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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης 

Τον Ιούνιο του 2004, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να εκπονήσει µια 
συνολική στρατηγική για την προστασία των υποδοµών ζωτικής σηµασίας. Στις 20 
Οκτωβρίου 2004, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά µε την "προστασία της υποδοµής 
ζωτικής σηµασίας στο πλαίσιο της καταπολέµησης της τροµοκρατίας", στην οποία 
διατυπώνονταν προτάσεις για τους τρόπους ενίσχυσης της πρόληψης, της ετοιµότητας και της 
αντιµετώπισης σε περίπτωση τροµοκρατικών επιθέσεων κατά έργων υποδοµής ζωτικής 
σηµασίας, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου σχετικά µε τα 
προγράµµατα "πρόληψη, ετοιµότητα και αντιµετώπιση τροµοκρατικών επιθέσεων" και 
"κοινοτική αλληλεγγύη ως προς τις συνέπειες των τροµοκρατικών επιθέσεων και απειλών", 
τα οποία εγκρίθηκαν το ∆εκέµβριο του 2004, υιοθετούσαν το σχέδιο της Επιτροπής να 
προταθεί ένα ευρωπαϊκό πρόγραµµα προστασίας της υποδοµής ζωτικής σηµασίας (ΕΠΠΥΖΣ) 
και συµφωνούσαν µε τη δηµιουργία από την Επιτροπή ενός δικτύου προειδοποίησης για την 
υποδοµή ζωτικής σηµασίας (∆ΠΥΖΣ). 

Το ∆εκέµβριο του 2006, η Επιτροπή πρότεινε την έκδοση οδηγίας σχετικά µε τον 
προσδιορισµό και τον χαρακτηρισµό της ευρωπαϊκής υποδοµής ζωτικής σηµασίας (ΕΥΖΣ), 
και για την εκτίµηση της ανάγκης βελτίωσης της προστασίας της. Παράλληλα, η Επιτροπή 
εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά µε το ΕΠΠΥΖΣ. Τα εν λόγω έγγραφα αποτελούν από κοινού το 
πλαίσιο για την προστασία της υποδοµής στην ΕΕ. Στην ανακοίνωση ορίζεται το οριζόντιο 
πλαίσιο για την προστασία της υποδοµής ζωτικής σηµασίας στην ΕΕ και διευκρινίζεται ο 
τρόπος µε τον οποίο το ΕΠΠΥΖΣ (συµπεριλαµβανοµένου του ∆ΠΥΖΣ) θα µπορούσε να 
εφαρµοστεί. 

Η πρωτοβουλία ∆ΠΥΖΣ εντάσσεται στο πλαίσιο του ΕΠΠΥΖΣ, ενώ αφορά ειδικότερα τη 
διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των κρατών µελών της ΕΕ, καθώς και το 
πληροφοριακό σύστηµα για την υποστήριξη της εν λόγω διαδικασίας. 

Γενικό πλαίσιο 

Η ασφάλεια και η οικονοµία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η ευηµερία των πολιτών 
της εξαρτώνται από ορισµένες υποδοµές ζωτικής σηµασίας και από τις υπηρεσίες τις οποίες 
προσφέρουν. Για παράδειγµα, τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών και διανοµής ενέργειας, οι 
χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες και τα δίκτυα µεταφορών, οι υπηρεσίες υγείας και η παροχή 
ασφαλών τροφίµων και πόσιµου ύδατος είναι ζωτικής σηµασίας για την Ένωση και τα κράτη 
µέλη της. Κάθε καταστροφή ή διακοπή της λειτουργίας µιας υποδοµής που παρέχει βασικές 
υπηρεσίες, αφενός, και αφετέρου, κάθε µέτρο που δεν είναι κατάλληλο για την αντιµετώπιση 
ανάλογων συµβάντων θα µπορούσε να έχει ως αποτέλεσµα ανθρώπινα θύµατα και υλικές 
απώλειες, καθώς και να πληγεί η εµπιστοσύνη του κοινού στην ΕΕ. Η πολυπλοκότητα των 
αλληλεξαρτήσεων συνίσταται στο ότι ένα συγκεκριµένο γεγονός ενδέχεται να έχει 
αλυσιδωτές αντιδράσεις σε άλλους τοµείς και πτυχές της ζωής, µε τους οποίους εκ πρώτης 
όψεως δεν συνδέεται άµεσα. Το εν λόγω είδος σχέσεων αλληλεξάρτησης δεν έχει αποτελέσει 
αντικείµενο επαρκούς διερεύνησης και, ως εκ τούτου, η προστασία των υποδοµών ζωτικής 
σηµασίας και η ασφάλεια των πολιτών της Ένωσης θα µπορούσαν να αποδειχθούν 
ανεπαρκείς. 
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Οι υποδοµές ζωτικής σηµασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπόκεινται επί του παρόντος σε ένα 
ποικίλο σύστηµα προστατευτικών µέτρων και υποχρεώσεων, χωρίς οριζόντια εφαρµογή 
ελάχιστων προτύπων. Ορισµένα κράτη µέλη έχουν ήδη επιτύχει σηµαντική πρόοδο στο 
πλαίσιο της διαδικασίας απογραφής των υποδοµών ζωτικής σηµασίας, έχουν επιβάλει µέτρα 
προστασίας και διαθέτουν µια σειρά από πρακτικές και δοµές για τη διασφάλιση της 
προστασίας των εν λόγω υποδοµών. Αντιθέτως, άλλα µόλις άρχισαν να εφαρµόζουν την εν 
λόγω διαδικασία απογραφής και θα µπορούσαν ενδεχοµένως να επωφεληθούν σηµαντικά από 
την πρόσβαση σε βέλτιστες πρακτικές, όπως στη µεθοδολογία εκτίµησης κινδύνων. Το 
πρόβληµα µπορεί να εντοπιστεί γεωγραφικά (δηλαδή µεταξύ κρατών µελών) και τοµεακά 
(δηλαδή µεταξύ διαφόρων τοµέων ΠΥΖΣ). 

Η θέσπιση της ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ κρατών µελών αποτελεί έναν ιδιαίτερα 
πολύπλοκο τοµέα που απαιτεί καλά µελετηµένη προσέγγιση. Είναι σηµαντικό να 
προλαµβάνονται οι αλληλεπικαλύψεις δραστηριοτήτων, που οφείλονται σε ανεπαρκή 
πληροφόρηση σχετικά µε ανάλογες καταστάσεις σε άλλα κράτη µέλη: για παράδειγµα, η 
ενηµέρωση σχετικά µε τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρµόζονται σε ένα κράτος µέλος θα 
µπορούσε να εξοικονοµήσει σε άλλα κράτη µέλη τα έξοδα της εκ νέου εκπόνησης παρόµοιων 
µεθόδων. 

Επιπλέον, τα ενδιαφερόµενα µέρη διστάζουν να αποδεχθούν την ανταλλαγή ευαίσθητων 
πληροφοριών. Για την αποτελεσµατική ανταλλαγή πληροφοριών, πρέπει να δηµιουργηθεί ένα 
κλίµα εµπιστοσύνης και ευελιξίας. 

Υφιστάµενες διατάξεις στον τοµέα της πρότασης 

∆εν υπάρχουν επί του παρόντος στην ΕΕ διατάξεις για την ανταλλαγή πληροφοριών και 
προειδοποιητικών µηνυµάτων στον τοµέα των υποδοµών ζωτικής σηµασίας, µολονότι η 
Επιτροπή πράγµατι πρότεινε, κατά το 2006, την έκδοση οδηγίας για τον εντοπισµό και τον 
ορισµό των ευρωπαϊκών υποδοµών ζωτικής σηµασίας (ΕΥΖΣ), καθώς και την εκτίµηση της 
ανάγκης να βελτιωθεί η προστασία τους (COM(2006) 787 τελικό). Παράλληλα, η Επιτροπή 
εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά µε το EΠΠΥΖΣ (COM(2006) 786 τελικό). Τον Ιούνιο του 
2008, το Συµβούλιο κατέληξε σε πολιτική συµφωνία σχετικά µε την προαναφερθείσα οδηγία 
που αναµένεται να εκδοθεί κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2008. 

Επιπλέον, υπάρχουν στην Ένωση πολλά τοµεακά συστήµατα έγκαιρης προειδοποίησης 
(ΣΕΠ). Η βασική διαφορά µεταξύ του ∆ΠΥΖΣ και των υφιστάµενων ΣΕΠ έγκειται ακριβώς 
στο διατοµεακό χαρακτήρα του ∆ΠΥΖΣ. Κανένα από τα υφιστάµενα ΣΕΠ δεν παρέχει 
σήµερα οριζόντια και διατοµεακή λειτουργικότητα που να είναι προσβάσιµη σε ευρύτερο 
φάσµα ενδιαφεροµένων φορέων (αρµόδιων για την ΠΥΖΣ εθνικών υπηρεσιών και 
υπουργείων, κλπ) πέραν των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης: 

– απόφαση του Συµβουλίου περί δηµιουργίας κοινοτικού µηχανισµού πολιτικής προστασίας 
(αναδιατύπωση) (2007/779/ΕΚ, Ευρατόµ)· 

– απόφαση του Συµβουλίου για τις κοινοτικές ρυθµίσεις σχετικά µε την ταχεία ανταλλαγή 
πληροφοριών σε περίπτωση εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες, µε την οποία θεσπίζεται 
κοινοτικό σύστηµα ανταλλαγής επειγόντων ραδιολογικών πληροφοριών 
(87/600/Ευρατόµ)· 

– οδηγία 82/894/EOK του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου 1982, για την κοινοποίηση των 
ασθενειών των ζώων µέσα στην Κοινότητα (82/894/ΕΟΚ)· 
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– οδηγία του Συµβουλίου περί µέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισµών 
επιβλαβών για τα φυτά (2000/29/ΕΚ)· 

– απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη δηµιουργία δικτύου 
επιδηµιολογικής παρακολούθησης και ελέγχου των µεταδοτικών ασθενειών στην 
Κοινότητα (2119/98/ΕΚ)· 

– οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη γενική ασφάλεια των 
προϊόντων (2001/95/ΕΚ)· 

– κανονισµός (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τον καθορισµό 
των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων και τον καθορισµό διαδικασιών σε 
θέµατα ασφαλείας των τροφίµων (178/2002)· 

– απόφαση της Επιτροπής σχετικά µε την ανάπτυξη ενός ενοποιηµένου µηχανογραφικού 
κτηνιατρικού συστήµατος επονοµαζόµενου Traces (2003/623/ΕΚ)· 

– απόφαση της Επιτροπής για την τροποποίηση του εσωτερικού κανονισµού της 
(2006/25/ΕΚ, Ευρατόµ). 

Συνεκτικότητα µε άλλες πολιτικές και στόχους της ΕΕ 

Η παρούσα πρόταση είναι απολύτως συνεπής µε τους στόχους της ΕΕ και ιδίως µε τον στόχο 
της “διατήρησης και ανάπτυξης της Ένωσης ως χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης, µέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων σε 
συνδυασµό µε κατάλληλα µέτρα, όσον αφορά τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα, το 
άσυλο, τη µετανάστευση και την πρόληψη και καταστολή της εγκληµατικότητας”. 

Η παρούσα πρόταση είναι συµβατή µε τις λοιπές πολιτικές, καθώς δεν αποσκοπεί στην 
αντικατάσταση των υφιστάµενων µέτρων, αλλά στη συµπλήρωσή τους, έτσι ώστε να 
βελτιωθεί η προστασία της ΕΥΖΣ. 

∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

∆ιαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη 

Μέθοδοι διαβουλεύσεων, κύριοι στοχευόµενοι τοµείς και γενικά χαρακτηριστικά των 
ερωτηθέντων 

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το ΕΠΠΥΖΣ, ζητήθηκε η γνώµη όλων των 
ενδιαφερόµενων φορέων σχετικά µε το ∆ΠΥΖΣ. Τούτο πραγµατοποιήθηκε ως εξής: 

– Η πράσινη βίβλος για το ΕΠΠΥΖΣ, η οποία εγκρίθηκε στις 17 Νοεµβρίου 2005, 
προέβλεπε περίοδο διαβουλεύσεων έως την 15η Ιανουαρίου 2006. 22 κράτη µέλη έλαβαν 
επίσηµα µέρος στις διαβουλεύσεις. Υπέβαλαν επίσης παρατηρήσεις περί τους 100 
εκπροσώπους του ιδιωτικού τοµέα. Οι αντιδράσεις ήταν εν γένει θετικές για τη δηµιουργία 
∆ΠΥΖΣ. 

– ∆ιοργανώθηκαν από την Επιτροπή πολλές άτυπες συναντήσεις σηµείων επαφής ΠΥΖΣ 
των κρατών µελών (∆εκέµβριος 2007· Φεβρουάριος 2006· ∆εκέµβριος 2006· Νοέµβριος 
2007, Φεβρουάριος 2008· Μάρτιος 2008). 
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– Εκπονήθηκε µελέτη για τη δηµιουργία ενός δικτύου προειδοποίησης για τις υποδοµές 
ζωτικής σηµασίας (∆ΠΥΖΣ), η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2008 από 
εξωτερικό ανάδοχο, τον ‘Unisys’. Στο πλαίσιο της εν λόγω µελέτης, ο ανάδοχος 
διοργάνωσε, σε όλα τα 27 κράτη µέλη, συνεντεύξεις σχετικά µε το ∆ΠΥΖΣ. 

– Πραγµατοποιήθηκαν πολλές ανεπίσηµες συσκέψεις µε εκπροσώπους του ιδιωτικού τοµέα. 
Πραγµατοποιήθηκαν πολλές άτυπες συνεδριάσεις µε εκπροσώπους ιδιωτικών 
επιχειρήσεων καθώς και µε βιοµηχανικές ενώσεις. 

Συνοπτική παρουσίαση των απαντήσεων και του τρόπου µε τον οποίο αυτές ελήφθησαν υπόψη 

Μολονότι η πράσινη βίβλος για το ΕΠΠΥΖΣ κάλυπτε ευρύτερο πλαίσιο και προέβλεπε τη 
διαβούλευση των ενδιαφεροµένων φορέων για πολλές πτυχές του ΕΠΠΥΖΣ (π.χ. στόχος και 
βασικές αρχές του ΕΠΠΥΖΣ, µέτρα εφαρµογής, κλπ), µέρος της εν λόγω βίβλου 
επικεντρωνόταν και στο ∆ΠΥΖΣ. 

Η αντιδράσεις στην πράσινη βίβλο για το ΕΠΠΥΖΣ και στις συνεχιζόµενες συζητήσεις µε 
όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς είχαν σηµαντικό αντίκτυπο στη διαµόρφωση της 
πρότασης για το ∆ΠΥΖΣ. Αρχικά, τα κράτη µέλη δεν είχαν ενιαία άποψη για τη δηµιουργία 
του ∆ΠΥΖΣ. Ορισµένα το υποστήριζαν ως πολυεπίπεδο σύστηµα 
επικοινωνίας/προειδοποίησης µε δύο χωριστές λειτουργίες: ενός συστήµατος έγκαιρης 
προειδοποίησης και ενός ηλεκτρονικού φόρουµ ανταλλαγής ιδεών για την ΠΥΖΣ και 
βέλτιστων πρακτικών. Εντούτοις, πολλά κράτη µέλη τάχθηκαν υπέρ του περιορισµού του 
∆ΠΥΖΣ στο ρόλο του φόρουµ· ή στο ρόλο ενός συστήµατος έγκαιρης προειδοποίησης που 
συνδέει τα κράτη µέλη µε την Επιτροπή. Κατά τη στιγµή της διαβούλευσης, δύο κράτη µέλη 
τάσσονταν κατά του συστήµατος ∆ΠΥΖΣ. ∆εδοµένου ότι διίσταντο οι απόψεις, το ζήτηµα 
συζητήθηκε σε τακτικές συνεδριάσεις των σηµείων επαφής ΠΥΖΣ µε τα κράτη µέλη. Από τις 
εν λόγω συζητήσεις προέκυψε το τελικό σχέδιο του ∆ΠΥΖΣ. 

Συλλογή και χρήση εµπειρογνωµοσύνης 

Σχετικοί επιστηµονικοί τοµείς και τοµείς εµπειρογνωµοσύνης 

Η εµπειρογνωµοσύνη αποκτήθηκε κατόπιν πολλών συσκέψεων και σεµιναρίων που 
πραγµατοποιήθηκαν το 2006, το 2007 και το 2008, καθώς και µέσω της διαδικασίας 
διαβουλεύσεων που προβλέπονταν στην πράσινη βίβλο για το ΕΠΠΥΖΣ. Τα πληροφοριακά 
στοιχεία εδόθησαν από όλους τους εµπλεκόµενους παράγοντες. 

Χρησιµοποιηθείσα µεθοδολογία 

Το Μάρτιο του 2006, η Επιτροπή προέβη στην ανάθεση σύµβασης που περιελάµβανε µελέτη 
σκοπιµότητας του ∆ΠΥΖΣ, µε σκοπό να συγκεντρωθούν πληροφορίες για τις βέλτιστες 
πρακτικές σχετικά µε την ΠΥΖΣ και να διενεργηθούν συνεντεύξεις µε εθνικούς 
εµπειρογνώµονες σε θέµατα προδιαγραφών του ∆ΠΥΖΣ, τόσο ως δικτύου ανταλλαγής όσο 
και ως συστήµατος έγκαιρης προειδοποίησης, λαµβάνοντας υπόψη τις υφιστάµενες υποδοµές 
και δίκτυα σε εθνική και διεθνή κλίµακα. 

Ένας επιπλέον στόχος ήταν η δηµιουργία κοινού πλαισίου για την ανταλλαγή πληροφοριών 
σχετικών µε την ΠΥΖΣ. 

Κυριότεροι οργανισµοί/εµπειρογνώµονες που συµµετείχαν στις διαβουλεύσεις 
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Όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ. 

Σύνοψη των γνωµοδοτήσεων που υποβλήθηκαν και χρησιµοποιήθηκαν 

∆εν αναφέρονται ενδεχόµενοι σοβαροί κίνδυνοι µε αµετάκλητες συνέπειες. 

Mέσα που χρησιµοποιήθηκαν για την δηµοσιοποίηση των συµβουλών των εµπειρογνωµόνων 

Με τα παραρτήµατα της εκτίµησης των επιπτώσεων. 

Εκτίµηση επιπτώσεων 

Η συµφωνία για την έκδοση χωριστής πρότασης για το ∆ΠΥΖΣ έχει ήδη επιτευχθεί στο 
πλαίσιο της δέσµης ΕΠΠΥΖΣ και συγκεκριµένα στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε 
το εν λόγω πρόγραµµα. Οι προβλεπόµενες κατά την αξιολόγηση των επιπτώσεων πέντε 
πολιτικές επιλογές: 

Επιλογή 1: καµία αλλαγή πολιτικής. Με βάση την επιλογή αυτή, δεν θα λαµβάνονταν 
οριζόντια µέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τα κράτη µέλη θα αντιµετώπιζαν το ζήτηµα αυτό 
µεµονωµένα. 

Επιλογή 2: το ∆ΠΥΖΣ ως αναβάθµιση των υφιστάµενων συστηµάτων έγκαιρης 
προειδοποίησης (ΣΕΠ). Σύµφωνα µε την επιλογή αυτή (η οποία θα απαιτούσε λειτουργική 
επανεξέταση της αρχιτεκτονικής των υφιστάµενων δικτύων πληροφορικής, καθώς και 
τροποποιήσεις της νοµικής τους βάσης), ο ρόλος του ∆ΠΥΖΣ θα συνίστατο στο να 
διασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα των υφιστάµενων ΣΕΠ και να τα καταστήσει προσβάσιµα 
σε διάφορες υπηρεσίες εντός της ΕΕ και στα υπουργεία των κρατών µελών. ∆εδοµένου ότι 
τούτο θα κάλυπτε µόνο τη λειτουργία της έγκαιρης προειδοποίησης, κάθε τροποποίηση για 
την προσθήκη πλατφόρµας για την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών θα 
απαιτούσε σηµαντική από άποψη πόρων αναθεώρηση των υφιστάµενων ΣΕΠ. 

Επιλογή 3: το ∆ΠΥΖΣ ως ανοικτό πλαίσιο για την (µη ασφαλή) ανταλλαγή πληροφοριών 
σχετικά µε τη ΠΥΖΣ. Η επιλογή αυτή θα απαιτούσε ένα εργαλείο ΤΠ στο οποίο θα είχε 
πρόσβαση το ευρύ κοινό και θα λειτουργούσε ως συνήθης δικτυακός τόπος. Το εργαλείο 
αυτό θα συνέβαλε οπωσδήποτε στην ευαισθητοποίηση του κοινού για την ΠΥΖΣ στην 
Ευρώπη και στην αύξηση των άµεσων ανταλλαγών πληροφοριών µεταξύ ενδιαφεροµένων 
µερών. Εντούτοις, δεδοµένου ότι ο κάτοχος των τυχόν µεταφορτωµένων πληροφοριών δεν θα 
ήταν σε θέση να γνωρίζει ποιος θα ήταν ο τελικός χρήστης, η ποσότητα των εν λόγω 
µεταφορτωµένων πληροφοριών θα ήταν ιδιαίτερα περιορισµένη. 

Επιλογή 4: το ∆ΠΥΖΣ ως ασφαλές, προαιρετικό, πολυεπίπεδο σύστηµα 
επικοινωνίας/προειδοποίησης µε δύο χωριστές λειτουργίες: ενός συστήµατος έγκαιρης 
προειδοποίησης και ενός ηλεκτρονικού φόρουµ ανταλλαγής ιδεών για την ΠΥΖΣ και 
βέλτιστων πρακτικών. Στο πλαίσιο της επιλογής αυτής, το ∆ΠΥΖΣ θα είχε τη µορφή 
εργαλείου ΤΠ, κατάλληλου να διατηρεί και να διαβιβάζει ευαίσθητες πληροφορίες, 
διαβαθµισµένες µέχρι το επίπεδο RESTREINT EU. Το σύστηµα αυτό θα είχε δύο βασικές 
λειτουργίες: (1) εκείνη του ασφαλούς φόρουµ για την ανταλλαγή πληροφοριών, µε έντονη 
έµφαση στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, στο διάλογο και την οικοδόµηση 
εµπιστοσύνης σε επίπεδο ΕΕ· (2) εκείνη ενός συστήµατος ταχείας προειδοποίησης για 
υποδοµές ζωτικής σηµασίας. Τα κράτη µέλη θα ήταν ελεύθερα να χρησιµοποιούν ολόκληρο 
το σύστηµα, οποιεσδήποτε από τις λειτουργίες του, ή καµία λειτουργία του συστήµατος. 
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Επιλογή 5: το ∆ΠΥΖΣ ως υποχρεωτικό, πολυεπίπεδο σύστηµα επικοινωνίας/προειδοποίησης 
µε δύο χωριστές λειτουργίες: ενός συστήµατος έγκαιρης προειδοποίησης και ενός 
ηλεκτρονικού φόρουµ ανταλλαγής ιδεών για την ΠΥΖΣ και βέλτιστων πρακτικών. Βάσει της 
επιλογής αυτής, το ∆ΠΥΖΣ θα αποτελούσε ένα υποχρεωτικό σύστηµα µε το οποίο κάθε 
κράτος µέλος θα ήταν υποχρεωµένο να µεταφορτώνει και να ενηµερώνει τακτικά τις σχετικές 
πληροφορίες. 

Η Επιτροπή εκπόνησε εκτίµηση επιπτώσεων, η οποία παρατίθεται στο πρόγραµµα εργασίας. 
Η επιλογή 4 – το ∆ΠΥΖΣ ως ασφαλής και προαιρετική επιλογή πολυεπίπεδης επικοινωνίας/ 
συστήµατος προειδοποίησης µε δύο χωριστές λειτουργίες: εκείνη ενός συστήµατος ταχείας 
προειδοποίησης και εκείνη ενός ηλεκτρονικού φόρουµ για την ανταλλαγή ιδεών και 
βέλτιστων πρακτικών σχετικά µε την CIP — παρουσιάζει σαφώς την καλύτερη σχέση µεταξύ 
πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων. Με την επιλογή αυτή, το ∆ΠΥΖΣ θα προσέφερε ένα 
ασφαλές περιβάλλον για την ανταλλαγή πληροφοριών, θα συνέβαλε σε µεγάλο βαθµό στην 
δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης µεταξύ των ενδιαφεροµένων µερών και θα διευκόλυνε 
την ανταλλαγή προειδοποιήσεων. 

Προσαρτάται αντίγραφο της αξιολόγησης των επιπτώσεων του ΕΠΠΥΖΣ. 

ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Σύνοψη της προτεινόµενης δράσης 

Η προτεινόµενη δράση έχει ως στόχο να βοηθήσει τα κράτη µέλη στην ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά µε τις απειλές που αντιµετωπίζουν, τις κοινές τους αδυναµίες, καθώς 
και τα ενδεδειγµένα µέτρα και στρατηγικές για τον περιορισµό των κινδύνων µε σκοπό την 
προστασία των υποδοµών ζωτικής σηµασίας. 

Νοµική βάση 

Το άρθρο 308 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και το άρθρο 203 
της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας αποτελούν τη 
νοµική βάση της πρότασης. 

Αρχή της επικουρικότητας 

Εφαρµόζεται η αρχή της επικουρικότητας, εφόσον η πρόταση δεν εµπίπτει στην 
αποκλειστική αρµοδιότητα της Κοινότητας. 

Οι στόχοι της πρότασης δεν µπορούν να υλοποιηθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη για τους 
ακόλουθους λόγους: 

∆εδοµένου ότι τα µέτρα που προκύπτουν από την παρούσα πρόταση δεν µπορούν να 
υλοποιηθούν από τα επιµέρους κράτη µέλη της ΕΕ, τηρείται η αρχή της επικουρικότητας και, 
ως εκ τούτου, τα εν λόγω µέτρα πρέπει να ληφθούν σε επίπεδο ΕΕ. 

Παρά το γεγονός ότι κάθε κράτος µέλος είναι υπεύθυνο για την προστασία των υποδοµών 
ζωτικής σηµασίας που υπάγονται στη δικαιοδοσία του, είναι προφανές ότι µόνο σε επίπεδο 
ΕΕ θα µπορούσε να υλοποιηθεί µια πλατφόρµα διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών, η 
οποία θα καλύπτει ολόκληρη την ΕΕ και θα εξασφαλίζει τη διάθεση των πληροφοριών σε 
όλα τα κράτη µέλη που θα τις χρειάζονταν. 
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Με την κοινοτική δράση οι στόχοι της πρότασης θα υλοποιηθούν καλύτερα για τους 
ακόλουθους λόγους: 

Κανένα κράτος µέλος δεν µπορεί µόνο του να διασφαλίσει την πανευρωπαϊκή ανταλλαγή 
πληροφοριών ή έγκαιρων προειδοποιήσεων. Είναι συνεπώς σαφές το γεγονός ότι η λήψη 
µέτρων σε επίπεδο ΕΕ προσδίδει την προστιθέµενη αξία του συντονισµού των 
πληροφοριακών στοιχείων τα οποία θα µπορούσαν ενδεχοµένως να είναι διαθέσιµα αλλά δεν 
κοινοποιούνται σε άλλους ενδιαφερόµενους. 

Μόνο µια ευρωπαϊκή προσέγγιση µπορεί να διασφαλίσει την ισότιµη µεταχείριση µεταξύ των 
κρατών µελών που επιθυµούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες, τη συνεργασία που δεν 
επιβάλλει διακρίσεις γεωγραφικού χαρακτήρα µεταξύ κρατών µελών και την ορθή διαβίβαση 
των πληροφοριών σε εκείνους που επιθυµούν να τις λάβουν. 

Υπάρχει άµεση σύνδεση µεταξύ της ευρωπαϊκής διατοµεακής συνεργασίας και της εθνικής 
ασφάλειας και προστασίας. Στον σηµερινό κόσµο των διασυνοριακών και τοµεακών 
αλληλεξαρτήσεων, τόσο από γεωγραφική όσο και από διατοµεακή άποψη, τα κράτη µέλη 
δύνανται να προσφέρουν υπηρεσίες σε άλλα κράτη µέλη ή να επηρεάζουν την παροχή 
υπηρεσιών σε άλλα κράτη µέλη. Το γεγονός ότι ένα κράτος µέλος δεν παρέσχε επαρκή 
προστασία στις υποδοµές που βρίσκονται στο έδαφός του, υπάρχει κίνδυνος να επηρεάσει 
δυσµενώς ένα άλλο κράτος µέλος. 

Ο αριθµός των υποδοµών ευρωπαϊκής κλίµακας αυξάνεται διαρκώς, γεγονός που σηµαίνει 
ότι µια αµιγώς εθνική προσέγγιση είναι ανεπαρκής. Είναι σαφές ότι απαιτείται η λήψη 
µέτρων για την αντιµετώπιση ευρέος φάσµατος απειλών για τις ευρωπαϊκές υποδοµές 
ζωτικής σηµασίας. 

Η πρόταση είναι εποµένως σύµφωνη µε την αρχή της επικουρικότητας. 

Αρχή της αναλογικότητας 

Η πρόταση είναι σύµφωνη µε την αρχή της αναλογικότητας για τους λόγους που αναλύονται 
στη συνέχεια. 

Η παρούσα πρόταση αρκείται σε ό,τι είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων 
συνεργασίας των κρατών µελών στον τοµέα αυτό, ιδίως καθόσον τα κράτη µέλη είναι 
πρόθυµα να συµµετάσχουν. Η προτεινόµενη δράση παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη µέλη 
που δεν επιθυµούν να συµµετάσχουν στο ∆ΠΥΖΣ να µην χρησιµοποιήσουν το εν λόγω 
σύστηµα. 

Σε σύγκριση µε τα οφέλη, το ∆ΠΥΖΣ δεν θα έχει σηµαντικές δηµοσιονοµικές επιπτώσεις είτε 
στον προϋπολογισµό κρατών µελών είτε σε εκείνον Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγµα, οι 
δαπάνες συντήρησης θα είναι της τάξης των 550.000 € ετησίως, ενώ το κόστος των 
συµβάντων τα οποία το ∆ΠΥΖΣ θα µπορούσε να αποτρέψει ή να περιορίσει είναι πολύ 
µεγαλύτερο.  

Επιλογή µέσων 

Προτεινόµενο µέσο: απόφαση του Συµβουλίου. 

Άλλες νοµικές πράξεις δεν θα ήταν κατάλληλες για τους ακόλουθους λόγους: 
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Για να καταστεί το πρωτότυπο του ∆ΠΥΖΣ πλήρως λειτουργικό και διαθέσιµο σε όλα τα 
κράτη µέλη της ΕΕ, απαιτείται η ύπαρξη νοµικής βάσης. ∆εδοµένου ότι το αντικείµενο της 
παρούσας νοµικής πράξης είναι συγκεκριµένο και όχι γενικού χαρακτήρα, η έκδοση 
απόφασης του Συµβουλίου αποτελεί το πλέον κατάλληλο µέσο για να επιτευχθεί ο εν λόγω 
στόχος και, παράλληλα, να υποχρεωθούν οι χρήστες του συστήµατος (τα κράτη µέλη και η 
Επιτροπή) να τηρούν τον ενδεχοµένως εµπιστευτικό χαρακτήρα των ανταλλασσόµενων 
πληροφοριών. 

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Η δηµοσιονοµική επίπτωση υπολογίζεται στο προσαρτώµενο δηµοσιονοµικό δελτίο. Το 
πρόγραµµα “Πρόληψη, ετοιµότητα και διαχείριση των συνεπειών της τροµοκρατίας και 
άλλων κινδύνων που συνδέονται µε την ασφάλεια” για την περίοδο 2007-2013 θα 
διαδραµατίσει κάποιο ρόλο στην εφαρµογή της παρούσας απόφασης. 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Προσοµοίωση, δοκιµαστική φάση και µεταβατική περίοδος 

Υπήρξε ή θα υπάρξει προσοµοίωση ή πιλοτική φάση για την πρόταση. 

Ρήτρα επανεξέτασης/αναθεώρησης/λήξης ισχύος 

Η πρόταση περιλαµβάνει ρήτρα επανεξέτασης. 

Η πρόταση περιέχει ρήτρα αναθεώρησης. 
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2008/0200 (CNS) 

Πρόταση 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για δίκτυο προειδοποίησης σχετικά µε τις υποδοµές ζωτικής σηµασίας (∆ΠΥΖΣ) 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 
308, 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας, και ιδίως το 
άρθρο 203, 

την πρόταση της Επιτροπής1, 

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου2, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου σχετικά µε την “Πρόληψη, ετοιµότητα και 
αντιµετώπιση των τροµοκρατικών επιθέσεων” και το “Πρόγραµµα αλληλεγγύης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των συνεπειών 
των τροµοκρατικών απειλών και επιθέσεων”, το οποίο εξέδωσε το Συµβούλιο τον 
∆εκέµβριο του 2004, υιοθετούσαν την 
πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει ένα πρόγραµµα για την προστασία 
των υποδοµών ζωτικής σηµασίας και συµφωνούσαν µε τη δηµιουργία από την 
Επιτροπή ενός ∆ΠΥΖΣ3. 

(2) Το Νοέµβριο του 2005, η Επιτροπή εξέδωσε την πράσινη βίβλο για το ευρωπαϊκό 
πρόγραµµα προστασίας των υποδοµών ζωτικής σηµασίας (ΕΠΠΥΖΣ), η οποία 
περιλάµβανε εναλλακτικές προτάσεις πολιτικής σχετικά µε τον τρόπο δηµιουργίας 
των ΕΠΠΥΖΣκαι ∆ΠΥΖΣ από την Επιτροπή. Τα αποτελέσµατα της διαβούλευσης για 
την πράσινη βίβλο επιβεβαίωσαν το ενδιαφέρον της πλειοψηφίας των κρατών µελών 
για τη δηµιουργία ∆ΠΥΖΣ. 

(3) Το ∆εκέµβριο του 2006, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση για το ΕΠΠΥΖΣ4, στην 
οποία εξήγγειλε ότι το ∆ΠΥΖΣ θα αποτελούσε το αντικείµενο χωριστής πρότασης της 
Επιτροπής και θα παρείχε το πλαίσιο για την ασφαλή ανταλλαγή των βέλτιστων 
πρακτικών. 

                                                 
1 ΕΕ C , , σ. . 
2 ΕΕ C , , σ. . 
3 14894/04. 
4 COM(2006) 786 τελικό. 
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(4) Ορισµένα περιστατικά που σχετίζονται µε υποδοµές ζωτικής σηµασίας στην Ευρώπη, 
όπως για παράδειγµα η πανευρωπαϊκή διακοπή ρεύµατος το 2006, κατέδειξαν την 
αναγκαιότητα καλύτερης και αποτελεσµατικότερης ανταλλαγής πληροφοριών, µε 
σκοπό την πρόληψη ανάλογων περιστατικών ή τον περιορισµό της έκτασής τους. 

(5) Είναι σκόπιµο να καθιερωθεί ένα σύστηµα πληροφόρησης που θα επιτρέπει στα 
κράτη µέλη και στην Επιτροπή να ανταλλάσσουν πληροφορίες και προειδοποιήσεις 
στον τοµέα της προστασίας των υποδοµών ζωτικής σηµασίας (ΠΥΖΣ), να εντείνουν 
το διάλογο για την ΠΥΖΣ και να συµβάλουν στην προώθηση της ενσωµάτωσης και 
του αποτελεσµατικότερου συντονισµού των διάσπαρτων σε εθνική κλίµακα και 
κατακερµατισµένων ερευνητικών προγραµµάτων ΠΥΖΣ. 

(6) Το ∆ΠΥΖΣ αναµένεται να συµβάλει στη βελτίωση της ΠΥΖΣ στην ΕΕ, παρέχοντας 
ένα σύστηµα πληροφόρησης που θα µπορούσε να διευκολύνει την συνεργασία των 
κρατών µελών και να προσφέρει µια αποτελεσµατική και ταχεία εναλλακτική µέθοδο 
αντί των χρονοβόρων µεθόδων αναζήτησης πληροφοριών σχετικά µε τις υποδοµές 
ζωτικής σηµασίας στην Κοινότητα. 

(7) Ειδικότερα, το ∆ΠΥΖΣ αναµένεται να προωθήσει την ανάπτυξη κατάλληλων µέτρων 
µε στόχο τη διευκόλυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, καθώς και να 
αποτελέσει ένα µέσο ασφαλούς διαβίβασης στοιχείων για τις άµεσες απειλές και 
προειδοποιήσεων. 

(8) Το ∆ΠΥΖΣ πρέπει να αποφεύγει τις αλληλεπικαλύψεις και να λαµβάνει υπόψη τα 
χαρακτηριστικά, την πραγµατογνωµοσύνη, τους τρόπους λειτουργίας και τους τοµείς 
αρµοδιότητας καθενός από τα υφιστάµενα τοµεακά συστήµατα έγκαιρης 
προειδοποίησης (ΣΕΠ). 

(9) Με την πάροδο των ετών, η Επιτροπή έχει αναπτύξει την επιχειρησιακή ικανότητα 
παρέµβασης σε ένα ευρύ φάσµα καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, µε την εφαρµογή 
πολλών ΣΕΠ τοµεακού χαρακτήρα, τα οποία προορίζονται για ειδικές υπηρεσίες εντός 
της ΕΕ. Εντούτοις, τα υφιστάµενα ΣΕΠ δεν παρέχουν µια λειτουργία ΠΥΖΣ, 
προσβάσιµη σε ευρύτερο φάσµα ενδιαφεροµένων φορέων, πέραν των φορέων 
συγκεκριµένων τοµέων ή υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. 

(10) Λόγω της αλληλεξάρτησης των υποδοµών ζωτικής σηµασίας και των ποικίλλων 
επιπέδων ΠΥΖΣ στα κράτη µέλη, η δηµιουργία ενός οριζόντιου και πολυτοµεακού 
κοινοτικού µέσου για την ανταλλαγή πληροφοριών και προειδοποιήσεων σχετικά µε 
την ΠΥΖΣ αναµένεται να ενισχύσει την ασφάλεια των πολιτών. 

(11) Λαµβάνοντας υπόψη τη µελλοντική διαθεσιµότητα του δικτύου επικοινωνιών S-
TESTA (∆ιευρωπαϊκές Υπηρεσίες Τηλεµατικής µεταξύ ∆ιοικήσεων) ή οποιουδήποτε 
άλλου χρησιµοποιούµενου από την Επιτροπή ασφαλούς δικτύου, η Επιτροπή πρέπει 
να αποφασίσει για την πλέον κατάλληλη τεχνολογική πλατφόρµα για το ∆ΠΥΖΣ και 
να υποχρεώσει τους τελικούς χρήστες να συµµορφώνονται µε τις τεχνικές απαιτήσεις 
τις οποίες έχει θεσπίσει. 

(12) Για την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των ενδιαφεροµένων µερών σχετικά µε την 
ΠΥΖΣ, απαιτείται µία σχέση εµπιστοσύνης, κατά τρόπο που οι εµπιστευτικές ή 
ευαίσθητες πληροφορίες που έχουν ανταλλαγεί οικειοθελώς να µη γνωστοποιούνται 
στο κοινό, τα δε ευαίσθητα δεδοµένα να προστατεύονται επαρκώς. 
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(13) Η πρόσβαση στο ∆ΠΥΖΣ πρέπει να περιορίζεται σε εξουσιοδοτηµένους χρήστες 
σύµφωνα µε τους καθιερωµένους όρους, διαδικασίες και µέτρα ασφαλείας. Ενώ στα 
κράτη µέλη η πρόσβαση θα πρέπει να περιορίζεται στις αρµόδιες εθνικές αρχές, στην 
Επιτροπή η πρόσβαση πρέπει να περιορίζεται στις αρµόδιες υπηρεσίες. 

(14) Οι δαπάνες που προκύπτουν από τη λειτουργία του ∆ΠΥΖΣ σε κοινοτική κλίµακα 
πρέπει να καλύπτονται από κοινοτικούς πόρους και/ ή από σχετικά κοινοτικά 
προγράµµατα. 

(15) Οι δαπάνες που προκύπτουν από τη λειτουργία του ∆ΠΥΖΣ σε εθνική κλίµακα πρέπει 
να καλύπτονται από τα ίδια τα κράτη µέλη, εκτός αν άλλως προβλέπεται βάσει 
κοινοτικών ρυθµίσεων. 

(16) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι της προβλεπόµενης δράσης, και συγκεκριµένα η ασφαλής και 
ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των κρατών µελών, δεν είναι δυνατόν να 
επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη και συνεπώς, λόγω των αποτελεσµάτων της 
προβλεπόµενης δράσης, µπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η 
Κοινότητα ενδέχεται να λάβει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, 
όπως ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 
όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών. 

(17) Η παρούσα απόφαση συνάδει µε τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τηρεί τις αρχές που 
αναγνωρίζονται, ιδίως, στον Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, 

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1 
Αντικείµενο 

Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται ένα σύστηµα ασφαλούς πληροφόρησης, επικοινωνίας 
και προειδοποίησης - το δίκτυο προειδοποίησης σχετικά µε τις υποδοµές ζωτικής σηµασίας 
(∆ΠΥΖΣ) – προκειµένου να βοηθηθούν τα κράτη µέλη στην ανταλλαγή πληροφοριών 
σχετικά µε τις απειλές που αντιµετωπίζουν, τις κοινές τους αδυναµίες, καθώς και τα 
ενδεδειγµένα µέτρα και στρατηγικές για τον περιορισµό των σχετικών µε την ΠΥΖΣ 
κινδύνων. 

Άρθρο 2 
Ορισµοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, εφαρµόζονται οι ακόλουθοι ορισµοί: 

ως “υποδοµές ζωτικής σηµασίας” νοούνται τα περιουσιακά στοιχεία, συστήµατα ή µέρη 
αυτών που βρίσκονται σε κράτη µέλη της ΕΕ και τα οποία είναι ουσιώδη για τη διατήρηση 
των λειτουργιών ζωτικής σηµασίας της κοινωνίας, της υγείας, της ασφάλειας, της 
προστασίας, της οικονοµικής και κοινωνικής ευπραγίας των µελών της, και των οποίων η 
διακοπή λειτουργίας ή η καταστροφή θα είχε σοβαρές επιπτώσεις σε κράτος µέλος επειδή δεν 
κατέστη δυνατή η διατήρηση των λειτουργιών αυτών· 
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ως “συµµετέχοντα κράτη µέλη” νοούνται τα κράτη µέλη που έχουν υπογράψει το µνηµόνιο 
συµφωνίας µε την Επιτροπή· 

ως “υπεύθυνος ∆ΠΥΖΣ” νοείται το σηµείο επαφής του ενδιαφερόµενου κράτους µέλους ή 
της Επιτροπής, το οποίο διασφαλίζει την ορθή χρησιµοποίηση του ∆ΠΥΖΣ και την 
συµµόρφωση προς τις κατευθυντήριες γραµµές χρήσης στο εν λόγω κράτος µέλος ή στην 
Επιτροπή· 

ως "απειλή" νοείται κάθε ένδειξη, περίσταση ή συµβάν που είναι δυνατόν να βλάψει ή να 
καταστρέψει υποδοµή ζωτικής σηµασίας ή οποιοδήποτε στοιχείο αυτής. 

Άρθρο 3 
Συµµετοχή 

Η συµµετοχή στο ∆ΠΥΖΣ και η χρήση του είναι ανοικτές σε όλα τα κράτη µέλη. Η 
συµµετοχή στο ∆ΠΥΖΣ προϋποθέτει την υπογραφή µνηµονίου συµφωνίας που θα 
περιλαµβάνει τις τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές ασφαλείας που ισχύουν για το 
∆ΠΥΖΣ, καθώς και πληροφορίες για τους τόπους που θα συνδεθούν µε το ∆ΠΥΖΣ. 

Άρθρο 4 
Λειτουργικές δυνατότητες 

(1) Το ∆ΠΥΖΣ επιτελεί τις ακόλουθες δύο λειτουργίες: 

α) λειτουργία ηλεκτρονικού φόρουµ για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε 
τη ΠΥΖΣ· 

β) λειτουργία έγκαιρης προειδοποίησης που επιτρέπει στα συµµετέχοντα κράτη 
µέλη και στην Επιτροπή να προειδοποιούν για άµεσους κινδύνους και απειλές 
για τις υποδοµές ζωτικής σηµασίας. 

(2) Το ηλεκτρονικό φόρουµ αποτελείται από σταθερούς και δυναµικούς χώρους. 

Οι σταθεροί χώροι περιλαµβάνονται στο σύστηµα σε µόνιµη βάση. Μολονότι το περιεχόµενό 
τους ενδέχεται να προσαρµοστεί, οι χώροι αυτοί δεν δύνανται να αφαιρεθούν, να 
µετονοµαστούν ή να προστεθούν νέοι χώροι. Το παράρτηµα Ι περιλαµβάνει κατάλογο των 
σταθερών χώρων. 

Οι δυναµικοί χώροι δηµιουργούνται κατόπιν σχετικού αιτήµατος και εξυπηρετούν 
συγκεκριµένο σκοπό. Καταργούνται όταν εκπληρωθεί ο αρχικός τους στόχος. Το παράρτηµα 
ΙΙ περιλαµβάνει κατάλογο των δυναµικών χώρων που θα πρέπει να δηµιουργηθούν κατά την 
εγκατάσταση του ∆ΠΥΖΣ. 

Άρθρο 5 
Ο ρόλος των κρατών µελών  

(1) Τα συµµετέχοντα κράτη µέλη ορίζουν έναν υπεύθυνο ∆ΠΥΖΣ και κοινοποιούν τον εν 
λόγω ορισµό στην Επιτροπή. Ο υπεύθυνος ∆ΠΥΖΣ είναι αρµόδιος για την έγκριση ή 
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την απόρριψη της πρόσβασης στο ∆ΠΥΖΣ εντός του ενδιαφεροµένου κράτους 
µέλους. 

(2) Τα συµµετέχοντα κράτη µέλη παρέχουν πρόσβαση στο ∆ΠΥΖΣ σύµφωνα µε τις 
εγκριθείσες από την Επιτροπή κατευθυντήριες γραµµές. 

(3) Τα συµµετέχοντα κράτη µέλη παρέχουν και ενηµερώνουν τακτικά πληροφορίες 
κοινού ενδιαφέροντος ΕΕ σχετικά µε την ΠΥΖΣ. 

Άρθρο 6 
Ρόλος της Επιτροπής  

(1) Η Επιτροπή είναι αρµόδια για: 

α) την τεχνική ανάπτυξη και διαχείριση του ∆ΠΥΖΣ, συµπεριλαµβανοµένης της 
δοµής ΤΠ του εν λόγω δικτύου, καθώς και των στοιχείων για την ανταλλαγή 
πληροφοριών· 

β) τη θέσπιση γενικών κατευθύνσεων σχετικά µε τους όρους χρήσης του 
συστήµατος, µεταξύ άλλων της εµπιστευτικότητας, της διαβίβασης, της 
αποθήκευσης, της ταξινόµησης και της διαγραφής πληροφοριών. Η Επιτροπή 
καθορίζει επίσης τους όρους και τις διαδικασίες για την παροχή πλήρους ή 
επιλεκτικής πρόσβασης στο ∆ΠΥΖΣ. 

(2) Η Επιτροπή ορίζει τον υπεύθυνο ∆ΠΥΖΣ, που είναι αρµόδιος για την έγκριση ή την 
απόρριψη της πρόσβασης στο ∆ΠΥΖΣ στο πλαίσιο της Επιτροπής. 

(3) Η Επιτροπή παρέχει και ενηµερώνει τακτικά πληροφορίες κοινού ενδιαφέροντος ΕΕ 
σχετικά µε την ΠΥΖΣ. 

Άρθρο 7 
Ασφάλεια 

(1) Το ∆ΠΥΖΣ αποτελεί ένα ασφαλές, διαβαθµισµένο σύστηµα και µπορεί να 
διαχειρίζεται πληροφορίες µέχρι το επίπεδο RESTREINT UE. 

Η Επιτροπή αποφασίζει για την πλέον κατάλληλη τεχνολογική πλατφόρµα για το ∆ΠΥΖΣ και 
οι χρήστες πληρούν τις καθορισθείσες από την Επιτροπή τεχνικές απαιτήσεις. 

H διαβάθµιση ασφαλείας του ∆ΠΥΖΣ αναπροσαρµόζεται κατά περίπτωση. 

(2) Τα δικαιώµατα των χρηστών τα σχετικά µε την πρόσβαση σε έγγραφα παρέχονται µε 
βάση την “ανάγκη να γνωρίζουν” και πρέπει ανά πάσα στιγµή να τηρούνται οι 
συγκεκριµένες οδηγίες του συντάκτη σχετικά µε την προστασία και τη διανοµή του 
εγγράφου. 

(3) Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ασφαλείας ώστε: 

(α) να εµποδίζουν την πρόσβαση µη εξουσιοδοτηµένων προσώπων στο ∆ΠΥΖΣ· 
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(β) να διασφαλίζουν ότι, κατά τη χρήση του ∆ΠΥΖΣ, τα εξουσιοδοτηµένα 
πρόσωπα έχουν πρόσβαση µόνο στα δεδοµένα που εµπίπτουν στον τοµέα της 
αρµοδιότητάς τους· 

(γ) να εµποδίζουν τη δυνατότητα ανάγνωσης, αντιγραφής, τροποποίησης ή 
διαγραφής των πληροφοριών που περιέχονται στο δίκτυο από µη 
εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα. 

(4) Η µεταφόρτωση πληροφοριών στο ∆ΠΥΖΣ δεν επηρεάζει το καθεστώς κυριότητας 
των εν λόγω πληροφοριών. Οι εξουσιοδοτηµένοι χρήστες παραµένουν αποκλειστικά 
υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που παρέχουν και µεριµνούν ώστε το περιεχόµενό τους 
να συνάδει πλήρως µε την ισχύουσα κοινοτική και εθνική νοµοθεσία. 

Άρθρο 8 
Κατευθυντήριες γραµµές χρήσης 

Η Επιτροπή εκπονεί και ενηµερώνει τακτικά τις κατευθυντήριες γραµµές χρήσης, οι οποίες 
περιλαµβάνουν λεπτοµερώς τις λειτουργικές δυνατότητες και ρόλους του ∆ΠΥΖΣ. 

Άρθρο 9 
Έξοδα 

Τα έξοδα που συνεπάγεται η εκµετάλλευση, η συντήρηση και η κεντρική λειτουργία του 
∆ΠΥΖΣ βαρύνουν τον κοινοτικό προϋπολογισµό. Τα έξοδα σχετικά µε την πρόσβαση των 
χρηστών στο ∆ΠΥΖΣ στα συµµετέχοντα κράτη µέλη βαρύνουν τα εν λόγω κράτη µέλη. 

Άρθρο 10 
Επανεξέταση 

Η Επιτροπή επανεξετάζει και αξιολογεί τη λειτουργία του ∆ΠΥΖΣ κάθε τρία έτη και 
υποβάλλει τακτικές εκθέσεις στα κράτη µέλη. 

Στην πρώτη έκθεση, η οποία υποβάλλεται εντός τριών ετών µετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας απόφασης, εντοπίζονται ιδίως τα στοιχεία του κοινοτικού δικτύου, τα οποία 
χρήζουν βελτίωσης ή προσαρµογής. Περιλαµβάνει επίσης κάθε πρόταση που η Επιτροπή 
θεωρεί απαραίτητη για την τροποποίηση ή την προσαρµογή της παρούσας απόφασης. 

Άρθρο 11 
Ηµεροµηνία εφαρµογής 

Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται από τις 1 Ιανουαρίου 2009. 

Άρθρο 12 
Αποδέκτες 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη. 
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Βρυξέλλες, […] 

 Για το Συµβούλιο 
 Ο Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ ∆ΠΥΖΣ 

Οι σταθεροί χώροι που αναφέρονται στο άρθρο 4 είναι οι ακόλουθοι: 

(1) οι χώροι «κράτη µέλη», που παρέχουν τη δυνατότητα σε κάθε κράτος µέλος που 
συµµετέχει να δηµιουργήσει το δικό του χώρο στη δικτυακή πύλη ∆ΠΥΖΣ. Η 
οργάνωση, η διοίκηση και το περιεχόµενο του χώρου αυτού θα εµπίπτουν στην 
αποκλειστική αρµοδιότητα των κρατών µελών. Στο χώρο αυτό θα έχουν πρόσβαση 
µόνο χρήστες από το συγκεκριµένο κράτος µέλος· 

(2) οι τοµεακοί χώροι που αντιστοιχούν σε 11 χωριστούς κλάδους: χηµική βιοµηχανία· 
ενέργεια· χρηµατοοικονοµικά· τρόφιµα· υγεία· ΤΠΕ· βιοµηχανία του κύκλου του 
πυρηνικού καυσίµου· ερευνητικές εγκαταστάσεις, διάστηµα, µεταφορές· και νερό. Θα 
προβλεφθεί επίσης ένας διατοµεακός επιµέρους χώρος για γενικά θέµατα και 
ζητήµατα που αφορούν πολλούς τοµείς. 

(3) ο χώρος «υπεύθυνοι ∆ΠΥΖΣ», που χρησιµεύει ως πλαίσιο στρατηγικού συντονισµού 
και συνεργασίας µε σκοπό την προώθηση και ενίσχυση των εργασιών και της 
επικοινωνίας σχετικά µε την προστασία των υποδοµών ζωτικής σηµασίας. Στο χώρο 
αυτό θα έχουν πρόσβαση µόνο οι αρµόδιοι ∆ΠΥΖΣ· 

(4) ο χώρος «εξωτερική συνεργασία της ΕΕ», που επικεντρώνεται στην ευαισθητοποίηση 
σε ό,τι αφορά την εξωτερική συνεργασία στους τοµείς της προστασίας των υποδοµών 
ζωτικής σηµασίας και σε ό,τι αφορά τα πρότυπα προστασίας των υποδοµών ζωτικής 
σηµασίας εκτός της ΕΕ· 

(5) κατάλογος επαφών, για τη διευκόλυνση της αναζήτησης στοιχείων άλλων χρηστών 
∆ΠΥΖΣ ή εµπειρογνωµόνων σε θέµατα προστασίας υποδοµών ζωτικής σηµασίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ ∆ΠΥΖΣ 

Οι δυναµικοί χώροι που αναφέρονται στο άρθρο 4 είναι οι ακόλουθοι: 

(1) ο χώρος «οµάδες εµπειρογνωµόνων», που προορίζεται να παράσχει στήριξη στο έργο 
των οµάδων εµπειρογνωµόνων σε θέµατα ΠΥΖΣ· 

(2) ο χώρος «σχέδια», που περιλαµβάνει πληροφορίες για τα χρηµατοδοτούµενα από την 
Επιτροπή σχέδια· 

(3) οι χώροι «προειδοποίηση», που µπορούν να δηµιουργηθούν σε περίπτωση που το 
σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης (ΣΕΠ) απευθύνει προειδοποίηση και θα 
αποτελέσουν το δίαυλο επικοινωνίας στο πλαίσιο των σχετικών µε την ΠΥΖΣ 
δραστηριοτήτων 

(4) Ο χώρος «ειδικά θέµατα», που προορίζεται για συγκεκριµένα ζητήµατα.
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 

1. ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: 

Απόφαση του Συµβουλίου σχετικά µε τη δηµιουργία δικτύου προειδοποίησης για τις 
υποδοµές ζωτικής σηµασίας (∆ΠΥΖΣ) 

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ∆Β∆/ΠΒ∆ 

∆ραστηριότητα 18.05: ασφάλεια και προστασία των ελευθεριών 

Στόχος 2: προστασία των υποδοµών ζωτικής σηµασίας 

3. ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

3.1. Γραµµές προϋπολογισµού (επιχειρησιακές γραµµές και συναφείς γραµµές 
τεχνικής και διοικητικής βοήθειας (πρώην γραµµές Β..Α) 
συµπεριλαµβανοµένων των ονοµασιών τους: 

Γραµµή του προϋπολογισµού: 18.050800 

Κεφάλαιο: Πρόληψη, ετοιµότητα και διαχείριση των συνεπειών της τροµοκρατίας 

3.2. ∆ιάρκεια της δράσης και των δηµοσιονοµικών επιπτώσεων: 

Από το 2009 και µετά 

3.3. ∆ηµοσιονοµικά χαρακτηριστικά: 

Γραµµή 
προϋπο-
λογισµού 

Είδος δαπάνης Nέα Συνεισφορά 
ΕΖΕΣ 

Συνεισφορές 
υποψηφίων 
χωρών 

Τοµέας 
δηµοσιονοµι-

κών 
προοπτικών 

18.0508
00 

 
ΜΥ∆ 

∆ιαχωρ.5 
 

ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 3A 

                                                 
5 ∆ιαχωριζόµενες πιστώσεις 
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4. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΡΩΝ 

4.1. ∆ηµοσιονοµικοί πόροι 

4.1.1. Ανακεφαλαιωτικός πίνακας των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων (ΠΑΥ) και των 
πιστώσεων πληρωµών (ΠΠ) 

εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

Eίδος δαπάνης 
Τµήµα 
αριθ. 

  

2009 

 

2010

 

2011

 

2012 

 

2013 

 

Σύνολο 

Λειτουργικές δαπάνες6        
Πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων (ΠΑΥ) 8.1. α 0,95 0,55 0,55 0,55 0,55 3,15 

Πιστώσεις πληρωµών (ΠΠ)  β 0,95 0,55 0,55 0,55 0,55 3,15 

∆ιοικητικές δαπάνες περιλαµβανόµενες στο ποσό αναφοράς7 
 

   

Τεχνική και διοικητική 
βοήθεια (Μ∆Π) 8.2.4. γ µ.δ. µ.δ. µ.δ. µ.δ. µ.δ. µ.δ. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ       

Πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων 

 α+γ 0,95 0,55 0,55 0,55 0,55 3,15 

Πιστώσεις πληρωµών  β+γ 0,95 0,55 0,55 0,55 0,55 3,15 

∆ιοικητικές δαπάνες µη περιλαµβανόµενες στο ποσό αναφοράς8 
 

 

Ανθρώπινοι πόροι και 
συναφείς δαπάνες (Μ∆Π) 8.2.5. δ 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,585 

∆ιοικητικές δαπάνες, εκτός 
ανθρώπινων πόρων και 
συναφών δαπανών, µη 
περιλαµβανόµενες στο ποσό 
αναφοράς (Μ∆Π) 

8.2.6. ε 

0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,075 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΥ, 
περιλαµβανοµένων των 
δαπανών για ανθρώπινους 
πόρους 

 α+γ
+δ
+ε 

1,082 0,682 0,682 0,682 3,81 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΠ, 
περιλαµβανοµένων των 
δαπανών για ανθρώπινους 
πόρους 

 β+γ
+δ
+ε 

1,082 0,682 0,682 0,682 3,81 

                                                 
6 ∆απάνες εκτός κεφαλαίου xx 01 του σχετικού τίτλου xx. 
7 ∆απάνες του άρθρου xx 01 04 του τίτλου xx 
8 ∆απάνες του κεφαλαίου xx 01 εκτός των δαπανών των άρθρων xx 01 04 ή xx 01 05. 
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4.1.2. Συµβατότητα µε τον δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό 

⌧ Η πρόταση είναι συµβατή µε τον ισχύοντα δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό. 

 Η πρόταση απαιτεί επαναπρογραµµατισµό του σχετικού τοµέα των 
δηµοσιονοµικών προοπτικών. 

 Η πρόταση ενδέχεται να απαιτήσει την εφαρµογή των διατάξεων της 
διοργανικής συµφωνίας9 (σχετικά µε το µέσο ευελιξίας ή µε την αναθεώρηση 
των δηµοσιονοµικών προοπτικών). 

4.1.3. ∆ηµοσιονοµικές επιπτώσεις στα έσοδα 

⌧ Η πρόταση δεν έχει δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στα έσοδα 

 Η πρόταση έχει δηµοσιονοµική επίπτωση — η επίπτωση στα έσοδα είναι η 
ακόλουθη: 

4.2. Ανθρώπινοι πόροι σε ΙΠΑ (περιλαµβανοµένων των µονίµων υπαλλήλων και του 
έκτακτου και εξωτερικού προσωπικού) — βλέπε λεπτοµέρειες στο σηµείο 8.2.1. 

Ετήσιες ανάγκες 
 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

Σύνολο ανθρώπινων 
πόρων 

1 1 1 1 1 

5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

5.1. Ανάγκη που πρέπει να καλυφθεί βραχυπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα 

Το ∆ΠΥΖΣ έχει ως ειδικό στόχο να διευκολύνει τον συντονισµό και τη συνεργασία, σε 
επίπεδο ΕΕ, στον τοµέα της πληροφόρησης για την προστασία της υποδοµής ζωτικής 
σηµασίας. Το σηµαντικότερο είναι ότι θα πρέπει να διασφαλίζει την ασφαλή και 
διαρθρωµένη ανταλλαγή πληροφοριών και, συνεπώς, να επιτρέπει την ταχεία και 
αποτελεσµατική ενηµέρωση των χρηστών του σχετικά µε τις βέλτιστες πρακτικές σε άλλα 
κράτη µέλη της ΕΕ, καθώς και να διευκολύνει τα κράτη µέλη να κάνουν χρήση του 
συστήµατος έγκαιρης προειδοποίησης για την ΠΥΖΣ. 

5.2. Προστιθέµενη αξία της κοινοτικής συµµετοχής, συνέπεια µεταξύ της πρότασης 
και των άλλων δηµοσιονοµικών µέσων, δυνατότητα συνέργειας 

Παρά το γεγονός ότι κάθε κράτος µέλος έχει την ευθύνη για την προστασία της υποδοµής 
ζωτικής σηµασίας που εµπίπτει στη δικαιοδοσία του, είναι προφανές ότι µία πλατφόρµα, σε 
επίπεδο ολόκληρης της ΕΕ καθώς και σε διασυνοριακό επίπεδο, για την ανταλλαγή 
πληροφοριών, µε την οποία θα διασφαλίζεται η διάθεση των πληροφοριών σε όλα τα κράτη 
µέλη στα οποία θα µπορούσαν να χρησιµεύσουν, µπορεί να δηµιουργηθεί µόνο σε κλίµακα 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κανένα κράτος µέλος δεν µπορεί µόνο του να εξασφαλίσει την 
πανευρωπαϊκή ανταλλαγή πληροφοριών ή την ανταλλαγή µηνυµάτων έγκαιρης 

                                                 
9 Βλέπε σηµεία 19 και 24 της διοργανικής συµφωνίας. 
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προειδοποίησης. Είναι συνεπώς σαφές το γεγονός ότι οι ενέργειες σε επίπεδο ΕΕ παράγουν 
προστιθέµενη αξία από άποψη συντονισµού των πληροφοριακών στοιχείων που θα 
µπορούσαν ενδεχοµένως να είναι ήδη διαθέσιµα αλλά δεν κοινοποιούνται σε άλλους 
ενδιαφερόµενους. Μόνο µια ευρωπαϊκή προσέγγιση µπορεί να διασφαλίσει την ισότιµη 
µεταχείριση µεταξύ των κρατών µελών που επιθυµούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες, τη 
συνεργασία που δεν επιβάλλει διακρίσεις γεωγραφικού χαρακτήρα µεταξύ κρατών µελών και 
την ορθή διαβίβαση των πληροφοριών σε εκείνους που επιθυµούν να τις λάβουν. 

5.3. Στόχοι, αναµενόµενα αποτελέσµατα και συναφείς δείκτες της πρότασης στο 
πλαίσιο της ∆Β∆ (διαχείριση βάσει δραστηριοτήτων) 

To ∆ΠΥΖΣ έχει ως ειδικό στόχο τον σχεδιασµό κατάλληλων µέτρων για τη διευκόλυνση της 
ασφαλούς ανταλλαγής των βέλτιστων πρακτικών και να χρησιµεύσει ως µέσο διαβίβασης 
στοιχείων σχετικών µε άµεσες απειλές και προειδοποιήσεις. Το σύστηµα αναµένεται ότι θα 
εξασφαλίζει την κατάλληλη πληροφόρηση των κατάλληλων προσώπων, την κατάλληλη 
στιγµή. 

Η δηµιουργία του ∆ΠΥΖΣ προβλεπόταν ήδη στην ανακοίνωση σχετικά µε το ευρωπαϊκό 
πρόγραµµα για την ΠΥΖΣ, ενώ το ίδιο το ∆ΠΥΖΣ αποτελεί, ως ηλεκτρονικό εργαλείο, έναν 
από τους επιχειρησιακούς στόχους του ΕΠΠΥΖΣ. Εντούτοις, ο επιχειρησιακός (επιµέρους) 
στόχος, στην επίτευξη του οποίου αποσκοπεί, µπορεί να περιγραφεί ως εξής: 

• η δηµιουργία ενός ηλεκτρονικού εργαλείου το οποίο θα διευκολύνει την µεταξύ κρατών 
µελών συνεργασία στο πλαίσιο της ΠΥΖΣ, θα προσφέρει µία αποτελεσµατική και ταχεία 
εναλλακτική λύση αντί των συχνά χρονοβόρων µεθόδων αναζήτησης πληροφοριών και θα 
παράσχει στα κράτη µέλη τη δυνατότητα άµεσης επικοινωνίας και µεταφόρτωσης των 
πληροφοριών τις οποίες θεωρούν χρήσιµες. 

5.4. Mέθοδος υλοποίησης (ενδεικτική) 

⌧ Κεντρική διαχείριση 

⌧ απευθείας από την Επιτροπή 

 έµµεσα µε ανάθεση σε: 

 εκτελεστικούς οργανισµούς 

 οργανισµούς που έχουν συσταθεί από τις Κοινότητες σύµφωνα µε 
το άρθρο 185 του δηµοσιονοµικού κανονισµού 

 εθνικούς δηµόσιους οργανισµούς/οργανισµούς µε αποστολή 
δηµόσιας υπηρεσίας 

 Επιµερισµένη ή αποκεντρωµένη διαχείριση 

 µε τα κράτη µέλη 

 µε τρίτες χώρες 

 Από κοινού διαχείριση µε διεθνείς οργανισµούς (να διευκρινιστεί) 
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Παρατηρήσεις: 

6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

6.1. Σύστηµα παρακολούθησης 

Για την εκτίµηση της επιτευχθείσας από το ∆ΠΥΖΣ προόδου θα πρέπει να χρησιµοποιούνται 
οι ακόλουθοι δείκτες: 

– ο αριθµός των κρατών µελών που συµµετέχουν στο σύστηµα ∆ΠΥΖΣ (για να θεωρηθεί το 
σύστηµα επιτυχές πρέπει να το χρησιµοποιούν τακτικά τουλάχιστον 20 κράτη µέλη)· 

– το επίπεδο εµπιστευτικότητας των πληροφοριών που ανταλλάσσονται (τα κράτη µέλη 
µεταφορτώνουν µόνο µη διαβαθµισµένες πληροφορίες ή µεταφορτώνονται και 
διαβαθµισµένες πληροφορίες;)· 

– οι σχετικές µε την ΠΥΖΣ οµάδες εµπειρογνωµόνων χρησιµοποιούν το ∆ΠΥΖΣ ως βασικό 
εργαλείο για την ανταλλαγή γνωµών προκειµένου να επιτύχουν τους στόχους τους (π.χ. 
ορισµός των κριτηρίων για τον εντοπισµό των υποδοµών ζωτικής σηµασίας σε 
συγκεκριµένους τοµείς); 

6.2. Αξιολόγηση 

6.2.1. Εκ των προτέρων αξιολόγηση 

Μετά το πέρας της δοκιµαστικής περιόδου (πρότυπο πειραµατικό σχέδιο ∆ΠΥΖΣ) το 2009, η 
Επιτροπή θα αποστείλει στις αρχές των κρατών µελών σύντοµα ερωτηµατολόγια 
προκειµένου να εκτιµήσει το βαθµό ικανοποίησής τους όσον αφορά το σύστηµα και ελέγξει 
κατά πόσο συµβάλλει στην επίτευξη των γενικών στόχων της πρωτοβουλίας ∆ΠΥΖΣ (και 
ενδεχοµένως θα προτείνει νέες λειτουργίες ή την κατάργηση εκείνων που δεν λειτουργούν 
ικανοποιητικά). 

Επιπλέον, έχει πραγµατοποιηθεί και επισυνάπτεται στην παρούσα πρόταση αξιολόγηση των 
επιπτώσεων. 

6.2.2. Μέτρα που ελήφθησαν µετά από ενδιάµεση/εκ των υστέρων αξιολόγηση (διδάγµατα 
από ανάλογες εµπειρίες του παρελθόντος) 

Οι βασικές ρυθµίσεις για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση πρέπει να εστιάζουν στην 
αρχή της “ικανοποίησης του πελάτη”.  

– Το λειτουργικό σύστηµα θα πρέπει ακολούθως να επανεξετάζεται από την Επιτροπή κάθε 
τρία έτη. Κατά την εν λόγω επανεξέταση η Επιτροπή βασίζεται στις γνωµοδοτήσεις των 
κρατών µελών, τις οποίες λαµβάνει µε την ευκαιρία των τακτικών συναντήσεων σηµείων 
επαφής για την προστασία των υποδοµών ζωτικής σηµασίας. 

6.2.3. Όροι και συχνότητα των µελλοντικών αξιολογήσεων 

Μετά τα πρώτα 3 έτη λειτουργίας του, το ∆ΠΥΖΣ αξιολογείται µε βάση τους δείκτες που 
απαριθµούνται στο σηµείο 6.1. 
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7. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ 

Η προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Κοινότητας και η καταπολέµηση της 
απάτης και των παρατυπιών αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας απόφασης. 

Ο διοικητικός έλεγχος των συµβάσεων και των πληρωµών θα αποτελεί ευθύνη της αρµόδιας 
υπηρεσίας της Επιτροπής. Κάθε πράξη χρηµατοδοτούµενη στο πλαίσιο της παρούσας 
απόφασης θα επιθεωρείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής, σε όλα τα στάδια του 
κύκλου των σχεδίων. Στην εν λόγω επιθεώρηση θα λαµβάνονται υπόψη οι συµβατικές 
υποχρεώσεις, καθώς και οι αρχές της ανάλυσης κόστους-ωφελείας και της χρηστής 
δηµοσιονοµικής διαχείρισης. 

Επιπλέον, κάθε συµφωνία ή σύµβαση που συνάπτεται δυνάµει της παρούσας απόφασης θα 
προβλέπει ρητά την παρακολούθηση των δαπανών που εγκρίνονται στο πλαίσιο των σχεδίων/ 
προγραµµάτων και την ενδεδειγµένη υλοποίηση των δραστηριοτήτων, καθώς και το 
δηµοσιονοµικό έλεγχο από την Επιτροπή και συγκεκριµένα από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
καταπολέµησης της απάτης (OLAF) και τη διενέργεια, επιτόπιων εφόσον απαιτηθεί, ελέγχων 
από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Θα εξουσιοδοτούν την Επιτροπή (OLAF) να πραγµατοποιεί 
επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις σύµφωνα µε τον κανονισµό (Ευρατόµ, ΕΚ) αριθ. 
2185/96 του Συµβουλίου, της 11ης Νοεµβρίου 1996, σχετικά µε τους ελέγχους και 
εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή µε σκοπό την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και παρατυπίες. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη φύση των δαπανών (επιλεξιµότητα των δαπανών), στο 
σεβασµό των προϋπολογισµών (πραγµατική δαπάνη) και στην εξακρίβωση των 
συνοδευτικών πληροφοριών και των σχετικών εγγράφων (απόδειξη των δαπανών). 
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8. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΡΩΝ 

8.1. Στόχοι της πρότασης από άποψη δηµοσιονοµικού κόστους 

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

2009 2010 2011 2012 2013 ΣΥΝΟΛΟ (Ονοµασίες στόχων, 
δράσεων και 
υλοποιήσεων) 

Είδος 

υλοποίησης 

Μέσο 
κόστος 

Αριθ. 
υλοποι-
ήσεων 

Συνολική 
δαπάνη 

Αριθ. 
υλοποι-
ήσεων 

Συνο-
λική 
δαπάνη 

Αριθ. 
υλοποι-
ήσεων 

Συνο-
λική 
δαπάνη 

Αριθ. 
υλοποι-
ήσεων 

Συνο-
λική 
δαπάνη 

Αριθ. 
υλοποι-
ήσεων 

Συνο-
λική 
δαπάνη 

Αριθ. 
υλοποι-
ήσεων 

Συνο-
λική 
δαπάνη 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ ΑΡΙΘ. 110 
∆ηµιουργία ενός 
ηλεκτρονικού 
εργαλείου που θα 
διευκολύνει τη 
συνεργασία ΠΥΖΣ 
µεταξύ κρατών 
µελών  
 

              

∆ράση: ∆ηµιουργία 
και διαχείριση 
συστήµατος 
έγκαιρης 
προειδοποίησης για 
την ΠΥΖΣ και 
δηµιουργία φόρουµ 
για την ανταλλαγή 
βέλτιστων 
πρακτικών 

              

                                                 
10 Όπως περιγράφεται στο Τµήµα 5.3. 
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2009 2010 2011 2012 2013 ΣΥΝΟΛΟ (Ονοµασίες στόχων, 
δράσεων και 
υλοποιήσεων) 

Είδος 

υλοποίησης 

Μέσο 
κόστος 

Αριθ. 
υλοποι-
ήσεων 

Συνολική 
δαπάνη 

Αριθ. 
υλοποι-
ήσεων 

Συνο-
λική 
δαπάνη 

Αριθ. 
υλοποι-
ήσεων 

Συνο-
λική 
δαπάνη 

Αριθ. 
υλοποι-
ήσεων 

Συνο-
λική 
δαπάνη 

Αριθ. 
υλοποι-
ήσεων 

Συνο-
λική 
δαπάνη 

Αριθ. 
υλοποι-
ήσεων 

Συνο-
λική 
δαπάνη 

- Υλοποίηση 1 Στέγαση της 
λειτουργίας του 
συστήµατος 
ταχείας 
προειδοποίησης 
του δικτύου

0,3 1 0,3 1 0,3 1 0,3 1 0,3 1 0,3 5 1,5 

- Υλοποίηση 2 Υποστήριξη και 
συντήρηση του 
δικτύου  

0,25 1 0,25 1 0,25 1 0,25 1 0,25 1 0,25 5 1,25 

- Υλοποίηση 3 Τεχνική 
υποστήριξη που 
απαιτείται για 
την πιστοποίηση 
ασφαλείας, τη 
συντήρηση, την 
παροχή 
υπηρεσίας 
άµεσης 

0,07 1 0,4         1 0,4 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 1 

 0, 617 1 0,95 1 0,55 1 0,55 1 0,55 1 0,55 5 3,15 



 

EL 27   EL 

8.2. ∆ιοικητικές δαπάνες 

8.2.1. Αριθµός και είδος ανθρώπινων πόρων 

Κατηγορίες θέσεων 
απασχόλησης 

 Προσωπικό που θα διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης από διαθέσιµους και/ή 
συµπληρωµατικούς ανθρώπινους πόρους (αριθµός θέσεων/ΙΠΑ) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

(19) AD (20) 0,5 (21) 0,5 (22) 0,5 (23) 0,5 (24) 0,5 (18)  

Μόνιµοι ή 
έκτακτοι 
υπάλλη-  
λοι11  
 (XX 01 01) 

AST 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Προσωπικό που χρηµατοδοτείται12 
από το άρθρο XX 01 02 
 

     

Λοιπό προσωπικό13 που 
χρηµατοδοτείται από το άρθρο XX 
01 04/05 
 

     

ΣΥΝΟΛΟ 1 1 1 1 1 

8.2.2. Περιγραφή των καθηκόντων που απορρέουν από τη δράση 
Το βασικό καθήκον των υπαλλήλων της Επιτροπής θα επικεντρώνεται στο καθήκον του 
διαχειριστή του ∆ΠΥΖΣ. Κατά συνέπεια, οι υπάλληλοι της Επιτροπής θα είναι υπεύθυνοι για 
τη διαµόρφωση της λύσης· θα διαχειρίζονται τα αιτήµατα για τη δηµιουργία δυναµικών 
χώρων και θα είναι αρµόδιοι για τη δηµιουργία των δυναµικών χώρων και για την αφαίρεση 
των µη χρησιµοποιηθέντων ή εγκαταληφθέντων χώρων. Ο ρόλος του διαχειριστή θα ανατεθεί 
στην Επιτροπή. 

8.2.3. Πηγές ανθρώπινων πόρων (Κανονισµός Υπηρεσιακής Κατάστασης) 

⌧ Θέσεις που έχουν διατεθεί για τη διαχείριση του προγράµµατος και για τις 
οποίες απαιτείται αντικατάσταση ή παράταση 

 Θέσεις που έχουν διατεθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας ΕΣΠ/ΠΣΠ για το 
οικονοµικό έτος ν 

 Θέσεις που θα ζητηθούν στο πλαίσιο της επόµενης διαδικασίας ΕΣΠ/ΠΣΠ 

 Θέσεις προς αναδιάταξη µε χρησιµοποίηση των υφιστάµενων πόρων της 
διαχειρίστριας υπηρεσίας (εσωτερική αναδιάταξη) 

                                                 
11 Tων οποίων το κόστος ∆ΕΝ καλύπτεται από το ποσό αναφοράς. 
12 Tων οποίων το κόστος ∆ΕΝ καλύπτεται από το ποσό αναφοράς. 
13 Του οποίου το κόστος περιλαµβάνεται στο ποσό αναφοράς. 
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 Θέσεις που απαιτούνται για το έτος ν αλλά δεν προβλέπονται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας ΕΣΠ/ΠΣΠ του σχετικού οικονοµικού έτους 
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8.2.4. Άλλες διοικητικές δαπάνες περιλαµβανόµενες στο ποσό αναφοράς (XX 01 04/05 — 
∆απάνες διοικητικής διαχείρισης) 

εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

Γραµµή προϋπολογισµού 

(αριθµός και ονοµασία) 
 2009 2010 2011 2012 2013 ΣΥΝΟ

ΛΟ 

1 Τεχνική και διοικητική βοήθεια 
(περιλαµβανοµένων των σχετικών 
δαπανών προσωπικού) 

 
    

 

Εκτελεστικοί οργανισµοί14 
 

µ.δ. µ.δ. µ.δ. µ.δ. µ.δ. µ.δ. 

Άλλη τεχνική ή διοικητική βοήθεια µ.δ. µ.δ. µ.δ. µ.δ. µ.δ. µ.δ. 

 - εσωτερική (intra muros)        

 - εξωτερική (extra muros)       

Σύνολο τεχνικής και διοικητικής 
βοήθειας µ.δ. µ.δ. µ.δ. µ.δ. µ.δ. µ.δ. 

8.2.5. ∆ηµοσιονοµικές δαπάνες για ανθρώπινους πόρους και συναφείς δαπάνες που δεν 
περιλαµβάνονται στο ποσό αναφοράς 

εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

Κατηγορία ανθρώπινων 
πόρων 2009 2010 2011 2012 2013 

Μόνιµο και έκτακτο 
προσωπικό (XX 01 01) 

0, 117 0, 117 0,117 0,117 0,117 

Προσωπικό που 
χρηµατοδοτείται από το άρθρο 
XX 01 02 (επικουρικό 
προσωπικό, αποσπασµένο 
εθνικό προσωπικό, 
συµβασιούχοι κ.λπ.) 

(να αναφερθεί η γραµµή του 
προϋπολογισµού) 

     

Συνολικές δαπάνες για 
ανθρώπινους πόρους και 
συναφείς δαπάνες (ΜΗ 
περιλαµβανόµενες στο ποσό 
αναφοράς) 

0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 

 

                                                 
14 Να γίνει παραποµπή στο νοµοθετικό δηµοσιονοµικό δελτίο που αφορά ειδικά τον (τους) εν λόγω 

εκτελεστικό (-ούς) οργανισµό (-ούς). 
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Υπολογισµός– Μόνιµοι και έκτακτοι υπάλληλοι 

Βλ. σηµείο 8.2.1  

 

Υπολογισµός– Προσωπικό που χρηµατοδοτείται µε βάση το άρθρο XX 01 02 

NA 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 ΣΥΝΟ
ΛΟ 

XX 01 02 11 01 — Αποστολές 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 

XX 01 02 11 02 — Συνεδριάσεις και 
διασκέψεις 

0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,025 

XX 01 02 11 03 — Επιτροπές15  
 

µ.δ. µ.δ. µ.δ. µ.δ. µ.δ. µ.δ. 

XX 01 02 11 04 — Μελέτες και παροχή 
συµβουλών 

µ.δ. µ.δ. µ.δ. µ.δ. µ.δ. µ.δ. 

XX 01 02 11 05 — Συστήµατα πληροφοριών µ.δ. µ.δ. µ.δ. µ.δ. µ.δ. µ.δ. 

2 Σύνολο άλλων δαπανών διαχείρισης 
(XX 01 02 11) 

µ.δ. µ.δ. µ.δ. µ.δ. µ.δ. µ.δ. 

3 Άλλες δαπάνες διοικητικής φύσης (να 
προσδιοριστούν και να αναφερθεί το 
σχετικό κονδύλι του προϋπολογισµού) 

µ.δ. µ.δ. µ.δ. µ.δ. µ.δ. µ.δ. 

Σύνολο διοικητικών δαπανών εκτός 
των ανθρώπινων πόρων και των 
συναφών δαπανών (που ∆ΕΝ 
περιλαµβάνονται στο ποσό αναφοράς) 

0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,075 

 

Υπολογισµός - Άλλες διοικητικές δαπάνες που δεν περιλαµβάνονται στο ποσό αναφοράς 

NA 

 

                                                 
15 Να διευκρινιστεί το είδος της επιτροπής και η οµάδα στην οποία ανήκει. 




