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Τροπολογία 106
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης 
Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με μια 
στρατηγική για την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
Για έναν ανοικτό, ασφαλή και 
προστατευμένο κυβερνοχώρο,

Or. es

Τροπολογία 107
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Στον σημερινό κόσμο, οι τεχνολογίες 
των πληροφοριών και των επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις 
ανάγκες της κοινωνίας, καθώς και τις 
ανάγκες των ατόμων που κινδυνεύουν με 
κοινωνικό αποκλεισμό. Για όλους τους 
χρήστες των ΤΠΕ πρέπει να θεσπιστούν 
ελάχιστα πρότυπα που διασφαλίζουν την 
αξιοπιστία, την ασφάλεια, τη διαφάνεια, 
την ευχρηστία, τη διαλειτουργικότητα και 
τον περιορισμό των κινδύνων.

Or. es

Τροπολογία 108
Zuzana Roithová
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το μέγεθος και η συχνότητα σκόπιμων 
ή τυχαίων συμβάντων ασφάλειας 
αυξάνεται και συνιστά μείζονα απειλή για 
τη λειτουργία των δικτύων και των 
συστημάτων πληροφοριών. Τέτοια 
συμβάντα μπορούν να παρεμποδίσουν την 
άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων, να 
προκαλέσουν σημαντικές οικονομικές 
ζημίες, να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη 
των χρηστών και να προκαλέσουν 
σημαντική ζημία στην οικονομία της 
Ένωσης.

(2) Το μέγεθος και η συχνότητα σκόπιμων 
ή τυχαίων συμβάντων ασφάλειας 
αυξάνεται ραγδαία και συνιστά μείζονα 
απειλή για τη λειτουργία των δικτύων και 
των συστημάτων πληροφοριών. Τέτοια 
συμβάντα μπορούν να παρεμποδίσουν την 
άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων, να 
προκαλέσουν σημαντικές οικονομικές 
ζημίες, να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη 
και να παρέμβουν στην ιδιωτική ζωή των 
χρηστών, να οδηγήσουν σε παραβίαση 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων και 
ελευθεριών των πολιτών της ΕΕ και να 
προκαλέσουν σημαντική ζημία στην 
οικονομία της Ένωσης.

Or. cs

Τροπολογία 109
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Ως μέσο επικοινωνίας χωρίς σύνορα, τα 
ψηφιακά συστήματα πληροφοριών και 
κυρίως το διαδίκτυο διαδραματίζουν 
ουσιαστικό ρόλο στη διευκόλυνση της 
διασυνοριακής κυκλοφορίας 
εμπορευμάτων, υπηρεσιών και προσώπων. 
Λόγω του διακρατικού χαρακτήρα, 
ενδεχόμενη σημαντική διαταραχή των 
συστημάτων αυτών σε ένα κράτος μέλος 
μπορεί επίσης να επηρεάσει και άλλα 
κράτη μέλη και την Ένωση στο σύνολό 
της. Η ανθεκτικότητα και η σταθερότητα 
των συστημάτων δικτύων και 
πληροφοριών είναι επομένως ουσιώδης για 
την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς.

(3) Ως μέσο επικοινωνίας χωρίς σύνορα, τα 
ψηφιακά συστήματα πληροφοριών και 
κυρίως το διαδίκτυο διαδραματίζουν 
ουσιαστικό ρόλο στη διευκόλυνση της 
διασυνοριακής κυκλοφορίας 
εμπορευμάτων, υπηρεσιών, προσώπων και 
κεφαλαίων. Λόγω του διακρατικού 
χαρακτήρα, ενδεχόμενη σημαντική 
διαταραχή των συστημάτων αυτών σε ένα 
κράτος μέλος μπορεί επίσης να επηρεάσει 
και άλλα κράτη μέλη και την Ένωση στο 
σύνολό της. Η ανθεκτικότητα, η 
σταθερότητα και η αλληλοσύνδεση των 
συστημάτων δικτύων και πληροφοριών 
είναι επομένως ουσιώδης για την ομαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
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Or. cs

Τροπολογία 110
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Δεδομένου ότι οι συνηθέστερες 
αιτίες διακοπής λειτουργίας των 
συστημάτων, όπως φυσικά αίτια ή 
ανθρώπινα λάθη, εξακολουθούν να είναι 
ακούσιες, οι υποδομές θα πρέπει να είναι 
ανθεκτικές τόσο σε εκούσιες όσο και σε 
ακούσιες διαταραχές, οι δε φορείς 
εκμετάλλευσης υποδομών ζωτικής 
σημασίας θα πρέπει να σχεδιάζουν 
συστήματα με γνώμονα την 
ανθεκτικότητα, τα οποία θα 
εξακολουθούν να λειτουργούν ακόμη και 
σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας 
άλλων συστημάτων εκτός του ελέγχου 
τους.

Or. en

Τροπολογία 111
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Η ασφάλεια δικτύων και 
πληροφοριών στην ΕΕ πρέπει να 
οδηγήσει στη δημιουργία ασφαλούς και 
αξιόπιστου ψηφιακού περιβάλλοντος, στο 
πλαίσιο του οποίου εξασφαλίζεται η 
ουδετερότητα του δικτύου και το 
καθολικό δικαίωμα πρόσβασης στις 
τεχνολογίες και σε όλες τις συναφείς 
υπηρεσίες. Η ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο πρέπει να ρυθμίζεται κατά 
τρόπο που να μην παρέχεται περιθώριο 
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διακριτικής ευχέρειας.

Or. es

Τροπολογία 112
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Για να καλυφθούν όλα τα σχετικά 
συμβάντα και οι σχετικοί κίνδυνοι, η 
παρούσα οδηγία πρέπει να ισχύσει για όλα 
τα συστήματα δικτύων και πληροφοριών. 
Οι υποχρεώσεις των δημόσιων 
διοικήσεων και των φορέων της αγοράς 
δεν πρέπει, ωστόσο, να ισχύσουν για τις 
επιχειρήσεις που παρέχουν δημόσια 
δίκτυα επικοινωνιών ή διαθέσιμες στο 
κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών κατά την έννοια της 
οδηγίας 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό 
κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
(οδηγία πλαίσιο)25, οι οποίες υπόκεινται 
στις ειδικές απαιτήσεις ακεραιότητας και 
ασφάλειας που ορίζονται στο άρθρο 13α 
της εν λόγω οδηγίας ούτε πρέπει να 
ισχύσουν για παρόχους υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης.

(5) Για να καλυφθούν όλα τα σχετικά 
συμβάντα και οι σχετικοί κίνδυνοι, η 
παρούσα οδηγία πρέπει να ισχύσει για όλα 
τα συστήματα δικτύων και πληροφοριών.

Or. es

Τροπολογία 113
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Πολλά κράτη μέλη εξακολουθούν να 
μην έχουν δημοσιεύσει εθνικές 
στρατηγικές ασφάλειας του 
κυβερνοχώρου και να μην έχουν 
καταρτίσει σχέδια έκτακτης ανάγκης για 
περιστατικά που σημειώνονται στον 
κυβερνοχώρο. Επιπλέον, ορισμένα από 
αυτά τα κράτη δεν έχουν συγκροτήσει 
ομάδα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών 
στην πληροφορική (CERT) ούτε έχουν 
επικυρώσει τη σύμβαση σχετικά με την 
εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο του 
Συμβουλίου της Ευρώπης.

Or. es

Τροπολογία 114
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Οι υφιστάμενες ικανότητες δεν 
επαρκούν για να εξασφαλιστεί ένα υψηλό 
επίπεδο ασφάλειας δικτύων και 
πληροφοριών (ΑΔΠ) εντός της Ένωσης. 
Τα κράτη μέλη έχουν πολύ διαφορετικά 
επίπεδα ετοιμότητας, με αποτέλεσμα 
κατακερματισμένες προσεγγίσεις σε 
ολόκληρη την Ένωση. Αυτό οδηγεί σε 
άνισο επίπεδο προστασίας καταναλωτών 
και επιχειρήσεων, ενώ υπονομεύει το
συνολικό επίπεδο ΑΔΠ εντός της Ένωσης. 
Η απουσία κοινών ελάχιστων απαιτήσεων 
για τη δημόσια διοίκηση και τους φορείς 
της αγοράς, καθιστά εξάλλου αδύνατο να 
συσταθεί ένας σφαιρικός και 
αποτελεσματικός μηχανισμός για 
συνεργασία σε επίπεδο Ένωσης.

(6) Οι υφιστάμενες ικανότητες δεν 
επαρκούν για να εξασφαλιστεί ένα υψηλό 
επίπεδο ασφάλειας δικτύων και 
πληροφοριών (ΑΔΠ) εντός της Ένωσης. 
Τα κράτη μέλη έχουν πολύ διαφορετικά 
επίπεδα ετοιμότητας, με αποτέλεσμα 
κατακερματισμένες προσεγγίσεις σε 
ολόκληρη την Ένωση. Αυτό οδηγεί σε 
άνισο επίπεδο προστασίας καταναλωτών 
και επιχειρήσεων, ενώ υπονομεύει το 
συνολικό επίπεδο ΑΔΠ εντός της Ένωσης. 
Η απουσία κοινών ελάχιστων απαιτήσεων 
για τη δημόσια διοίκηση και τους φορείς 
της αγοράς, καθιστά εξάλλου αδύνατο να 
συσταθεί ένας σφαιρικός και 
αποτελεσματικός μηχανισμός για 
συνεργασία σε επίπεδο Ένωσης. Είναι 
απαραίτητο να δοθεί αποτελεσματική 
ώθηση με τα κατάλληλα μέσα στην 
έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία 
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στους εν λόγω τομείς. Εν προκειμένω, τα 
πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα 
διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο.

Or. es

Τροπολογία 115
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν 
πρέπει να θίγουν τη δυνατότητα κάθε 
κράτους μέλους να λαμβάνει τα αναγκαία 
μέτρα για την προστασία των ουσιαστικών 
συμφερόντων του στον τομέα της 
ασφάλειας και για την εξασφάλιση της 
δημόσιας τάξης και ασφάλειας, καθώς και 
να διευκολύνει τη διερεύνηση, εξιχνίαση 
και δίωξη ποινικών αδικημάτων. Σύμφωνα 
με το άρθρο 346 της ΣΛΕΕ, κανένα κράτος 
μέλος δεν πρέπει να υποχρεώνεται να 
παρέχει πληροφορίες, τη διάδοση των 
οποίων θεωρεί αντίθετη προς τα ουσιώδη 
συμφέροντα ασφάλειάς του.

(8) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν 
πρέπει να θίγουν τη δυνατότητα κάθε 
κράτους μέλους να λαμβάνει τα αναγκαία 
μέτρα για την προστασία των ουσιαστικών 
συμφερόντων του στον τομέα της 
ασφάλειας και για την εξασφάλιση της 
δημόσιας τάξης και ασφάλειας, καθώς και 
να διευκολύνει τη διερεύνηση, εξιχνίαση 
και δίωξη ποινικών αδικημάτων. Σύμφωνα 
με το άρθρο 346 της ΣΛΕΕ, κανένα κράτος 
μέλος δεν πρέπει να υποχρεώνεται να 
παρέχει πληροφορίες, τη διάδοση των 
οποίων θεωρεί αντίθετη προς τα ουσιώδη 
συμφέροντα ασφάλειάς του. Κανένα 
κράτος μέλος δεν υποχρεούται να 
αποκαλύπτει διαβαθμισμένες 
πληροφορίες της ΕΕ σύμφωνα με την 
απόφαση του Συμβουλίου, της 31ης 
Μαρτίου 2011, σχετικά με τους κανόνες 
ασφαλείας για την προστασία των 
διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ
(2011/292/ΕΕ), πληροφορίες που 
περιέχονται σε συμφωνίες 
εμπιστευτικότητας ή ανεπίσημες 
συμφωνίες εμπιστευτικότητας, όπως το 
πρωτόκολλο για την ανταλλαγή 
πληροφοριών «Traffic Light Protocol».

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι να δοθούν διευκρινίσεις σχετικά με τον χειρισμό των 
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εμπιστευτικών πληροφοριών εντός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 116
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Με δεδομένες τις διαφορές των 
εθνικών δομών διακυβέρνησης και για τη 
διασφάλιση των υφιστάμενων τομεακών 
ρυθμίσεων ή των εποπτικών και 
ρυθμιστικών φορέων της Ένωσης, καθώς 
και προς αποφυγή αλληλεπικαλύψεων, τα 
κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση να 
ορίζουν περισσότερες από μία αρμόδιες 
εθνικές αρχές για την εκτέλεση των 
καθηκόντων που συνδέονται με την 
ασφάλεια των συστημάτων δικτύων και 
πληροφοριών των φορέων της αγοράς 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας. Ωστόσο, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή 
διασυνοριακή συνεργασία και 
επικοινωνία, είναι ανάγκη κάθε κράτος 
μέλος να ορίζει, με την επιφύλαξη των 
επιμέρους τομεακών κανονιστικών 
ρυθμίσεων, μία μόνο εθνική υπηρεσία 
μίας στάσης που θα είναι αρμόδια για τη 
διασυνοριακή συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ. 
Εφόσον απαιτείται από τη συνταγματική 
τους δομή ή άλλες ρυθμίσεις, τα κράτη 
μέλη πρέπει να είναι σε θέση να ορίσουν 
μία μόνον αρχή για την εκτέλεση των 
καθηκόντων της αρμόδιας αρχής και της 
υπηρεσίας μίας στάσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 5 και στόχος της είναι να ληφθούν υπόψη 
οι υφιστάμενοι τομεακοί φορείς της Ένωσης που είναι ήδη αρμόδιοι για την ασφάλεια δικτύων 
και πληροφοριών σε συγκεκριμένους τομείς.
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Τροπολογία 117
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Όπου είναι εφικτό, τα κράτη μέλη 
μπορούν να χρησιμοποιούν ή να 
προσαρμόζουν τις υφιστάμενες 
οργανωτικές δομές κατά την εφαρμογή 
των διατάξεων της παρούσας οδηγίας. 
Κατά τη χάραξη των εθνικών 
στρατηγικών ΑΔΠ από τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να πραγματοποιηθεί απογραφή και 
αξιολόγηση των υφιστάμενων σχεδίων 
και διαδικασιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στα κράτη μέλη έχουν ήδη αναληφθεί αξιέπαινες δράσεις και οι σχετικές δομές και τα βήματα 
διαλόγου θα πρέπει να διατηρηθούν ή να προσαρμοστούν όπου είναι εφικτό.

Τροπολογία 118
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή μια
υποδομή για ασφαλή ανταλλαγή 
πληροφοριών προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η ανταλλαγή ευαίσθητων και 
εμπιστευτικών πληροφοριών εντός του 
δικτύου συνεργασίας. Με την επιφύλαξη 
της υποχρέωσής τους για κοινοποίηση στο 
δίκτυο συνεργασίας συμβάντων και 
κινδύνων ενωσιακής διάστασης, η 
πρόσβαση σε πληροφορίες εμπιστευτικού 
χαρακτήρα από άλλα κράτη μέλη πρέπει 
να χορηγείται στα κράτη μέλη μόνον 
εφόσον έχει καταδειχθεί ότι οι τεχνικοί, 

(14) Πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή μια 
υποδομή για ασφαλή ανταλλαγή 
πληροφοριών προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η ανταλλαγή ευαίσθητων και 
εμπιστευτικών πληροφοριών εντός του 
δικτύου συνεργασίας. Για τον σκοπό αυτό 
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το 
δίκτυο ασφαλών διευρωπαϊκών 
υπηρεσιών τηλεματικής μεταξύ δημόσιων 
διοικήσεων (Secure Trans European 
Services for Telematics between 
Administrations, STESTA). Με την 
επιφύλαξη της υποχρέωσής τους για 
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οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι και οι 
διαδικασίες τους, καθώς και η 
επικοινωνιακή υποδομή τους, εγγυώνται 
την αποτελεσματική, αποδοτική και 
ασφαλή συμμετοχή τους στο δίκτυο.

κοινοποίηση στο δίκτυο συνεργασίας 
συμβάντων και κινδύνων ενωσιακής 
διάστασης, η πρόσβαση σε πληροφορίες 
εμπιστευτικού χαρακτήρα από άλλα κράτη 
μέλη πρέπει να χορηγείται στα κράτη μέλη 
μόνον εφόσον έχει καταδειχθεί ότι οι 
τεχνικοί, οικονομικοί και ανθρώπινοι 
πόροι και οι διαδικασίες τους, καθώς και η 
επικοινωνιακή υποδομή τους, εγγυώνται 
την αποτελεσματική, αποδοτική και 
ασφαλή συμμετοχή τους στο δίκτυο.

Or. en

Τροπολογία 119
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή μια 
υποδομή για ασφαλή ανταλλαγή 
πληροφοριών προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η ανταλλαγή ευαίσθητων και 
εμπιστευτικών πληροφοριών εντός του 
δικτύου συνεργασίας. Με την επιφύλαξη 
της υποχρέωσής τους για κοινοποίηση στο 
δίκτυο συνεργασίας συμβάντων και 
κινδύνων ενωσιακής διάστασης, η 
πρόσβαση σε πληροφορίες εμπιστευτικού 
χαρακτήρα από άλλα κράτη μέλη πρέπει 
να χορηγείται στα κράτη μέλη μόνον 
εφόσον έχει καταδειχθεί ότι οι τεχνικοί, 
οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι και οι 
διαδικασίες τους, καθώς και η 
επικοινωνιακή υποδομή τους, εγγυώνται 
την αποτελεσματική, αποδοτική και 
ασφαλή συμμετοχή τους στο δίκτυο.

(14) Πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή μια 
υποδομή για ασφαλή ανταλλαγή 
πληροφοριών προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η ανταλλαγή ευαίσθητων και 
εμπιστευτικών πληροφοριών εντός του 
δικτύου συνεργασίας. Με την επιφύλαξη 
της υποχρέωσής τους για κοινοποίηση στο 
δίκτυο συνεργασίας συμβάντων και 
κινδύνων ενωσιακής διάστασης, η 
πρόσβαση σε πληροφορίες εμπιστευτικού 
χαρακτήρα από άλλα κράτη μέλη πρέπει 
να χορηγείται στα κράτη μέλη μόνον 
εφόσον έχει καταδειχθεί ότι οι τεχνικοί, 
οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι και οι 
διαδικασίες τους, καθώς και η 
επικοινωνιακή υποδομή τους, εγγυώνται 
την αποτελεσματική, αποδοτική και 
ασφαλή συμμετοχή τους στο δίκτυο. 
Πρέπει πάντα να εφαρμόζονται διαφανείς 
μέθοδοι ώστε να αποφεύγονται τυχόν 
αυθαιρεσίες μεταξύ των κρατών μελών.

Or. es
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Τροπολογία 120
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
διαφάνεια και η καλή ενημέρωση των 
πολιτών της ΕΕ και των φορέων της 
αγοράς, πρέπει οι αρμόδιες αρχές να 
συγκροτήσουν κοινό ιστότοπο για τη 
δημοσίευση μη εμπιστευτικών 
πληροφοριών σχετικά με συμβάντα και 
κινδύνους.

(16) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
διαφάνεια και η καλή ενημέρωση των 
πολιτών της ΕΕ και των φορέων της 
αγοράς, πρέπει οι αρμόδιες αρχές να 
συγκροτήσουν κοινό ιστότοπο για τη 
δημοσίευση μη εμπιστευτικών 
πληροφοριών σχετικά με συμβάντα και 
κινδύνους. Τυχόν δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που θα δημοσιεύονται στον εν 
λόγω ιστότοπο θα πρέπει να 
περιορίζονται στα απολύτως αναγκαία 
και να παρέχονται σε όσο το δυνατόν πιο 
ανώνυμη μορφή.

Or. en

Τροπολογία 121
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
διαφάνεια και η καλή ενημέρωση των 
πολιτών της ΕΕ και των φορέων της 
αγοράς, πρέπει οι αρμόδιες αρχές να 
συγκροτήσουν κοινό ιστότοπο για τη 
δημοσίευση μη εμπιστευτικών 
πληροφοριών σχετικά με συμβάντα και 
κινδύνους.

(16) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
διαφάνεια και η καλή ενημέρωση των 
πολιτών της ΕΕ και των φορέων της 
αγοράς, πρέπει οι αρμόδιες αρχές να 
προβούν στη δημοσίευση μη 
εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικά με 
συμβάντα και κινδύνους σε καίριους 
ψηφιακούς χώρους στους οποίους, πέραν 
των ιστοτόπων, παρέχεται πρόσβαση 
μέσω κινητού τηλεφώνου ή ταμπλέτας.

Or. es
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Τροπολογία 122
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Σε ό,τι αφορά τους εν λόγω τομείς 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις 
πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως οι 
πολίτες που πλήττονται από το ψηφιακό 
χάσμα ή τα τμήματα του πληθυσμού που 
εκτίθενται στα κοινωνικά δίκτυα. Πρέπει 
επίσης να καταβληθούν σημαντικές 
προσπάθειες για την ευαισθητοποίηση 
και την εκπαίδευση του κοινού. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να μεριμνήσουν για τις 
ΜΜΕ, για τη δυνατότητα βελτίωσης των 
γνώσεών τους σχετικά με την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών και των 
ικανοτήτων τους στον τομέα της 
ασφάλειας του κυβερνοχώρου.

Or. es

Amendment 123
Konstantinos Poupakis

Proposal for a directive
Recital 18 a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

(18α) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 
και της Επιτροπής στις προσπάθειες που 
καταβάλλουν σε διασυνοριακό πλαίσιο 
για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την 
αντιμετώπιση περιστατικών που αφορούν 
την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών ο 
ΕΝΙSA θα πρέπει να αναπτύξει και να 
λειτουργεί ευρωπαϊκού βεληνεκούς 
μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης και 
απόκρισης που θα λειτουργεί 
συμπληρωματικά στους μηχανισμούς των 
κρατών μελών.
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Or. el

Justification

Όπου σε θέματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο εμπλέκονται περισσότερα του ενός κράτη μέλη ο 
ENISA πρέπει να έχει τις δυνατότητες να παρέμβει, κηρύττοντας συναγερμό σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο έτσι ώστε σε συνεργασία με τις δημόσιες αρχές και τις υπηρεσίες μιας στάσης των 
κρατών μελών να υπάρξει καλύτερος συντονισμός στις αποκρίσεις των κρατών μελών.

Τροπολογία 124
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Δεδομένου του παγκόσμιου 
χαρακτήρα των προβλημάτων ΑΔΠ, 
υπάρχει ανάγκη στενότερης διεθνούς 
συνεργασίας για τη βελτίωση των 
προτύπων ασφάλειας και της ανταλλαγής 
πληροφοριών, καθώς και για την 
προώθηση κοινής σφαιρικής προσέγγισης 
των θεμάτων ασφάλειας δικτύων και 
πληροφοριών.

(21) Δεδομένου του παγκόσμιου 
χαρακτήρα των προβλημάτων ΑΔΠ, 
υπάρχει ανάγκη στενότερης διεθνούς 
συνεργασίας για τη βελτίωση των 
προτύπων ασφάλειας και της ανταλλαγής 
πληροφοριών, καθώς και για την 
προώθηση κοινής σφαιρικής προσέγγισης 
των θεμάτων ασφάλειας δικτύων και 
πληροφοριών. Κάθε πλαίσιο που 
χρησιμοποιείται για τέτοιου είδους διεθνή 
συνεργασία θα πρέπει να υπόκειται στις 
διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Or. en

Τροπολογία 125
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Προκειμένου να μην επιβληθεί 
δυσανάλογο οικονομικό και διοικητικό 
βάρος στις μικρές επιχειρήσεις και στους 
χρήστες, οι απαιτήσεις πρέπει να είναι 
ανάλογες προς τον κίνδυνο που συνιστά το 

(27) Προκειμένου να μην επιβληθεί 
δυσανάλογο οικονομικό και διοικητικό 
βάρος στις μικρές επιχειρήσεις και στους 
χρήστες, οι απαιτήσεις πρέπει να είναι 
ανάλογες προς τον κίνδυνο που συνιστά το 
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σχετικό δίκτυο ή το σύστημα 
πληροφοριών, λαμβάνοντας υπόψη το 
επίπεδο της τεχνολογίας των μέτρων 
αυτών. Οι απαιτήσεις αυτές δεν πρέπει να 
εφαρμόζονται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις.

σχετικό δίκτυο ή το σύστημα 
πληροφοριών, λαμβάνοντας υπόψη το 
επίπεδο της τεχνολογίας των μέτρων 
αυτών. Οι απαιτήσεις αυτές δεν πρέπει να 
εφαρμόζονται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις
καθώς, για να αντεπεξέλθουν σε αυτές τις 
απαιτήσεις, θα πρέπει να δημιουργηθεί 
κατάλληλος μηχανισμός χρηματοδοτικής 
στήριξης.

Or. es

Τροπολογία 126
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να δώσουν 
τη δέουσα προσοχή στη διατήρηση άτυπων 
και αξιόπιστων δικτύων ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων 
φορέων της αγοράς και μεταξύ του 
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Κατά 
τη δημοσίευση των συμβάντων που 
κοινοποιούνται στις αρμόδιες αρχές πρέπει 
να αντισταθμίζονται δεόντως το συμφέρον 
του κοινού για ενημέρωση σχετικά με 
απειλές αφενός με τους πιθανούς 
κινδύνους για την υπόληψη και εμπορικές 
ζημίες για τη δημόσια διοίκηση και τους 
φορείς της αγοράς που κοινοποιούν 
συμβάντα αφετέρου. Κατά την εφαρμογή 
των υποχρεώσεων κοινοποίησης, οι 
αρμόδιες αρχές πρέπει να λάβουν 
ιδιαιτέρως υπόψη την ανάγκη να 
διατηρηθεί ο αυστηρά εμπιστευτικός 
χαρακτήρας των πληροφοριών ως προς τα 
τρωτά σημεία των προϊόντων πριν από την 
έκδοση των αντίστοιχων διορθωτικών 
ρυθμίσεων ασφάλειας.

(28) Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να δώσουν 
τη δέουσα προσοχή στη διατήρηση άτυπων 
και αξιόπιστων δικτύων ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων 
φορέων της αγοράς και μεταξύ του 
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Κατά 
τη δημοσίευση των συμβάντων που 
κοινοποιούνται στις αρμόδιες αρχές πρέπει 
να αντισταθμίζονται δεόντως το συμφέρον 
του κοινού για ενημέρωση σχετικά με 
απειλές αφενός με τους πιθανούς 
κινδύνους για την υπόληψη και εμπορικές 
ζημίες για τη δημόσια διοίκηση και τους 
φορείς της αγοράς που κοινοποιούν 
συμβάντα αφετέρου. Κατά την εφαρμογή 
των υποχρεώσεων κοινοποίησης, οι 
αρμόδιες αρχές πρέπει να λάβουν 
ιδιαιτέρως υπόψη την ανάγκη να 
διατηρηθεί ο αυστηρά εμπιστευτικός 
χαρακτήρας των πληροφοριών ως προς τα 
τρωτά σημεία των προϊόντων πριν από την 
έκδοση των αντίστοιχων διορθωτικών 
ρυθμίσεων ασφάλειας. Σε καμία 
περίπτωση δεν πρέπει να περιοριστούν ή 
να υποβαθμιστούν τα θεμελιώδη 
δικαιώματα πληροφόρησης και 
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επικοινωνίας των κρατών δικαίου. 

Or. es

Τροπολογία 127
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να 
διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα για την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους, 
συμπεριλαμβανομένων και εξουσιών 
επαρκούς πληροφόρησης από τους φορείς 
της αγοράς και τη δημόσια διοίκηση ώστε 
να αξιολογήσουν το επίπεδο ασφάλειας 
των συστημάτων δικτύων και 
πληροφοριών, καθώς και αξιόπιστων και 
περιεκτικών δεδομένων σχετικά με τα 
πραγματικά συμβάντα που είχαν αντίκτυπο 
στην λειτουργία των συστημάτων δικτύων 
και πληροφοριών.

(29) Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να 
διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα για την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους, 
συμπεριλαμβανομένων και εξουσιών 
επαρκούς πληροφόρησης από τους φορείς 
της αγοράς και τη δημόσια διοίκηση ώστε 
να αξιολογήσουν το επίπεδο ασφάλειας 
των συστημάτων δικτύων και 
πληροφοριών, καθώς και αξιόπιστων και 
περιεκτικών δεδομένων σχετικά με τα 
πραγματικά συμβάντα που είχαν αντίκτυπο 
στην λειτουργία των συστημάτων δικτύων 
και πληροφοριών. Οι αρμόδιες αρχές 
πρέπει να μπορούν να καταλογίζουν 
ευθύνες στους παρόχους ελαττωματικού 
λογισμικού και υλισμικού ή αντίστοιχων 
υπηρεσιών που ευθύνονται άμεσα για τη 
δημιουργία συμβάντων σε βάρος της 
ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών.

Or. es

Amendment 128
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Proposal for a directive
Recital 29

Text proposed by the Commission Amendment

(29) Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να 
διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα για την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους, 

(29) Οι αρμόδιες αρχές, οι υπηρεσίες μιας 
στάσης και ο ENISA θα πρέπει να 
διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα για την 
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συμπεριλαμβανομένων και εξουσιών 
επαρκούς πληροφόρησης από τους φορείς 
της αγοράς και τη δημόσια διοίκηση ώστε 
να αξιολογήσουν το επίπεδο ασφάλειας 
των συστημάτων δικτύων και 
πληροφοριών, καθώς και αξιόπιστων και 
περιεκτικών δεδομένων σχετικά με τα 
πραγματικά συμβάντα που είχαν αντίκτυπο 
στην λειτουργία των συστημάτων δικτύων 
και πληροφοριών.

εκτέλεση των καθηκόντων τους, 
συμπεριλαμβανομένων και εξουσιών 
επαρκούς πληροφόρησης από τους φορείς 
της αγοράς και τη δημόσια διοίκηση ώστε 
να αξιολογήσουν το επίπεδο ασφάλειας 
των συστημάτων δικτύων και 
πληροφοριών, καθώς και αξιόπιστων και 
περιεκτικών δεδομένων σχετικά με τα 
πραγματικά συμβάντα που είχαν αντίκτυπο 
στην λειτουργία των συστημάτων δικτύων 
και πληροφοριών.

Or. el

Amendment 129
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Proposal for a directive
Recital 30

Text proposed by the Commission Amendment

(30) Συχνά, τα συμβάντα ανάγονται σε 
αξιόποινες δραστηριότητες. Υπόνοιες ως 
προς τον ποινικό χαρακτήρα των 
συμβάντων μπορεί να υπάρχουν ακόμη και 
αν τα αποδεικτικά στοιχεία για την 
τεκμηρίωσή του μπορεί να μην είναι 
εξαρχής αρκετά σαφή. Στο πλαίσιο αυτό, η 
κατάλληλη συνεργασία μεταξύ των 
αρμοδίων αρχών και των αρχών επιβολής 
του νόμου πρέπει να συνιστά μέρος μιας 
αποτελεσματικής και ολοκληρωμένης 
απόκρισης σε απειλές συμβάντων που 
θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια. 
Ειδικότερα, η προαγωγή ασφαλούς, 
προστατευμένου και ανθεκτικότερου 
περιβάλλοντος απαιτεί συστηματική 
αναφορά στις αρχές επιβολής του νόμου 
των ύποπτων συμβάντων σοβαρού 
ποινικού χαρακτήρα. Ο σοβαρός ποινικός 
χαρακτήρας των συμβάντων πρέπει να 
αξιολογείται υπό το πρίσμα της ενωσιακής 
νομοθεσίας για το ηλεκτρονικό έγκλημα.

(30) Συχνά, τα συμβάντα ανάγονται σε 
αξιόποινες δραστηριότητες. Υπόνοιες ως 
προς τον ποινικό χαρακτήρα των 
συμβάντων μπορεί να υπάρχουν ακόμη και 
αν τα αποδεικτικά στοιχεία για την 
τεκμηρίωσή του μπορεί να μην είναι 
εξαρχής αρκετά σαφή. Στο πλαίσιο αυτό, η 
κατάλληλη συνεργασία μεταξύ των 
αρμοδίων αρχών, των υπηρεσιών μιας 
στάσης, του ENISA και των αρχών 
επιβολής του νόμου θα πρέπει να συνιστά 
μέρος μιας αποτελεσματικής και 
ολοκληρωμένης απόκρισης σε απειλές 
συμβάντων που θέτουν σε κίνδυνο την 
ασφάλεια. Ειδικότερα, η προαγωγή 
ασφαλούς, προστατευμένου και 
ανθεκτικότερου περιβάλλοντος απαιτεί 
συστηματική αναφορά στις αρχές επιβολής 
του νόμου των ύποπτων συμβάντων 
σοβαρού ποινικού χαρακτήρα. Ο σοβαρός 
ποινικός χαρακτήρας των συμβάντων θα 
πρέπει να αξιολογείται υπό το πρίσμα της 
ενωσιακής νομοθεσίας για το ηλεκτρονικό 
έγκλημα.
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Τροπολογία 130
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30α) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το 
κεκτημένο της Ένωσης σχετικά με την 
προστασία των δεδομένων.
Τυχόν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
που χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας θα 
πρέπει να περιορίζονται στα απολύτως 
αναγκαία, να διαβιβάζονται μόνο στους 
απολύτως απαραίτητους φορείς, και να 
είναι όσο το δυνατόν περισσότερο, αν όχι 
εντελώς, ανώνυμα.

Or. en

Τροπολογία 131
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30β) Η θέσπιση γενικής νομοθεσίας για 
την προστασία των δεδομένων σε επίπεδο 
ΕΕ θα πρέπει να προηγηθεί της θέσπισης 
νομοθεσίας για την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο σε επίπεδο ΕΕ. Συνεπώς, η 
παρούσα οδηγία θα πρέπει να θεσπιστεί 
μόνον αφού θεσπιστεί ο γενικός 
κανονισμός για την προστασία των 
δεδομένων.

Or. en
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Τροπολογία 132
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Ως αποτέλεσμα συμβάντων, σε πολλές 
περιπτώσεις διακυβεύονται δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτό, 
οι αρμόδιες αρχές και οι αρχές 
προστασίας δεδομένων πρέπει να 
συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν 
πληροφορίες σε όλα τα συναφή θέματα 
για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων σε 
προσωπικά δεδομένα που οφείλονται σε 
συμβάντα. Τα κράτη μέλη θέτουν σε 
εφαρμογή την υποχρέωση κοινοποίησης 
συμβάντων ασφάλειας κατά τρόπο που να 
ελαχιστοποιεί τον διοικητικό φόρτο σε 
περίπτωση που το συμβάν ασφάλειας είναι 
επίσης παραβίαση προσωπικών 
δεδομένων, σύμφωνα με τον κανονισμό 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Σε 
συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές και τις 
αρχές προστασίας δεδομένων, ο ENISA θα 
μπορούσε να βοηθήσει με την ανάπτυξη 
μηχανισμών και προτύπων ανταλλαγής 
πληροφοριών, αποφεύγοντας την ανάγκη 
ύπαρξης δύο προτύπων κοινοποίησης. Το 
ενιαίο αυτό πρότυπο κοινοποίησης θα 
διευκόλυνε την αναφορά των συμβάντων 
όπου διακυβεύονται παραβιάσεις 
προσωπικών δεδομένων, συμβάλλοντας 
έτσι σε ελάφρυνση του διοικητικού φόρτου 
για τις επιχειρήσεις και τη δημόσια 
διοίκηση.

(31) Ως αποτέλεσμα συμβάντων, σε πολλές 
περιπτώσεις διακυβεύονται δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτό, 
οι αρμόδιες αρχές πρέπει να συνεργάζονται 
και να ανταλλάσσουν πληροφορίες, κατά 
περίπτωση με τους φορείς της αγοράς, 
για την αντιμετώπιση παραβιάσεων σε 
προσωπικά δεδομένα που οφείλονται σε 
συμβάντα, σύμφωνα με τους 
εφαρμοστέους κανόνες για την προστασία 
των δεδομένων. Τα κράτη μέλη θέτουν σε 
εφαρμογή την υποχρέωση κοινοποίησης 
συμβάντων ασφάλειας κατά τρόπο που να 
ελαχιστοποιεί τον διοικητικό φόρτο σε 
περίπτωση που το συμβάν ασφάλειας είναι 
επίσης παραβίαση προσωπικών 
δεδομένων, σύμφωνα με τον κανονισμό 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Σε 
συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές και τις 
αρχές προστασίας δεδομένων, ο ENISA θα 
μπορούσε να βοηθήσει με την ανάπτυξη 
μηχανισμών και προτύπων ανταλλαγής 
πληροφοριών, αποφεύγοντας την ανάγκη 
ύπαρξης δύο προτύπων κοινοποίησης. Το 
ενιαίο αυτό πρότυπο κοινοποίησης θα 
διευκόλυνε την αναφορά των συμβάντων 
όπου διακυβεύονται παραβιάσεις 
προσωπικών δεδομένων, συμβάλλοντας 
έτσι σε ελάφρυνση του διοικητικού φόρτου 
για τις επιχειρήσεις και τη δημόσια 
διοίκηση.

Or. en
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Τροπολογία 133
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
εύρυθμη λειτουργία του δικτύου 
συνεργασίας, η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον 
αφορά τον καθορισμό των κριτηρίων που 
πρέπει να πληροί ένα κράτος μέλος ώστε 
να του επιτραπεί να συμμετάσχει στο 
ασφαλές σύστημα ανταλλαγής 
πληροφοριών, την περαιτέρω εξειδίκευση 
των συμβάντων ενεργοποίησης της 
έγκαιρης προειδοποίησης, καθώς και όσον 
αφορά τον καθορισμό των περιστάσεων 
υπό τις οποίες οι φορείς της αγοράς και η 
δημόσια διοίκηση υποχρεούνται να 
κοινοποιούν τα συμβάντα.

(34) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
εύρυθμη λειτουργία του δικτύου 
συνεργασίας, η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον 
αφορά την περαιτέρω εξειδίκευση των 
συμβάντων ενεργοποίησης της έγκαιρης 
προειδοποίησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 17 και αντικατοπτρίζει τις νέες 
τροπολογίες του εισηγητή στα άρθρα 9, 10 και 18 (βλέπε επίσης αιτιολόγηση για το άρθρο 18).

Τροπολογία 134
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Προκειμένου να διασφαλιστούν 
ομοιόμορφοι όροι για την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, πρέπει να ανατεθούν 
εκτελεστικές εξουσίες στην Επιτροπή όσον 
αφορά τη συνεργασία μεταξύ των 
αρμόδιων αρχών και της Επιτροπής εντός 

(36) Προκειμένου να διασφαλιστούν 
ομοιόμορφοι όροι για την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, πρέπει να ανατεθούν 
εκτελεστικές εξουσίες στην Επιτροπή όσον 
αφορά τη συνεργασία μεταξύ των 
υπηρεσιών μίας στάσης και της Επιτροπής 
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του δικτύου συνεργασίας, την πρόσβαση 
στην υποδομή ασφαλούς ανταλλαγής 
πληροφοριών, το ενωσιακό σχέδιο 
συνεργασίας για την ΑΔΠ, τους 
μορφότυπους και τις διαδικασίες που 
ισχύουν για την ενημέρωση του κοινού 
σχετικά με συμβάντα, καθώς και τα 
πρότυπα ή/και τις τεχνικές προδιαγραφές 
σχετικά με την ασφάλεια δικτύων και 
πληροφοριών (ΑΔΠ). Οι αρμοδιότητες 
αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή.

εντός του δικτύου συνεργασίας, χωρίς να 
θίγονται οι υφιστάμενοι μηχανισμοί 
συνεργασίας σε εθνικό επίπεδο, την κοινή 
σειρά προτύπων όσον αφορά τη 
διασύνδεση και την ασφάλεια για την 
υποδομή ασφαλούς ανταλλαγής 
πληροφοριών, το ενωσιακό σχέδιο 
συνεργασίας για την ΑΔΠ και τους 
μορφότυπους και τις διαδικασίες που 
ισχύουν για την κοινοποίηση συμβάντων
με σημαντικό αντίκτυπο. Οι αρμοδιότητες 
αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 20. Στόχος της είναι η διόρθωση 
σφάλματος που περιέχεται στην πρόταση της Επιτροπής σε σχέση με το περιεχόμενο της 
προβλεπόμενης εκτελεστικής πράξης και η αντιστοίχιση με τη νέα τροπολογία που προτείνεται 
στο άρθρο 9 παράγραφος 3.

Τροπολογία 135
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Κατά την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, η Επιτροπή πρέπει να 
πραγματοποιεί τις κατάλληλες επαφές με 
τις σχετικές τομεακές επιτροπές και φορείς 
σε επίπεδο ΕΕ, ιδίως στους τομείς της 
ενέργειας, των μεταφορών και της υγείας.

(37) Κατά την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, η Επιτροπή πρέπει να 
πραγματοποιεί τις κατάλληλες επαφές με 
τις σχετικές τομεακές επιτροπές και φορείς 
σε επίπεδο ΕΕ, ιδίως στους τομείς της 
ενέργειας, των μεταφορών, της υγείας και 
του στρατού.

Or. es
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Τροπολογία 136
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40α) Η καταπολέμηση της 
εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο 
πρέπει να συμπληρωθεί με δράσεις 
καταπολέμησης της κατασκοπείας 
μεταξύ κρατών, η οποία παραβιάζει την 
κυριαρχία της ΕΕ και των κρατών μελών 
της. Η παρούσα οδηγία πρέπει να 
προστατεύει τους πολίτες, τις 
επιχειρήσεις, τους δημόσιους και 
ιδιωτικούς φορείς καθώς και τα κράτη 
και τις κυβερνήσεις από κοινούς 
εγκληματίες, οργανωμένες σπείρες και 
κατασκοπευτικές ενέργειες, και ιδίως από 
τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο.

Or. es

Τροπολογία 137
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 
που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το 
δικαίωμα στο σεβασμό της ιδιωτικής ζωής 
και των επικοινωνιών, την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την 
ελευθερία του επιχειρείν, το δικαίωμα 
ιδιοκτησίας, το δικαίωμα αποτελεσματικής 
ένδικης προστασίας ενώπιον δικαστηρίου 
και το δικαίωμα ακρόασης. Η οδηγία 

(41) Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει σε 
καμία περίπτωση να περιορίσει ή να 
υποβαθμίσει τα θεμελιώδη δικαιώματα και 
τις αρχές που αναγνωρίζονται από τον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το 
δικαίωμα στο σεβασμό της ιδιωτικής ζωής, 
το δικαίωμα στην πληροφόρηση και την 
επικοινωνία, την προστασία των 
δεδομένων, την ελευθερία του επιχειρείν, 
το δικαίωμα ιδιοκτησίας, το δικαίωμα 
αποτελεσματικής ένδικης προστασίας 



AM\1004135EL.doc 23/75 PE519.685v01-00

EL

πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εν 
λόγω δικαιώματα και αρχές.

ενώπιον δικαστηρίου και το δικαίωμα 
ακρόασης. Η οδηγία πρέπει να 
εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εν λόγω 
δικαιώματα και αρχές.

Or. es

Τροπολογία 138
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει μέτρα για τη 
διασφάλιση κοινού υψηλού επιπέδου 
ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών 
(«εφεξής NIS») εντός της Ένωσης.

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει μέτρα για τη 
διασφάλιση κοινού υψηλού επιπέδου 
ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών 
(«εφεξής NIS») εντός της Ένωσης, με 
σκοπό τη δημιουργία ασφαλούς και 
αξιόπιστου ψηφιακού περιβάλλοντος και 
την εξασφάλιση της ουδετερότητας του 
δικτύου καθώς και του καθολικού 
δικαιώματος πρόσβασης στις 
τηλεπικοινωνίες και σε όλες τις συναφείς 
υπηρεσίες.

Or. es

Τροπολογία 139
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) θεσπίζει απαιτήσεις ασφάλειας για τους 
φορείς της αγοράς και για τη δημόσια 
διοίκηση.

γ) θεσπίζει απαιτήσεις ασφάλειας για τους 
φορείς της αγοράς και για τη δημόσια 
διοίκηση οι οποίες διασφαλίζουν ότι δεν 
παρέχεται περιθώριο διακριτικής 
ευχέρειας.

Or. es
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Τροπολογία 140
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) θεσπίζει απαιτήσεις ασφάλειας για τους 
φορείς της αγοράς και για τη δημόσια 
διοίκηση.

γ) θεσπίζει απαιτήσεις ασφάλειας για τους 
φορείς της αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής της τροπολογίας σε σχέση με το 
κεφάλαιο IV. Οι δημόσιες διοικήσεις δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής 
του κεφαλαίου IV διότι η σημασία τους για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς είναι 
περιορισμένη και διότι, λόγω της δημόσιας αποστολής τους, θα πρέπει να ασκούν δέουσα 
επιμέλεια. Ως εκ τούτου, δεν θα ήταν σκόπιμο να επιβάλλονται οι ίδιες υποχρεώσεις με αυτές 
που ισχύουν για τους φορείς της αγοράς.

Τροπολογία 141
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι απαιτήσεις ασφάλειας που 
προβλέπονται στο άρθρο 14 δεν 
εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις που 
παρέχουν δημόσια δίκτυα επικοινωνιών ή 
διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, κατά την 
έννοια της οδηγίας 2002/21/ΕΚ, οι οποίες 
πληρούν τις ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας 
και ακεραιότητας που καθορίζονται στα 
άρθρα 13α και 13β της εν λόγω οδηγίας, 
ούτε σε παρόχους υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης.

διαγράφεται

Or. es
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Τροπολογία 142
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει επίσης την 
οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την 
οδηγία (ΕΚ) αριθ. 2002/58 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, 
σχετικά με την επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα 
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς 
και τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών.

5. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει επίσης την 
οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την 
οδηγία (ΕΚ) αριθ. 2002/58 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, 
σχετικά με την επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα 
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς 
και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, 
σχετικά με την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα 
όργανα και τους οργανισμούς της 
Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Κάθε 
χρήση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα θα πρέπει να περιορίζεται στο 
απολύτως αναγκαίο για τους σκοπούς της 
παρούσας οδηγίας, και τα εν λόγω 
δεδομένα θα πρέπει να είναι όσο το 
δυνατόν περισσότερο, αν όχι εντελώς, 
ανώνυμα.

Or. en

Τροπολογία 143
Toine Manders
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Για την ανταλλαγή πληροφοριών εντός 
του δικτύου συνεργασίας σύμφωνα με το 
κεφάλαιο ΙΙΙ, καθώς και οι ανακοινώσεις 
συμβάντων ΑΔΠ βάσει του άρθρου 14, 
ενδέχεται να απαιτηθεί επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η εν 
λόγω επεξεργασία, απαραίτητη για την 
επίτευξη των στόχων δημοσίου 
συμφέροντος που επιδιώκονται με την 
παρούσα οδηγία, εγκρίνεται από το κράτος 
μέλος κατ’εφαρμογή του άρθρου 7 της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ και της οδηγίας 
2002/58/ΕΚ, όπως έχουν μεταφερθεί στην 
εθνική νομοθεσία.

6. Για την ανταλλαγή πληροφοριών εντός 
του δικτύου συνεργασίας σύμφωνα με το 
κεφάλαιο ΙΙΙ, καθώς και οι ανακοινώσεις 
συμβάντων ΑΔΠ βάσει του άρθρου 14, 
ενδέχεται να απαιτηθεί επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η εν 
λόγω επεξεργασία, απαραίτητη για την 
επίτευξη των στόχων δημοσίου 
συμφέροντος που επιδιώκονται με την 
παρούσα οδηγία, εγκρίνεται από το κράτος 
μέλος κατ’εφαρμογή του άρθρου 7 της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ και της οδηγίας 
2002/58/ΕΚ, όπως έχουν μεταφερθεί στην 
εθνική νομοθεσία. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι φορείς της αγοράς 
και οι αρμόδιες αρχές δεν φέρουν ευθύνη 
για τη χρήση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που απαιτούνται για την 
ανταλλαγή πληροφοριών εντός του 
δικτύου συνεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 144
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δεν εμποδίζονται να
θεσπίζουν ή να διατηρούν διατάξεις με τις 
οποίες εξασφαλίζεται υψηλότερο επίπεδο 
ασφάλειας, με την επιφύλαξη των 
υποχρεώσεων που υπέχουν βάσει του 
ενωσιακού δικαίου.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν ή διατηρούν 
διατάξεις με τις οποίες εξασφαλίζεται 
υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας, με την 
επιφύλαξη των υποχρεώσεων που υπέχουν 
βάσει του ενωσιακού δικαίου και λόγων 
που άπτονται της εθνικής ασφάλειας.

Or. en
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Τροπολογία 145
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) «ανθεκτικότητα στον 
κυβερνοχώρο»: η ικανότητα ενός δικτύου 
ή ενός συστήματος πληροφοριών να 
ανθίσταται και να ανακτά πλήρως την 
επιχειρησιακή του ικανότητα έπειτα από 
συμβάντα, στα οποία περιλαμβάνονται 
μεταξύ άλλων τεχνικές βλάβες, διακοπές 
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας ή 
συμβάντα που θέτουν σε κίνδυνο την 
ασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία 146
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) «κίνδυνος»: κάθε περίσταση ή συμβάν 
που είναι δυνατόν να έχει δυσμενή 
επίπτωση στην ασφάλεια ·

(3) «κίνδυνος»: κάθε εύλογα εντοπίσιμη
περίσταση ή συμβάν που είναι δυνατόν να 
έχει δυσμενή επίπτωση στην ασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία 147
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) «υπηρεσία της κοινωνίας της 
πληροφορίας»: υπηρεσία κατά την έννοια 
του σημείου 2 του άρθρου 1 της οδηγίας 
98/34/ΕΚ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 148
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 8 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) φορέας παροχής υπηρεσιών της 
κοινωνίας της πληροφορίας που καθιστά 
εφικτή την παροχή άλλων υπηρεσιών της 
κοινωνίας της πληροφορίας, μη 
εξαντλητικός κατάλογος των οποίων 
παρατίθεται στο παράρτημα II·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 149
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 8 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) φορέας εκμετάλλευσης υποδομών 
ζωτικής σημασίας, απαραίτητων για τη 
διατήρηση ζωτικών οικονομικών και 
κοινωνικών δραστηριοτήτων στα πεδία 
της ενέργειας, των μεταφορών, των 
τραπεζών, των χρηματιστηρίων και της 
υγείας, μη εξαντλητικός κατάλογος των 
οποίων παρατίθεται στο παράρτημα II.

β) φορέας εκμετάλλευσης υποδομών 
ζωτικής σημασίας, απαραίτητων για τη 
διατήρηση της οικονομικής 
σταθερότητας και ανθεκτικότητας, της 
δημόσιας υγείας, της δημόσιας 
ασφάλειας ή τυχόν συνδυασμού αυτών, 
των οποίων η διακοπή λειτουργίας ή η 
καταστροφή θα είχε σημαντικό αντίκτυπο 
σε ένα κράτος μέλος λόγω της αδυναμίας 
διατήρησης των εν λόγω λειτουργιών, μη 
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εξαντλητικός κατάλογος των οποίων
παρατίθεται στο παράρτημα II.

Or. en

Τροπολογία 150
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 8 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) φορέας εκμετάλλευσης υποδομών 
ζωτικής σημασίας, απαραίτητων για τη 
διατήρηση ζωτικών οικονομικών και 
κοινωνικών δραστηριοτήτων στα πεδία της 
ενέργειας, των μεταφορών, των τραπεζών, 
των χρηματιστηρίων και της υγείας, μη 
εξαντλητικός κατάλογος των οποίων 
παρατίθεται στο παράρτημα II.

β) φορέας εκμετάλλευσης υποδομών 
ζωτικής σημασίας, απαραίτητων για τη 
διατήρηση ζωτικών οικονομικών και 
κοινωνικών δραστηριοτήτων στα πεδία της 
ενέργειας, των μεταφορών, των τραπεζών, 
των χρηματιστηρίων και της υγείας, μη 
εξαντλητικός κατάλογος των οποίων 
παρατίθεται στο παράρτημα II, στον 
βαθμό που τα εν λόγω συστήματα 
δικτύων και πληροφοριών συνδέονται 
άμεσα με αυτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ανάγκη να εισαχθεί μια προσέγγιση που θα βασίζεται «στις υποδομές» αντί για μια 
καθαρά «τομεακή» προσέγγιση. Για την ακρίβεια, δεν είναι «ζωτικής σημασίας» όλα τα 
συστήματα δικτύων και πληροφοριών ενός φορέα εκμετάλλευσης υποδομών ζωτικής σημασίας, 
υπό την έννοια ότι δεν διαδραματίζουν όλα καίριο ρόλο για τη διατήρηση ζωτικών 
δραστηριοτήτων (π.χ. συστήματα δικτύων και πληροφοριών που συνδέονται με τη συντήρηση 
εξοπλισμού). Μόνον εκείνα τα συστήματα δικτύων και πληροφοριών που συνδέονται άμεσα με 
τις υποδομές ζωτικής σημασίας θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 151
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Μια «πολύ μικρή επιχείρηση» όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 της 
σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, 
της 6ης Μαΐου 2003,1 σχετικά με τον 
ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 
των μεσαίων επιχειρήσεων, δεν αποτελεί 
«φορέα της αγοράς» εντός του πεδίου 
εφαρμογής του παρόντος ορισμού, εκτός 
εάν λειτουργεί ως θυγατρική ενός φορέα 
εκμετάλλευσης υποδομών ζωτικής 
σημασίας κατά την έννοια του στοιχείου 
β) της πρώτης παραγράφου του παρόντος 
σημείου.
_____________
1 ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36.

Or. en

Τροπολογία 152
Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4 διαγράφεται
Αρχή

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν υψηλό 
επίπεδο ασφάλειας των συστημάτων 
δικτύων και πληροφοριών στην 
επικράτειά τους σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναγκαία διαγραφή προκειμένου να αποφευχθεί η επικάλυψη με το άρθρο 1 παράγραφος 1. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση των αποδεκτών μόνο με 
τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα οδηγία. Δεν είναι δυνατή η εφαρμογή γενικής αρχής 
για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας.
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Τροπολογία 153
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν υψηλό 
επίπεδο ασφάλειας των συστημάτων 
δικτύων και πληροφοριών στην επικράτειά 
τους σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν υψηλό 
επίπεδο ασφάλειας των συστημάτων 
δικτύων και πληροφοριών στην επικράτειά 
τους σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Η 
καταπολέμηση της εγκληματικότητας 
στον κυβερνοχώρο συμπληρώνεται με 
δράσεις καταπολέμησης της 
κατασκοπείας μεταξύ κρατών καθώς 
παραβιάζεται η κυριαρχία της ΕΕ και 
των κρατών μελών της.

Or. es

Τροπολογία 154
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ερευνητικά και αναπτυξιακά σχέδια και 
περιγραφή του τρόπου με τον οποίο τα 
σχέδια αυτά αντανακλούν τις 
προτεραιότητες που έχουν καθοριστεί.

ε) ερευνητικά και αναπτυξιακά σχέδια, στο 
πλαίσιο των οποίων τα πανεπιστήμια και 
τα ερευνητικά κέντρα διαδραματίζουν 
καθοριστικό ρόλο, και περιγραφή του 
τρόπου με τον οποίο τα σχέδια αυτά 
αντανακλούν τις προτεραιότητες που έχουν 
καθοριστεί.

Or. es

Τροπολογία 155
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) ποιοτικά προγράμματα που 
καταρτίζονται με τη μέγιστη δυνατή 
επιμέλεια και τα αναπτυξιακά σχέδια που 
είναι απαραίτητα για την εφαρμογή και 
τη διεύρυνση της παρούσας οδηγίας. 
Όλες οι εφαρμογές αναπτύσσονται με τη 
χρήση επαναχρησιμοποιήσιμου κώδικα 
και, στο μέτρο του δυνατού, με τη χρήση 
ελεύθερου λογισμικού.

Or. es

Τροπολογία 156
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) σχέδιο εκτίμησης του κινδύνου για να 
προσδιοριστούν κίνδυνοι και να εκτιμηθεί 
ο αντίκτυπος ενδεχόμενων συμβάντων ·

α) πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου για τη 
θέσπιση μεθοδολογίας όσον αφορά τον 
εντοπισμό, την ιεράρχηση, την 
αξιολόγηση και την αντιμετώπιση των 
κινδύνων, την εκτίμηση του αντίκτυπου 
ενδεχόμενων συμβάντων, επιλογές 
πρόληψης και ελέγχου, καθώς και τον 
ορισμό κριτηρίων για την επιλογή 
πιθανών αντίμετρων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 29. Η πρόταση της Επιτροπή θα είχε πολύ 
ευρείες προεκτάσεις υπεισερχόμενη σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας των κρατών μελών και θα 
καθιστούσε το σχέδιο συνεργασίας ανεφάρμοστο και υπερβολικά περίπλοκο για να είναι 
αποτελεσματικό.
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Τροπολογία 157
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) σχέδιο εκτίμησης του κινδύνου για να 
προσδιοριστούν κίνδυνοι και να εκτιμηθεί 
ο αντίκτυπος ενδεχόμενων συμβάντων ·

α) σχέδιο εκτίμησης του κινδύνου για να 
προσδιοριστούν κίνδυνοι και να εκτιμηθεί 
ο αντίκτυπος ενδεχόμενων συμβάντων · το 
σχέδιο θα πρέπει να αναθεωρείται και να 
επικαιροποιείται σε ετήσια βάση·

Or. en

Τροπολογία 158
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) δημοσίευση ηλεκτρονικού 
ευρετηρίου στο οποίο αναφέρονται όλες 
οι οντότητες που συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις διαχείρισης κινδύνου και 
ενημέρωσης της οδηγίας, εξασφαλίζοντας 
ότι δεν περιστέλλεται το δικαίωμα του 
πολίτη κάθε κράτους μέλους στην 
πληροφόρηση, και ζητώντας την 
κατάρτιση σχεδίου διαφάνειας όσον 
αφορά τη διαχείριση και τις διαδικασίες 
που συνδέονται με την ασφάλεια δικτύων 
και πληροφοριών.

Or. es

Τροπολογία 159
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) με τη βελτίωση της αποθήκευσης και 
της χρήσης των κωδικών πρόσβασης, για 
παράδειγμα μέσω αύξησης της χρήσης 
συναρτήσεων κατακερματισμού ή 
λειτουργιών διαχείρισης κωδικών 
πρόσβασης.

Or. en

Τροπολογία 160
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ β) με την απόδοση ιδιαίτερης προσοχής 
στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, 
όπως οι πολίτες που πλήττονται από το 
ψηφιακό χάσμα ή τα τμήματα του 
πληθυσμού που εκτίθενται στα κοινωνικά 
δίκτυα.

Or. es

Τροπολογία 161
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εθνική στρατηγική για την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών και το εθνικό 
σχέδιο συνεργασίας για την ΑΔΠ 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή εντός ενός 
μηνός από την έγκρισή τους.

3. Η εθνική στρατηγική για την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών και το εθνικό 
σχέδιο συνεργασίας για την ΑΔΠ 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή εντός τριών 
μηνών από την έγκρισή τους.

Or. en
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Τροπολογία 162
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει μια εθνική 
αρμόδια αρχή σχετικά με την ασφάλεια 
των συστημάτων δικτύων και 
πληροφοριών (στο εξής «η αρμόδια 
αρχή»).

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει μία ή 
περισσότερες εθνικές μη στρατιωτικές 
αρμόδιες αρχές σχετικά με την ασφάλεια 
των συστημάτων δικτύων και 
πληροφοριών (στο εξής καλούμενη «η 
αρμόδια αρχή/οι αρμόδιες αρχές»).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 32 και στοχεύει στην περαιτέρω 
διευκρίνιση του τύπου του θεσμικού οργάνου που θα πρέπει να αναλαμβάνει τον ρόλο της 
εθνικής αρμόδιας αρχής.

Τροπολογία 163
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας σε εθνικό 
επίπεδο και συμβάλλουν στη συνεκτική 
εφαρμογή της σε όλη την Ένωση.

2. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας σε εθνικό 
επίπεδο και συμβάλλουν στη συνεκτική 
εφαρμογή της σε όλη την Ένωση. Επίσης, 
παρακολουθούν την εφαρμογή των 
πτυχών της ασφάλειας δικτύων και 
πληροφοριών που εμπίπτουν στο πεδίο 
των αρμοδιοτήτων τους.

Or. es
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Τροπολογία 164
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Σε περίπτωση που κάποιο κράτος 
μέλος ορίσει περισσότερες από μία 
αρμόδιες αρχές, ορίζει μια εθνική μη 
στρατιωτική αρχή, για παράδειγμα μια 
αρμόδια αρχή, ως εθνική υπηρεσία μίας 
στάσης για την ασφάλεια των 
συστημάτων δικτύου και πληροφοριών 
(εφεξής καλούμενη «υπηρεσία μίας 
στάσης»). Σε περίπτωση που κάποιο 
κράτος μέλος ορίσει μόνο μία αρμόδια 
αρχή, η εν λόγω αρμόδια αρχή συνιστά 
και την υπηρεσία μίας στάσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 33 και είναι σύμφωνη με τη νέα 
τροπολογία στο άρθρο 6 παράγραφος 1 που κατέθεσε ο εισηγητής. Στόχος της είναι να δοθούν 
περαιτέρω διευκρινίσεις για τον τύπο του θεσμικού οργάνου που θα πρέπει να αναλαμβάνει 
ρόλο υπηρεσίας μίας στάσης.

Τροπολογία 165
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές λαμβάνουν τις 
κοινοποιήσεις των συμβάντων από τη 
δημόσια διοίκηση και τους φορείς της 
αγοράς όπως ορίζεται από το άρθρο 14 
παράγραφος 2 και ότι τους ανατίθενται οι 
αρμοδιότητες εφαρμογής και επιβολής που 
αναφέρονται στο άρθρο 15.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές και οι υπηρεσίες μίας 
στάσης λαμβάνουν, κατά περίπτωση 
σύμφωνα με την παράγραφο 2α του 
παρόντος άρθρου, τις κοινοποιήσεις των 
συμβάντων από τους φορείς της αγοράς 
όπως ορίζεται από το άρθρο 14 
παράγραφος 2 και ότι τους ανατίθενται οι 
αρμοδιότητες εφαρμογής και επιβολής που 
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αναφέρονται στο άρθρο 15.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 37. Στόχος της είναι να διευκρινιστεί ο 
ρόλος των διαφόρων αρχών με σκοπό την αποφυγή αλληλεπικάλυψης όσον αφορά τις 
κοινοποιήσεις τόσο προς τις αρμόδιες αρχές όσο και προς τις υπηρεσίες μίας στάσης. 
Δεδομένου ότι σε ορισμένους τομείς παρέχονται ήδη κοινοποιήσεις συμβάντων στους φορείς 
της Ένωσης, θα πρέπει να αποφεύγεται η αλληλεπικάλυψη.

Τροπολογία 166
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Σε περίπτωση που η νομοθεσία της 
Ένωσης προβλέπει ειδικό ανά τομέα 
εποπτικό ή ρυθμιστικό ενωσιακό φορέα, 
αρμόδιο μεταξύ άλλων για την ασφάλεια 
των συστημάτων δικτύων και 
πληροφοριών, ο εν λόγω φορέας λαμβάνει 
τις κοινοποιήσεις των συμβάντων 
σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 
από τους οικείους φορείς της αγοράς 
στον εν λόγω τομέα και του ανατίθενται 
οι εξουσίες εφαρμογής και επιβολής που 
αναφέρονται στο άρθρο 15. Ο εν λόγω 
φορέας της Ένωσης συνεργάζεται στενά 
με τις αρμόδιες αρχές και την υπηρεσία 
μίας στάσης του κράτους μέλους 
υποδοχής σε σχέση με τις εν λόγω 
υποχρεώσεις. Η υπηρεσία μίας στάσης 
του κράτους μέλους υποδοχής 
εκπροσωπεί τον φορέα της Ένωσης σε 
σχέση με τις υποχρεώσεις του κεφαλαίου 
III.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 37. Στόχος της είναι να διευκρινιστεί ο 
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ρόλος των διαφόρων αρχών με σκοπό την αποφυγή αλληλεπικάλυψης όσον αφορά τις 
κοινοποιήσεις τόσο προς τις αρμόδιες αρχές όσο και προς τις υπηρεσίες μίας στάσης. 
Δεδομένου ότι σε ορισμένους τομείς, παρέχονται ήδη κοινοποιήσεις συμβάντων στους φορείς 
της Ένωσης, θα πρέπει να αποφεύγεται η αλληλεπικάλυψη.

Τροπολογία 167
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές και η Επιτροπή 
συγκροτούν δίκτυο («δίκτυο 
συνεργασίας») που συνεργάζεται για την 
αντιμετώπιση κινδύνων και συμβάντων 
που επηρεάζουν τα συστήματα δικτύων και 
πληροφοριών.

1. Οι υπηρεσίες μιας στάσης και η 
Επιτροπή, καθώς και ο ENISA κατόπιν 
αιτήματός τους, συγκροτούν δίκτυο 
(«δίκτυο συνεργασίας») που συνεργάζεται 
για την ανάπτυξη μέσων για τον 
εντοπισμό, την ανάλυση την αντιμετώπιση 
επί θεμάτων ασφάλειας και κινδύνων ή
συμβάντων που επηρεάζουν τα συστήματα 
δικτύων και πληροφοριών.

Or. el

Τροπολογία 168
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στο πλαίσιο του δικτύου συνεργασίας 
βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία η 
Επιτροπή με τις αρμόδιες αρχές. Εφόσον 
ζητηθεί, ο ευρωπαϊκός οργανισμός 
ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών 
(«ENISA») επικουρεί το δίκτυο 
συνεργασίας παρέχοντας την 
εμπειρογνωμοσύνη και τις συμβουλές του.

2. Στο πλαίσιο του δικτύου συνεργασίας 
βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία η 
Επιτροπή με τις υπηρεσίες μίας στάσης. 
Εφόσον ζητηθεί, ο ευρωπαϊκός οργανισμός 
ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών 
(«ENISA») επικουρεί το δίκτυο 
συνεργασίας παρέχοντας την 
εμπειρογνωμοσύνη και τις συμβουλές του. 
Κατά περίπτωση, οι φορείς της αγοράς 
και οι πάροχοι λύσεων ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο μπορούν να κληθούν επίσης 
να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του 



AM\1004135EL.doc 39/75 PE519.685v01-00

EL

δικτύου συνεργασίας που αναφέρονται 
στα στοιχεία ζ), η) και θ) της 
παραγράφου 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εκτός από τις τροπολογίες που κατέθεσε ο εισηγητής και επιτρέπουν την ένταξη των φορέων 
της αγοράς στο δίκτυο συνεργασίας, θα πρέπει επίσης να εξεταστεί το ενδεχόμενο της 
συμμετοχής των παρόχων ασφάλειας στον κυβερνοχώρο που μπορούν να παρέχουν σημαντική 
προστιθέμενη αξία, καθώς οι εν λόγω φορείς μπορούν να παρέχουν πληροφορίες όσον αφορά 
τις απειλές στον κυβερνοχώρο τις οποίες συγκεντρώνουν από το σύνολο των βάσεων 
δεδομένων των πελατών τους, καθώς και μια ολοκληρωμένη θεώρηση των απαιτήσεων, των 
προκλήσεων και των βέλτιστων πρακτικών σε ένα ευρύ φάσμα ομάδων πελατών.

Τροπολογία 169
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δημοσιεύουν σε τακτική βάση σε κοινό 
ιστότοπο τις μη εμπιστευτικές 
πληροφορίες σχετικά με τις εν εξελίξει 
έγκαιρες προειδοποιήσεις και τη 
συντονισμένη απόκριση·

γ) δημοσιεύουν σε τακτική βάση τις μη 
εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις 
εν εξελίξει έγκαιρες προειδοποιήσεις και 
τη συντονισμένη απόκριση, σε καίριους 
ψηφιακούς τόπους στους οποίους πέραν 
των ιστοτόπων, παρέχεται πρόσβαση 
μέσω κινητού τηλεφώνου ή ταμπλέτας·

Or. es

Τροπολογία 170
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) εξετάζουν και αξιολογούν από κοινού, 
κατόπιν αιτήματος ενός κράτους μέλους 
ή της Επιτροπής, μία ή περισσότερες 

δ) εξετάζουν και αξιολογούν από κοινού 
μία ή περισσότερες εθνικές στρατηγικές 
ΑΔΠ και εθνικά σχέδια συνεργασίας ΑΔΠ 
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εθνικές στρατηγικές ΑΔΠ και εθνικά 
σχέδια συνεργασίας ΑΔΠ που 
αναφέρονται στο άρθρο 5, εντός του 
πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

που αναφέρονται στο άρθρο 5, εντός του 
πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ενδεχόμενο υποβολής μεμονωμένων αιτημάτων από τα κράτη μέλη ή την Επιτροπή θα είχε 
υπερβολικά ευρείες προεκτάσεις και θα υπονόμευε τις προϋποθέσεις για την εποικοδομητική 
λειτουργία ενός τέτοιου δικτύου συνεργασίας.

Τροπολογία 171
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) εξετάζουν και αξιολογούν από κοινού, 
έπειτα από αίτηση κράτους μέλους ή της 
Επιτροπής, την αποτελεσματικότητα των 
CERT, ιδίως όταν πραγματοποιούνται 
ασκήσεις σχετικά με την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών (ΑΔΠ ) σε 
επίπεδο Ένωσης·

ε) εξετάζουν και αξιολογούν από κοινού 
την αποτελεσματικότητα των CERT, ιδίως 
όταν πραγματοποιούνται ασκήσεις σχετικά 
με την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών 
(ΑΔΠ ) σε επίπεδο Ένωσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ενδεχόμενο υποβολής μεμονωμένων αιτήσεων από τα κράτη μέλη ή την Επιτροπή θα είχε 
υπερβολικά ευρείες προεκτάσεις και θα υπονόμευε τις προϋποθέσεις για την εποικοδομητική 
λειτουργία ενός τέτοιου δικτύου συνεργασίας.

Τροπολογία 172
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) συνεργάζονται και ανταλλάσσουν στ) συνεργάζονται και ανταλλάσσουν 
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πληροφορίες για όλα τα συναφή θέματα 
με το ευρωπαϊκό κέντρο ηλεκτρονικού 
εγκλήματος της Ευρωπόλ, καθώς και με 
άλλους συναφείς ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς, ιδίως στα πεδία της 
προστασίας των δεδομένων, της ενέργειας, 
των μεταφορών, των τραπεζών, των 
χρηματιστηρίων και της υγείας ·

εμπειρογνωμοσύνη για θέματα συναφή με 
την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, 
ιδίως στα πεδία της προστασίας των 
δεδομένων, της ενέργειας, των μεταφορών, 
των τραπεζών, των χρηματοπιστωτικών 
αγορών και της υγείας με το ευρωπαϊκό 
κέντρο ηλεκτρονικού εγκλήματος της 
Ευρωπόλ, καθώς και με άλλους συναφείς 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 44. Στόχος της είναι να διευκρινιστεί το 
είδος των πληροφοριών που ανταλλάσσονται με το EC3 και άλλους συναφείς ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς.

Τροπολογία 173
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) διοργανώνουν τακτικές αξιολογήσεις 
από ομοτίμους σχετικά με τις ικανότητες 
και την ετοιμότητά τους ·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής τάσσεται υπέρ του δικτύου συνεργασίας· ωστόσο, μια αξιολόγηση από ομοτίμους 
ενδέχεται να παρεμβαίνει σε ουσιώδεις πτυχές της εθνικής ασφάλειας που δεν θα καλύπτονται 
από το άρθρο 114 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 174
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ α) αναπτύσσουν, σε συνεργασία με τον 
ENISA, κατευθυντήριες γραμμές για 
ειδικά ανά τομέα κριτήρια για την 
κοινοποίηση σημαντικών συμβάντων, 
επιπλέον των παραμέτρων που ορίζονται 
στο άρθρο 14 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία θα πρέπει να έπεται της τροπολογίας 45 (άρθρο 6 παράγραφος 3 
στοιχείο θ α) (νέο)). Η παραπομπή στο άρθρο 14 παράγραφος 2 θα πρέπει να διαβάζεται σε 
συνδυασμό με τις τροπολογίες 56-59. Δεδομένου ότι η παρούσα οδηγία παρέχει οριζόντια 
διατομεακά κριτήρια για την ενεργοποίηση μιας κοινοποίησης, είναι ανάγκη να οριστούν και 
ειδικά ανά τομέα κριτήρια. Προκειμένου να επιτευχθεί ειδική ανά τομέα εφαρμογή για το 
σύνολο της Ένωσης, θα πρέπει να αναπτυχθούν κριτήρια εντός του δικτύου και σε συνεργασία 
με τον ENISA.

Τροπολογία 175
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι αρμόδιες αρχές προβαίνουν σε 
διαβουλεύσεις με τις οικείες δημόσιες 
διοικήσεις και τους φορείς της αγοράς 
πριν από κάθε ανταλλαγή, εντός του 
δικτύου συνεργασίας, ευαίσθητων και 
εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικά με 
τους κινδύνους και με συμβάντα που 
επηρεάζουν τα συστήματα δικτύων και 
πληροφοριών τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι να μειωθούν οι αποκλεισμοί στο πλαίσιο της 
διαδικασίας ανταλλαγής πληροφοριών μέσω του δικτύου συνεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη 
τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις που ενδέχεται να υποβληθούν από τις δημόσιες διοικήσεις ή 
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τους φορείς της αγοράς σχετικά με ευαίσθητες ή εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν τους 
κινδύνους και τα συμβάντα που επηρεάζουν τα συστήματα δικτύων και πληροφοριών τους. Οι 
αρμόδιες αρχές μπορούν να λαμβάνουν υπόψη αυτές τις παρατηρήσεις, οι οποίες ωστόσο δεν 
είναι δεσμευτικές.

Τροπολογία 176
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, τις αναγκαίες λεπτομέρειες για τη 
διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ 
αρμόδιων αρχών και της Επιτροπής που 
αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 3. Οι 
εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία διαβούλευσης
του άρθρου 19 παράγραφος 2.

4. Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, τις αναγκαίες λεπτομέρειες για τη 
διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ 
αρμόδιων αρχών και της Επιτροπής που 
αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 3. Οι 
εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του 
άρθρου 19 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 177
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
κοινοποιούνται μόνο σε αποδέκτες που 
πρέπει να επεξεργαστούν τα δεδομένα 
αυτά στο πλαίσιο της εκτέλεσης των 
καθηκόντων τους σύμφωνα με κατάλληλη 
νομική βάση. Τα κοινοποιούμενα 
δεδομένα περιορίζονται σε εκείνα που 
είναι αναγκαία για την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους. Εξασφαλίζεται η 
συμμόρφωση προς την αρχή του 
περιορισμού του σκοπού. Το χρονικό όριο 
για τη διατήρηση των δεδομένων αυτών 
καθορίζεται για τους σκοπούς που 
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προσδιορίζονται στην παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 178
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Τα κριτήρια για τη συμμετοχή των 
κρατών μελών στο ασφαλές σύστημα 
ανταλλαγής πληροφοριών, προκειμένου 
να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο 
ασφάλειας και ανθεκτικότητας από όλους 
τους συμμετέχοντες σε όλα τα στάδια της 
επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων 
κατάλληλων μέτρων εμπιστευτικότητας 
και ασφάλειας, σύμφωνα με τα άρθρα 16 
και 17 της οδηγίας 95/46/ΕΚ και τα 
άρθρα 21 και 22 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 45/2001.

Or. en

Τροπολογία 179
Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η έκδοση 
κατ’εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 18 σχετικά με τον ορισμό των 
κριτηρίων που πρέπει να πληρούνται από 
ένα κράτος μέλος ώστε να επιτρέπεται η 
συμμετοχή του στο ασφαλές σύστημα 
ανταλλαγής πληροφοριών, όσον αφορά:

διαγράφεται

α) τη διαθεσιμότητα ασφαλούς και 
ανθεκτικής υποδομής επικοινωνιών και 
πληροφοριών σε εθνικό επίπεδο, 
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συμβατής και διαλειτουργικής με την 
ασφαλή υποδομή του δικτύου 
συνεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 7, 
παράγραφος 3, και
β) την ύπαρξη επαρκών τεχνικών, 
χρηματοδοτικών και ανθρώπινων πόρων 
και διαδικασιών ώστε η αρμόδια αρχή 
τους και η CERT να έχει τη δυνατότητα 
αποτελεσματικής, αποδοτικής και 
ασφαλούς συμμετοχής στο ασφαλές 
σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών βάσει 
του άρθρου 6 παράγραφος 3, του άρθρου 
7 παράγραφος 2 και του άρθρου 7 
παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικαθιστά την τροπολογία 47.

Τροπολογία 180
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η έκδοση 
κατ’εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 18 σχετικά με τον ορισμό των 
κριτηρίων που πρέπει να πληρούνται από 
ένα κράτος μέλος ώστε να επιτρέπεται η 
συμμετοχή του στο ασφαλές σύστημα 
ανταλλαγής πληροφοριών, όσον αφορά:

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η έκδοση 
κατ’εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 18 σχετικά με τον ορισμό των 
κριτηρίων που πρέπει να πληρούνται από 
ένα κράτος μέλος ώστε να επιτρέπεται η 
συμμετοχή του στο ασφαλές σύστημα 
ανταλλαγής πληροφοριών, όσον αφορά:
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 181
Andreas Schwab, Malcolm Harbour
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Μέσω εκτελεστικών πράξεων, η 
Επιτροπή θεσπίζει αποφάσεις σχετικά με 
την πρόσβαση των κρατών μελών στην εν 
λόγω υποδομή, σύμφωνα με τα κριτήρια 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και 
3. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 19 
παράγραφος 3.

3. Μέσω εκτελεστικών πράξεων, η 
Επιτροπή θεσπίζει κοινή σειρά προτύπων 
όσον αφορά τη διασύνδεση και την 
ασφάλεια τα οποία πρέπει να πληρούν οι 
υπηρεσίες μίας στάσης πριν από την 
ανταλλαγή ευαίσθητων και 
εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω 
ολόκληρου του δικτύου συνεργασίας. Οι 
εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αναπτυχθεί κοινή σειρά προτύπων όσον αφορά τη διασύνδεση και την ασφάλεια 
με σκοπό την προστασία των πληροφοριών και τη δημιουργία μιας διαφανούς διαδικασίας, 
καθώς και την ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών στη βάση της 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Τροπολογία 182
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές ή η Επιτροπή 
παρέχουν έγκαιρες προειδοποιήσεις εντός 
του δικτύου συνεργασίας σχετικά με 
εκείνους τους κινδύνους και τα συμβάντα 
που πληρούν τουλάχιστον μία από τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Οι υπηρεσίες μιας στάσης ή η Επιτροπή 
ή ο ENISA παρέχουν έγκαιρες 
προειδοποιήσεις εντός του δικτύου 
συνεργασίας σχετικά με εκείνους τους 
κινδύνους και τα συμβάντα που πληρούν 
τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Or. el
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Τροπολογία 183
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αυξάνονται ταχέως ή μπορεί να 
αυξάνονται ταχέως σε κλίμακα ·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το εν λόγω κριτήριο πληρούται σε όλες τις περιπτώσεις και ενεργοποιεί δυσανάλογο αριθμό 
έγκαιρων προειδοποιήσεων που υπερβαίνουν την ικανότητα των αρχών. Επιπλέον, η αύξηση 
ενός κινδύνου ή ενός συμβάντος αυτή καθαυτή δεν απαιτεί απαραιτήτως την ανάληψη δράσης 
σε επίπεδο Ένωσης.

Τροπολογία 184
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) υπερβαίνουν ή μπορούν να υπερβούν
την εθνική ικανότητα απόκρισης ·

β) η υπηρεσία μίας στάσης εκτιμά ότι ο 
κίνδυνος ή το συμβάν ενδέχεται να 
υπερβαίνει την εθνική ικανότητα 
απόκρισης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία στοχεύει στην περαιτέρω διευκρίνιση των κριτηρίων για την 
ενεργοποίηση έγκαιρων προειδοποιήσεων. Θα πρέπει να παρασχεθεί περαιτέρω εξειδίκευση 
μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων προκειμένου να εξασφαλιστεί τεχνική ουδετερότητα και να 
αντικατοπτρίζονται οι ειδικές συνθήκες που ισχύουν σε κάθε τομέα.

Τροπολογία 185
Andreas Schwab
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) επηρεάζουν ή ενδέχεται να 
επηρεάσουν, περισσότερα από ένα κράτη 
μέλη.

γ) οι υπηρεσίες μίας στάσης ή η 
Επιτροπή εκτιμούν ότι ο κίνδυνος ή το 
συμβάν επηρεάζει περισσότερα από ένα 
κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία στοχεύει στην περαιτέρω διευκρίνιση των κριτηρίων για την 
ενεργοποίηση έγκαιρων προειδοποιήσεων. Θα πρέπει να παρασχεθεί περαιτέρω εξειδίκευση 
μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων προκειμένου να εξασφαλιστεί τεχνική ουδετερότητα και να 
αντικατοπτρίζονται οι ειδικές συνθήκες που ισχύουν σε κάθε τομέα.

Τροπολογία 186
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα μέλη του δικτύου συνεργασίας 
δημοσιοποιούν τις πληροφορίες που 
λαμβάνουν σχετικά με τους κινδύνους ή 
τα συμβάντα μόνο κατόπιν έγκρισης από 
την κοινοποιούσα εθνική αρμόδια αρχή. 

Or. en

Τροπολογία 187
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Text proposed by the Commission Amendment

O ΕΝΙSA αναπτύσσει, σε συνεργασία με 
την Επιτροπή, και λειτουργεί ευρωπαϊκού 



AM\1004135EL.doc 49/75 PE519.685v01-00

EL

βεληνεκούς μηχανισμό έγκαιρης 
προειδοποίησης και απόκρισης που θα 
λειτουργεί συμπληρωματικά προς τους 
μηχανισμούς των κρατών μελών.

Or. el

Τροπολογία 188
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Έπειτα από αίτηση κράτους μέλους, ή 
με δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή 
μπορεί να ζητήσει από το κράτος μέλος 
να υποβάλει κάθε σχετική πληροφορία 
σχετικά με συγκεκριμένο κίνδυνο ή 
συμβάν.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου διευκρινίζει ήδη υπό ποιες προϋποθέσεις 
ενεργοποιούνται οι έγκαιρες προειδοποιήσεις. Συνεπώς, η δυνατότητα για υποβολή άλλων μη 
καθοριζόμενων αιτήσεων από την Επιτροπή ή μεμονωμένα κράτη μέλη ενδέχεται να έχει πολύ 
ευρείες προεκτάσεις και να υπονομεύσει την εποικοδομητική συνεργασία.

Τροπολογία 189
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε περίπτωση που για κίνδυνο ή συμβάν 
που είναι αντικείμενο έγκαιρης 
προειδοποίησης υφίσταται υποψία 
ποινικού χαρακτήρα, οι αρμόδιες αρχές ή 
η Επιτροπή ενημερώνουν το ευρωπαϊκό 
κέντρο ηλεκτρονικού εγκλήματος της 

4. Σε περίπτωση που για κίνδυνο ή συμβάν 
που είναι αντικείμενο έγκαιρης 
προειδοποίησης υφίσταται υποψία 
σοβαρού ποινικού χαρακτήρα και ο 
οικείος φορέας της αγοράς έχει αναφέρει 
συμβάντα για τα οποία υφίσταται υποψία 
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Ευρωπόλ. σοβαρού ποινικού χαρακτήρα κατά τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 15 παράγραφος 
4, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 
ευρωπαϊκό κέντρο ηλεκτρονικού 
εγκλήματος της Ευρωπόλ ενημερώνεται, 
όπου κρίνεται σκόπιμο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 50. Σύμφωνα με την αρχή της νομιμότητας, 
αρχές πέραν των αρχών επιβολής του νόμου δεν μπορούν να δεσμεύονται από την εν λόγω αρχή 
και οφείλουν να κοινοποιούν αυτομάτως τα συμβάντα για τα οποία υπάρχει υποψία ποινικού 
χαρακτήρα. Οι επαφές μεταξύ αρχών πέραν των αρχών επιβολής του νόμου και του EC3 δεν 
μπορούν να υπόκεινται σε ρύθμιση στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 190
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Τα μέλη του δικτύου συνεργασίας δεν 
δημοσιοποιούν καμία πληροφορία που 
λαμβάνουν σχετικά με κινδύνους και 
συμβάντα σύμφωνα με την παράγραφο 1 
χωρίς την πρότερη έγκριση της 
κοινοποιούσας υπηρεσίας μίας στάσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι να διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη και να ενθαρρυνθεί η 
ανταλλαγή πληροφοριών μέσω του συντονισμού της δημοσίευσης των έγκαιρων 
προειδοποιήσεων.

Τροπολογία 191
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Τα μέλη του δικτύου συνεργασίας, 
καθώς και η Επιτροπή, δεν 
δημοσιοποιούν καμία πληροφορία που 
λαμβάνουν σχετικά με κινδύνους και 
συμβάντα σύμφωνα με την παράγραφο 1 
χωρίς την πρότερη έγκριση της 
κοινοποιούσας υπηρεσίας μίας στάσης· 
επιπλέον, πριν από την ανταλλαγή 
πληροφοριών εντός του δικτύου 
συνεργασίας, η κοινοποιούσα υπηρεσία 
μίας στάσης ενημερώνει τον φορέα της 
αγοράς τον οποίο αφορούν οι 
πληροφορίες για την πρόθεσή της, και σε 
περίπτωση που το θεωρεί απαραίτητο, 
καθιστά τις σχετικές πληροφορίες 
ανώνυμες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σημείο αυτό είναι σημαντικό για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και την ενθάρρυνση της 
ανταλλαγής πληροφοριών. Χωρίς τις παραπάνω ασφαλιστικές δικλείδες, οι εθνικές αρμόδιες 
αρχές και οι φορείς της αγοράς είναι πολύ πιθανό να απέχουν από την κοινοποίηση συμβάντων 
και την ανταλλαγή πληροφοριών.

Τροπολογία 192
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Στο σχέδιο συντονισμένης απόκρισης 
προβλέπεται επαρκής πλεονασμός.

Or. en

Τροπολογία 193
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενωσιακό σχέδιο συνεργασίας για την 
ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών

Σχέδιο συνεργασίας και ευρωπαϊκή 
στρατηγική για την ασφάλεια δικτύων και 
πληροφοριών

Or. es

Τροπολογία 194
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Το ενωσιακό σχέδιο συνεργασίας για 
την ΑΔΠ σχεδιάζεται κατά τέτοιον τρόπο 
ώστε να είναι συνεκτικό με τις εθνικές 
στρατηγικές και τα εθνικά σχέδια 
συνεργασίας για την ΑΔΠ, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 5 της παρούσας 
οδηγίας, συμπεριλαμβανομένης, κατά 
περίπτωση, της απογραφής που 
προβλέπεται στην αιτιολογική σκέψη 13α.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία που υποβλήθηκε από τον Christian Engström, αιτιολογική σκέψη 13α (νέα)

Τροπολογία 195
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη της δυνατότητας για το 
δίκτυο συνεργασίας να έχει άτυπη διεθνή 

Με την επιφύλαξη της δυνατότητας για το 
δίκτυο συνεργασίας να έχει άτυπη διεθνή 
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συνεργασία, η Ένωση μπορεί να συνάπτει 
διεθνείς συμφωνίες με τρίτες χώρες ή 
διεθνείς οργανισμούς που επιτρέπει και 
οργανώνει τη συμμετοχή τους σε 
ορισμένες δραστηριότητες του δικτύου 
συνεργασίας. Η εν λόγω συμφωνία 
λαμβάνει υπόψη την ανάγκη να 
εξασφαλιστεί επαρκής προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
κυκλοφορούν στο δίκτυο συνεργασίας.

συνεργασία, η Ένωση μπορεί να συνάπτει 
διεθνείς συμφωνίες με τρίτες χώρες ή 
διεθνείς οργανισμούς που επιτρέπει και 
οργανώνει τη συμμετοχή τους σε 
ορισμένες δραστηριότητες του δικτύου 
συνεργασίας. Η εν λόγω συμφωνία 
λαμβάνει υπόψη την ανάγκη να 
εξασφαλιστεί επαρκής προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
κυκλοφορούν στο δίκτυο συνεργασίας. Σε 
διεθνές επίπεδο, η Ένωση έχει ως στόχο 
να επηρεάσει τους παρόχους υπηρεσιών 
κοινωνικής δικτύωσης ούτως ώστε η 
εύρεση κατάλληλων ρυθμίσεων 
ασφαλείας να μην πραγματοποιείται από 
τον χρήστη αλλά να παρέχεται 
αυτομάτως μέγιστη ασφάλεια και 
κρυπτογράφηση των μηνυμάτων, σε 
συνέχεια της οποίας ο χρήστης θα μπορεί 
συνειδητά να επιτρέπει την ειδικότερη 
προσαρμογή των ρυθμίσεων ασφαλείας 
για συγκεκριμένους σκοπούς.

Or. en

Τροπολογία 196
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη της δυνατότητας για το 
δίκτυο συνεργασίας να έχει άτυπη διεθνή 
συνεργασία, η Ένωση μπορεί να συνάπτει 
διεθνείς συμφωνίες με τρίτες χώρες ή 
διεθνείς οργανισμούς που επιτρέπει και 
οργανώνει τη συμμετοχή τους σε 
ορισμένες δραστηριότητες του δικτύου 
συνεργασίας. Η εν λόγω συμφωνία 
λαμβάνει υπόψη την ανάγκη να 
εξασφαλιστεί επαρκής προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
κυκλοφορούν στο δίκτυο συνεργασίας.

Με την επιφύλαξη της δυνατότητας για το 
δίκτυο συνεργασίας να έχει άτυπη διεθνή 
συνεργασία, η Ένωση μπορεί να συνάπτει 
διεθνείς συμφωνίες με τρίτες χώρες ή 
διεθνείς οργανισμούς που επιτρέπει και 
οργανώνει τη συμμετοχή τους σε 
ορισμένες δραστηριότητες του δικτύου 
συνεργασίας. Η εν λόγω συμφωνία 
λαμβάνει υπόψη την ανάγκη να 
εξασφαλιστεί επαρκής προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
κυκλοφορούν στο δίκτυο συνεργασίας. 
Επίσης, η εν λόγω συμφωνία δεν πρέπει 
να παραβιάζει την κυριαρχία της ΕΕ και 
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την ανεξαρτησία των θεσμικών οργάνων 
και των κρατών μελών της.

Or. es

Τροπολογία 197
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13α
Επίπεδο ζωτικής σημασίας των φορέων 

της αγοράς
Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν 
το επίπεδο ζωτικής σημασίας των 
φορέων της αγοράς λαμβάνοντας υπόψη 
τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων τομέων, 
παραμέτρους που περιλαμβάνουν τη 
σημασία του συγκεκριμένου φορέα της 
αγοράς για τη διατήρηση επαρκούς 
επιπέδου της παρεχόμενης στον εν λόγω 
τομέα υπηρεσίας, τον αριθμό των μερών 
που εφοδιάζονται μέσω του φορέα της 
αγοράς και το χρονικό διάστημα έως 
ότου η διακοπή παροχής των βασικών 
υπηρεσιών του φορέα της αγοράς 
προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις στη 
διατήρηση ζωτικών οικονομικών και 
κοινωνικών δραστηριοτήτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εντάσσεται στο κεφάλαιο IV και θα πρέπει να προηγείται του άρθρου 
14. Στόχος του παρόντος άρθρου είναι να επιτρέψει μια περισσότερο διαφοροποιημένη 
ταξινόμηση του παραρτήματος II και, κατά συνέπεια, των υποχρεώσεων που ορίζονται στο 
κεφάλαιο IV. Η κοινοποίηση συμβάντων πραγματοποιείται από όλους τους φορείς της αγοράς 
ανεξαρτήτως του επιπέδου ζωτικής σημασίας τους, ενώ η μορφή των ελέγχων ασφαλείας 
μπορεί να προσαρμόζεται στο συγκεκριμένο επίπεδο ζωτικής σημασίας του φορέα της αγοράς.
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Τροπολογία 198
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Kεφάλαιο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 
ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με το σχέδιο έκθεσης.

Τροπολογία 199
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
δημόσια διοίκηση και οι φορείς της αγοράς 
λαμβάνουν κατάλληλα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα για τη διαχείριση των 
κινδύνων όσον αφορά την ασφάλεια των 
δικτύων και των συστημάτων 
πληροφοριών που ελέγχουν και 
χρησιμοποιούν στην επιχειρησιακή 
λειτουργία τους. Λαμβανομένων υπόψη 
των πλέον πρόσφατων τεχνικών 
δυνατοτήτων, τα μέτρα αυτά εγγυώνται
επίπεδο ασφάλειας ανάλογο προς τους 
παρουσιαζόμενους κινδύνους. Ιδιαιτέρως, 
λαμβάνονται μέτρα για την αποτροπή και 
ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου από 
συμβάντα που επηρεάζουν το οικείο 
δίκτυο και σύστημα πληροφοριών ως προς 
τις βασικές υπηρεσίες που παρέχουν, 
εξασφαλίζοντας επομένως τη συνέχεια της 
παροχής υπηρεσιών που στηρίζονται σε 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
δημόσια διοίκηση και οι φορείς της αγοράς 
λαμβάνουν κατάλληλα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα για τη διαχείριση των 
κινδύνων όσον αφορά την ασφάλεια των 
δικτύων και των συστημάτων 
πληροφοριών που ελέγχουν και 
χρησιμοποιούν στην επιχειρησιακή 
λειτουργία τους. Τα μέτρα αυτά 
διασφαλίζουν επίπεδο ασφάλειας ανάλογο 
προς τους παρουσιαζόμενους κινδύνους. 
Ιδιαιτέρως, λαμβάνονται αποτελεσματικά 
και αναλογικά μέτρα για την αποτροπή και 
ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου από 
συμβάντα που επηρεάζουν το οικείο 
δίκτυο και σύστημα πληροφοριών ως προς 
τις βασικές υπηρεσίες που παρέχουν, 
εξασφαλίζοντας επομένως τη συνέχεια της 
παροχής υπηρεσιών που στηρίζονται σε 
αυτά τα δίκτυα και τα συστήματα 



PE519.685v01-00 56/75 AM\1004135EL.doc

EL

αυτά τα δίκτυα και τα συστήματα 
πληροφοριών.

πληροφοριών. Όπου απαιτείται, οι 
δημόσιες διοικήσεις και οι φορείς της 
αγοράς πρέπει να λαμβάνουν επίσης, με 
δικό τους κόστος, κατάλληλα και άμεσα 
μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν νέων, 
απρόβλεπτων κινδύνων ασφάλειας και 
την αποκατάσταση του κανονικού 
επιπέδου ασφάλειας της υπηρεσίας.

Or. en

Τροπολογία 200
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
δημόσια διοίκηση και οι φορείς της 
αγοράς λαμβάνουν κατάλληλα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα για τη διαχείριση των 
κινδύνων όσον αφορά την ασφάλεια των 
δικτύων και των συστημάτων 
πληροφοριών που ελέγχουν και 
χρησιμοποιούν στην επιχειρησιακή 
λειτουργία τους. Λαμβανομένων υπόψη 
των πλέον πρόσφατων τεχνικών 
δυνατοτήτων, τα μέτρα αυτά εγγυώνται 
επίπεδο ασφάλειας ανάλογο προς τους 
παρουσιαζόμενους κινδύνους. Ιδιαιτέρως, 
λαμβάνονται μέτρα για την αποτροπή και 
ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου από 
συμβάντα που επηρεάζουν το οικείο 
δίκτυο και σύστημα πληροφοριών ως προς 
τις βασικές υπηρεσίες που παρέχουν, 
εξασφαλίζοντας επομένως τη συνέχεια της 
παροχής υπηρεσιών που στηρίζονται σε 
αυτά τα δίκτυα και τα συστήματα 
πληροφοριών.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
φορείς της αγοράς που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ λαμβάνουν κατάλληλα και 
αναλογικά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 
για τη διαχείριση των κινδύνων όσον 
αφορά την ασφάλεια των δικτύων και των 
συστημάτων πληροφοριών που ελέγχουν 
και χρησιμοποιούν στην επιχειρησιακή 
λειτουργία τους. Λαμβανομένων υπόψη 
των πλέον πρόσφατων τεχνικών 
δυνατοτήτων, τα μέτρα αυτά εγγυώνται 
επίπεδο ασφάλειας ανάλογο προς τους 
παρουσιαζόμενους κινδύνους. Ιδιαιτέρως,
λαμβάνονται μέτρα για την αποτροπή και 
ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου από 
συμβάντα που επηρεάζουν το οικείο 
δίκτυο και σύστημα πληροφοριών ως προς 
τις βασικές υπηρεσίες που παρέχουν, 
εξασφαλίζοντας επομένως τη συνέχεια της 
παροχής υπηρεσιών που στηρίζονται σε 
αυτά τα δίκτυα και τα συστήματα 
πληροφοριών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 55.
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Τροπολογία 201
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι φορείς εκμετάλλευσης υποδομών 
ζωτικής σημασίας, όπως ορίζονται στο 
στοιχείο β) του άρθρου 3 παράγραφος 8 
κοινοποιούν μόνον εκείνα τα συμβάντα, 
κατά τα προβλεπόμενα στο προηγούμενο 
εδάφιο, που συνδέονται άμεσα με την 
προστασία μια υποδομής ζωτικής 
σημασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντικατοπτρίζει την τροποποίηση του άρθρου 3 σημείο 8 στοιχείο β) 
που αφορά τον ορισμό του δεύτερου είδους φορέα της αγοράς (φορέας εκμετάλλευσης 
υποδομών ζωτικής σημασίας). Για την ακρίβεια, δεν είναι «ζωτικής σημασίας» όλα τα 
συστήματα δικτύων και πληροφοριών ενός φορέα εκμετάλλευσης υποδομών ζωτικής σημασίας, 
υπό την έννοια ότι δεν έχουν όλα ουσιαστική σημασία για τη διατήρηση ζωτικών 
δραστηριοτήτων. Μόνον εκείνα τα συστήματα δικτύων και πληροφοριών που συνδέονται άμεσα 
με τις υποδομές ζωτικής σημασίας θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 202
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι παράμετροι αυτές προσδιορίζονται 
περαιτέρω σύμφωνα με το στοιχείο θ β) 
της παραγράφου 3 του άρθρου 8.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία θα πρέπει να έπεται των τροπολογιών 57, 58 και 59 ως εδάφιο 3 στην 
παράγραφο 2. Η παρούσα τροπολογία παραπέμπει στη νέα τροπολογία σχετικά με τις 
κατευθυντήριες γραμμές που υποβλήθηκε για το άρθρο 8 παράγραφος 3.

Τροπολογία 203
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι κατασκευαστές λογισμικού είναι 
υπεύθυνοι για την επανόρθωση των 
παραβιάσεων ασφαλείας μέσα σε 24 ώρες 
από την ενημέρωσή τους για σοβαρές 
περιπτώσεις και μέσα σε 72 ώρες για 
περιπτώσεις των οποίων οι συνέπειες δεν 
αναμένεται ότι θα προκαλέσουν 
σημαντική οικονομική ζημία ή σοβαρή 
παραβίαση της ιδιωτικής ζωής.

Or. en

Τροπολογία 204
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Για να αξιολογηθεί κατά πόσον ένα 
συμβάν έχει σημαντικό αντίκτυπο στην 
ασφάλεια των βασικών υπηρεσιών που 
παρέχουν οι δημόσιες διοικήσεις και οι 
φορείς της αγοράς, λαμβάνονται ιδίως 
υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:
α) ο αριθμός των χρηστών που 
εξαρτώνται από την εν λόγω βασική 
υπηρεσία και επηρεάζονται από το 
συμβάν·
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β) η ένταση της ζημίας που προκαλείται 
στους εν λόγω χρήστες·
γ) η διάρκεια του συμβάντος·
δ) ο οικονομικός και κοινωνικός 
αντίκτυπος του συμβάντος·
ε) ο αντίκτυπος στα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών, 
κατά περίπτωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έννοια του «σημαντικού αντίκτυπου» πρέπει να προσδιοριστεί προκειμένου να περιγραφούν 
καλύτερα τα συμβάντα που πρέπει να κοινοποιούνται. Ο παρών κατάλογος δεν είναι 
εξαντλητικός και θα μπορούσαν να λαμβάνονται υπόψη και άλλα κριτήρια, ανάλογα με τα 
ειδικά χαρακτηριστικά του συμβάντος.

Τροπολογία 205
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Οι κατασκευαστές εμπορικού 
λογισμικού δεν προστατεύονται από 
ρήτρες αποποίησης ευθύνης, όταν μπορεί 
να αποδειχτεί ότι τα προϊόντα τους δεν 
είναι κατάλληλα σχεδιασμένα ώστε να 
αντιμετωπίζουν προβλέψιμες απειλές για 
την ασφάλεια.

Or. en

Τροπολογία 206
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 γ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Ο οικείος εποπτικός φορέας 
ενημερώνει επίσης το κοινό ή καλεί τον 
πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης να το 
πράξει. Η κοινοποίηση και η δημοσίευση 
πραγματοποιούνται συνήθως χωρίς 
άσκοπη καθυστέρηση· ωστόσο, ο 
πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης μπορεί 
να ζητήσει παράταση της προθεσμίας 
κοινοποίησης και δημοσίευσης 
προκειμένου να διορθωθούν τα τρωτά 
σημεία. Σε περίπτωση που ο εποπτικός 
φορέας χορηγήσει την εν λόγω παράταση, 
αυτή δεν υπερβαίνει τις 45 ημέρες και ο 
αρμόδιος φορέας της αγοράς συμφωνεί 
να αποζημιώσει όλα τα συμβαλλόμενα 
μέρη, οπουδήποτε στον κόσμο, έναντι 
ζημιών που προέκυψαν άμεσα από την 
παράταση της προθεσμίας της 
κοινοποίησης.

Or. en

Τροπολογία 207
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η αρμόδια αρχή μπορεί να ενημερώσει 
το κοινό ή να απαιτήσει από τη δημόσια 
διοίκηση και τους φορείς της αγοράς να το
πράξουν, εφόσον κρίνει ότι η αποκάλυψη 
του συμβάντος είναι προς το δημόσιο 
συμφέρον. Η εθνική ρυθμιστική αρχή 
υποβάλει μία φορά ετησίως στο δίκτυο 
συνεργασίας συνοπτική έκθεση σχετικά με 
τις κοινοποιήσεις που έχει παραλάβει και 
την δράση που έχει αναλάβει σύμφωνα με 
την παρούσα παράγραφο.

4. Η αρμόδια αρχή μπορεί να ενημερώσει 
το κοινό ή να απαιτήσει από τη δημόσια 
διοίκηση και τους φορείς της αγοράς να το 
πράξουν, εφόσον κρίνει ότι η αποκάλυψη 
του συμβάντος είναι προς το δημόσιο 
συμφέρον. Η εθνική ρυθμιστική αρχή 
υποβάλει μία φορά ετησίως στο δίκτυο 
συνεργασίας συνοπτική έκθεση σχετικά με 
τις κοινοποιήσεις που έχει παραλάβει και 
την δράση που έχει αναλάβει σύμφωνα με 
την παρούσα παράγραφο. Στην περίπτωση 
συμβάντων που κοινοποιούνται στο 
δίκτυο συνεργασίας, το οποίο αναφέρεται 
στο άρθρο 8, άλλες εθνικές αρμόδιες 
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αρχές δημοσιοποιούν τυχόν πληροφορίες 
που λαμβάνουν σχετικά με κινδύνους ή 
συμβάντα μόνο κατόπιν έγκρισης από την 
κοινοποιούσα εθνική αρμόδια αρχή. 

Or. en

Τροπολογία 208
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η αρμόδια αρχή μπορεί να ενημερώσει 
το κοινό ή να απαιτήσει από τη δημόσια 
διοίκηση και τους φορείς της αγοράς να το 
πράξουν, εφόσον κρίνει ότι η αποκάλυψη 
του συμβάντος είναι προς το δημόσιο 
συμφέρον. Η εθνική ρυθμιστική αρχή 
υποβάλει μία φορά ετησίως στο δίκτυο 
συνεργασίας συνοπτική έκθεση σχετικά με 
τις κοινοποιήσεις που έχει παραλάβει και 
την δράση που έχει αναλάβει σύμφωνα με 
την παρούσα παράγραφο.

4. Η αρμόδια αρχή μπορεί να ενημερώσει 
το κοινό ή να απαιτήσει από τη δημόσια 
διοίκηση και τους φορείς της αγοράς να το 
πράξουν, εφόσον κρίνει ότι η αποκάλυψη 
του συμβάντος είναι προς το δημόσιο 
συμφέρον. Η εθνική ρυθμιστική αρχή 
υποβάλει μία φορά ετησίως στο δίκτυο 
συνεργασίας συνοπτική έκθεση σχετικά με 
τις κοινοποιήσεις που έχει παραλάβει και 
την δράση που έχει αναλάβει σύμφωνα με 
την παρούσα παράγραφο. Η εν λόγω 
έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τον αριθμό των 
προειδοποιήσεων που εκδίδονται καθώς 
και τον καταμερισμό τους ανάλογα με το 
είδος τους. Επίσης, η εν λόγω έκθεση 
τίθεται στη διάθεση των πολιτών σε 
συμβατή μορφή ώστε να είναι δυνατή η 
δημοσίευσή της σε οποιαδήποτε πύλη 
ανοικτών δεδομένων που επιθυμεί να τη 
δημοσιεύσει.

Or. es

Τροπολογία 209
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η αρμόδια αρχή μπορεί να ενημερώσει 
το κοινό ή να απαιτήσει από τη δημόσια 
διοίκηση και τους φορείς της αγοράς να 
το πράξουν, εφόσον κρίνει ότι η 
αποκάλυψη του συμβάντος είναι προς το 
δημόσιο συμφέρον. Η εθνική ρυθμιστική 
αρχή υποβάλει μία φορά ετησίως στο 
δίκτυο συνεργασίας συνοπτική έκθεση 
σχετικά με τις κοινοποιήσεις που έχει 
παραλάβει και την δράση που έχει 
αναλάβει σύμφωνα με την παρούσα 
παράγραφο.

4. Κατόπιν διαβουλεύσεων με την αρμόδια 
αρχή στην οποία έγινε η κοινοποίηση και 
τον οικείο φορέα της αγοράς, η υπηρεσία 
μίας στάσης μπορεί να ενημερώσει το 
κοινό σχετικά με μεμονωμένα συμβάντα, 
σε περιπτώσεις όπου απαιτείται 
ευαισθητοποίηση του κοινού για την 
πρόληψη συμβάντων ή την αντιμετώπιση 
ενός συμβάντος που βρίσκεται σε εξέλιξη 
ή σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο εν 
λόγω φορέας της αγοράς, κατόπιν 
κάποιου συμβάντος, έχει αρνηθεί να 
αντιμετωπίσει μια σοβαρή δομική 
τρωτότητα που σχετίζεται με το εν λόγω 
συμβάν χωρίς άσκοπη καθυστέρηση.
Πριν από κάθε αποκάλυψη, η αρμόδια 
αρχή στην οποία έγινε η κοινοποίηση 
διασφαλίζει ότι ο οικείος φορέας της 
αγοράς διαθέτει δυνατότητα ακρόασης.
Η υπηρεσία μίας στάσης υποβάλει μία 
φορά ετησίως στο δίκτυο συνεργασίας 
συνοπτική έκθεση σχετικά με τις 
κοινοποιήσεις που έχει παραλάβει και την 
δράση που έχει αναλάβει σύμφωνα με την 
παρούσα παράγραφο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 61 που κατέθεσε ο εισηγητής και 
αποσκοπεί στη διασφάλιση της ενίσχυσης του δικαιώματος ακρόασης των φορέων της αγοράς 
πριν από την αποκάλυψη μεμονωμένων συμβάντων. Επιπλέον, επιτρέπει στην υπηρεσία μίας 
στάσης να επαληθεύει και να συμπληρώνει τις πληροφορίες που πρόκειται να αποκαλύψει.

Τροπολογία 210
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει την 
ανωνυμοποίηση τυχόν πληροφοριών που 
της παρέχονται στο πλαίσιο των 
υποχρεώσεων αναφοράς συμβάντων σε 
περίπτωση που οι εν λόγω πληροφορίες 
διαβιβάζονται σε τρίτους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για ουσιώδες μέτρο για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και την ενθάρρυνση της 
ανταλλαγής πληροφοριών. Χωρίς αυτή την ασφαλιστική δικλείδα, οι αρμόδιες εθνικές αρχές 
και, κατ’ επέκταση, οι φορείς της αγοράς θα αποθαρρύνονταν να κοινοποιούν συμβάντα και να 
προβαίνουν σε ανταλλαγή πληροφοριών.

Τροπολογία 211
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην 
Επιτροπή και το δίκτυο συνεργασίας σε 
ετήσια βάση κατάλογο των δημόσιων 
διοικήσεων και των φορέων της αγοράς 
που δεν αναφέρουν με ακρίβεια τα 
συμβάντα. Ο εν λόγω κατάλογος μπορεί 
να δημοσιοποιείται.

Or. en

Τροπολογία 212
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 6 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Οι αρμόδιες αρχές ή οι υπηρεσίες 
μίας στάσης καταρτίζουν σχέδιο που 
ορίζει σαφώς τον σκοπό της αναφοράς 
συμβάντων, τον τρόπο με τον οποίο θα 
χρησιμοποιούνται οι αναφερόμενες 
πληροφορίες, και τους μορφότυπους και 
τις διαδικασίες που απαιτούνται για την 
εφαρμογή των διατάξεων της 
παραγράφου 2, ιδίως όσον αφορά την 
εμπιστευτικότητα και την ανωνυμία των 
πληροφοριών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η γνώση ενός συμβάντος μπορεί να έχει εξαιρετικά ευαίσθητο χαρακτήρα, καθώς ο εντοπισμός 
μπορεί να ωθήσει έναν μη φιλικά διακείμενο φορέα να υιοθετήσει διαφορετική συμπεριφορά ή 
να καλύψει τα ίχνη του. Η αναφορά των συμβάντων μπορεί επίσης να κηλιδώσει τη φήμη 
κάποιου σε περίπτωση δημοσιοποίησης. Ως εκ τούτου, η διαδικασία υποβολής αναφορών και το 
περιεχόμενο αυτών θα πρέπει να συνδέεται με την τελική χρήση των πληροφοριών που 
συγκεντρώνονται με σκοπό να ενθαρρυνθεί η έγκαιρη και πλήρης υποβολή αναφορών, και έχει 
ουσιαστική σημασία να θεσπιστούν κατάλληλοι έλεγχοι ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της 
ανωνυμοποίησης.

Τροπολογία 213
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να εφαρμόσουν το παρόν 
άρθρο και το άρθρο 15 στις δημόσιες 
διοικήσεις, τηρουμένων των αναλογιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η γνώση ενός συμβάντος μπορεί να έχει εξαιρετικά ευαίσθητο χαρακτήρα, καθώς ο εντοπισμός 
μπορεί να ωθήσει έναν μη φιλικά διακείμενο φορέα να υιοθετήσει διαφορετική συμπεριφορά ή 
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να καλύψει τα ίχνη του. Η αναφορά των συμβάντων μπορεί επίσης να κηλιδώσει τη φήμη 
κάποιου σε περίπτωση δημοσιοποίησης. Ως εκ τούτου, η διαδικασία υποβολής αναφορών και το 
περιεχόμενο αυτών θα πρέπει να συνδέεται με την τελική χρήση των πληροφοριών που 
συγκεντρώνονται με σκοπό να ενθαρρυνθεί η έγκαιρη και πλήρης υποβολή αναφορών, και έχει 
ουσιαστική σημασία να θεσπιστούν κατάλληλοι έλεγχοι ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της 
ανωνυμοποίησης.

Τροπολογία 214
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές διαθέτουν την εξουσία για 
την αξιολόγηση της ακρίβειας των 
στοιχείων και των αναφορών που 
υποβάλλονται από τις δημόσιες 
διοικήσεις ή τους φορείς της αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 215
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να υποβάλλονται σε έλεγχο ασφάλειας 
που διενεργείται από ειδικευμένο 
ανεξάρτητο φορέα ή εθνική αρχή και να 
θέτουν τα σχετικά πορίσματα στη διάθεση 
της αρμόδιας αρχής.

β) να παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία της 
αποτελεσματικής εφαρμογής των 
πολιτικών ασφάλειας, όπως 
αποτελέσματα ελέγχου ασφάλειας που 
διενεργείται από ειδικευμένο ανεξάρτητο 
φορέα ή εθνική αρχή, και να θέτουν τα 
αποδεικτικά στοιχεία στη διάθεση της 
αρμόδιας αρχής ή της υπηρεσίας μίας 
στάσης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 66 και στόχος της είναι ο ορισμός 
διαφοροποιημένων απαιτήσεων ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
φορέα της αγοράς.

Τροπολογία 216
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να 
μειώσουν τον αριθμό και την ένταση των 
ελέγχων για έναν φορέα της αγοράς ή μια 
δημόσια διοίκηση εάν ο έλεγχος 
ασφάλειας αυτού ή αυτής παρέχει καλά 
αποτελέσματα με συνέπεια.

Or. en

Τροπολογία 217
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές υποβάλλονται σε ετήσιο 
έλεγχο ασφάλειας. Τα αποτελέσματα των 
ελέγχων αυτών δημοσιοποιούνται.

Or. en

Τροπολογία 218
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο β) 
της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, 
τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
ότι οι αρμόδιες αρχές ή οι υπηρεσίες μίας 
στάσης, κατά περίπτωση, θα ακολουθούν 
διαφορετική διαδικασία για 
συγκεκριμένους φορείς της αγοράς, βάσει 
του επιπέδου ζωτικής σημασίας αυτών, 
το οποίο καθορίζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 13α. Σε περίπτωση που τα κράτη 
μέλη αποφασίσουν να το πράξουν:
α) οι αρμόδιες αρχές ή οι υπηρεσίες μίας 
στάσης, κατά περίπτωση, έχουν την 
εξουσία να υποβάλουν επαρκώς 
συγκεκριμένο αίτημα στους φορείς της 
αγοράς ζητώντας τους να παράσχουν 
αποδεικτικά στοιχεία αποτελεσματικής 
εφαρμογής των πολιτικών ασφάλειας, 
όπως τα αποτελέσματα ελέγχου 
ασφάλειας που διενεργήθηκε από 
ειδικευμένο εσωτερικό ελεγκτή, και να 
θέσουν τα στοιχεία στη διάθεση της 
αρμόδιας αρχής ή της υπηρεσίας μίας 
στάσης· 
β) όπου απαιτείται, μετά την υποβολή 
από τον φορέα της αγοράς του αιτήματος 
που αναφέρεται στο στοιχείο α), η 
αρμόδια αρχή ή η υπηρεσία μίας στάσης 
μπορεί να ζητήσει πρόσθετα αποδεικτικά 
στοιχεία ή τη διεξαγωγή πρόσθετου 
ελέγχου από ειδικευμένο ανεξάρτητο 
φορέα ή εθνική αρχή.

Or. en

Τροπολογία 219
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν στις 
αρχές επιβολής του νόμου συμβάντα όπου 
υπάρχει υπόνοια σοβαρού ποινικού 
χαρακτήρα.

4. Οι αρμόδιες αρχές και η υπηρεσία μίας 
στάσης ενημερώνουν τους οικείους 
φορείς της αγοράς για το ενδεχόμενο 
αναφοράς συμβάντων στις αρχές επιβολής 
του νόμου όπου υπάρχει υπόνοια σοβαρού 
ποινικού χαρακτήρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 69. Θα πρέπει να συνεχίσει να έγκειται 
στην ευχέρεια του οικείου φορέα εάν θα προσφύγει κατά συμβάντων όπου υπάρχει υπόνοια 
σοβαρού ποινικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με την αρχή της νομιμότητας, αρχές πέραν των αρχών 
επιβολής του νόμου δεν μπορούν να δεσμεύονται από την εν λόγω αρχή και οφείλουν να 
κοινοποιούν αυτομάτως τα συμβάντα για τα οποία υπάρχει υπόνοια ποινικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 220
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατά την αντιμετώπιση συμβάντων 
παραβίασης προσωπικών δεδομένων οι 
αρμόδιες αρχές συνεργάζονται στενά με τις 
αρχές προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

5. Κατά την αντιμετώπιση συμβάντων 
παραβίασης δεδομένων οι αρμόδιες αρχές 
και οι υπηρεσίες μίας στάσης
συνεργάζονται στενά με τις αρχές 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Οι υπηρεσίες μίας στάσης και 
οι αρχές προστασίας των δεδομένων 
καταρτίζουν, σε συνεργασία με τον 
ENISA, μηχανισμούς ανταλλαγής 
πληροφοριών και ένα ενιαίο υπόδειγμα 
που θα χρησιμοποιείται για τις 
κοινοποιήσεις τόσο δυνάμει του άρθρου 
14 παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας 
όσο και δυνάμει της οδηγίας 95/46/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1.
_________________
1 Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).

Or. en

Τροπολογία 221
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατά την αντιμετώπιση συμβάντων 
παραβίασης προσωπικών δεδομένων οι 
αρμόδιες αρχές συνεργάζονται στενά με τις 
αρχές προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

5. Κατά την αντιμετώπιση συμβάντων 
παραβίασης προσωπικών δεδομένων οι 
αρμόδιες αρχές και οι υπηρεσίες μίας 
στάσης συνεργάζονται στενά με τις αρχές 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Οι υπηρεσίες μίας στάσης και 
οι αρχές προστασίας δεδομένων 
αναπτύσσουν, σε συνεργασία διαμέσου 
του ENISA μηχανισμούς ανταλλαγής 
πληροφοριών και ένα ενιαίο πρότυπο το 
οποίο θα χρησιμοποιείται για 
κοινοποιήσεις τόσο στο πλαίσιο του 
άρθρου 14 παράγραφος 2 της παρούσας 
οδηγίας όσο και του κανονισμού (xxx) 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Or. el

Τροπολογία 222
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 6 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να εφαρμόσουν το άρθρο 14 
και το παρόν άρθρο στις δημόσιες 
διοικήσεις, τηρουμένων των αναλογιών.

Or. en

Τροπολογία 223
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για να εξασφαλιστεί συγκλίνουσα 
εφαρμογή του άρθρου 14 παράγραφος 1, 
τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τη χρήση των
προτύπων ή/και προδιαγραφών σχετικών 
με την ασφάλεια δικτύων και 
πληροφοριών.

1. Για να εξασφαλιστεί συγκλίνουσα 
εφαρμογή του άρθρου 14 παράγραφος 1, 
τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τη χρήση 
διεθνών ή ευρωπαϊκών προτύπων ή/και 
προδιαγραφών σχετικών με την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών. Οι φορείς της 
αγοράς διατηρούν το δικαίωμα να 
χρησιμοποιούν πρόσθετα μέτρα για την 
επίτευξη υψηλότερου επιπέδου 
ασφάλειας.

Or. en

Τροπολογία 224
Christian Engström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για να εξασφαλιστεί συγκλίνουσα 
εφαρμογή του άρθρου 14 παράγραφος 1, 
τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τη χρήση των
προτύπων ή/και προδιαγραφών σχετικών 
με την ασφάλεια δικτύων και 
πληροφοριών.

1. Για να εξασφαλιστεί συγκλίνουσα 
εφαρμογή του άρθρου 14 παράγραφος 1, 
τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τη χρήση 
ανοιχτών προτύπων ή/και προδιαγραφών 
σχετικών με την ασφάλεια δικτύων και 
πληροφοριών.
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Or. en

Τροπολογία 225
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
κυρώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 
ισχύουν μόνο στις περιπτώσεις που ο 
φορέας της αγοράς δεν πληροί τις 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από το 
κεφάλαιο IV σκοπίμως ή λόγω σοβαρής 
αμέλειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 73 και αποτελεί απλοποιημένη διατύπωση 
της αρχικής τροπολογίας.

Τροπολογία 226
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να 
καταλογίζουν ευθύνες στους παρόχους 
ελαττωματικού λογισμικού και υλισμικού 
ή αντίστοιχων υπηρεσιών που ευθύνονται  
άμεσα για τη δημιουργία συμβάντων σε 
βάρος της ασφάλειας δικτύων και 
πληροφοριών.

Or. es
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Τροπολογία 227
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’εξουσιοδότηση 
πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 2, το άρθρο 10 παράγραφος 5 
και το άρθρο 14 παράγραφος 5 ανατίθεται 
στην Επιτροπή. Η Επιτροπή συντάσσει 
έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση το 
αργότερο εννέα μήνες πριν από την εκπνοή 
της πενταετούς περιόδου. Η 
εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για 
χρονικές περιόδους της ίδιας διάρκειας, 
εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο αντιτεθούν σε αυτή την 
παράταση, το αργότερο τρεις μήνες πριν 
από το τέλος κάθε περιόδου.

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 10 
παράγραφος 5 ανατίθεται στην Επιτροπή 
για περίοδο πέντε ετών από την 
ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο 
που αναφέρεται στο άρθρο 21. Η 
Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με 
την εξουσιοδότηση το αργότερο εννέα 
μήνες πριν από την εκπνοή της πενταετούς 
περιόδου. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται 
σιωπηρά για χρονικές περιόδους της ίδιας 
διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο αντιτεθούν 
σε αυτή την παράταση, το αργότερο τρεις 
μήνες πριν από το τέλος κάθε περιόδου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής αποσύρει την τροπολογία 47 και την αντικαθιστά με τροπολογία που προβλέπει τη 
διαγραφή του άρθρου 9 παράγραφος 2. Αποσύρει επίσης την τροπολογία 51 και θα ήθελε να 
διατηρήσει την παρούσα κατ’ εξουσιοδότηση πράξη στο άρθρο 10 παράγραφος 5, δεδομένου ότι 
τα κριτήρια ενεργοποίησης των έγκαιρων προειδοποιήσεων που περιέχονται στο άρθρο 10 
παράγραφος 1 χρήζουν περαιτέρω εξειδίκευσης μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
προκειμένου να επιτευχθεί τεχνική ουδετερότητα και να αναγνωρισθούν οι ειδικές συνθήκες 
που ισχύουν σε κάθε τομέα κτλ. Προκειμένου να αντικατοπτριστούν οι εν λόγω αλλαγές στις 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά επίσης την τροπολογία 74.

Τροπολογία 228
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙ – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Υπηρεσίες πολυπλατφορμικού 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
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Τροπολογία 229
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙ – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Διακομιστές-είδωλα

Or. en

Τροπολογία 230
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙ – παράγραφος 1 – σημείο 2 – περίπτωση 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Θαλάσσιες μεταφορές
i) θαλάσσιοι μεταφορείς (εσωτερικές 
πλωτές, θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές 
εταιρείες μεταφοράς επιβατών και 
εταιρείες εσωτερικών πλωτών, 
θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών 
εμπορευμάτων)
ii) λιμένες
iii) φορείς εκμετάλλευσης ελέγχου 
διαχείρισης κυκλοφορίας
iv) βοηθητικές υπηρεσίες εφοδιαστικής:
– αποθήκευση και αποθεματοποίηση,
– διακίνηση φορτίων και
– λοιπές υποστηρικτικές δραστηριότητες 
στις μεταφορές

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 97 που κατέθεσε ο εισηγητής και 
αποσκοπεί στην ένταξη στην παρούσα κατηγορία και των εσωτερικών πλωτών μεταφορών.
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Τροπολογία 231
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙ – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Υπηρεσίες ύδατος

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υπηρεσίες ύδατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 38 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, ιδίως οι 
μεγάλες εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών ύδατος, λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό μέσω 
συστημάτων υπολογιστών που διαχειρίζονται, μεταξύ άλλων, τη σύνθεση των υδάτων που 
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Επιπλέον, στην περίπτωση ορισμένων 
μεγάλων εγκαταστάσεων, η διακοπή λειτουργίας των εν λόγω συστημάτων υπολογιστών 
ενδέχεται να ενέχει τον κίνδυνο ανόδου της στάθμης των υπόγειων υδάτων με πιθανές 
σοβαρότατες επιπτώσεις, όπως η καταστροφή αναχωμάτων. Ως εκ τούτου, στο παράρτημα ΙΙ θα 
πρέπει να συμπεριληφθούν και οι υπηρεσίες ύδατος.

Τροπολογία 232
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙ – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τομέας της υγείας: περιβάλλοντα 
υγειονομικής περίθαλψης (όπως 
νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές) και 
άλλες οντότητες που εμπλέκονται σε 
διατάξεις υγειονομικής περίθαλψης

5. Τομέας της υγείας: περιβάλλοντα 
υγειονομικής περίθαλψης (όπως 
νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές) και 
άλλες οντότητες που εμπλέκονται σε 
διατάξεις υγειονομικής περίθαλψης, 
εξαιρουμένων των ιδιωτικών ιατρείων 
και φαρμακείων με ετήσιο κύκλο 
εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 2 
εκατομμύρια ευρώ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πολλά ανεξάρτητα ιατρεία και φαρμακεία έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 
2 εκατομμύρια ευρώ. Κατά συνέπεια, συμβάντα που επηρεάζουν τέτοιου είδους επιχειρήσεις 
είναι μάλλον απίθανο να έχουν τόσο έντονο αντίκτυπο στην κοινωνία όσο εκείνα που 
επηρεάζουν επιχειρήσεις μεγαλύτερου μεγέθους. Η επιβολή των διατάξεων της οδηγίας σε 
αυτού του είδους τις επιχειρήσεις θα ήταν δυσανάλογη και θα επηρέαζε δυσμενώς την 
ικανότητά τους να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. 


