δικαστικής 
προσφυγής:

α) κατά απόφασης οργανισμού 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης ή εθνικής 
εποπτικής αρχής πιστοποίησης που το 
αφορά, συμπεριλαμβανομένων 
αποφάσεων σχετικά με την αναγνώριση 
ενός ευρωπαϊκού πιστοποιητικού
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο που 
κατέχει το εν λόγω φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο· και

β) στην περίπτωση που μια εθνική 
εποπτική αρχή πιστοποίησης δεν 
χειρίζεται καταγγελία για την οποία είναι 
αρμόδια.

2. Οι διαδικασίες κατά οργανισμού 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης ή εθνικής 
εποπτικής αρχής πιστοποίησης κινούνται 
ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους 
μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο 
οργανισμός αξιολόγησης της 



AM\1152206EL.docx 135/141 PE621.098v01-00

EL

συμμόρφωσης ή η εθνική εποπτική αρχή 
πιστοποίησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι αιτούντες πιστοποίηση θα έχουν δικαίωμα 
πραγματικής δικαστικής προσφυγής όταν υποβάλλουν αίτηση πιστοποίησης στο αντίστοιχο 
κράτος μέλος. Η πιστοποίηση προϊόντων ή διαδικασιών δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται με 
σκοπό να ευνοηθούν συγκεκριμένοι παράγοντες της αγοράς έναντι άλλων με βάση μεροληπτικά, 
μερικής σημασίας ζητήματα, όπως π.χ. η εθνικότητά τους.

Τροπολογία 621
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το αργότερο πέντε έτη μετά την 
ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 58 
και στη συνέχεια ανά πενταετία, η 
Επιτροπή αξιολογεί τον αντίκτυπο, την 
αποτελεσματικότητα και την απόδοση του 
Οργανισμού και των εργασιακών 
πρακτικών του, καθώς και τη δυνατότητα 
για ενδεχόμενη τροποποίηση της εντολής 
του Οργανισμού, και τις δημοσιονομικές 
επιπτώσεις οποιασδήποτε τέτοιας 
τροποποίησης. Στην αξιολόγηση 
λαμβάνονται υπόψη οι αντιδράσεις που 
έχουν τεθεί υπόψη του Οργανισμού σε 
σχέση με τις δραστηριότητές του. Σε 
περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι η 
συνέχιση της ύπαρξης του Οργανισμού δεν 
δικαιολογείται πλέον σε σχέση με τους 
προκαθορισμένους στόχους, την εντολή 
και τα καθήκοντά του, μπορεί να εισηγηθεί 
την τροποποίηση του παρόντος 
κανονισμού ως προς τις διατάξεις που 
αφορούν τον Οργανισμό.

1. Το αργότερο τέσσερα έτη μετά την 
ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 58 
και στη συνέχεια ανά τετραετία, η 
Επιτροπή αξιολογεί τον αντίκτυπο, την 
αποτελεσματικότητα και την απόδοση του 
Οργανισμού και των εργασιακών 
πρακτικών του, καθώς και τη δυνατότητα 
για ενδεχόμενη τροποποίηση της εντολής 
του Οργανισμού, και τις δημοσιονομικές 
επιπτώσεις οποιασδήποτε τέτοιας 
τροποποίησης. Στην αξιολόγηση 
λαμβάνονται υπόψη οι αντιδράσεις που 
έχουν τεθεί υπόψη του Οργανισμού σε 
σχέση με τις δραστηριότητές του. Σε 
περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι η 
συνέχιση της ύπαρξης του Οργανισμού δεν 
δικαιολογείται πλέον σε σχέση με τους 
προκαθορισμένους στόχους, την εντολή 
και τα καθήκοντά του, μπορεί να εισηγηθεί 
την τροποποίηση του παρόντος 
κανονισμού ως προς τις διατάξεις που 
αφορούν τον Οργανισμό.

Or. en
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Τροπολογία 622
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αξιολόγηση εξετάζει επίσης τον 
αντίκτυπο, την αποτελεσματικότητα και 
την απόδοση των διατάξεων του τίτλου III 
σε σχέση με τους στόχους αφενός της 
διασφάλισης επαρκούς επιπέδου 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο των 
προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ στην 
Ένωση και αφετέρου της βελτίωσης της 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

2. Η αξιολόγηση εξετάζει επίσης τον 
αντίκτυπο, την αποτελεσματικότητα και 
την απόδοση των διατάξεων του τίτλου III 
σε σχέση με τους στόχους αφενός της 
διασφάλισης επαρκούς επιπέδου 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο των 
προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών 
ΤΠΕ στην Ένωση και αφετέρου της 
βελτίωσης της λειτουργίας της εσωτερικής 
αγοράς. Πέντε έτη μετά την έκδοση του 
κανονισμού, η Επιτροπή αξιολογεί την 
πιθανή διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής 
του τίτλου ΙΙΙ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προβλέπεται η επανεξέταση του κανονισμού, ιδίως όσον αφορά τον τίτλο ΙΙΙ.

Τροπολογία 623
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αξιολόγηση εξετάζει επίσης τον 
αντίκτυπο, την αποτελεσματικότητα και 
την απόδοση των διατάξεων του τίτλου ΙΙΙ 
σε σχέση με τους στόχους αφενός της 
διασφάλισης επαρκούς επιπέδου 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο των 
προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ στην 
Ένωση και αφετέρου της βελτίωσης της 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

2. Το αργότερο τέσσερα έτη μετά 
την ημερομηνία που αναφέρεται στο 
άρθρο 58 και ανά τετραετία στη συνέχεια, 
η Επιτροπή εξετάζει επίσης τον αντίκτυπο, 
την αποτελεσματικότητα και την απόδοση 
των διατάξεων του τίτλου ΙΙα και του 
τίτλου ΙΙΙ σε σχέση με τους στόχους 
αφενός της διασφάλισης επαρκούς 
επιπέδου ασφάλειας στον κυβερνοχώρο 
των προϊόντων, διαδικασιών και 
υπηρεσιών ΤΠΕ στην Ένωση και αφετέρου 
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της βελτίωσης της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 624
Εύα Καϊλή, Peter Kouroumbashev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η αξιολόγηση θα εξετάζει τη 
σταδιακή μετάβαση προς την 
υποχρεωτική πιστοποίηση, εφόσον από 
την αξιολόγηση της αγοράς και τη 
διαβούλευση με τους σχετικούς 
ενδιαφερόμενους προκύπτουν ευρήματα 
που υποστηρίζουν μια τέτοια ενέργεια·

Or. en

Τροπολογία 625
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Gesine Meissner

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 4 α (νέος)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 νέο
Μετά τη θέση σε λειτουργία του πλαισίου 
πιστοποίησης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο της ΕΕ, είναι πιθανόν να 
εστιαστεί η προσοχή σε τομείς 
επικείμενου ενδιαφέροντος, ώστε να 
αντιμετωπιστεί η πρόκληση που θέτουν οι 
αναδυόμενες τεχνολογίες. Ο τομέας του 
διαδικτύου των πραγμάτων έχει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον, καθώς άπτεται των 
απαιτήσεων τόσο των καταναλωτών όσο 
και των επιχειρήσεων. Προτείνεται ο 
παρακάτω κατάλογος προτεραιότητας 
όσον αφορά την ένταξη επιμέρους τομέων 
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στο πλαίσιο πιστοποίησης:
1) Πιστοποίηση της παροχής υπηρεσιών 
υπολογιστικού νέφους.
2) Πιστοποίηση των συσκευών του 
διαδικτύου των πραγμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των εξής:
α. συσκευών που χρησιμοποιούνται σε 
ατομικό επίπεδο, για παράδειγμα έξυπνων 
φορέσιμων συσκευών·
β. συσκευών που χρησιμοποιούνται σε 
επίπεδο κοινότητας, για παράδειγμα 
έξυπνων αυτοκινήτων, έξυπνων 
κατοικιών, ιατρικών συσκευών·
γ. συσκευών που χρησιμοποιούνται σε 
κοινωνικό επίπεδο, για παράδειγμα σε 
επίπεδο έξυπνων πόλεων και έξυπνων 
δικτύων.
3) Διαδικασίες βιομηχανικού 
αυτοματισμού (Industry 4.0) που 
περιλαμβάνουν ευφυή, διασυνδεδεμένα 
συστήματα με παρουσία στον 
κυβερνοχώρο και φυσική παρουσία που 
αυτοματοποιούν όλα τα στάδια 
βιομηχανικών λειτουργιών, από τον 
σχεδιασμό και την κατασκευή έως τη 
λειτουργία, την αλυσίδα εφοδιασμού και 
τη συντήρηση των υπηρεσιών.
4) Πιστοποίηση τεχνολογιών και 
προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην 
καθημερινή ζωή. Παράδειγμα τέτοιων 
προϊόντων αποτελούν οι συσκευές 
δικτύωσης, όπως οι οικιακοί 
δρομολογητές διαδικτύου.

Or. en

Τροπολογία 626
Cristian-Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Εάν ένας οργανισμός αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης ανήκει ή ελέγχεται από 
δημόσιο οργανισμό ή φορέα, θα 
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εξασφαλίζεται και τεκμηριώνεται η 
ανεξαρτησία και η απουσία 
οποιασδήποτε σύγκρουσης συμφερόντων 
μεταξύ της εποπτικής αρχής 
πιστοποίησης, αφενός, και του 
οργανισμού αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, αφετέρου.

Or. en

Τροπολογία 627
Cristian-Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Ο οργανισμός αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης είναι σε θέση να εκτελεί 
όλα τα καθήκοντα σχετικά με την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης που του 
ανατίθενται από τον παρόντα κανονισμό, 
είτε πρόκειται για καθήκοντα που 
εκτελούνται από τον ίδιο τον οργανισμό 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης ή εξ 
ονόματός του και υπό την ευθύνη του.

8. Ο οργανισμός αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης είναι σε θέση να εκτελεί 
όλα τα καθήκοντα σχετικά με την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης που του 
ανατίθενται από τον παρόντα κανονισμό, 
είτε πρόκειται για καθήκοντα που 
εκτελούνται από τον ίδιο τον οργανισμό 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης ή εξ 
ονόματός του και υπό την ευθύνη του. 
Οποιαδήποτε υπεργολαβική ανάθεση ή 
διαβούλευση με εξωτερικά μέλη του 
προσωπικού τεκμηριώνεται κατάλληλα, 
δεν περιλαμβάνει κανένα διαμεσολαβητή 
και διέπεται από γραπτή συμφωνία η 
οποία καλύπτει, μεταξύ άλλων, τα 
ζητήματα της εμπιστευτικότητας και της 
σύγκρουσης συμφερόντων. Ο εν λόγω 
οργανισμός αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης αναλαμβάνει την πλήρη 
ευθύνη για τα καθήκοντα που εκτελεί.

Or. en

Τροπολογία 628
Cristian-Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
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Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12. Εξασφαλίζεται η αμεροληψία των 
οργανισμών αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, των διευθυντικών 
στελεχών τους και του προσωπικού 
αξιολόγησης.

12. Εξασφαλίζεται η αμεροληψία των 
οργανισμών αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, των διευθυντικών 
στελεχών τους και του προσωπικού και 
των υπεργολάβων αξιολόγησης.

Or. en

Τροπολογία 629
Cristian-Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

15. Το προσωπικό ενός οργανισμού 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης τηρεί το 
επαγγελματικό απόρρητο για κάθε 
πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση του
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία ή 
οποιαδήποτε εκτελεστική διάταξη του 
εθνικού δικαίου, εξαιρουμένης της σχέσης 
με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
στο οποίο διεξάγονται οι δραστηριότητες 
του οργανισμού.

15. Ο οργανισμός αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης και το προσωπικό του, οι 
επιτροπές, οι θυγατρικές, οι υπεργολάβοι 
και οποιοσδήποτε συνεργαζόμενος 
οργανισμός ή προσωπικό εξωτερικών 
οργανισμών ενός οργανισμού αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης τηρούν την 
εμπιστευτικότητα και το επαγγελματικό 
απόρρητο για κάθε πληροφορία που 
περιέρχεται σε γνώση τους κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους σύμφωνα 
με τον παρόντα κανονισμό ή οποιαδήποτε 
εκτελεστική διάταξη του εθνικού δικαίου, 
εκτός από την περίπτωση κατά την οποία 
απαιτείται γνωστοποίηση δυνάμει της 
ενωσιακής ή εθνικής νομοθεσίας στην 
οποία υπόκεινται τα εν λόγω πρόσωπα,
εξαιρουμένης της σχέσης με τις αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους στο οποίο 
διεξάγονται οι δραστηριότητες του 
οργανισμού. Τα δικαιώματα κυριότητας 
προστατεύονται. Ο οργανισμός 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης διαθέτει 
τεκμηριωμένες διαδικασίες σχετικά με 
τις απαιτήσεις του παρόντος σημείου 15.

Or. en
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Τροπολογία 630
Cristian-Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

15α. Με εξαίρεση το σημείο 15, οι 
απαιτήσεις του παρόντος παραρτήματος 
δεν αποκλείουν με κανέναν τρόπο 
ανταλλαγές τεχνικών πληροφοριών και 
ρυθμιστικών οδηγιών μεταξύ ενός 
οργανισμού αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης και ενός προσώπου που 
υποβάλλει αίτηση ή εξετάζει το 
ενδεχόμενο να υποβάλει αίτηση 
πιστοποίησης.

Or. en

Τροπολογία 631
Cristian-Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 15 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

15β. Οι οργανισμοί αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης λειτουργούν σύμφωνα με 
μια σειρά όρων και προϋποθέσεων που 
είναι συνεπείς, δίκαιες και εύλογες, 
λαμβανομένων υπόψη των συμφερόντων 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως 
ορίζονται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ, σε 
σχέση με τα τέλη.

Or. en
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