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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν την τροποποιεί, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών 
(ENISA))
(COM(2010)0521 – C7-0302/2010 – 2010/0275(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2010)0521),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C7-0302/2010),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 
17ης Φεβρουαρίου 20111,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων και της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0000/2011),

1. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

                                               
1 ΕΕ C 107, 6.4.2011, σ. 58.
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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια 
Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA))

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύσταση 
του Ενωσιακού Οργανισμού για την 
Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών 
(UNISA))

Or. en

Αιτιολόγηση
Η αλλαγή της ονομασίας υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο παρών κανονισμός καθιερώνει έναν 
οργανισμό διάδοχο του ENISA που ιδρύθηκε με τον κανονισμό 406/2004. Η αλλαγή από 
«Ευρωπαϊκός» σε «Ενωσιακός» ακολουθεί επίσης το παράδειγμα του Συμβουλίου, που έκανε 
το ίδιο σε ολόκληρο το υπόλοιπο κείμενο.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες, οι 
υποδομές και οι υπηρεσίες αποτελούν 
ουσιαστικό παράγοντα για την ανάπτυξη 
της οικονομίας και της κοινωνίας. 
Διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο για την 
κοινωνία και έχουν καταστεί πανταχού 
παρούσες υπηρεσίες κοινής ωφελείας όπως 
η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση. Η 
διακοπή της παροχής τους μπορεί να 
προκαλέσει σημαντικές οικονομικές 
ζημίες, γεγονός που υπογραμμίζει τη 
σημασία λήψης μέτρων για την ενίσχυση 
της προστασίας και της ανθεκτικότητας τα 
οποία θα αποσκοπούν στη διασφάλιση της 
συνέχισης παροχής των κρίσιμης σημασίας 
υπηρεσιών. Η ασφάλεια των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, των υποδομών και των 
υπηρεσιών, ιδίως η ακεραιότητα και η 
διαθεσιμότητα τους, αντιμετωπίζουν 
συνεχώς αυξανόμενες προκλήσεις. Αυτό 
προκαλεί ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία 
στην κοινωνία, ιδίως εξαιτίας του 
ενδεχομένου να ανακύψουν προβλήματα 
λόγω της πολυπλοκότητας των 
συστημάτων, λόγω ατυχημάτων, 
σφαλμάτων και επιθέσεων που μπορούν να 

(1) Οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες, οι 
υποδομές και οι υπηρεσίες αποτελούν 
ουσιαστικό παράγοντα για την άμεση και 
έμμεση ανάπτυξη της οικονομίας και της 
κοινωνίας. Διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο 
για την κοινωνία και έχουν καταστεί και οι 
ίδιες πανταχού παρούσες υπηρεσίες κοινής 
ωφελείας όπως η ηλεκτροδότηση και η 
υδροδότηση, ενώ συνιστούν επίσης 
καθοριστικούς παράγοντες για την 
παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, την 
ύδρευση και άλλες υπηρεσίες ζωτικής 
σημασίας. Η διακοπή της παροχής τους 
μπορεί να προκαλέσει σημαντικές 
οικονομικές ζημίες, γεγονός που 
υπογραμμίζει τη σημασία λήψης μέτρων 
για την ενίσχυση της προστασίας και της 
ανθεκτικότητας τα οποία θα αποσκοπούν 
στη διασφάλιση της συνέχισης παροχής 
των κρίσιμης σημασίας υπηρεσιών. Η 
ασφάλεια των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
των υποδομών και των υπηρεσιών, ιδίως η 
ακεραιότητα και η διαθεσιμότητα τους, 
αντιμετωπίζουν συνεχώς αυξανόμενες 
προκλήσεις που συνδέονται μεταξύ άλλων 
με τα επιμέρους συστατικά στοιχεία της 
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έχουν επιπτώσεις στην υλική υποδομή που 
παρέχει υπηρεσίες ζωτικής σημασίας για 
την ευημερία των Ευρωπαίων πολιτών.

υποδομής των επικοινωνιών και του 
λογισμικού που ελέγχει τα συστατικά 
αυτά, την όλη υποδομή και τις υπηρεσίες 
που παρέχονται μέσω της συγκεκριμένης 
υποδομής. Αυτό προκαλεί ολοένα και 
μεγαλύτερη ανησυχία στην κοινωνία, ιδίως 
εξαιτίας του ενδεχομένου να ανακύψουν 
προβλήματα λόγω της πολυπλοκότητας 
των συστημάτων, λόγω ατυχημάτων, 
σφαλμάτων και επιθέσεων που μπορούν να 
έχουν επιπτώσεις στην υλική υποδομή που 
παρέχει υπηρεσίες ζωτικής σημασίας για 
την ευημερία των Ευρωπαίων πολιτών.

Or. en

Αιτιολόγηση
Με τις αλλαγές αυτές εκφράζονται καλύτερα τα στοιχεία της υποδομής των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και η ευρύτερη κοινωνιακή σημασία της συγκεκριμένης υποδομής.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι εκπρόσωποι των κρατών μελών, 
κατά τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2003, 
αποφάσισαν ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
για την Ασφάλεια Δικτύων και 
Πληροφοριών (ENISA), ο οποίος 
επρόκειτο να ιδρυθεί βάσει πρότασης 
υποβαλλόμενης από την Επιτροπή, θα είχε 
την έδρα του σε πόλη της Ελλάδας η οποία 
θα προσδιοριζόταν από την ελληνική 
κυβέρνηση.

(4) Οι εκπρόσωποι των κρατών μελών, 
κατά τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2003, 
αποφάσισαν ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
για την Ασφάλεια Δικτύων και 
Πληροφοριών (ENISA), ο οποίος 
επρόκειτο να ιδρυθεί βάσει πρότασης 
υποβαλλόμενης από την Επιτροπή, θα είχε 
την έδρα του σε πόλη της Ελλάδας η οποία 
θα προσδιοριζόταν από την ελληνική 
κυβέρνηση. Η Ελληνική Κυβέρνηση όρισε 
ότι ο ENISA θα έχει την έδρα του στο 
Ηράκλειο της Κρήτης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τη συμπλήρωση της περιγραφής που παραθέτει η Επιτροπή, σχετικά με το ιστορικό της 
τοποθέτησης του ENISA στο Ηράκλειο. 
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το 2004, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο ενέκριναν τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 460/2004 για τη δημιουργία του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την 
Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών με 
σκοπό να συμβάλει στους στόχους της 
διασφάλισης υψηλού επιπέδου ασφάλειας 
των δικτύων και των πληροφοριών εντός 
της Ένωσης και να διαπλάσσει μια 
αντίληψη για την ασφάλεια των δικτύων 
και των πληροφοριών προς όφελος των 
πολιτών, των καταναλωτών, των 
επιχειρήσεων και των οργανισμών του 
δημόσιου τομέα. Το 2008 το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1007/2008 για 
την παράταση της θητείας του Οργανισμού 
έως τον Μάρτιο του 2012.

(5) Το 2004, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο ενέκριναν τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 460/2004 για τη δημιουργία του 
ENISA με σκοπό να συμβάλει στους 
στόχους της διασφάλισης υψηλού επιπέδου 
ασφάλειας των δικτύων και των 
πληροφοριών εντός της Ένωσης και να 
διαπλάσσει μια αντίληψη για την ασφάλεια 
των δικτύων και των πληροφοριών προς 
όφελος των πολιτών, των καταναλωτών, 
των επιχειρήσεων και των οργανισμών του 
δημόσιου τομέα. Το 2008 το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1007/2008 για 
την παράταση της θητείας του Οργανισμού 
έως τον Μάρτιο του 2012. Το 2011 το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ενέκριναν τον κανονισμό (ΕΚ) 
580/20111 για την παράταση της θητείας 
του Οργανισμού έως τις 13 Σεπτεμβρίου 
2013.
______________
1 ΕΕ L 165, 24.6.2011, σ. 3.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Από τη δημιουργία του Οργανισμού 
και μετέπειτα, οι προκλήσεις όσον αφορά 
την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών 
μεταβλήθηκαν λόγω των τεχνολογικών 

(6) Από τη δημιουργία του Οργανισμού 
και μετέπειτα, οι προκλήσεις όσον αφορά 
την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών 
μεταβλήθηκαν λόγω των τεχνολογικών 
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εξελίξεων, των εξελίξεων στην αγορά και 
των κοινωνικοοικονομικών εξελίξεων, και 
αποτέλεσαν αντικείμενο περαιτέρω 
προβληματισμού και διαλόγου. 
Ανταποκρινόμενη στις μεταβαλλόμενες 
προκλήσεις, η Ένωση έχει επικαιροποιήσει 
τις προτεραιότητες της πολιτικής της όσον 
αφορά την ασφάλεια δικτύων και 
πληροφοριών σε μια σειρά εγγράφων, 
όπου συμπεριλαμβάνονται η ανακοίνωση 
της Επιτροπής του 2006 «Στρατηγική για 
ασφαλή κοινωνία της πληροφορίας –
Διάλογος, πνεύμα συνεργασίας και 
ενίσχυση των ικανοτήτων», το ψήφισμα 
του Συμβουλίου του 2007 για μια 
«Στρατηγική για ασφαλή κοινωνία της 
πληροφορίας στην Ευρώπη», η 
ανακοίνωση του 2009 «Προστασία 
υποδομών πληροφοριών ζωτικής σημασίας 
- Προστασία της Ευρώπης από επιθέσεις 
στον κυβερνοχώρο και διαταραχές μεγάλης 
κλίμακας: αναβάθμιση της ετοιμότητας, 
της ασφάλειας και της ικανότητας 
αποκατάστασης», τα συμπεράσματα της 
προεδρίας της υπουργικής διάσκεψης για 
την «Προστασία υποδομών πληροφοριών 
ζωτικής σημασίας» (CIIP), το ψήφισμα του 
Συμβουλίου του 2009 «για μια ευρωπαϊκή 
συνεργατική προσέγγιση όσον αφορά την 
ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών». 
Αναγνωρίστηκε η ανάγκη εκσυγχρονισμού 
και ενίσχυσης του Οργανισμού ώστε να 
συμβάλλει επιτυχώς στις προσπάθειες των 
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των 
κρατών μελών να αναπτύξουν ευρωπαϊκά 
μέσα για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που αφορούν την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών. Πιο πρόσφατα, 
η Επιτροπή ενέκρινε το «Ψηφιακό 
θεματολόγιο για την Ευρώπη», μια 
εμβληματική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Το εν λόγω 
σφαιρικό θεματολόγιο αποσκοπεί στην 
εκμετάλλευση και προώθηση των 
δυνατοτήτων των ΤΠΕ προκειμένου οι εν 
λόγω δυνατότητες να μετασχηματιστούν 
σε αειφόρο ανάπτυξη και καινοτομία. Η 
προώθηση της εμπιστοσύνης και της 

εξελίξεων, των εξελίξεων στην αγορά και 
των κοινωνικοοικονομικών εξελίξεων, και 
αποτέλεσαν αντικείμενο περαιτέρω 
προβληματισμού και διαλόγου. 
Ανταποκρινόμενη στις μεταβαλλόμενες 
προκλήσεις, η Ένωση έχει επικαιροποιήσει 
τις προτεραιότητες της πολιτικής της όσον 
αφορά την ασφάλεια δικτύων και 
πληροφοριών σε μια σειρά εγγράφων, 
όπου συμπεριλαμβάνονται η ανακοίνωση 
της Επιτροπής του 2006 «Στρατηγική για 
ασφαλή κοινωνία της πληροφορίας –
Διάλογος, πνεύμα συνεργασίας και 
ενίσχυση των ικανοτήτων», το ψήφισμα 
του Συμβουλίου του 2007 για μια 
«Στρατηγική για ασφαλή κοινωνία της 
πληροφορίας στην Ευρώπη», η 
ανακοίνωση του 2009 «Προστασία 
υποδομών πληροφοριών ζωτικής σημασίας 
- Προστασία της Ευρώπης από επιθέσεις 
στον κυβερνοχώρο και διαταραχές μεγάλης 
κλίμακας: αναβάθμιση της ετοιμότητας, 
της ασφάλειας και της ικανότητας 
αποκατάστασης», τα συμπεράσματα της 
προεδρίας της υπουργικής διάσκεψης για 
την «Προστασία υποδομών πληροφοριών 
ζωτικής σημασίας» (CIIP), το ψήφισμα του 
Συμβουλίου του 2009 «για μια ευρωπαϊκή 
συνεργατική προσέγγιση όσον αφορά την 
ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών». 
Αναγνωρίστηκε η ανάγκη εκσυγχρονισμού 
και ενίσχυσης του Οργανισμού ώστε να 
συμβάλλει επιτυχώς στις προσπάθειες των 
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, των 
κρατών μελών και της βιομηχανίας να 
αναπτύξουν ευρωπαϊκά μέσα για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
αφορούν την ασφάλεια δικτύων και 
πληροφοριών. Πιο πρόσφατα, η Επιτροπή 
ενέκρινε το «Ψηφιακό θεματολόγιο για την 
Ευρώπη», μια εμβληματική πρωτοβουλία 
στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020». Το εν λόγω σφαιρικό θεματολόγιο 
αποσκοπεί στην εκμετάλλευση και 
προώθηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ 
προκειμένου οι εν λόγω δυνατότητες να 
μετασχηματιστούν σε αειφόρο ανάπτυξη 
και καινοτομία. Το Ευρωπαϊκό 
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πίστης στην κοινωνία της πληροφορίας 
αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους 
του εν λόγω σφαιρικού θεματολογίου, στο 
πλαίσιο του οποίου αναγγέλθηκαν 
ορισμένες δράσεις που πρόκειται να 
αναλάβει η Επιτροπή στο εν λόγω πεδίο, 
στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η παρούσα 
πρόταση.

Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 6ης 
Ιουλίου 2011 τα Ευρωπαϊκά δίκτυα 
ευρυζωνικότητας: επένδυση στην 
ψηφιακά τροφοδοτούμενη ανάπτυξη1

τονίζει περαιτέρω τη σημασία της 
ασφάλειας των δικτύων και των 
πληροφοριών. Η προώθηση της 
εμπιστοσύνης και της πίστης στην 
κοινωνία της πληροφορίας αποτελεί έναν 
από τους κύριους στόχους του εν λόγω 
σφαιρικού θεματολογίου, στο πλαίσιο του 
οποίου αναγγέλθηκαν ορισμένες δράσεις 
που πρόκειται να αναλάβει η Επιτροπή στο 
εν λόγω πεδίο, στις οποίες 
συμπεριλαμβάνεται η παρούσα πρόταση.

______________
1 P7_TA(2011)0322.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Τα μέτρα για την εσωτερική αγορά 
στον τομέα της ασφάλειας των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
γενικότερα της ασφάλειας δικτύων και 
πληροφοριών απαιτούν διαφορετικές 
μορφές τεχνικών και οργανωτικών 
εφαρμογών από τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή. Η ετερόκλητη εφαρμογή των εν 
λόγω απαιτήσεων μπορεί να οδηγήσει σε 
έλλειψη αποδοτικότητας και να 
δημιουργήσει φραγμούς στην εσωτερική 
αγορά. Υπάρχει ανάγκη δημιουργίας, σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, ενός κέντρου 
εμπειρογνωσίας το οποίο θα παρέχει 
κατευθυντήριες γραμμές, συμβουλές και, 
εφόσον κληθεί, συνδρομή επί θεμάτων που 
σχετίζονται με την ασφάλεια δικτύων και 
πληροφοριών, στο οποίο να μπορούν να 

(7) Τα μέτρα για την εσωτερική αγορά 
στον τομέα της ασφάλειας των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
γενικότερα της ασφάλειας δικτύων και 
πληροφοριών απαιτούν διαφορετικές 
μορφές τεχνικών και οργανωτικών 
εφαρμογών από τα κράτη μέλη και τα 
θεσμικά όργανα της Ένωσης. Η 
ετερόκλητη εφαρμογή των εν λόγω 
απαιτήσεων μπορεί να οδηγήσει σε 
έλλειψη αποδοτικότητας και να 
δημιουργήσει φραγμούς στην εσωτερική 
αγορά. Υπάρχει ανάγκη δημιουργίας, σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, ενός κέντρου 
εμπειρογνωσίας το οποίο θα παρέχει 
κατευθυντήριες γραμμές, συμβουλές και 
συνδρομή επί θεμάτων που σχετίζονται με 
την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, 
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στηρίζονται τα κράτη μέλη και τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ο 
Οργανισμός μπορεί να ανταποκρίνεται στις 
εν λόγω ανάγκες αναπτύσσοντας και 
διατηρώντας ένα υψηλό επίπεδο 
εμπειρογνωσίας και συνδράμοντας τα 
κράτη μέλη, την Επιτροπή και, κατά 
συνέπεια, τον επιχειρηματικό κλάδο, 
παρέχοντας βοήθεια ώστε να 
ανταποκριθούν στις νομικές και 
ρυθμιστικές απαιτήσεις της ασφάλειας 
δικτύων και πληροφοριών, συμβάλλοντας 
έτσι στην ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς.

στο οποίο να μπορούν να στηρίζονται τα 
κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της 
Ένωσης. Ο Οργανισμός μπορεί να 
ανταποκρίνεται στις εν λόγω ανάγκες 
αναπτύσσοντας και διατηρώντας ένα 
υψηλό επίπεδο εμπειρογνωσίας και 
συνδράμοντας τα κράτη μέλη, τα θεσμικά 
όργανα της Ένωσης και τον 
επιχειρηματικό κλάδο, παρέχοντας βοήθεια 
ώστε να ανταποκριθούν στις νομικές και 
ρυθμιστικές απαιτήσεις της ασφάλειας 
δικτύων και πληροφοριών, και βοηθώντας 
γενικά στην αποφυγή περιττών και 
αντιφατικών απαιτήσεων που θα 
προκαλούσαν πρόσθετο κόστος στις 
επιχειρήσεις, θα κατακερμάτιζαν και θα 
έθεταν εμπόδια στην εσωτερική αγορά,  
συμβάλλοντας έτσι στην ομαλή λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «θεσμικά όργανα της Ένωσης» χρησιμοποιείται από το Συμβούλιο και θα πρέπει να 
επεκταθεί σε ολόκληρο το κείμενο, χωρίς περαιτέρω επιμέρους τροπολογίες. Η πρώτη αλλαγή, 
στην αιτιολογική σκέψη 7, δείχνει ότι εμπλέκονται όλα τα θεσμικά όργανα και όχι μόνο η 
Επιτροπή. Η αναφορά σε αντιφατικές απαιτήσεις, κόστος και κατακερματισμό υπογραμμίζει τη 
σημασία της συμβολής του Οργανισμού στην εσωτερική αγορά. 

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Ο Οργανισμός πρέπει να εκτελεί τα 
καθήκοντα που του ανατίθενται από την 
ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης στο 
πεδίο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και, 
γενικά, να συμβάλλει σε ένα ενισχυμένο 
επίπεδο ασφάλειας των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, μεταξύ άλλων, παρέχοντας 
εμπειρογνωσία και συμβουλές και 
προωθώντας την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών. 

(8) Ο Οργανισμός πρέπει να εκτελεί τα 
καθήκοντα που του ανατίθενται από τη 
νομοθεσία της Ένωσης στο πεδίο των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και, γενικά, να 
συμβάλλει σε ένα ενισχυμένο επίπεδο 
ασφάλειας των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, μεταξύ άλλων, παρέχοντας 
εμπειρογνωσία και συμβουλές και 
προωθώντας την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών.
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Αιτιολόγηση
Ο Οργανισμός πρέπει να εκτελεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται από τη νομοθεσία της 
Ένωσης όπως διαμορφώνεται στην πάροδο του χρόνου, και όχι όπως ισχύει αυτή τη στιγμή.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ο Οργανισμός πρέπει να συμβάλλει 
σε ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας δικτύων 
και πληροφοριών εντός της Ένωσης και να 
διαπλάθει μια αντίληψη για την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών προς όφελος 
των πολιτών, των καταναλωτών, των 
επιχειρήσεων και των οργανισμών του 
δημόσιου τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
συμβάλλοντας έτσι στην ομαλή λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς.

(11) Ο Οργανισμός πρέπει να συμβάλλει 
σε ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας δικτύων 
και πληροφοριών εντός της Ένωσης και να 
διαπλάθει μια αντίληψη για την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών προς όφελος 
των πολιτών, των καταναλωτών, των 
επιχειρήσεων και των οργανισμών του 
δημόσιου τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
συμβάλλοντας έτσι στην ομαλή λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς. Για τούτο, θα 
πρέπει να διατεθούν στον Οργανισμό οι 
απαιτούμενοι δημοσιονομικοί πόροι 
προκειμένου να μπορέσει στο τέλος του 
δεύτερου έτους της εντολής του και μετά 
από διαβούλευση με όλους τους άμεσα 
ενδιαφερόμενους, να υποβάλει 
εμπεριστατωμένη ανάλυση σχετικά με τη 
χάραξη ευρωπαϊκής στρατηγικής για την 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Or. en

Αιτιολόγηση
Τροπολογία 2 της BUDG. Η τροπολογία της BUDG δεν προβλέπει σχετική ουσιαστική διάταξη, 
που όμως περιλαμβάνεται εδώ σε ξεχωριστή τροπολογία ως πρόσθετο καθήκον. 

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Για μια σειρά καθηκόντων πρέπει να 
καταδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο 
Οργανισμός οφείλει να επιτύχει τους 

(12) Για μια σειρά καθηκόντων πρέπει να 
καταδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο 
Οργανισμός οφείλει να επιτύχει τους 
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στόχους του, παρέχοντάς του παράλληλα 
ευελιξία στο έργο του. Στα καθήκοντα που 
εκτελεί ο Οργανισμός πρέπει να 
συγκαταλέγονται η συλλογή κατάλληλων 
πληροφοριών και δεδομένων που είναι 
αναγκαία για τη διεξαγωγή αναλύσεων των 
κινδύνων που αφορούν την ασφάλεια και 
την ανθεκτικότητα των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, των υποδομών και των 
υπηρεσιών, καθώς και για την εκτίμηση, 
σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, της 
κατάστασης όσον αφορά την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών στην Ευρώπη. Ο 
Οργανισμός πρέπει να διασφαλίζει τον 
συντονισμό με τα κράτη μέλη και να 
ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των άμεσα 
ενδιαφερομένων στην Ευρώπη, ιδίως 
εμπλέκοντας στις δραστηριότητές του τους 
αρμόδιους εθνικούς φορείς και 
εμπειρογνώμονες του ιδιωτικού τομέα στο 
πεδίο της ασφάλειας δικτύων και 
πληροφοριών. Ο Οργανισμός πρέπει να 
παρέχει συνδρομή στην Επιτροπή και στα 
κράτη μέλη κατά τη διεξαγωγή του 
διαλόγου με τον κλάδο για την 
αντιμετώπιση προβλημάτων ασφαλείας σε 
προϊόντα υλισμικού και λογισμικού, 
συμβάλλοντας έτσι σε μια συνεργατική 
προσέγγιση της ασφάλειας δικτύων και 
πληροφοριών.

στόχους του, παρέχοντάς του παράλληλα 
ευελιξία στο έργο του. Στα καθήκοντα που 
εκτελεί ο Οργανισμός πρέπει να 
συγκαταλέγονται η συλλογή κατάλληλων 
πληροφοριών και δεδομένων που είναι 
αναγκαία για τη διεξαγωγή αναλύσεων των 
κινδύνων που αφορούν την ασφάλεια και 
την ανθεκτικότητα των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, των υποδομών και των 
υπηρεσιών, καθώς και για την εκτίμηση, 
σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή, της κατάστασης όσον αφορά 
την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών 
στην Ευρώπη. Ο Οργανισμός πρέπει να 
διασφαλίζει τον συντονισμό με τα κράτη 
μέλη και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης 
και να ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των 
άμεσα ενδιαφερομένων στην Ευρώπη, 
ιδίως εμπλέκοντας στις δραστηριότητές 
του τους αρμόδιους εθνικούς φορείς και 
εμπειρογνώμονες του ιδιωτικού τομέα 
στους σχετικούς τομείς. Ο Οργανισμός 
πρέπει να παρέχει συνδρομή στην 
Επιτροπή και στα κράτη μέλη κατά τη 
διεξαγωγή του διαλόγου με τον κλάδο για 
την αντιμετώπιση προβλημάτων ασφαλείας 
σε προϊόντα υλισμικού και λογισμικού, 
συμβάλλοντας έτσι σε μια συνεργατική 
προσέγγιση της ασφάλειας δικτύων και 
πληροφοριών.

Or. en

Αιτιολόγηση
Η χρήση του όρου «σχετικοί τομείς» αντανακλά το γεγονός ότι η ασφάλεια δικτύων και 
πληροφοριών είναι σημαντική και, για παράδειγμα, για την ιδιωτικότητα και την προστασία των 
δεδομένων. 

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Ο Οργανισμός πρέπει να λειτουργεί 
ως σημείο αναφοράς και να εμπνέει 
εμπιστοσύνη χάρη στην ανεξαρτησία του, 

(13) Ο Οργανισμός πρέπει να λειτουργεί 
ως σημείο αναφοράς και να εμπνέει 
εμπιστοσύνη χάρη στην ανεξαρτησία του, 
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την ποιότητα των συμβουλών που παρέχει 
και των πληροφοριών που διαδίδει, τη
διαφάνεια των διαδικασιών και μεθόδων 
λειτουργίας του και την ταχύτητα με την 
οποία εκτελεί τα καθήκοντα που του 
ανατέθηκαν. Ο Οργανισμός πρέπει να έχει 
ως βάση τις εθνικές προσπάθειες και τις 
προσπάθειες σε επίπεδο Ένωσης και, 
επομένως, να εκτελεί τα καθήκοντά του σε 
στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και να 
είναι ανοικτός σε επαφές με τον κλάδο και 
άλλους σχετικούς άμεσα ενδιαφερόμενους.
Επιπροσθέτως, ο Οργανισμός πρέπει να 
αξιοποιεί τις εισροές από τον ιδιωτικό 
τομέα και τη συνεργασία με αυτόν, καθώς 
ο εν λόγω τομέας διαδραματίζει σημαντικό
ρόλο στη διασφάλιση των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, των υποδομών και των 
υπηρεσιών.

την ποιότητα των συμβουλών που παρέχει 
και των πληροφοριών που διαδίδει, τη 
διαφάνεια των διαδικασιών και μεθόδων 
λειτουργίας του και την ταχύτητα με την 
οποία εκτελεί τα καθήκοντα που του 
ανατέθηκαν. Ο Οργανισμός πρέπει να έχει 
ως βάση τις εθνικές προσπάθειες και τις 
προσπάθειες σε επίπεδο Ένωσης και, 
επομένως, να εκτελεί τα καθήκοντά του σε 
στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και τα 
θεσμικά όργανα της Ένωσης. Ο 
Οργανισμός θα πρέπει να διατηρεί επαφές 
με τον κλάδο και άλλους σχετικούς άμεσα 
ενδιαφερόμενους και να αξιοποιεί τις 
εισροές από  τον ιδιωτικό τομέα και τη 
συνεργασία με αυτόν, καθώς ο εν λόγω 
τομέας διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο 
στη διασφάλιση των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, των υποδομών και των 
υπηρεσιών

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Ο Οργανισμός πρέπει να παρέχει 
συμβουλές στην Επιτροπή μέσω 
γνωμοδοτήσεων και τεχνικών και 
κοινωνικοοικονομικών αναλύσεων, 
κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής ή με 
δική του πρωτοβουλία, προκειμένου να 
βοηθήσει τη χάραξη πολιτικής στο πεδίο 
της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών. 
Ο Οργανισμός πρέπει επίσης να 
συνδράμει, κατόπιν αιτήματός τους, τα 
κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα και φορείς στις προσπάθειές τους 
να εκπονήσουν την πολιτική και τα μέσα 
για την ασφάλεια δικτύων και 
πληροφοριών.

(15) Ο Οργανισμός πρέπει να παρέχει 
συμβουλές στην Επιτροπή μέσω 
γνωμοδοτήσεων και τεχνικών και 
κοινωνικοοικονομικών αναλύσεων, 
κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής ή με 
δική του πρωτοβουλία, προκειμένου να 
βοηθήσει τη χάραξη πολιτικής στο πεδίο 
της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών. 
Ο Οργανισμός πρέπει επίσης να συνδράμει 
τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της 
Ένωσης και φορείς στις προσπάθειές τους 
να εκπονήσουν την πολιτική και τα μέσα 
για την ασφάλεια δικτύων και 
πληροφοριών.
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Or. en

Αιτιολόγηση
Ο Οργανισμός θα πρέπει κατά κύριο λόγο να μπορεί να ενεργεί με δική του πρωτοβουλία.   

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Ο Οργανισμός πρέπει να συνδράμει 
τα κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα στις προσπάθειές τους να 
οικοδομήσουν και να αναπτύξουν 
διασυνοριακά μέσα και την ετοιμότητα για 
πρόληψη, εντοπισμό, μετριασμό και 
αντιμετώπιση προβλημάτων και 
περιστατικών που αφορούν την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών· εν προκειμένω, 
ο Οργανισμός πρέπει να διευκολύνει τη 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και 
μεταξύ κρατών μελών και Επιτροπής. Για 
το σκοπό αυτό, ο Οργανισμός πρέπει να 
διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη στήριξη 
των κρατών μελών στις συνεχείς 
προσπάθειες που καταβάλλουν για 
βελτίωση της ικανότητας αντίδρασής τους 
και να διοργανώσει και πραγματοποιήσει 
εθνικές και ευρωπαϊκές ασκήσεις με 
αντικείμενο περιστατικά που αφορούν την 
ασφάλεια.

(16) Ο Οργανισμός πρέπει να συνδράμει 
τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της 
Ένωσης στις προσπάθειές τους να 
οικοδομήσουν και να αναπτύξουν 
διασυνοριακά μέσα και την ετοιμότητα για 
πρόληψη, εντοπισμό, μετριασμό και 
αντιμετώπιση προβλημάτων και 
περιστατικών που αφορούν την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών· εν προκειμένω, 
ο Οργανισμός πρέπει να διευκολύνει τη 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και 
μεταξύ κρατών μελών, Επιτροπής και 
άλλων θεσμικών οργάνων της Ένωσης. 
Για το σκοπό αυτό, ο Οργανισμός πρέπει 
να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη στήριξη 
των κρατών μελών στις συνεχείς 
προσπάθειες που καταβάλλουν για 
βελτίωση της ικανότητας αντίδρασής τους 
και να διοργανώσει και πραγματοποιήσει 
εθνικές και ευρωπαϊκές ασκήσεις με 
αντικείμενο περιστατικά που αφορούν την 
ασφάλεια.

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Για την καλύτερη κατανόηση των 
προκλήσεων στο πεδίο της ασφάλειας 

(18) Για την καλύτερη κατανόηση των 
προκλήσεων στο πεδίο της ασφάλειας 
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δικτύων και πληροφοριών, ο Οργανισμός 
χρειάζεται να αναλύσει τους υφιστάμενους 
και αναδυόμενους κινδύνους. Για το σκοπό 
αυτό, ο Οργανισμός πρέπει σε συνεργασία 
με τα κράτη μέλη και, όπου κρίνεται 
σκόπιμο, με τις στατιστικές υπηρεσίες να 
συλλέγει τις σχετικές πληροφορίες. 
Επιπροσθέτως, ο Οργανισμός πρέπει να 
συνδράμει τα κράτη μέλη και τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και φορείς
στις προσπάθειές τους να συλλέξουν, να 
αναλύσουν και να διαδώσουν τα δεδομένα 
σχετικά με την ασφάλεια δικτύων και 
πληροφοριών.

δικτύων και πληροφοριών, ο Οργανισμός 
χρειάζεται να αναλύσει τους υφιστάμενους 
και αναδυόμενους κινδύνους. Για το σκοπό 
αυτό, ο Οργανισμός πρέπει σε συνεργασία 
με τα κράτη μέλη και, όπου κρίνεται 
σκόπιμο, με τις στατιστικές υπηρεσίες και 
άλλους φορείς να συλλέγει τις σχετικές 
πληροφορίες. Επιπροσθέτως, ο 
Οργανισμός πρέπει να συνδράμει τα κράτη 
μέλη και τα θεσμικά όργανα και 
οργανισμούς της Ένωσης στις 
προσπάθειές τους να συλλέξουν, να 
αναλύσουν και να διαδώσουν τα δεδομένα 
σχετικά με την ασφάλεια δικτύων και 
πληροφοριών.

Or. en

Αιτιολόγηση
Στους άλλους φορείς που μπορούν να δώσουν σχετικές πληροφορίες για τους κινδύνους 
συγκαταλέγονται οι οργανισμοί του ιδιωτικού τομέα. 

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Ο Οργανισμός πρέπει να διευκολύνει 
τη συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων 
δημόσιων οργανισμών των κρατών μελών, 
ιδίως υποστηρίζοντας την ανάπτυξη και 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών και 
προτύπων για προγράμματα εκπαίδευσης 
και μέτρα ευαισθητοποίησης. Η ενίσχυση 
της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των 
κρατών μελών θα διευκολύνει την εν λόγω 
δράση. Ο Οργανισμός πρέπει επίσης να 
υποστηρίξει τη συνεργασία μεταξύ των 
ενδιαφερομένων του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα σε επίπεδο Ένωσης, κατά 
ένα μέρος προωθώντας την ανταλλαγή 
πληροφοριών, τις εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης και τα προγράμματα 
εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

(20) Ο Οργανισμός πρέπει να διευκολύνει 
τη συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων 
δημόσιων οργανισμών των κρατών μελών, 
ιδίως υποστηρίζοντας την ανάπτυξη και 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών και 
προτύπων για προγράμματα εκπαίδευσης 
και μέτρα ευαισθητοποίησης. Η ενίσχυση 
της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των 
κρατών μελών θα διευκολύνει την εν λόγω 
δράση. Ο Οργανισμός θα συμβάλει στην 
ενημέρωση των μεμονωμένων χρηστών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υποδομής 
και υπηρεσιών, μεταξύ άλλων βοηθώντας 
τα κράτη μέλη στην παραγωγή σχετικών 
πληροφοριών δημόσιου ενδιαφέροντος 
σχετικά με την ασφάλεια των δικτύων και 
των πληροφοριών. Ο Οργανισμός πρέπει 
επίσης να υποστηρίξει τη συνεργασία 
μεταξύ των ενδιαφερομένων του δημόσιου 
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και του ιδιωτικού τομέα σε επίπεδο 
Ένωσης, κατά ένα μέρος προωθώντας την 
ανταλλαγή πληροφοριών, τις εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης και τα προγράμματα 
εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση
Μετά τη θέσπιση της δέσμης του 2009 για τις τηλεπικοινωνίες, η οδηγία για την καθολική 
υπηρεσία περιλαμβάνει πλατφόρμα για την παραγωγή και την παροχή τυποποιημένων και 
κατανοητών πληροφοριών δημόσιου ενδιαφέροντος, για παράδειγμα σχετικά με τους κινδύνους 
για την ασφάλεια, σε όλους τους χρήστες του Διαδικτύου. Ο Οργανισμός προσφέρεται ιδιαίτερα 
για την παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη για την αξιοποίηση της πλατφόρμας αυτής, που θα 
προβάλει και τον ίδιο τον Οργανισμό περισσότερο στους ιδιώτες. Η ιστοθέση του US-CERT 
περιλαμβάνει παραδείγματα σχετικά με τον τύπο των πληροφοριών που θα μπορούσαν να 
δίνονται:  http://www.us-cert.gov/reading_room/.  

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Κατά την εκτέλεση των εργασιών του, 
ο Οργανισμός θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη τις τρέχουσες δραστηριότητες 
έρευνας, ανάπτυξης και τεχνολογικής 
αξιολόγησης, ιδίως εκείνες που 
διεξάγονται στο πλαίσιο διαφόρων 
ερευνητικών πρωτοβουλιών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(22) Κατά την εκτέλεση των εργασιών του, 
ο Οργανισμός θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη τις τρέχουσες δραστηριότητες 
έρευνας, ανάπτυξης και τεχνολογικής 
αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που διεξάγονται στο πλαίσιο 
διαφόρων ερευνητικών πρωτοβουλιών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Όταν κρίνεται σκόπιμο και χρήσιμο 
για την εκπλήρωση της αποστολής, των 
στόχων και των καθηκόντων του, ο 

(23) Όταν κρίνεται σκόπιμο και χρήσιμο 
για την εκπλήρωση των στόχων και των 
καθηκόντων του, ο Οργανισμός πρέπει να 
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Οργανισμός πρέπει να ανταλλάσσει 
εμπειρίες και γενικές πληροφορίες με 
οργανισμούς και φορείς που συστάθηκαν 
δυνάμει του δικαίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και ασχολούνται με την ασφάλεια
δικτύων και πληροφοριών.

ανταλλάσσει εμπειρίες και γενικές 
πληροφορίες με οργανισμούς και φορείς 
που συστάθηκαν δυνάμει του δικαίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ασχολούνται με 
την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να ανταποκρίνεται στον νέο τίτλο του άρθρου 1.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Κατά τις επαφές του με τα όργανα 
επιβολής του νόμου σχετικά με τις πτυχές 
ασφάλειας της εγκληματικότητας στον 
κυβερνοχώρο, ο Οργανισμός αξιοποιεί 
τους υφιστάμενους διαύλους ενημέρωσης 
και τα καθιερωμένα δίκτυα όπως τα σημεία 
επαφής που μνημονεύονται στην πρόταση 
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με τις 
επιθέσεις κατά των πληροφοριακών 
συστημάτων, η οποία καταργεί την οδηγία 
πλαίσιο 2005/222/JHA, ή την ομάδα 
ειδικών καθηκόντων της Ευρωπαϊκής 
Αστυνομικής Υπηρεσίας (Europol) η οποία 
απαρτίζεται από προϊσταμένους μονάδων 
επιφορτισμένων με την εγκληματικότητα 
υψηλής τεχνολογίας. 

(24) Κατά τις επαφές του με τα όργανα 
επιβολής του νόμου σχετικά με τις πτυχές 
ασφάλειας της εγκληματικότητας στον 
κυβερνοχώρο, ο Οργανισμός θα πρέπει να
αξιοποιεί τους υφιστάμενους διαύλους 
ενημέρωσης και τα καθιερωμένα δίκτυα 
όπως τα σημεία επαφής που 
μνημονεύονται στην πρόταση οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τις επιθέσεις κατά 
των πληροφοριακών συστημάτων, η οποία 
καταργεί την οδηγία πλαίσιο 
2005/222/JHA και την ομάδα ειδικών 
καθηκόντων της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής 
Υπηρεσίας (Europol) η οποία απαρτίζεται 
από προϊσταμένους μονάδων 
επιφορτισμένων με την εγκληματικότητα 
υψηλής τεχνολογίας.

Or. en
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Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Προκειμένου να διασφαλίσει την 
πλήρη επίτευξη των στόχων του, ο 
Οργανισμός πρέπει να έρχεται σε επαφή με 
τα όργανα επιβολής του νόμου και τις 
αρχές προστασίας της ιδιωτικής ζωής για 
να αναδείξει και να αντιμετωπίσει 
κατάλληλα τις πτυχές της καταπολέμησης 
της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο 
που αφορούν την ασφάλεια δικτύων και 
πληροφοριών. Εκπρόσωποι των εν λόγω 
αρχών πρέπει να καταστούν μέλη του 
Οργανισμού με πλήρη δικαιώματα και να 
εκπροσωπούνται στη Μόνιμη Ομάδα 
Ενδιαφερομένων του Οργανισμού. 

(25) Προκειμένου να διασφαλίσει την 
πλήρη επίτευξη των στόχων του, ο 
Οργανισμός πρέπει να έρχεται σε επαφή με 
τα εθνικά και ενωσιακά όργανα επιβολής 
του νόμου, τις εθνικές αρχές προστασίας 
των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής, 
όπως είναι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
και οι εθνικές αρχές προστασίας των 
δεδομένων, και με τους ενωσιακούς 
οργανισμούς προστασίας των δεδομένων 
και της ιδιωτικότητας, όπως είναι οι 
Κοινές Ελεγκτικές Αρχές και ο 
Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας των 
Δεδομένων, για να αναδείξει και να 
αντιμετωπίσει κατάλληλα τις πτυχές της 
καταπολέμησης της εγκληματικότητας 
στον κυβερνοχώρο και τις σχετικές πτυχές 
προστασίας των δεδομένων και της 
ιδιωτικότητας.  Εκπρόσωποι των εν λόγω 
αρχών και οργανισμών πρέπει να 
καταστούν μέλη του Οργανισμού με πλήρη 
δικαιώματα και εκπροσώπηση στη 
Μόνιμη Ομάδα Ενδιαφερομένων του 
Οργανισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τη διαχείριση των σχέσεων με το ευρύ φάσμα οργανισμών, ο Οργανισμός θα πρέπει να 
διατηρεί συνδέσμους με αυτούς, από τους οποίους να μπορεί ο γενικός διευθυντής να επιλέγει 
προκειμένου να συγκροτήσει τη μόνιμη ομάδα ενδιαφερομένων, χωρίς περιορισμούς στην 
επιλογή αυτή (στην έκθεση προόδου του Συμβουλίου, της 12ης Μαΐου 2011, υπάρχει αναφορά 
μόνο σε ενωσιακά όργανα επιβολής του νόμου) ή μεροληψία υπέρ οποιουδήποτε οργανισμού. 



PE470.059v01-00 20/83 PR\875732EL.doc

EL

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25a) Ο Οργανισμός πρέπει επίσης να 
μπορεί να συμβάλλει, όταν δεν έχει ειδική 
αρμόδιότητα κανένα άλλο όργανο σε 
ενωσιακό επίπεδο και σε συντονισμό με 
τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και όργανα 
της Ένωσης, στην ανάπτυξη συνεπούς 
ενωσιακής απόκρισης σε περιστατικά σε 
σχέση με την ασφάλεια των δικτύων και 
των πληροφοριών, που αφορούν 
περισσότερα του ενός κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση
Η συλλογή, για παράδειγμα, δεδομένων wi-fi με τον ίδιο τρόπο σε διάφορα κράτη μέλη θα 
πρέπει να γίνεται με συντονισμένο σε επίπεδο Ένωσης τρόπο, δεδομένου ιδιαίτερα ότι υπάρχει 
ενωσιακή νομοθεσία για την εναρμόνιση. Οι διαφορές στην αντίδραση των κρατών μελών σε 
τέτοιες περιπτώσεις μαρτυρούν κατακερματισμό και απουσία συντονιστικού οργάνου σε επίπεδο 
Ένωσης, με αρνητικό αντίκτυπο τόσο για τους ιδιώτες όσο και για τις επιχειρήσεις. Ο 
Οργανισμός προσφέρεται για την ανάληψη του απαιτούμενου συντονιστικού ρόλου. 

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Ο Οργανισμός, κατά την άσκηση των 
καθηκόντων του, δεν πρέπει να 
προσκρούει στις αρμοδιότητες, ούτε να 
σφετερίζεται, παρακωλύει ή επικαλύπτει 
τις σχετικές εξουσίες και καθήκοντα που 
ανατέθηκαν: στις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές, όπως προβλέπεται στις οδηγίες για 
τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, καθώς και στον Φορέα 
Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών στις 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) που 
συστάθηκε δυνάμει του κανονισμού 

(27) Ο Οργανισμός, κατά την άσκηση των 
καθηκόντων του, πρέπει να ενισχύει τις 
αρμοδιότητες και να μην τις καταπατά, 
ούτε να σφετερίζεται, παρακωλύει ή 
επικαλύπτει τις σχετικές εξουσίες και 
καθήκοντα που ανατέθηκαν: στις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές, όπως προβλέπεται στις 
οδηγίες για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και 
στον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών 
Αρχών στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(BEREC) που συστάθηκε δυνάμει του 
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1211/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου και της επιτροπής 
επικοινωνιών που αναφέρεται στην οδηγία 
2002/21/ΕΚ, στους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης, στους εθνικούς 
οργανισμούς τυποποίησης και στη μόνιμη 
επιτροπή που προβλέπεται στην οδηγία 
98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 
1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας 
πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών 
προτύπων και κανονισμών, και των 
κανόνων για τις υπηρεσίες της κοινωνίας 
της πληροφορίας, και στις εποπτικές αρχές 
των κρατών μελών ενόψει της προστασίας 
των φυσικών προσώπων από την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία 
των εν λόγω δεδομένων. 

κανονισμού 1211/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της 
επιτροπής επικοινωνιών που αναφέρεται 
στην οδηγία 2002/21/ΕΚ, στους 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, 
στους εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης 
και στη μόνιμη επιτροπή που προβλέπεται 
στην οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας 
διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα 
των τεχνικών προτύπων και κανονισμών, 
και των κανόνων για τις υπηρεσίες της 
κοινωνίας της πληροφορίας, και στις 
εποπτικές αρχές των κρατών μελών ενόψει 
της προστασίας των φυσικών προσώπων 
από την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη 
κυκλοφορία των εν λόγω δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27α) Η οργανωτική διάρθρωση του 
Οργανισμού πρέπει να απλουστευτεί και 
να ενισχυθεί, για μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα και οικονομικότητα, 
ενώ παράλληλα πρέπει να διασφαλίζεται 
διαρκής εκπροσώπηση σε υψηλό επίπεδο 
εκ μέρους της Επιτροπής και των κρατών 
μελών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. για παράδειγμα τις τροπολογίες για την κατάργηση των εκπροσώπων των ενδιαφερομένων 
φορέων και των οργάνων εργασίας στο διοικητικό συμβούλιο, τη δημιουργία μικρού 
εκτελεστικού συμβουλίου και τη διασφάλιση ικανοτήτων λήψης αποφάσεων. 
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Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι ο 
Οργανισμός είναι αποτελεσματικός, τα 
κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να 
εκπροσωπούνται στο Διοικητικό 
Συμβούλιο, το οποίο πρέπει να καθορίσει 
τη γενική κατεύθυνση των εργασιών του 
Οργανισμού και να διασφαλίσει ότι ο 
Οργανισμός εκτελεί τα καθήκοντά του 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. 
Πρέπει να εκχωρηθούν στο Διοικητικό 
Συμβούλιο οι αναγκαίες εξουσίες για την 
κατάρτιση του προϋπολογισμού, τον 
έλεγχο της εκτέλεσής του, την έγκριση 
κατάλληλων δημοσιονομικών κανόνων, τη 
θέσπιση διαφανών διαδικασιών εργασίας 
για τη λήψη αποφάσεων από τον 
Οργανισμό, την έγκριση του 
προγράμματος εργασίας του Οργανισμού, 
την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού 
και των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας 
του Οργανισμού καθώς και τον διορισμό 
και τη λήψη απόφασης για παράταση ή 
λήξη της θητείας του εκτελεστικού 
διευθυντή. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
πρέπει να είναι σε θέση να συγκροτεί 
όργανα εργασίας που θα το συνεπικουρούν 
στην εκτέλεση των καθηκόντων του· τα εν 
λόγω όργανα θα μπορούν παραδείγματος 
χάριν να εκπονούν τις αποφάσεις του ή να 
παρακολουθούν την εφαρμογή τους. 

(28) Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι ο 
Οργανισμός είναι αποτελεσματικός, τα 
κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να 
εκπροσωπούνται σε κατάλληλο επίπεδο 
στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο 
πρέπει να καθορίσει τη γενική κατεύθυνση 
των εργασιών του Οργανισμού και να 
διασφαλίσει ότι ο Οργανισμός εκτελεί τα 
καθήκοντά του σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό. Πρέπει να εκχωρηθούν στο 
Διοικητικό Συμβούλιο οι αναγκαίες 
εξουσίες για την κατάρτιση του 
προϋπολογισμού, τον έλεγχο της 
εκτέλεσής του, την έγκριση κατάλληλων 
δημοσιονομικών κανόνων, τη θέσπιση 
διαφανών διαδικασιών εργασίας για τη 
λήψη αποφάσεων από τον Οργανισμό, την 
έγκριση του προγράμματος εργασίας του 
Οργανισμού, την έγκριση του εσωτερικού 
κανονισμού και των εσωτερικών κανόνων 
λειτουργίας του Οργανισμού καθώς και 
τον διορισμό και τη λήψη απόφασης για 
παράταση, υποκείμενη, αντίστοιχα, σε 
επικύρωση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή γνωμοδότηση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ή λήξη της 
θητείας του εκτελεστικού διευθυντή. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να είναι σε 
θέση να συγκροτήσει εκτελεστικό 
συμβούλιο που θα το συνεπικουρεί στην 
εκτέλεση των καθηκόντων του

Or. en

Αιτιολόγηση
Για την ενίσχυση του Οργανισμού και για να διασφαλιστεί ότι θα τύχει της δέουσας προσοχής, 
τα τακτικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου και του εκτελεστικού συμβουλίου πρέπει να είναι 
εκπρόσωποι υψηλού επιπέδου. Ο διορισμός του εκτελεστικού διευθυντή πρέπει να υπόκειται σε 
επικύρωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως συμβαίνει, π.χ., με τον εκτελεστικό 
διευθυντή της ευρωπαϊκής αρχής τραπεζών. Μετά τη συγκρότηση του εκτελεστικού συμβουλίου, 
τα όργανα εργασίας του διοικητικού συμβουλίου περιττεύουν (πρβλ. BUDG 5). 
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Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Για την ομαλή λειτουργία του 
Οργανισμού, ο εκτελεστικός διευθυντής 
του επιβάλλεται να διορίζεται βάσει 
προσόντων και αποδεδειγμένων 
διοικητικών και διευθυντικών ικανοτήτων, 
καθώς και βάσει ικανοτήτων και πείρας 
στον τομέα της ασφάλειας δικτύων και 
πληροφοριών, και να εκτελεί τα 
καθήκοντά του σε πλήρη ανεξαρτησία ως 
προς την οργάνωση της εσωτερικής 
λειτουργίας του Οργανισμού. Για το σκοπό 
αυτό, ο εκτελεστικός διευθυντής πρέπει να 
εκπονήσει πρόταση για το πρόγραμμα 
εργασίας του Οργανισμού, κατόπιν 
προηγούμενης διαβούλευσης με τις 
υπηρεσίες της Επιτροπής, και να λάβει όλα 
τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει την 
ορθή εκτέλεση του προγράμματος 
εργασίας του Οργανισμού. Κάθε χρόνο 
πρέπει να καταρτίζει σχέδιο γενικής 
έκθεσης το οποίο θα υποβάλλει στο 
Διοικητικό Συμβούλιο, να εκπονεί σχέδιο 
της κατάστασης των εκτιμώμενων εσόδων 
και εξόδων του Οργανισμού, και να 
εκτελεί τον προϋπολογισμό.

(29) Όπως συμβαίνει και με όλους τους 
άλλους οργανισμούς της Ένωσης, για την 
ομαλή λειτουργία του Οργανισμού, ο 
εκτελεστικός διευθυντής του επιβάλλεται 
να διορίζεται βάσει προσόντων και 
αποδεδειγμένων διοικητικών και 
διευθυντικών ικανοτήτων, καθώς και βάσει 
ικανοτήτων και πείρας στον τομέα της 
ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών, και 
να εκτελεί τα καθήκοντά του σε πλήρη 
ανεξαρτησία ως προς την οργάνωση της 
εσωτερικής λειτουργίας του Οργανισμού. 
Για το σκοπό αυτό, ο εκτελεστικός 
διευθυντής πρέπει να εκπονήσει πρόταση 
για το πρόγραμμα εργασίας του 
Οργανισμού, κατόπιν προηγούμενης 
διαβούλευσης με την Επιτροπή, και να 
λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να 
διασφαλίσει την ορθή εκτέλεση του 
προγράμματος εργασίας του Οργανισμού. 
Κάθε χρόνο πρέπει να καταρτίζει σχέδιο 
γενικής έκθεσης το οποίο θα υποβάλλει 
στο Διοικητικό Συμβούλιο, να εκπονεί 
σχέδιο της κατάστασης των εκτιμώμενων 
εσόδων και εξόδων του Οργανισμού, και 
να εκτελεί τον προϋπολογισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία στο άρθρο 12, με την οποία υιοθετείται η άποψη του Συμβουλίου ότι πρέπει να 
εμπλέκεται η ίδια η Επιτροπή και όχι οι υπηρεσίες της. 
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Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Ο εκτελεστικός διευθυντής πρέπει να 
έχει τη δυνατότητα να συγκροτεί ad hoc 
ομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση 
ειδικών θεμάτων, ιδίως επιστημονικής, 
τεχνικής, νομικής ή κοινωνικοοικονομικής 
φύσεως. Κατά τη συγκρότηση των ad hoc 
ομάδων εργασίας ο εκτελεστικός 
διευθυντής πρέπει να επιδιώκει να 
συγκεντρώνει και να λαμβάνει υπόψη τις 
γνωμοδοτήσεις των σχετικών εξωτερικών 
εμπειρογνωμόνων οι οποίες είναι 
αναγκαίες προκειμένου ο Οργανισμός να 
μπορεί να έχει πρόσβαση στις πλέον 
επικαιροποιημένες διαθέσιμες 
πληροφορίες για τις προκλήσεις σε θέματα 
ασφάλειας που αναδύονται από την 
αναπτυσσόμενη κοινωνία της 
πληροφορίας. Ο Οργανισμός πρέπει να 
διασφαλίζει ότι τα μέλη των ad hoc 
ομάδων εργασίας επιλέγονται σύμφωνα με 
τα υψηλότερα πρότυπα εμπειρογνωσίας, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη μια 
ισορροπημένη εκπροσώπηση - όπου 
κρίνεται σκόπιμο αναλόγως του 
συγκεκριμένου θέματος- των δημόσιων 
διοικήσεων των κρατών μελών, του 
ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένου 
του επιχειρηματικού κλάδου, των χρηστών 
και των πανεπιστημιακών που είναι ειδικοί 
στο πεδίο της ασφάλειας δικτύων και 
πληροφοριών. Ο Οργανισμός μπορεί, εάν 
παραστεί ανάγκη, να προσκαλέσει 
μεμονωμένους ειδικούς αναγνωρισμένων 
προσόντων στο σχετικό πεδίο να 
συμμετάσχουν στις δραστηριότητες των 
ομάδων εργασίας, κατά περίπτωση. Τα 
έξοδά τους πρέπει να καλύπτονται από τον 
Οργανισμό, σύμφωνα με τους εσωτερικούς 
κανόνες λειτουργίας του και βάσει των 
υφιστάμενων δημοσιονομικών 
κανονισμών.

(30) Ο εκτελεστικός διευθυντής πρέπει να 
έχει τη δυνατότητα να συγκροτεί ad hoc 
ομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση 
ειδικών θεμάτων, ιδίως επιστημονικής, 
τεχνικής, νομικής ή κοινωνικοοικονομικής 
φύσεως. Κατά τη συγκρότηση ad hoc 
ομάδων εργασίας ο εκτελεστικός 
διευθυντής πρέπει να επιδιώκει να 
συγκεντρώνει και να λαμβάνει υπόψη τις 
γνωμοδοτήσεις των σχετικών εξωτερικών 
εμπειρογνωμόνων οι οποίες είναι 
αναγκαίες προκειμένου ο Οργανισμός να 
μπορεί να έχει πρόσβαση στις πλέον 
επικαιροποιημένες διαθέσιμες 
πληροφορίες για τις προκλήσεις σε θέματα 
ασφάλειας που αναδύονται από την 
αναπτυσσόμενη κοινωνία της 
πληροφορίας. Ο εκτελεστικός διευθυντής 
πρέπει να διασφαλίζει ότι τα μέλη των ad 
hoc ομάδων εργασίας επιλέγονται 
σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα 
εμπειρογνωσίας, λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη μια ισορροπημένη εκπροσώπηση -
όπου κρίνεται σκόπιμο αναλόγως του 
συγκεκριμένου θέματος- των δημόσιων 
διοικήσεων των κρατών μελών, των 
θεσμικών οργάνων της Ένωσης, του 
ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένου 
του επιχειρηματικού κλάδου, των χρηστών 
και των πανεπιστημιακών που είναι ειδικοί 
στο πεδίο της ασφάλειας δικτύων και 
πληροφοριών. Ο εκτελεστικός διευθυντής 
μπορεί, εάν είναι σκόπιμο, να προσκαλέσει 
μεμονωμένους ειδικούς αναγνωρισμένων 
προσόντων στο σχετικό πεδίο να 
συμμετάσχουν στις δραστηριότητες των 
ομάδων εργασίας, κατά περίπτωση. Τα 
έξοδά τους πρέπει να καλύπτονται από τον 
Οργανισμό, σύμφωνα με τους εσωτερικούς 
κανόνες λειτουργίας του και βάσει των 
υφιστάμενων δημοσιονομικών 
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Or. en

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Ο Οργανισμός πρέπει να διαθέτει μια 
μόνιμη ομάδα ενδιαφερομένων ως 
συμβουλευτικό όργανο, προκειμένου να 
διασφαλίσει τον τακτικό διάλογο με τον 
ιδιωτικό τομέα, τις οργανώσεις 
καταναλωτών και τους άλλους σχετικούς 
άμεσα ενδιαφερόμενους. Η μόνιμη ομάδα 
ενδιαφερομένων, η οποία συγκροτείται 
από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν 
πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή 
πρέπει να επικεντρώνεται σε θέματα που 
αφορούν όλους τους άμεσα 
ενδιαφερόμενους και να τα θέτει υπόψη 
του Οργανισμού. Ο εκτελεστικός 
διευθυντής μπορεί, κατά περίπτωση και 
ανάλογα με την ημερήσια διάταξη των 
συνεδριάσεων, να προσκαλεί εκπροσώπους 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλων 
αρμοδίων φορέων να συμμετάσχουν στις 
συνεδριάσεις της ομάδας. 

(31) Ο Οργανισμός πρέπει να διαθέτει μια 
μόνιμη ομάδα ενδιαφερομένων ως 
συμβουλευτικό όργανο, προκειμένου να 
διασφαλίσει τον τακτικό διάλογο με τον 
ιδιωτικό τομέα, τις οργανώσεις 
καταναλωτών και τους άλλους σχετικούς 
άμεσα ενδιαφερόμενους. Η μόνιμη ομάδα 
ενδιαφερομένων, η οποία συγκροτείται 
από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν 
πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή 
πρέπει να επικεντρώνεται σε θέματα που 
αφορούν τους άμεσα ενδιαφερόμενους και 
να τα θέτει υπόψη του Οργανισμού. Ο 
εκτελεστικός διευθυντής μπορεί, κατά 
περίπτωση και ανάλογα με την ημερήσια 
διάταξη των συνεδριάσεων, να προσκαλεί 
εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και άλλων αρμοδίων 
φορέων να συμμετάσχουν στις 
συνεδριάσεις της ομάδας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μόνιμη ομάδα ενδιαφερομένων θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει προβλήματα 
ακόμα κι αυτά δεν αφορούν όλους τους συμμετέχοντες ενδιαφερομένους, δεδομένης ιδιαίτερα 
της ευρύτητας στη σύνθεση της ομάδας.  
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Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Ο Οργανισμός λειτουργεί, 
αντιστοίχως, σύμφωνα με (i) την αρχή της 
επικουρικότητας, διασφαλίζοντας επαρκή 
βαθμό συντονισμού μεταξύ των κρατών 
μελών επί θεμάτων που αφορούν την 
ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών και 
βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα 
των εθνικών πολιτικών, προσφέροντας με 
τον τρόπο αυτό προστιθέμενη αξία σε 
αυτές και (ii) την αρχή της 
αναλογικότητας, μη υπερβαίνοντας όσα 
είναι αναγκαία για την επίτευξη των 
στόχων που τίθενται στον παρόντα 
κανονισμό. 

(32) Ο Οργανισμός λειτουργεί, 
αντιστοίχως, σύμφωνα με (i) την αρχή της 
επικουρικότητας, διασφαλίζοντας επαρκή 
βαθμό συντονισμού μεταξύ των κρατών 
μελών και των εθνικών οργανισμών  επί 
θεμάτων που αφορούν την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών και 
βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα 
των εθνικών πολιτικών, προσφέροντας με 
τον τρόπο αυτό προστιθέμενη αξία σε 
αυτές και (ii) την αρχή της 
αναλογικότητας, μη υπερβαίνοντας όσα 
είναι αναγκαία για την επίτευξη των 
στόχων που τίθενται στον παρόντα 
κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Στο πλαίσιο της αποστολής του, των 
στόχων του και για την εκτέλεση των 
καθηκόντων του, ο Οργανισμός πρέπει να 
συμμορφώνεται ιδίως με τις διατάξεις που 
ισχύουν για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, 
καθώς και με την εθνική νομοθεσία 
σχετικά με το χειρισμό ευαίσθητων 
εγγράφων. Πρέπει να εκχωρηθούν στο 
Διοικητικό Συμβούλιο εξουσίες για λήψη 
απόφασης με την οποία θα επιτρέπεται 
στον Οργανισμό να χειρίζεται 
διαβαθμισμένες πληροφορίες.

(34) Στο πλαίσιο της αποστολής του, των 
στόχων του και για την εκτέλεση των 
καθηκόντων του, ο Οργανισμός πρέπει να 
συμμορφώνεται ιδίως με τις διατάξεις που 
ισχύουν για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, 
καθώς και με την εθνική νομοθεσία 
σχετικά με το χειρισμό ευαίσθητων 
εγγράφων. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα 
λάβει απόφαση με την οποία θα 
επιτρέπεται στον Οργανισμό να χειρίζεται 
διαβαθμισμένες πληροφορίες.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να έχει καθήκον να διασφαλίζει ότι ο οργανισμός μπορεί να 
χειρίζεται διαβαθμισμένες πληροφορίες.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Προκειμένου να διασφαλισθεί η 
πλήρης αυτονομία και ανεξαρτησία του 
Οργανισμού θεωρείται αναγκαίο να του 
διατεθεί αυτόνομος προϋπολογισμός του 
οποίου τα έσοδα προέρχονται πρωτίστως 
από εισφορές της Ένωσης και από 
εισφορές τρίτων χωρών που συμμετέχουν 
τις εργασίες του Οργανισμού. Πρέπει να 
επιτρέπεται στο κράτος μέλος υποδοχής ή 
σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος να 
συνεισφέρει εθελοντικά στα έσοδα του 
Οργανισμού. Η δημοσιονομική διαδικασία 
της Ένωσης παραμένει σε ισχύ όσον 
αφορά τις επιδοτήσεις που βαρύνουν τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Επιπλέον, το Ελεγκτικό Συνέδριο 
πρέπει να προβαίνει σε έλεγχο των 
λογαριασμών.

(35) Προκειμένου να διασφαλισθεί η 
πλήρης αυτονομία και ανεξαρτησία του 
Οργανισμού και για να είναι σε θέση ο 
Οργανισμός να ασκήσει πρόσθετα και νέα 
καθήκοντα, ακόμα κι αυτά είναι έκτακτα 
και απρόβλεπτα, θεωρείται αναγκαίο να 
του διατεθεί επαρκής και αυτόνομος 
προϋπολογισμός του οποίου τα έσοδα 
προέρχονται πρωτίστως από εισφορές της 
Ένωσης και από εισφορές τρίτων χωρών 
που συμμετέχουν τις εργασίες του 
Οργανισμού. Πρέπει να επιτρέπεται στο 
κράτος μέλος υποδοχής ή σε οποιοδήποτε 
άλλο κράτος μέλος να συνεισφέρει 
εθελοντικά στα έσοδα του Οργανισμού. Η 
δημοσιονομική διαδικασία της Ένωσης 
παραμένει σε ισχύ όσον αφορά τις 
επιδοτήσεις που βαρύνουν τον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο πρέπει να προβαίνει σε έλεγχο 
των λογαριασμών για να εξασφαλίζει 
διαφάνεια και λογοδοσία.

Or. en

Αιτιολόγηση
Η τροπολογία 3 της BUDG, με την προσθήκη της αντιμετώπισης της πιθανότητας για αύξηση 
των δαλανών λόγω έκτακτων και απρόβλεπτων περιστάσεων. 
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Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Ο Οργανισμός πρέπει να διαδεχθεί τον 
ENISA όπως συστάθηκε δυνάμει του 
κανονισμού αριθ. 460/2004. Στο πλαίσιο 
της απόφασης των εκπροσώπων των 
κρατών μελών, κατά τη συνεδρίαση του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 13ης 
Δεκεμβρίου 2003, το κράτος μέλος 
υποδοχής πρέπει να διατηρήσει και να 
αναπτύξει τις υφιστάμενες πρακτικές 
ρυθμίσεις προκειμένου να διασφαλίσει την 
ομαλή και αποδοτική λειτουργία του 
Οργανισμού, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως 
υπόψη τη συνεργασία του Οργανισμού και 
την παροχή συνδρομής στην Επιτροπή, στα 
κράτη μέλη και στους αρμόδιους φορείς 
αυτών, σε άλλα θεσμικά όργανα και φορείς 
της Ένωσης, και σε ενδιαφερόμενους του 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα από 
ολόκληρη την Ευρώπη.

(36) Ο Οργανισμός πρέπει να διαδεχθεί τον 
ENISA όπως συστάθηκε δυνάμει του 
κανονισμού αριθ. 460/2004. Το κράτος 
μέλος υποδοχής πρέπει να διατηρεί και να 
αναπτύσσει πρακτικές ρυθμίσεις 
προκειμένου να διασφαλίζει την ομαλή και 
αποδοτική λειτουργία του Οργανισμού, 
λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τη 
συνεργασία του Οργανισμού και την 
παροχή συνδρομής στην Επιτροπή, στα 
κράτη μέλη και στους αρμόδιους φορείς 
αυτών, σε άλλα θεσμικά όργανα και φορείς 
της Ένωσης, και σε ενδιαφερόμενους του 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα από 
ολόκληρη την Ευρώπη

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός καθιερώνει τον Οργανισμό ως διάδοχο οργανισμό του ENISA, που 
ιδρύθηκε με τον αρχικό κανονισμό του 2004. Δεν επηρεάζεται επομένως από καμιά απόφαση 
κρατών μελών που αφορά τον κανονισμό του 2004.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37α) Για την παράταση της εντολής του 
Οργανισμού έφαρμόζονται οι διατάξεις 
του σημείου 47 της Διοργανικής 
Συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
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Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά 
με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση1, ενώ 
οποιαδήποτε θετική απόφαση της 
νομοθετικής αρχής σε σχέση με την 
ανανέωση αυτή θα λαμβάνεται με την 
επιφύλαξη των αποφάσεων της αρμόδιας 
για τον προϋπολογισμό αρχής στο πλαίσιο 
της ετήσιας διαδικασίας του 
προϋπολογισμού·
____________
1 ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.

Or. en

Αιτιολόγηση
Η τροπολογία 1 της BUDG, διατυπωμένη σε μορφή αιτιολογικής σκέψης. 

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Αντικείμενο και αποστολή Αντικείμενο και στόχοι

Or. en

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με τον παρόντα κανονισμό ιδρύεται ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την 
Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών 
(εφεξής «ο Οργανισμός») με σκοπό να 
συμβάλει σε ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας 
των δικτύων και των πληροφοριών εντός 
της Ένωσης, να ευαισθητοποιήσει την 
κοινωνία και να προωθήσει μια αντίληψη 

1. Με τον παρόντα κανονισμό ιδρύεται ο 
ενωσιακός Οργανισμός για την Ασφάλεια 
Δικτύων και Πληροφοριών (εφεξής «ο 
Οργανισμός»),  για να αναλάβει τα 
καθήκοντα που θα του ανατεθούν με 
σκοπό να συμβάλει σε ένα υψηλό επίπεδο 
ασφάλειας των δικτύων και των 
πληροφοριών εντός της Ένωσης, να 
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ασφάλειας των δικτύων και των 
πληροφοριών προς όφελος των πολιτών, 
των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και 
των οργανισμών του δημόσιου τομέα της 
Ένωσης, συμβάλλοντας έτσι στην ομαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

ευαισθητοποιήσει την κοινωνία και να 
προωθήσει μια αντίληψη ασφάλειας των 
δικτύων και των πληροφοριών προς 
όφελος των πολιτών, των καταναλωτών, 
των επιχειρήσεων και των οργανισμών του 
δημόσιου τομέα της Ένωσης, 
συμβάλλοντας έτσι στην ομαλή λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Ο Οργανισμός αναπτύσσει και 
διατηρεί υψηλό επίπεδο εμπειρογνωσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Moved from Art 2 and accepting Council's approach of turning the text (former part of Art 
2(3)) into a separate paragraph. 

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Ο Οργανισμός συνεπικουρεί την 
Επιτροπή, τα άλλα θεσμικά όργανα της 
Ένωσης, τα κράτη μέλη και τη 
βιομηχανία στην εκπλήρωση των 
απαιτήσεων της ισχύουσας και 
μελλοντικής ενωσιακής νομοθεσίας 
σχετικά με την ασφάλεια δικτύων και 
πληροφοριών, συμβάλλοντας έτσι στην 
ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Former Art 2(1). 

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Ο Οργανισμός επικουρεί ενισχύοντας 
και κατοχυρώνοντας την ικανότητα και 
την ετοιμότητα των κρατών μελών και 
της Ένωσης να προλαμβάνουν, να 
εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν 
προβλήματα και περιστατικά που 
αφορούν την ασφάλεια δικτύων και 
πληροφοριών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρώην άρθρο 2 παρ. 2. Γίνονται δεκτές οι τροποποιήσεις του Συμβουλίου («…επικουρεί 
ενισχύοντας και κατοχυρώνοντας …»). 

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1δ. Ο Οργανισμός χρησιμοποιεί τις 
ειδικές του γνώσεις για την προώθηση 
ευρείας συνεργασίας μεταξύ παραγόντων 
τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού 
τομέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρώην τμήμα του άρθρου 2 παρ. 3. Γίνονται δεκτές οι τροποποιήσεις του Συμβουλίου.  
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Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2 διαγράφεται
Στόχοι
1. Ο Οργανισμός συνεπικουρεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη στην 
εκπλήρωση των νομικών και 
ρυθμιστικών απαιτήσεων της ισχύουσας 
και μελλοντικής νομοθεσίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την 
ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, 
συμβάλλοντας έτσι στην ομαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
2. Ο Οργανισμός ενισχύει την ικανότητα 
και την ετοιμότητα της Ένωσης και των 
κρατών μελών να προλαμβάνουν, να 
εντοπίζουν και αντιμετωπίζουν 
προβλήματα και περιστατικά που 
αφορούν την ασφάλεια δικτύων και 
πληροφοριών.
3. Ο Οργανισμός αναπτύσσει και διατηρεί 
ένα υψηλό επίπεδο εμπειρογνωσίας και 
χρησιμοποιεί την εν λόγω εμπειρογνωσία 
προκειμένου να ενισχύσει την ευρεία 
συνεργασία μεταξύ φορέων του δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Περιλήφθηκε στο άρθρο 1. 
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Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στο πλαίσιο του στόχου που τίθεται 
στο άρθρο 1, ο Οργανισμός εκτελεί τα 
ακόλουθα καθήκοντα:

1. Για τον σκοπό και στο πλαίσιο των 
στόχων του άρθρου 1, ο Οργανισμός 
εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά γενικό κανόνα, οι περισσότερες αναφορές που περιλαμβάνει το άρθρο 3 στη δυνατότητα 
του Οργανισμού να ενεργεί κατά παραγγελία έχουν απαλειφθεί. Ο Οργανισμός, που μπορεί 
μόνο να συμβουλεύει, να διευκολύνει και να προωθεί τη συνεργασία κ.λπ. και δεν αναλαμβάνει 
νέα επιχειρησιακά καθήκοντα, θα μπορεί να ενεργεί με δική του πρωτοβουλία εάν και όταν 
κρίνει αναγκαίο. Βλ. επίσης το προτεινόμενο άρθρο 3 παρ. 1 (νέο).

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Συνεπικουρεί την Επιτροπή, κατόπιν 
αιτήματός της ή με δική του 
πρωτοβουλία, στη χάραξη πολιτικής για 
την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, 
παρέχοντας συμβουλές και
γνωμοδοτήσεις, τεχνικές και 
κοινωνικοοικονομικές αναλύσεις, καθώς 
και με προπαρασκευαστικό έργο για την 
εκπόνηση και επικαιροποίηση της 
νομοθεσίας της Ένωσης στο πεδίο της 
ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών·

(α) Συνεπικουρεί τα θεσμικά όργανα της 
Ένωσης σε όλα τα ζητήματα πολιτικής 
για την ασφάλεια δικτύων και 
πληροφοριών, παρέχοντάς τους
συμβουλές, γνωμοδοτήσεις και αναλύσεις, 
καθώς και παρέχοντας στην Επιτροπή 
προπαρασκευαστικό έργο για την 
εκπόνηση και επικαιροποίηση της 
νομοθεσίας της Ένωσης στο πεδίο της 
ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προστίθεται το «σε όλα τα ζητήματα» και α απαλείφονται τα «ανάπτυξη» και «τεχνικές και 
κοινωνιοοικονομικές», σύμφωνα με το κείμενο του Συμβουλίου. 
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Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) Συμβουλεύει τα θεσμικά όργανα της 
Ένωσης και τα κράτη μέλη σχετικά με 
ερευνητικές ανάγκες στον τομέα της 
ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών με 
σκοπό να καταστεί δυνατή η ουσιαστική 
αντίδραση στους υπάρχοντες και τους 
εμφανιζόμενους κινδύνους και απειλές για 
την ασφάλεια των δικτύων και των 
πληροφοριών με την αποτελεσματική 
χρήση τεχνολογιών πρόληψης κινδύνων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο του Συμβουλίου με μικρές αλλαγές (απαλείφεται μεταξύ άλλων η αναφορά στο ότι ο 
Οργανισμός μπορεί να συμβουλεύει κράτη μέλη μόνο μετά από αίτημά τους. 

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μελών και μεταξύ κρατών μελών 
και Επιτροπής στις προσπάθειες που 
καταβάλλουν σε διασυνοριακό πλαίσιο για 
την πρόληψη, εντοπισμό και αντιμετώπιση 
περιστατικών που αφορούν την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών·

(β) Προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μελών και διευκολύνει τη 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και 
των θεσμικών οργάνων της Ένωσης στις 
προσπάθειες που καταβάλλουν σε 
διασυνοριακό πλαίσιο για την πρόληψη, 
εντοπισμό και αντιμετώπιση περιστατικών 
διασυνοριακής κλίμακας που αφορούν 
την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Γίνεται δεκτή η επέμβαση του Συμβουλίου (μετατόπιση της αναφοράς στη διασυνοριακή 
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διάσταση), ενώ δεν γίνεται δεκτή η περιοριστικότερη διατύπωση του Συμβουλίου («όπου αυτό 
έχει διασυνοριακό αντίκτυπο»). 

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) Συνδράμει τα κράτη μέλη και τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και φορείς 
στις προσπάθειές τους να συλλέξουν, να 
αναλύσουν και να διαδώσουν δεδομένα
σχετικά με την ασφάλεια δικτύων και 
πληροφοριών· 

(γ) Συνδράμει τα κράτη μέλη και τα 
θεσμικά όργανα και φορείς της Ένωσης
στη συλλογή, ανάλυση και διάδοση 
δεδομένων σχετικά με την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών· 

Or. en

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  (γα) Διατηρεί συνδέσμους και 
ανταλλάσσει τεχνογνωσία και βέλτιστες 
πρακτικές με τα ενδιαφερόμενα κράτη 
μέλη και τα ενωσιακά όργανα, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
ασχολούνται με το έγκλημα στον 
κυβερνοχώρο και την προστασία των 
δεδομένων, και παρέχει συμβουλές για 
πτυχές ασφάλειας δικτύων και 
πληροφοριών που μπορεί να έχουν 
επιπτώσεις στο έργο τους, με στόχο την 
αμοιβαία ενίσχυση των προσπαθειών 
τους και των προσπαθειών του 
Οργανισμού, ώστε να προωθηθεί η 
βελτίωση της ασφάλειας δικτύων και 
πληροφοριών·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Υιοθετείται το κείμενο το Συμβουλίου με μικρές αλλαγές (όπως η αποφυγή της λέξεις συνεργία 
και η προσθήκη των φορέων των κρατών μελών). Πρβλ. επίσης εν μέρει τη σύσταση 11 της 
μελέτης που ανέθεσε η ITRE σχετικά με τον !ΕΝΙΣΑ, της 20ής Ιουλίου 2011. 

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) Αξιολογεί σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, 
την κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών στην Ευρώπη· 

(δ) Αξιολογεί σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, με τη συνεργασία των 
κρατών μελών και της Επιτροπής, την 
κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών στην Ευρώπη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν γίνεται δεκτή η εκδοχή του Συμβουλίου, μεταξύ άλλων διότι φαίνεται να αποδυναμώνει τη 
διάταξη εξαρτώντας την κατάσταση ασφαλείας από τις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη 
μέλη αντί να υποχρεώνει τα κράτη μέλη (και την Επιτροπή –κυρίως ενδιαφερόμενο θεσμικό 
όργανο της Ένωσης) να συνεργαστούν. 

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) Στηρίζει τη συνεργασία μεταξύ των 
αρμόδιων δημόσιων οργανισμών στην 
Ευρώπη, ιδίως υποστηρίζοντας τις 
προσπάθειές τους να αναπτύξουν και να 
ανταλλάξουν ορθές πρακτικές και 
πρότυπα·

(ε) Προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των 
αρμόδιων δημόσιων οργανισμών στην 
Ευρώπη, ιδίως για να αναπτύξουν και να 
ανταλλάξουν ορθές πρακτικές και 
πρότυπα·

Or. en
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Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) Συνεπικουρεί την Ένωση και τα κράτη 
μέλη στην προώθηση της χρήσης ορθών 
πρακτικών και προτύπων διαχείρισης 
κινδύνου και ασφάλειας όσον αφορά τα 
ηλεκτρονικά προϊόντα, συστήματα και 
υπηρεσίες·

(στ) Συνεπικουρεί την Ένωση και τα κράτη 
μέλη στην προώθηση της χρήσης ορθών 
πρακτικών και προτύπων διαχείρισης 
κινδύνου και ασφάλειας όσον αφορά τα 
ηλεκτρονικά προϊόντα, συστήματα, 
δίκτυα, προγράμματα λογισμικού και 
υπηρεσίες, μεταξύ άλλων με την 
προώθηση ελάχιστων απαιτήσεων 
διαχείρισης κινδύνου και ασφάλειας.·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός θα πρέπει να μπορεί μελλοντικά να αναλάβει υποβοηθητικό ρόλο στην πρόληψη 
περιπτώσεων όπως επιθέσεις εναντίον του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ, παρέχοντας 
μια πλατφόρμα για την προώθηση ελάχιστων απαιτήσεων διαχείρισης κινδύνου και ασφάλειας. 

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) Στηρίζει τη συνεργασία μεταξύ των 
ενδιαφερομένων του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα σε επίπεδο Ένωσης, 
μεταξύ άλλων, προωθώντας την 
ανταλλαγή πληροφοριών και την 
ευαισθητοποίηση, και διευκολύνοντας τις 
προσπάθειές τους για ανάπτυξη και χρήση 
προτύπων για τη διαχείριση κινδύνου και 
για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών 
προϊόντων, δικτύων και υπηρεσιών· 

(ζ) Προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των 
ενδιαφερομένων του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα σε επίπεδο Ένωσης, 
μεταξύ άλλων, προωθώντας την 
ανταλλαγή πληροφοριών και την 
ευαισθητοποίηση, και διευκολύνοντας την 
ανάπτυξη και της υιοθέτηση προτύπων
για τη διαχείριση κινδύνου και για την 
ασφάλεια των ηλεκτρονικών προϊόντων,
συστημάτων, δικτύων, προγραμμάτων 
λογισμικού και υπηρεσιών·

Or. en
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Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) Διευκολύνει το διάλογο και την 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των 
ενδιαφερομένων του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα για την ασφάλεια δικτύων 
και πληροφοριών, όπου 
συμπεριλαμβάνονται πτυχές της 
καταπολέμησης της εγκληματικότητας 
στον κυβερνοχώρο· συνδράμει την 
Επιτροπή στη χάραξη πολιτικών οι οποίες 
λαμβάνουν υπόψη τις πτυχές ασφάλειας 
δικτύων και πληροφοριών στην 
καταπολέμηση της εγκληματικότητας στον 
κυβερνοχώρο·

(η) Προωθεί το διάλογο και την 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των 
ενδιαφερομένων του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα για την ασφάλεια δικτύων 
και πληροφοριών, όπου 
συμπεριλαμβάνονται πτυχές της 
καταπολέμησης της εγκληματικότητας 
στον κυβερνοχώρο· συνδράμει την 
Επιτροπή στη χάραξη πολιτικών οι οποίες 
λαμβάνουν υπόψη τις πτυχές ασφάλειας 
δικτύων και πληροφοριών στην 
καταπολέμηση της εγκληματικότητας στον 
κυβερνοχώρο·

Or. en

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ) Συνδράμει τα κράτη μέλη και τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και φορείς, 
κατόπιν αιτήματός τους, στις προσπάθειές 
τους για την ανάπτυξη μέσων για τον 
εντοπισμό, την ανάλυση και την 
αντιμετώπιση επί θεμάτων ασφάλειας 
δικτύων και πληροφοριών·

(θ) Συνδράμει τα κράτη μέλη και τα 
θεσμικά όργανα και φορείς της Ένωσης
στις προσπάθειές τους για την ανάπτυξη 
και τη βελτίωση μέσων για τον εντοπισμό, 
την ανάλυση και την αντιμετώπιση επί 
θεμάτων ασφάλειας δικτύων και 
πληροφοριών, μεταξύ άλλων επιτόπου, 
και για την οργάνωση και εκτέλεση 
ασκήσεων σε ευρωπαϊκό και, μετά από 
αίτημα των κρατών μελών, σε εθνικό 
επίπεδο, και τη συμμετοχή σε διεθνείς 
ασκήσεις·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η προσθήκη του «επιτόπου» αφορά καταστάσεις όπου οι υπάλληλοι του οργανισμού μπορεί να 
χρειαστεί να συνδράμουν επιτόπου τα κράτη μέλη στην αντιμετώπιση εξαιρετικά σοβαρών 
προβλημάτων. Η προτεινόμενη αναφορά σε ασκήσεις προέρχεται από το Συμβούλιο. Για τις 
«διεθνείς ασκήσεις» βλ. μελέτη ENISA, σ. 12. 

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ια) Βοήθεια στον συντονισμό, σε 
διαβούλευση με την Επιτροπή και άλλα 
ενδιαφερόμενα όργανα των κρατών 
μελών και της Ένωσης, της αντίδρασης 
σε παραβιάσεις της ισχύουσας 
νομοθεσίας με επίπτωση σε περισσότερα 
του ενός κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολογική σκέψη 25α. Ο Οργανισμός πρέπει να μπορεί να βοηθά π.χ. στην κάλυψη των 
κενών που αποκάλυψε η πρόσφατη περίπτωση της συλλογής δεδομένων wi-fi. Οι πτυχές της 
προστασίας των δικτύων και των δεδομένων ήταν οι ίδιες σε όλα τα κράτη μέλη, αλλά οι 
αντιδράσεις των τελευταίων όσον αφορά την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας με βάση 
εναρμονισμένη ευρωπαϊκή νομοθεσία διέφεραν σημαντικά. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει όργανο 
της ΕΕ που να μπορεί να βοηθήσει στον συντονισμό των εθνικών αντιδράσεων και, 
ενδεχομένως, να αλληλεπιδρά με τους ενδιαφερόμενους φορείς.  

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιβ) Προώθηση της ενημέρωσης των 
τελικών χρηστών για ζητήματα σχετικά 
με την ασφάλεια δικτύων και 
πληροφοριών, την καταπολέμηση του 
κυβερνοεγκλήματος και την προστασία 
της ιδιωτικότητας και των προσωπικών 



PE470.059v01-00 40/83 PR\875732EL.doc

EL

δεδομένων, με την παροχή βοήθειας στα 
κράτη μέλη ώστε να παράγουν 
τυποποιημένες πληροφορίες δημόσιου 
ενδιαφέροντος όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 21 παρ. 4 της οδηγίας  2002/22/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για 
την καθολική υπηρεσία και τα 
δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά 
δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών (οδηγία καθολικής 
υπηρεσίας)1, καθώς και με τη συμβολή 
στην ανάπτυξη των σχετικών 
πληροφοριών που θα παρέχονται μαζί με 
τις νέες συσκευές που προορίζονται για 
χρήση στα δημόσια δίκτυα επικοινωνιών·
____________
1 ΕΕ L 108, 24.4.2002, σ. 51.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να μπορεί ο Οργανισμός να συμμετάσχει στην ενεργοποίηση της πλατφόρμας πληροφοριών 
δημόσιου ενδιαφέροντος που καθιερώθηκε με την οδηγία για την καθολική υπηρεσία, του 2009. 
Η ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών εξαρτάται σε τελευταία ανάλυση σε μεγάλο βαθμό από 
τις ενέργειες των επιμέρους χρηστών. Πρέπει επομένως να γνωρίζουν τις απειλές και τις 
προφυλάξεις που μπορούν να πάρουν, για το δικό τους συμφέρον αλλά και για μεγαλύτερη 
ασφάλεια των δικτύων γενικότερα. Βλ. αιτιολογική σκέψη 20. 

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιγ) Επικούρηση της Επιτροπής στην 
προετοιμασία ολοκληρωμένης ενωσιακής 
στρατηγικής για την ασφάλεια δικτύων 
και πληροφοριών, με την υποβολή 
εμπεριστατωμένης ανάλυσης για τον 
σκοπό αυτό, μετά από τις αναγκαίες 
διαβουλεύσεις με όλους τους 
ενδιαφερομένους.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Πρβλ. τροπολογία 2 της BUDG (αιτιολογική σκέψη 11), όπως επίσης έκθεση ITRE/Τζαβέλα, 
για την ευρυζωνικότητα. 

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ια) Εκτελεί τα καθήκοντα που ανατέθηκαν 
στον Οργανισμό από τις νομοθετικές 
πράξεις της Ένωσης.

(ια) Εκτελεί τα καθήκοντα που ανατέθηκαν 
στον Οργανισμό από τις νομοθετικές 
πράξεις της Ένωσης, καθώς και 
οποιαδήποτε επικουρικά καθήκοντα 
απαιτούνται για την εκτέλεση των 
καθηκόντων που αναφέρονται στα σημεία 
(α) έως (ιγ) ή σε άλλες νομοθετικές 
πράξεις της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ο Οργανισμός μπορεί να ενεργεί με 
δική του πρωτοβουλία στο πλαίσιο του 
πεδίου εφαρμογής και των στόχων του 
παρόντος κανονισμού. Αν κράτος μέλος 
ζητήσει την ανάληψη δράσης από τον 
Οργανισμό, πρέπει να τον ενημερώσει 
σχετικά με το αν και με ποιο τρόπο έλαβε 
υπόψη τη σύστασή του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 3παράγραφος 1. Δεδομένου ότι το κείμενο του 



PE470.059v01-00 42/83 PR\875732EL.doc

EL

Συμβουλίου επιτρέπει στον Οργανισμό να παρέχει με ανεξαρτησία συμβουλές κ.λπ., οι γενικές 
αναφορές του Συμβουλίου στο ότι ο Οργανισμός ενεργεί μόνο μετά από αίτημα κράτους μέλους 
φαίνεται περιττή και αντιφατική, και προτείνεται να μην υιοθετηθεί. Φαίνεται λογικό και 
σκόπιμο για την ανάπτυξη του Οργανισμού (π.χ. για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 
των υπηρεσιών του, κ.λπ.), το κράτος μέλος που ζητά βοήθεια να ενημερώνει τον Οργανισμό 
σχετικά με τη χρησιμότητά του, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει όταν ο Οργανισμός ενεργεί με 
δική του πρωτοβουλία. 

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα 
της Ένωσης ενημερώνουν σε τακτική 
βάση τον Οργανισμό σχετικά με τα κύρια 
στοιχεία της δράσης τους στον τομέα της 
ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός πρέπει να συμπληρώνει και όχι να επικαλύπτει τις δραστηριότητες των κρατών 
μελών. Πρέπει επομένως να γνωρίζει αυτές τις δραστηριότητες. Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 2 του 
κανονισμού για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. 

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
Ομάδες Άμεσης Επέμβασης  
Πληροφορικής (CERT)
1. Ο Οργανισμός υποστηρίζει τις CERT 
των κρατών μελών και της Ένωσης, 
καθώς και τη δημιουργία και λειτουργία 
δικτύου CERT των κρατών μελών και 
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
μελών της ομάδας ευρωπαϊκών 
κυβερνητικών CERT.  Για να βοηθήσει 
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να εξασφαλιστεί ότι καθεμιά από τις 
CERT των κρατών μελών και της 
Ένωσης διαθέτει επαρκώς ανεπτυγμένες 
ικανότητες οι οποίες ανταποκρίνονται 
στον μέγιστο δυνατό βαθμό στις 
ικανότητες των πιο προηγμένων CERT, ο 
Οργανισμός βοηθά στη συγκριτική 
αξιολόγηση των επιδόσεων των ομάδων 
και προωθεί τον διάλογο και την 
ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων
πρακτικών μεταξύ των CERT και της 
ομάδας ευρωπαϊκών κυβερνητικών 
CERT.  Ο Οργανισμός προωθεί και 
υποστηρίζει τη συνεργασία μεταξύ των 
CERT των ενδιαφερόμενων κρατών 
μελών και της Ένωσης στην περίπτωση 
περιστατικών στα οποία εμπλέκονται ή 
θα μπορούσαν να εμπλέκονται ορισμένες 
από αυτές.
2. Ο Οργανισμός διευκολύνει τις επαφές 
και τις ανταλλαγές πληροφοριών και 
βέλτιστων πρακτικών με τις CERT των 
ενδιαφερόμενων κρατών μελών και με 
άλλες CERT, ομάδες και φόρουμ σε 
τρίτες χώρες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως φάνηκε από τη σύντομη ακρόαση στην ITRE, ο Οργανισμός καλείται να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο όσον αφορά τις ομάδες άμεσης επέμβασης πληροφορικής (CERT) σε εθνικό 
και σε ενωσιακό επίπεδο. Ο ρόλος αυτός πρέπει να αποσαφηνιστεί και να υπογραμμιστεί σε 
χωριστό κείμενο. 

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) η Εκτελεστική Επιτροπή·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η δημιουργία εκτελεστικής επιτροπής έρχεται σε συνέχεια των συστάσεων της διοργανικής 
ομάδας εργασίας για τους οργανισμούς (IWG)και περιλαμβάνεται στη γνωμοδότηση της BUDG 
(τροπολογία 5). Θα πρέπει να διευκολύνει και να εξορθολογίζει την εσωτερική λειτουργία του 
Οργανισμού. 

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις 
γενικές κατευθύνσεις λειτουργίας του 
Οργανισμού και διασφαλίζει ότι ο 
Οργανισμός λειτουργεί σύμφωνα με τους 
κανόνες και τις αρχές που θεσπίστηκαν 
στον παρόντα κανονισμό. Επίσης, 
διασφαλίζει τη συνοχή των εργασιών του 
Οργανισμού με τις δραστηριότητες που 
διεξάγονται από τα κράτη μέλη, καθώς και 
σε επίπεδο Ένωσης. 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις 
γενικές κατευθύνσεις λειτουργίας του 
Οργανισμού και διασφαλίζει ότι ο 
Οργανισμός λειτουργεί σύμφωνα με τους 
κανόνες και τις αρχές που θεσπίστηκαν 
στον παρόντα κανονισμό. Επίσης, 
διασφαλίζει τη συνοχή των εργασιών του 
Οργανισμού με τις δραστηριότητες που 
διεξάγονται από τα κράτη μέλη, καθώς και 
σε επίπεδο Ένωσης. Το διοικητικό 
συμβούλιο εγκρίνει τις διοικητικές 
ρυθμίσεις με τρίτες χώρες και άλλες 
πρωτοβουλίες διεθνή διάσταση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο σχετικά με τις ρυθμίσεις με τρίτες χώρες κ.λπ. απορρέει από τις συστάσεις της IWG 
για τους οργανισμούς.  

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον 
εσωτερικό κανονισμό του κατόπιν 
συμφωνίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες της 
Επιτροπής. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον 
εσωτερικό κανονισμό του κατόπιν 
συμφωνίας με τις την Επιτροπή. Ο 
εσωτερικός κανονισμός του προβλέπει 
την επιτάχυνση της λήψης αποφάσεων, 
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είτε με γραπτή διαδικασία είτε με 
τηλεσύσκεψη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υιοθέτηση της απαλοιφής των «υπηρεσιών» από το Συμβούλιο, εδώ και σε άλλα σημεία. 
Ωστόσο, ο ρόλος της Επιτροπής θα πρέπει να υπερβαίνει την απλή διαβούλευση που προτείνει 
το Συμβούλιο. 

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τους 
εσωτερικούς κανόνες λειτουργίας του 
Οργανισμού κατόπιν συμφωνίας με τις 
αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής. Οι εν 
λόγω κανόνες δημοσιοποιούνται.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τους 
εσωτερικούς κανόνες λειτουργίας του 
Οργανισμού κατόπιν συμφωνίας με την 
Επιτροπή. Οι εν λόγω κανόνες 
δημοσιοποιούνται.

Or. en

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει τον 
εκτελεστικό διευθυντή σύμφωνα με το 
άρθρο 10 παράγραφος 2 και μπορεί να τον 
ανακαλέσει. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
ασκεί πειθαρχική αρμοδιότητα επί του 
διευθυντή.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει τον 
Εκτελεστικό Διευθυντή μετά την 
επικύρωσή του από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 10 
παράγραφος 2 και μπορεί να τον απολύσει. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί 
πειθαρχική αρμοδιότητα επί του διευθυντή.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο ρόλος του Κοινοβουλίου στον διορισμό του εκτελεστικού διευθυντή θα πρέπει να ενισχυθεί· 
βλ. άρθρο 10 και πρβλ. κανονισμό 1093/2010, που εκδόθηκε με συναπόφαση, σχετικά με την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Υιοθέτηση της αλλαγής του «ανάκληση» σε «απόλυση», που έκανε 
το Συμβούλιο. 

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής 
διαβουλεύεται με το Διοικητικό 
Συμβούλιο σχετικά με τις διάφορες 
δραστηριότητες, προτεραιότητες και 
στόχους όπου θα επικεντρωθεί ο 
Οργανισμός τα προσεχή έτη. Το πρώτο 
σχέδιο του προγράμματος εργασιών του 
Οργανισμού βασίζεται στο αποτέλεσμα 
αυτής της διαβούλευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υιοθετείται το κείμενο του Συμβουλίου. 

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει 
για τη δημιουργία συνδέσμων και 
τοπικών γραφείων 

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. συστάσεις 8-9 της μελέτης ENISA. Μολονότι το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να ανοίξει τα 
γραφεία αυτά χωρίς ρητή αναφορά στον κανονισμό, δεν το έχει κάνει ως τώρα, παρά τις 
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διάφορες σχετικές συστάσεις. Το κείμενο δεν συγκρούεται με την προτεινόμενη έδρα στις 
Βρυξέλλες. 

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει το 
πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού 
σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 
και τη γενική έκθεση επί των 
δραστηριοτήτων του Οργανισμού για το 
προηγούμενο έτος σύμφωνα με το άρθρο 
14 παράγραφος 2. 

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει το 
πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού 
σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 
και τη γενική έκθεση επί των 
δραστηριοτήτων του Οργανισμού για το 
προηγούμενο έτος σύμφωνα με το άρθρο 
13 παράγραφος 2. 

Or. en

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τα 
καθήκοντά του σε σχέση με τον 
προϋπολογισμό του Οργανισμού σύμφωνα 
με τα άρθρα 19 και 21 και παρακολουθεί 
και λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα 
σύμφωνα με τα πορίσματα και τις 
συστάσεις των - εσωτερικών ή 
εξωτερικών - εκθέσεων ελέγχου και 
αξιολογήσεων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 4 της BUDG.
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Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να 
συγκροτεί όργανα εργασίας που 
απαρτίζονται από τα μέλη της
προκειμένου να τη συνδράμουν στην 
άσκηση των καθηκόντων της, όπου 
συμπεριλαμβάνονται η εκπόνηση των 
αποφάσεών της και η παρακολούθηση της 
εφαρμογής τους.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτεί 
εκτελεστική επιτροπή που απαρτίζεται
από μέλη του προκειμένου να το
συνδράμουν στην άσκηση των 
καθηκόντων του, μεταξύ άλλων με την 
σύνταξη προτάσεων για τις αποφάσεις του
και την παρακολούθηση της εφαρμογής 
τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 4. Με τη συγκρότηση εκτελεστικής επιτροπής, τα 
«όργανα εργασίας» του διοικητικού  συμβουλίου μπορούν να καταργηθούν. 

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να
εγκρίνει το πολυετές σχέδιο πολιτικής 
προσωπικού, κατόπιν διαβούλευσης με τις 
υπηρεσίες της Επιτροπής και εφόσον έχει
δεόντως ενημερώσει την αρχή του 
προϋπολογισμού. 

9. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν 
διαβούλευσης με την Επιτροπή, εγκρίνει 
το πολυετές σχέδιο πολιτικής προσωπικού, 
λαμβάνοντας υπόψη τις πολυετείς 
προοπτικές του προγράμματος εργασιών 
και την κατάσταση προβλέψεων των 
εσόδων και δαπανών του Οργανισμού. 
Ενημερώνει δεόντως την αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Υιοθέτηση των τροποποιήσεων του Συμβουλίου. Βλ. επίσης μελέτη ENISA, όπου προτείνεται η 
αποσαφήνιση του ρόλου του διοικητικού συμβουλίου στον στρατηγικό σχεδιασμό (σύσταση 3). 
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Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται 
από έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος 
μέλος, τρεις εκπροσώπους που διορίζονται 
από την Επιτροπή, και τρεις εκπροσώπους 
χωρίς δικαίωμα ψήφου που διορίζονται 
από την Επιτροπή, καθένας από τους 
οποίους προέρχεται από μια από τις 
ακόλουθες ομάδες:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται 
από έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος 
μέλος, εξουσιοδοτημένο να ενεργεί εξ 
ονόματος του κράτους μέλους αυτού, και 
τρεις εκπροσώπους που διορίζονται από 
την Επιτροπή. Τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβούλιο μπορούν να αντικαθίσταται 
από τους αναπληρωτές τους σύμφωνα με 
τον εσωτερικό κανονισμό του 
Διοικητικού Συμβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υιοθέτηση των τροποποιήσεων του Συμβουλίου στο μεγαλύτερο μέρος τους. Προκειμένου, 
ωστόσο, να εξορθολογιστεί ο οργανισμός και δεδομένου ότι υπάρχει η μόνιμη ομάδα 
ενδιαφερομένων, δεν χρειάζονται εκπρόσωποι της ΜΟΕ στο διοικητικό συμβούλιο. 

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) κλάδος των τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ενώσεις καταναλωτών· διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) πανεπιστημιακοί, ειδικοί σε θέματα 
ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
και οι αναπληρωτές τους διορίζονται με 
βάση το βαθμό της σχετικής πείρας και 
εξειδίκευσής τους στο πεδίο της ασφάλειας 
δικτύων και πληροφοριών. 

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
και οι αναπληρωτές τους διορίζονται με 
βάση το βαθμό της σχετικής πείρας και 
εξειδίκευσής τους στο πεδίο της ασφάλειας 
δικτύων και πληροφοριών. Διαθέτουν 
επίσης τις απαραίτητες δεξιότητες σε 
θέματα διοίκησης, διαχείρισης και 
προϋπολογισμού για την επιτέλεση των 
καθηκόντων που απαριθμούνται στο 
άρθρο 5. Τα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου που διορίζονται από την 
Επιτροπή πρέπει να είναι τουλάχιστον 
επιπέδου διευθυντή. Τα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου που διορίζονται 
από τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν 
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επίπεδο ιεραρχίας αντίστοιχο με εκείνο 
των μελών που διορίζει η Επιτροπή. Η 
οντότητα που προτίθεται να διορίσει 
μέλος του διοικητικού συμβουλίου και 
αναπληρωτή παρέχει στοιχεία σχετικά με 
το επίπεδο πείρας και 
εμπειρογνωμοσύνης του έγκαιρα πριν από 
τον διορισμό, ώστε να έχουν τη 
δυνατότητα τα άλλα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή να υποβάλουν παρατηρήσεις. 
Όλες οι τεκμηριωμένες αντιρρήσεις στον 
σχεδιαζόμενο διορισμό μέλους του 
διοικητικού συμβουλίου πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρβλ., εν μέρει, τροπολογία 6 της BUDG και αιτιολογική σκέψη 28. Θα πρέπει να 
διασφαλίζεται ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου βρίσκονται σε κατάλληλο επίπεδο 
ιεραρχίας, που να κατοχυρώνεται μέσα από μια απαίτηση ιεραρχικού επιπέδου για τους 
εκπροσώπους της Επιτροπής (αυτή τη στιγμή δύο Γενικοί Διευθυντές και ένας διευθυντής). Η 
ισοδυναμία με τους εθνικούς βαθμούς πρέπει να καθορίζεται σε επίπεδο κράτους μέλους. Θα 
πρέπει να προβλέπεται επίσης διαδικασία με την οποία να λαμβάνονται υπόψη τεκμηριωμένες 
αντιρρήσεις στον διορισμό μελών του διοικητικού συμβουλίου. 

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η θητεία των εκπροσώπων των ομάδων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
στοιχεία α), β) και γ) είναι τετραετής. Η 
θητεία αυτή μπορεί να παραταθεί άπαξ. 
Εάν ένας εκπρόσωπος παύσει τη 
συμμετοχή του στην αντίστοιχη ομάδα 
συμφερόντων, η Επιτροπή διορίζει 
αναπληρωτή.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου είναι τετραετής. Η θητεία 
αυτή μπορεί να ανανεωθεί άπαξ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρβλ. τροπολογία 7 της BUDG, όπως προσαρμόστηκε για να αντανακλά την κατάργηση των 
εκπροσώπων των ενδιαφερομένων στο διοικητικό συμβούλιο. 

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει πρόεδρο 
και αναπληρωτή πρόεδρο μεταξύ των 
μελών του για θητεία τριών ετών, η οποία 
μπορεί να ανανεωθεί. Ο αναπληρωτής 
πρόεδρος αντικαθιστά ex officio τον 
πρόεδρο εάν ο τελευταίος δεν είναι σε 
θέση να εκτελέσει τα καθήκοντά του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει πρόεδρο 
και αναπληρωτή/αναπληρώτρια πρόεδρο 
μεταξύ των μελών του για θητεία τριών 
ετών, η οποία μπορεί να ανανεωθεί. Ο 
αναπληρωτής/η αναπληρώτρια πρόεδρος 
αντικαθιστά ex officio τον/την πρόεδρο εάν 
ο τελευταίος/η τελευταία δεν είναι σε θέση 
να εκτελέσει τα καθήκοντά του/της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνολική τροποποίηση (που δεν φαίνεται στις άλλες τροπολογίες) σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές του Κοινοβουλίου, του 2009, σχετικά με την ουδέτερη από άποψη 
φύλου γλώσσα. Η έγκριση της παρούσας τροπολογίας συνεπάγεται την συνολική τροποποίηση 
του κανονισμού. 

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με 
την πλειοψηφία των μελών του που 
διαθέτουν δικαίωμα ψήφου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με 
την πλειοψηφία των παρόντων μελών του 
που διαθέτουν δικαίωμα ψήφου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

 Για τη διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων, σε συνάρτηση με άλλες τροπολογίες στο άρθρο 9.

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων όλων
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
που έχουν δικαίωμα ψήφου για την 
έγκριση του εσωτερικού κανονισμού του, 
των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας του 
Οργανισμού, του προϋπολογισμού, του 
ετήσιου προγράμματος εργασίας, καθώς 
και για τον διορισμό και την παύση του 
εκτελεστικού διευθυντή. 

2. Απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων των 
παρόντων μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου που έχουν δικαίωμα ψήφου 
για την έγκριση του εσωτερικού 
κανονισμού του, των εσωτερικών κανόνων 
λειτουργίας του Οργανισμού, του 
προϋπολογισμού, του ετήσιου 
προγράμματος εργασίας, καθώς και για τον 
διορισμό και την απόλυση του 
εκτελεστικού διευθυντή.

Or. en

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  2α. Για τις ψηφοφορίες του διοικητικού 
συμβουλίου απαιτείται απαρτία 
τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών 
του που έχουν δικαίωμα ψήφου ή των 
αναπληρωτών τους. Αν δεν υπάρχει 
απαρτία, ο πρόεδρος μπορεί να 
συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση, στην 
οποία οι αποφάσεις μπορούν να 
λαμβάνονται με απαρτία του ενός τρίτου. 
Στον εσωτερικό κανονισμό θα 
προβλέπεται κατάλληλη ειδοποίηση για 
τη σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η απαρτία των δύο τρίτων αντιστοιχεί σε εκείνη του κανονισμού 1092/2010 για το συμβούλιο 
συστημικού κινδύνου της ΕΕ. Η υπενθύμιση του Συμβουλίου ότι τα αναπληρωματικά μέλη 
μπορούν να αντικαθιστούν τα τακτικά καλύπτεται από το άρθρο 6 παράγραφος 1 και είναι 
περιττό να επαναληφθεί. Οι δύο τελευταίες προτάσεις, που είναι στα πρότυπα του κανονισμού 
για το συμβούλιο συστημικού κινδύνου της ΕΕ, αποσκοπούν στη διασφάλιση της ικανότητας 
λήψης αποφάσεων. 

Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9α
Εκτελεστική επιτροπή
1. Συγκροτείται μια εκτελεστική 
επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου με 
συμμετοχή δύο εκπροσώπων της 
Επιτροπής. Η σύνθεσή της περιλαμβάνει 
κατ' ανώτατο όριο το ένα τρίτο των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις φορές 
ετησίως. Ο Πρόεδρος του διοικητικού 
συμβουλίου είναι και πρόεδρος της 
εκτελεστικής επιτροπής.
2. Το διοικητικό συμβούλιο αναθέτει στην 
εκτελεστική επιτροπή τουλάχιστον τα 
ακόλουθα καθήκοντα, με την επιφύλαξη 
των καθηκόντων του εκτελεστικού 
διευθυντή:
α) παρακολούθηση της εφαρμογής των 
αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου,
β) παρακολούθηση διοικητικών και 
δημοσιονομικών θεμάτων εξ ονόματος 
του διοικητικού συμβουλίου·
γ) συνδρομή και συμβουλές στον 
εκτελεστικό διευθυντή·
δ) λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για 
την ορθή διαχείριση του Οργανισμού 
μεταξύ των συνεδριάσεων του 
διοικητικού συμβουλίου·
ε) προετοιμασία των αποφάσεων, των 
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προγραμμάτων και δραστηριοτήτων που 
εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Όλα τα έγγραφα που διανέμονται στα 
μέλη της εκτελεστικής επιτροπής πρέπει 
ταυτόχρονα να διανέμονται και στα μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου.  Όλα τα 
μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρέπει 
να έχουν δικαίωμα να παρίστανται στις 
συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής 
με δικά τους μέσα, αλλά μόνο τα μέλη της 
εκτελεστικής επιτροπής έχουν δικαίωμα 
ψήφου. Η εκτελεστική επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση δραστηριότητας σε 
κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου.
4. Η εκτελεστική επιτροπή συγκαλείται 
από τον πρόεδρο όταν παρίσταται ανάγκη 
για την προετοιμασία των αποφάσεων 
του διοικητικού συμβουλίου και την 
παροχή συνδρομής και συμβουλών στο 
διευθυντή. Λαμβάνει αποφάσεις με απλή 
πλειοψηφία.
5. Ο διευθυντής λαμβάνει μέρος στις 
συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής 
χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία 8 της BUDG, σχετικά με την διοργανική ομάδα εργασίας, με προτεινόμενες 
τροπολογίες και στοιχεία από τον κανονισμό 2062/94 σχετικά με τον οργανισμό για την 
ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και τον κανονισμό 168/2007 σχετικά με τον οργανισμό για 
τα θεμελιώδη δικαιώματα. Βλ. επίσης μελέτη ENISA, όπου αναφέρεται ότι το μέγεθος του 
διοικητικού συμβουλίου είναι υπερβολικά μεγάλο, αν και τώρα φαίνεται να λειτουργεί 
ικανοποιητικά. Οι ανησυχίες που εκφράζονται στη μελέτη ENISA σχετικά με τον αποκλεισμό 
από την πραγματική λήψη αποφάσεων και την ουσιαστική υποκατάσταση του διοικητικού 
συμβουλίου από την εκτελεστική επιτροπή καθησυχάζονται με τον μηχανισμό υποβολή 
εκθέσεων της εκτελεστικής επιτροπής στο διοικητικό συμβούλιο. 

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο Οργανισμός διοικείται από τον 1. Ο Οργανισμός διοικείται από τον 
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εκτελεστικό διευθυντή του, ο οποίος 
ενεργεί ανεξάρτητα κατά την άσκηση των 
καθηκόντων του.

εκτελεστικό διευθυντή/την εκτελεστική 
διευθύντριά του, που ενεργεί ανεξάρτητα 
κατά την άσκηση των καθηκόντων του/της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. κατευθυντήριες γραμμές του Κοινοβουλίου, του 2009, σχετικά με την ουδέτερη από άποψη 
φύλου γλώσσα (συνολική αλλαγή χωρίς περαιτέρω επιμέρους τροπολογίες). Η προσθήκη του 
Συμβουλίου ότι ο εκτελεστικός διευθυντής «επιδεικνύει σε σταθερή βάση τη δέσμευσή του για 
χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση» είναι αόριστη σε σημείο που χάνει κάθε νόημα, με 
αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος να είναι και επιζήμια, και συνεπώς δεν υιοθετείται.  Είναι 
έργο του διοικητικού συμβουλίου ο διορισμός κατάλληλου εκτελεστικού διευθυντή, υποκείμενου 
σε έγκριση του Κοινοβουλίου, και η απόλυση του εκτελεστικού διευθυντή αν η απόφαση για την 
πρόσληψή του αποδειχτεί λανθασμένη ή αν αλλάξουν τα δεδομένα. Ακόμα, η νέα εκτελεστική 
επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να παρακολουθεί αποτελεσματικότερα τον εκτελεστικό διευθυντή.  

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και 
απολύει τον εκτελεστικό διευθυντή. Ο 
διορισμός πραγματοποιείται από κατάλογο 
υποψηφίων που προτάθηκε από την 
Επιτροπή για θητεία πέντε ετών, με βάση 
τα προσόντα και τις τεκμηριωμένες 
διοικητικές και διευθυντικές ικανότητες, 
καθώς και τις ειδικές ικανότητες και πείρα. 
Πριν από τον διορισμό, ο επιλεγόμενος 
από το διοικητικό συμβούλιο υποψήφιος 
είναι δυνατόν να κληθεί να προβεί σε 
δήλωση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να 
απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών της. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και 
απολύει τον εκτελεστικό διευθυντή, μετά 
από επικύρωση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Ο διορισμός 
πραγματοποιείται από κατάλογο 
υποψηφίων που προτάθηκε από την 
Επιτροπή για θητεία πέντε ετών, με βάση 
τα προσόντα και τις τεκμηριωμένες 
διοικητικές και διευθυντικές ικανότητες, 
καθώς και τις ειδικές ικανότητες και πείρα. 
Η Επιτροπή μπορεί να διοργανώνει 
ανοικτό διαγωνισμό για την κατάρτιση 
καταλόγου κατάλληλων υποψηφίων. Πριν 
από τον διορισμό, ο επιλεγόμενος από το 
διοικητικό συμβούλιο υποψήφιος και οι 
άλλοι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται 
στον κατάλογο της Επιτροπής καλούνται
να προβούν σε δηλώσεις ενώπιον της 
αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και να απαντήσουν σε 
ερωτήσεις των μελών της.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά τα πρότυπα του κανονισμού 1093/2010, που εκδόθηκε με συναπόφαση, σχετικά με την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Το κείμενο του Συμβουλίου προβλέπει τη διεξαγωγή ανοικτού 
διαγωνισμού για την επιλογή των υποψηφίων. Δεδομένης της πιθανής (και κατανοητής) 
επιφυλακτικότητας των κατάλληλων υποψηφίων να υποβληθούν σε μια τέτοια διαδικασία, είναι 
προτιμότερο να εναπόκειται στην Επιτροπή η επιλογή υποψηφίων, όπως και πριν, και να 
μπορεί η Επιτροπή να διοργανώνει τέτοιους διαγωνισμούς αν το κρίνει σκόπιμο. Πρβλ. 
διοργανική ομάδα εργασίας σχετικά με την κοινοβουλευτική ακρόαση όλων των υποψηφίων.

Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  2α. Ο εκτελεστικός διευθυντής μπορεί να 
απολυθεί μόνο από το διοικητικό 
συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στα πρότυπα του άρθρου 51 παρ. 5 του κανονισμού 1093/2010 σχετικά με την ευρωπαϊκή αρχή 
τραπεζών. 

Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά τη διάρκεια των εννέα μηνών 
πριν από το τέλος της θητείας αυτής η 
Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση. Κατά 
την αξιολόγηση, η Επιτροπή εκτιμά κυρίως 
τα ακόλουθα: 

3. Το αργότερο έξι μήνες πριν από τη 
λήξη της πενταετούς περιόδου που 
καθορίζεται στην παράγραφο 2, η 
Επιτροπή, αφού διεξαγάγει αξιολόγηση, 
υποβάλλει έκθεση αξιολόγησης στο 
διοικητικό συμβούλιο και στην αρμόδια 
επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Κατά την αξιολόγηση, η Επιτροπή εκτιμά 
κυρίως τα ακόλουθα: 
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Or. en

Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από 
πρόταση της Επιτροπής, λαμβάνοντας 
υπόψη την έκθεση αξιολόγησης και μόνο 
εφόσον δικαιολογείται από τα καθήκοντα 
και τις ανάγκες του Οργανισμού, δύναται 
να παρατείνει τη θητεία του εκτελεστικού 
διευθυντή για διάστημα που δεν 
υπερβαίνει τα τρία έτη.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από 
πρόταση της Επιτροπής, λαμβάνοντας 
υπόψη την έκθεση αξιολόγησης και μόνο 
εφόσον δικαιολογείται από τα καθήκοντα 
και τις ανάγκες του Οργανισμού, δύναται 
να παρατείνει τη θητεία του εκτελεστικού 
διευθυντή για διάστημα που δεν 
υπερβαίνει τα πέντε έτη, αφού ακούσει τη 
γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου..

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρβλ. BUDG 9-10.

Τροπολογία 84

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο γνωστοποιεί 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πρόθεσή 
του να παρατείνει τη θητεία του 
εκτελεστικού διευθυντή. Εντός ενός μηνός
πριν από την παράταση της θητείας του, ο 
εκτελεστικός διευθυντής είναι δυνατόν να 
κληθεί να προβεί σε δήλωση ενώπιον της 
αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε 
ερωτήσεις των μελών της. 

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο γνωστοποιεί 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πρόθεσή 
του να παρατείνει τη θητεία του 
εκτελεστικού διευθυντή. Εντός τριών 
μηνών πριν από την παράταση της θητείας 
του, ο εκτελεστικός διευθυντής καλείται 
να προβεί σε δήλωση ενώπιον της 
αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε 
ερωτήσεις των μελών της.

Or. en
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Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εάν δεν παραταθεί η θητεία του, ο
εκτελεστικός διευθυντής εξακολουθεί να 
ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι να διοριστεί 
ο αντικαταστάτης του.

6. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής 
εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του 
μέχρι να διοριστεί ο αντικαταστάτης του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υιοθέτηση των τροποποιήσεων του Συμβουλίου. 

Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 7 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) την προετοιμασία του έργου του 
διοικητικού συμβουλίου και της 
εκτελεστικής επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 87

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 7 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) την εκτέλεση του προγράμματος 
εργασίας και των αποφάσεων που έχουν 
εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο·

β) την εκτέλεση του προγράμματος 
εργασίας και των αποφάσεων που έχουν 
εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και 
την εκτελεστική επιτροπή·

Or. en
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Τροπολογία 88

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 7 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) άλλα καθήκοντα που του ανατίθενται 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού·

ζ) άλλα καθήκοντα που του ανατίθενται 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού, 
συμπεριλαμβανομένων της 
προετοιμασίας και της ενημέρωσης της 
πολυετούς στρατηγικής του Οργανισμού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρβλ.. BUDG 13.

Τροπολογία 89

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Εφόσον κρίνεται αναγκαίο και στο 
πλαίσιο των στόχων και των καθηκόντων 
του Οργανισμού, ο εκτελεστικός 
διευθυντής μπορεί να συγκροτήσει ad hoc 
ομάδες εργασίες οι οποίες απαρτίζονται 
από εμπειρογνώμονες. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο ενημερώνεται εκ των 
προτέρων. Οι διαδικασίες, ιδίως όσον 
αφορά τη σύνθεση, τον διορισμό των 
εμπειρογνωμόνων από τον εκτελεστικό 
διευθυντή και τη λειτουργία των ad hoc 
ομάδων εργασίας, προσδιορίζονται στους 
εσωτερικούς κανόνες λειτουργίας του 
Οργανισμού.

8. Εφόσον κρίνεται αναγκαίο και στο 
πλαίσιο των στόχων και των καθηκόντων 
του Οργανισμού, ο εκτελεστικός 
διευθυντής μπορεί να συγκροτήσει ad hoc 
ομάδες εργασίες οι οποίες απαρτίζονται 
από εμπειρογνώμονες. Η εκτελεστική 
επιτροπή ενημερώνεται εκ των προτέρων. 
Οι διαδικασίες, ιδίως όσον αφορά τη 
σύνθεση, τον διορισμό των 
εμπειρογνωμόνων από τον εκτελεστικό 
διευθυντή και τη λειτουργία των ad hoc 
ομάδων εργασίας, προσδιορίζονται στους 
εσωτερικούς κανόνες λειτουργίας του 
Οργανισμού.

Or. en
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Τροπολογία 90

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Ο εκτελεστικός διευθυντής θέτει στη 
διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, 
εφόσον είναι αναγκαίο, διοικητικό 
υποστηρικτικό προσωπικό και άλλους 
πόρους.

9. Ο εκτελεστικός διευθυντής θέτει στη 
διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και 
της εκτελεστικής επιτροπής, εφόσον είναι 
αναγκαίο, διοικητικό υποστηρικτικό 
προσωπικό και άλλους πόρους.

Or. en

Τροπολογία 91

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτεί μια 
Μόνιμη Ομάδα Ενδιαφερομένων, κατόπιν 
πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή, η 
οποία απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες 
που αντιπροσωπεύουν τους σχετικούς 
ενδιαφερόμενους, όπως τον κλάδο των 
τεχνολογιών των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών, τις ομάδες καταναλωτών, 
τους πανεπιστημιακούς που είναι ειδικοί 
στην ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, 
και τις αρχές επιβολής του νόμου και 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτεί μια 
Μόνιμη Ομάδα Ενδιαφερομένων, κατόπιν 
προτάσεως του Εκτελεστικού Διευθυντή, η 
οποία απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες 
αναγνωρισμένους σε επίπεδο ομοτίμων 
που αντιπροσωπεύουν τους άμεσα 
ενδιαφερόμενους, όπως τον κλάδο των 
τεχνολογιών των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών, τους παρόχους δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή υπηρεσιών 
που διατίθενται στο κοινό, τις ομάδες 
καταναλωτών, τους πανεπιστημιακούς που 
είναι ειδικοί στην ασφάλεια δικτύων και 
πληροφοριών, και τις αρμόδιες αρχές, 
μεταξύ άλλων τις αρχές επιβολής του 
νόμου και προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναφορά σε αναγνώριση σε επίπεδο ομότιμων έχει ως στόχο να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο 
εμπειρογνωμοσύνης των μελών της ΜΟΕ. Οι άλλες αλλαγές αντιστοιχούν ως επί το πλείστον 
στο κείμενο του Συμβουλίου.  Η προσθήκη του επιθέτου ενωσιακός μπροστά στις αρχές 
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επιβολής του νόμου και της ιδιωτικής ζωής δεν είναι αποδεκτή, δεδομένου ότι αποκλείει τις 
εθνικές αρχές.  

Τροπολογία 92

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Πρόεδρος της Ομάδας είναι ο 
εκτελεστικός διευθυντής. 

3. Πρόεδρος της Ομάδας είναι ο 
εκτελεστικός διευθυντής ή πρόσωπο 
διορισμένο από αυτόν/αυτήν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Συμβούλιο προτείνει να μπορεί το διοικητικό συμβούλιο (με πρόταση του εκτελεστικού 
διευθυντή) να αναθέτει πλήρως την προεδρία της ΜΟΕ σε μέλος της. Ωστόσο, η προεδρία της 
ΜΟΕ θα πρέπει να αποτελεί βασικό καθήκον του εκτελεστικού διευθυντή.  Θα πρέπει πάντως 
να καταστεί σαφές ότι ο εκτελεστικός διευθυντής θα μπορεί να διορίζει άλλο πρόσωπο στην 
προεδρία της ΜΟΕ ανάλογα με την περίπτωση.  

Τροπολογία 93

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η διάρκεια της θητείας των μελών της 
ομάδας είναι δυόμισι έτη. Τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται 
να είναι μέλη της Ομάδας. Το προσωπικό 
της Επιτροπής έχει δικαίωμα να 
παρίσταται στις συνεδριάσεις και να 
συμμετέχει στις εργασίες της Ομάδας.

4. Η διάρκεια της θητείας των μελών της 
ομάδας είναι δυόμισι έτη. Τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται 
να είναι μέλη της Ομάδας. Το προσωπικό 
της Επιτροπής και οι εμπειρογνώμονες 
των κρατών μελών έχουν δικαίωμα να 
παρίστανται στις συνεδριάσεις και να 
συμμετέχουν στις εργασίες της Ομάδας. 
Μπορούν να προσκαλούνται να 
παρίστανται σε συνεδριάσεις και να 
συμμετέχουν στις εργασίες της Ομάδας 
και εκπρόσωποι άλλων φορέων οι οποίοι 
δεν είναι μέλη της, αν το κρίνει σκόπιμο ο 
εκτελεστικός διευθυντής.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Μερική υιοθέτηση των τροποποιήσεων του Συμβουλίου. Ο περιορισμός του Συμβουλίου σε 
φορείς που έχουν συσταθεί με βάση το ενωσιακό δίκαιο δεν είναι αποδεκτός. 

Τροπολογία 94

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο Οργανισμός εκτελεί τις εργασίες του 
σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας του, 
το οποίο περιλαμβάνει όλες τις 
προγραμματισμένες δραστηριότητές του. 
Το πρόγραμμα εργασίας δεν εμποδίζει τον 
Οργανισμό να αναλαμβάνει μη 
προγραμματισμένες δραστηριότητες που 
εμπίπτουν στους στόχους και στα 
καθήκοντά του, και εντός των ορίων του 
προϋπολογισμού. Ο εκτελεστικός 
διευθυντής ενημερώνει το Διοικητικό 
Συμβούλιο για τις δραστηριότητες του 
Οργανισμού που δεν προβλέπονται στο 
πρόγραμμα εργασίας. 

1. Ο Οργανισμός εκτελεί τις εργασίες του 
σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας του, 
το οποίο περιλαμβάνει όλες τις 
προγραμματισμένες δραστηριότητές του. 
Το πρόγραμμα εργασίας δεν εμποδίζει τον 
Οργανισμό να αναλαμβάνει μη 
προγραμματισμένες δραστηριότητες που 
εμπίπτουν στους στόχους και στα 
καθήκοντά του, και εντός των ορίων του 
προϋπολογισμού. Ο εκτελεστικός 
διευθυντής ενημερώνει αμέσως την 
εκτελεστική επιτροπή για τις 
δραστηριότητες του Οργανισμού που δεν 
προβλέπονται στο πρόγραμμα εργασίας. 
Μετά από αίτημα τουλάχιστον του ενός 
τρίτου των μελών της εκτελεστικής 
επιτροπής με δικαίωμα ψήφου, το κατά 
πόσο μπορεί να αναληφθεί από τον 
Οργανισμό μια μη προγραμματισμένη 
δραστηριότητα μπορεί να αποφασιστεί 
από την εκτελεστική επιτροπή.   
Οποιοδήποτε σχετικό αίτημα μπορεί να 
γίνει εγγράφως μέσα σε δέκα ημέρες από 
την ημερομηνία κατά την οποία ο 
εκτελεστικός διευθυντής ενημέρωσε την 
εκτελεστική επιτροπή για τη μη 
προγραμματισμένη δραστηριότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα εργασιών εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο. Δεδομένων των καθηκόντων 
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του Οργανισμού σε σχέση με εκείνα του ENISA, μπορεί να είναι πιθανότερο να υπάρξουν μη 
προγραμματισμένες δραστηριότητες (που να συγκαταλέγονται πάντως στα καθήκοντα του 
Οργανισμού). Συνεπώς, η εκτελεστική επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα, αν το ζητεί 
επαρκώς μεγάλη μειοψηφία, να αποφασίζει αμέσως αν θα πρέπει να αναληφθεί μια 
συγκεκριμένη μη προγραμματισμένη δραστηριότητα.    

Τροπολογία 95

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι 
υπεύθυνος για την κατάρτιση του σχεδίου 
του προγράμματος εργασίας του 
Οργανισμού κατόπιν προηγούμενης 
διαβούλευσης με τις υπηρεσίες της 
Επιτροπής. Πριν από τις 15 Μαρτίου κάθε 
έτους ο εκτελεστικός διευθυντής 
υποβάλλει το σχέδιο του προγράμματος 
εργασίας του επόμενου έτους στο 
Διοικητικό Συμβούλιο. 

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι 
υπεύθυνος για την κατάρτιση του σχεδίου 
του προγράμματος εργασίας του 
Οργανισμού κατόπιν προηγούμενης 
διαβούλευσης με την Επιτροπή. Πριν από 
την 1η Μαρτίου κάθε έτους ο εκτελεστικός 
διευθυντής υποβάλλει το σχέδιο του 
προγράμματος εργασίας του επόμενου 
έτους στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο 
Εκτελεστικός Διευθυντής εξασφαλίζει ότι 
το σχέδιο προγράμματος εργασιών έχει 
σαφείς στόχους και προβλέπει δείκτες 
απαραίτητους για να εκτιμηθεί η επιτυχία 
των δραστηριοτήτων του Οργανισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υιοθετείται σε μεγάλο βαθμό το κείμενο του Συμβουλίου. 

Τροπολογία 96

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Πριν από τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους 
το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει το 
πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού για 
το επόμενο έτος κατόπιν διαβουλεύσεων 
με τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Το 
πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει τις 

3. Πριν από τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους 
το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει το 
πρόγραμμα εργασιών του Οργανισμού για 
το επόμενο έτος κατόπιν διαβουλεύσεων 
με την Επιτροπή. Το πρόγραμμα εργασίας 
περιλαμβάνει τις πολυετείς προοπτικές και
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πολυετείς προοπτικές. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο διασφαλίζει ότι το πρόγραμμα 
εργασίας συνάδει με τους στόχους του 
Οργανισμού, καθώς και με τις νομοθετικές 
και πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης 
στο πεδίο της ασφάλειας δικτύων και 
πληροφοριών. 

καλύπτει όλες τις πτυχές των 
επιχειρήσεων, δραστηριοτήτων και 
δεσμεύσεων του Οργανισμού. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει ότι το 
πρόγραμμα εργασίας καθορίζει με 
σαφήνεια τους επιδιωκόμενους στόχους, 
τους πόρους που πρέπει να χορηγηθούν, 
και τον τρόπο με τον οποίον θα 
αποτιμώνται τα αποτελέσματα των 
δραστηριοτήτων του Οργανισμού, καθώς 
και ότι το πρόγραμμα εργασίας συνάδει με 
τους στόχους του Οργανισμού, καθώς και 
με τις νομοθετικές και πολιτικές 
προτεραιότητες της Ένωσης στο πεδίο της 
ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρβλ. εν μέρει BUDG 11, με μικρές τροποποιήσεις ώστε να αναφέρεται σε όλες τις πτυχές και 
όχι μόνο στις εικονικές και μη. Υιοθέτηση των τροποποιήσεων που προτείνει το Συμβούλιο. 

Τροπολογία 97

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το πρόγραμμα εργασίας διαρθρώνεται 
σύμφωνα με την αρχή της διαχείρισης 
βάσει δραστηριοτήτων (ΔΒΔ). Το 
πρόγραμμα εργασίας εναρμονίζεται με τη 
δήλωση εκτίμησης εσόδων και εξόδων του 
Οργανισμού και τον προϋπολογισμό του 
Οργανισμού για το ίδιο οικονομικό έτος.

4. Το πρόγραμμα εργασίας διαρθρώνεται 
σύμφωνα με την αρχή της διαχείρισης 
βάσει δραστηριοτήτων (ΔΒΔ), με 
ταυτόχρονη αναφορά στους ανθρώπινους 
και χρηματοδοτικούς πόρους που 
αναμένεται να διατεθούν για κάθε 
δραστηριότητα. Για το σκοπό αυτό, ο 
εκτελεστικός διευθυντής θεσπίζει, σε 
συμφωνία με την Επιτροπή, ειδικούς 
δείκτες επίδοσης που καθιστούν δυνατή 
την αποτελεσματική αξιολόγηση των 
επιτευχθέντων αποτελεσμάτων. Το 
πρόγραμμα εργασίας εναρμονίζεται με τη 
δήλωση εκτίμησης εσόδων και εξόδων του 
Οργανισμού και τον προϋπολογισμό του 
Οργανισμού για το οικονομικό έτος που 
καλύπτει το πρόγραμμα.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Πρβλ.. BUDG 11.

Τροπολογία 98

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο εκτελεστικός διευθυντής διαβιβάζει το 
πρόγραμμα εργασίας, μετά από την 
έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, και μεριμνά για τη δημοσίευσή του.

5. Ο εκτελεστικός διευθυντής διαβιβάζει το 
πρόγραμμα εργασίας, μετά από την 
έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, και μεριμνά για τη δημοσίευσή του. 
Μετά από πρόσκληση της αρμόδιας 
επιτροπής του Κοινοβουλίου παρουσιάζει 
το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας ενώπιον 
της επιτροπής αυτής και συμμετέχει σε 
σχετική ανταλλαγή απόψεων επ' αυτού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 12 της BUDG.

Τροπολογία 99

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Ο εκτελεστικός διευθυντής 
προετοιμάζει επίσης την πολυετή 
στρατηγική του Οργανισμού και την 
υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο 
μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και την Επιτροπή 
τουλάχιστον 8 εβδομάδες πριν από τη 
σχετική συνεδρίαση του Διοικητικού 
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Συμβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρβλ.. BUDG 13.

Τροπολογία 100

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε έτος, ο εκτελεστικός διευθυντής 
υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο ένα 
σχέδιο γενικής έκθεσης το οποίο καλύπτει 
όλες τις δραστηριότητες του Οργανισμού 
κατά το προηγούμενο έτος. 

1. Κάθε έτος, ο εκτελεστικός διευθυντής 
υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο ένα 
σχέδιο γενικής έκθεσης το οποίο καλύπτει 
όλες τις δραστηριότητες του Οργανισμού 
κατά το προηγούμενο έτος και 
περιλαμβάνει έκθεση για τη 
δημοσιονομική και οικονομική 
διαχείριση. Η γενική έκθεση 
περιλαμβάνει ειδικούς δείκτες επίδοσης 
που καθιστούν δυνατή την 
αποτελεσματική αξιολόγηση των 
επιτευχθέντων αποτελεσμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρβλ.. BUDG 14. Η αναφορά του Συμβουλίου στο ότι «Στη η γενική έκθεση εκτιμώνται και 
δημοσιεύονται οι επιπτώσεις των δραστηριοτήτων του Οργανισμού των προηγουμένων ετών» 
είναι ουσιαστικά πανομοιότυπη ως προς τον σκοπό.

Τροπολογία 101

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα αιτήματα παροχής συμβουλών και 
συνδρομής που εμπίπτουν στους στόχους 
και τα καθήκοντα του Οργανισμού 
απευθύνονται στον εκτελεστικό διευθυντή 

1. Τα αιτήματα παροχής συμβουλών και 
συνδρομής που εμπίπτουν στους στόχους 
και τα καθήκοντα του Οργανισμού 
απευθύνονται στον εκτελεστικό διευθυντή 
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και συνοδεύονται από τεκμηρίωση με την 
οποία επεξηγείται το θέμα περί του οποίου 
πρόκειται. Ο εκτελεστικός διευθυντής 
ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για 
τα αιτήματα που του υποβλήθηκαν και, εν 
ευθέτω χρόνω, για τη συνέχεια που δόθηκε 
σε αυτά. Σε περίπτωση που ο Οργανισμός 
αρνηθεί ένα αίτημα πρέπει να το 
αιτιολογήσει.

και συνοδεύονται από τεκμηρίωση με την 
οποία επεξηγείται το θέμα περί του οποίου 
πρόκειται. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής 
ενημερώνει την εκτελεστική επιτροπή για 
τις αιτήσεις που του υποβλήθηκαν, τις 
δυνητικές επιπτώσεις στους πόρους και, 
εν ευθέτω χρόνω, για τη συνέχεια που 
δόθηκε σε αυτές. Σε περίπτωση που ο 
Οργανισμός αρνηθεί ένα αίτημα πρέπει να 
το αιτιολογήσει.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πέρα από την αναφορά στην εκτελεστική επιτροπή, πρόκειται για το κείμενο της τροπολογίας 
του Συμβουλίου. 

Τροπολογία 102

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα αιτήματα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 μπορούν να υποβάλλονται 
από:

διαγράφεται

(α) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· 
(β) το Συμβούλιο·
(γ) την Επιτροπή· 
(δ) οποιονδήποτε αρμόδιο φορέα που 
ορίζεται από κράτος μέλος, όπως η 
εθνική ρυθμιστική αρχή κατά την έννοια 
του άρθρου 2 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση
Η απαλοιφή γίνεται για λόγους απλούστευσης, δεδομένου ότι οι οντότητες που υποστηρίζει ο 
Οργανισμός καθορίζονται με βάση τα καθήκοντα και επομένως θα ήταν περιττό να 
προσδιορίζονται ξανά, ενώ ο Οργανισμός δεν είναι υποχρεωμένος να ανταποκρίνεται σε όλα τα 
αιτήματα. Η αιτιολόγηση που πρέπει να δίνει ο Οργανισμός όταν αρνείται να ικανοποιήσει 
αιτήματα θα μπορούσε απλώς να είναι ότι δεν αυτό δεν εμπίπτει στα καθήκοντά του και/ή ότι 
δεν γίνεται από κανέναν από τους φορείς που προσδιορίζονται στα καθήκοντα.
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Τροπολογία 103

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι πρακτικές λεπτομέρειες εφαρμογής 
των παραγράφων 1 και 2, ιδίως όσον 
αφορά την υποβολή, ιεράρχηση και 
παρακολούθηση των αιτημάτων προς τον 
Οργανισμό, καθώς και την ενημέρωση του 
Διοικητικού Συμβουλίου, θεσπίζονται από 
το Διοικητικό Συμβούλιο στους 
εσωτερικούς κανόνες λειτουργίας του 
Οργανισμού.

3. Οι πρακτικές λεπτομέρειες εφαρμογής 
των παραγράφων 1 και 2, ιδίως όσον 
αφορά την υποβολή, ιεράρχηση και 
παρακολούθηση των αιτημάτων προς τον 
Οργανισμό, καθώς και την ενημέρωση της 
εκτελεστικής επιτροπής και του 
Διοικητικού Συμβουλίου, θεσπίζονται από 
το Διοικητικό Συμβούλιο στους 
εσωτερικούς κανόνες λειτουργίας του 
Οργανισμού.

Or. en

Τροπολογία 104

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο εκτελεστικός διευθυντής και οι 
υπάλληλοι που αποσπώνται προσωρινά 
από τα κράτη μέλη υποβάλλουν γραπτή
δήλωση δεσμεύσεων και γραπτή δήλωση
συμφερόντων όπου καταδεικνύεται ότι δεν 
εξυπηρετούν οιαδήποτε άμεσα ή έμμεσα 
συμφέροντα, τα οποία μπορούν 
ενδεχομένως να επηρεάσουν την 
ανεξαρτησία τους. 

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο 
Εκτελεστικός Διευθυντής και οι υπάλληλοι 
που αποσπώνται προσωρινά από τα κράτη 
μέλη υποβάλλουν δήλωση δεσμεύσεων και 
δήλωση συμφερόντων όπου επισημαίνουν 
είτε ότι δεν εξυπηρετούν τυχόν άμεσα ή 
έμμεσα συμφέροντα, τα οποία μπορούν 
ενδεχομένως να επηρεάσουν την 
ανεξαρτησία τους, είτε τυχόν άμεσα ή 
έμμεσα συμφέροντα τα οποία μπορούν 
ενδεχομένως να επηρεάσουν την 
ανεξαρτησία τους. Οι δηλώσεις πρέπει να 
είναι ακριβείς και πλήρεις, να 
υποβάλλονται σε ετήσια βάση εγγράφως 
και να ενημερώνονται όποτε είναι 
αναγκαίο.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τροποποιήσεις του Συμβουλίου, με την προσθήκη «ακριβείς και πλήρεις» και απαίτηση για 
ενημέρωση όποτε είναι αναγκαίο. 

Τροπολογία 105

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες που 
συμμετέχουν στις ad hoc ομάδες εργασίας 
δηλώνουν σε κάθε συνεδρίαση οιαδήποτε 
συμφέροντα τα οποία μπορούν 
ενδεχομένως να επηρεάσουν την 
ανεξαρτησία τους σε σχέση με τα θέματα 
της ημερήσιας διάταξης και δεν 
συμμετέχουν στη συζήτηση των εν λόγω 
θεμάτων.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
και της εκτελεστικής επιτροπής, οι 
εξωτερικοί εμπειρογνώμονες, οι οποίοι 
συμμετέχουν στις ad hoc ομάδες εργασίας 
και ο εκτελεστικός διευθυντής δηλώνουν 
με ακρίβεια και πληρότητα το αργότερο
σε κάθε συνεδρίαση οιαδήποτε 
συμφέροντα τα οποία μπορούν 
ενδεχομένως να επηρεάσουν την 
ανεξαρτησία τους σε σχέση με τα θέματα 
της ημερήσιας διάταξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ουσιαστική αποδοχή των τροποποιήσεων του Συμβουλίου, με την προσθήκη «με ακρίβεια και 
πληρότητα». 

Τροπολογία 106

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η διαδικασία αντικατάστασης μέλους 
σε συνεδρίαση ή αποχής του από τις 
συζητήσεις σχετικά με τέτοια θέματα 
καθορίζεται από το διοικητικό Συμβούλιο 
στους εσωτερικούς κανόνες λειτουργίας 
του Οργανισμού. Οι κανόνες λειτουργίας 
παρέχουν επίσης τη δυνατότητα να 
εξετάζονται από ανεξάρτητο εξωτερικό 
οργανισμό οι καταγγελίες σχετικά με 
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συγκρούσεις συμφερόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υιοθέτηση του κειμένου του Συμβουλίου με την προσθήκη της δυνατότητας για ανεξάρτητη 
εξέταση καταγγελιών σχετικά με συγκρούσεις συμφερόντων. 

Τροπολογία 107

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο Οργανισμός μεριμνά ώστε να 
παρέχονται στο κοινό και σε κάθε 
ενδιαφερόμενο μέρος αντικειμενικές, 
αξιόπιστες και εύκολα προσβάσιμες 
πληροφορίες, ιδίως όσον αφορά τα 
αποτελέσματα των εργασιών του, οσάκις 
ενδείκνυται. Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί 
τις δηλώσεις συμφερόντων που 
υποβάλλονται από τον εκτελεστικό 
διευθυντή και τους υπαλλήλους που 
αποσπώνται προσωρινά από τα κράτη 
μέλη, καθώς επίσης και τις δηλώσεις 
συμφερόντων που υποβάλλονται από τους 
εμπειρογνώμονες σε σχέση με τα θέματα 
της ημερήσιας διάταξης των 
συνεδριάσεων των ad hoc ομάδων 
εργασίας.

2. Ο Οργανισμός μεριμνά ώστε να 
παρέχονται στο κοινό και σε κάθε 
ενδιαφερόμενο μέρος οι ενδεδειγμένες
αντικειμενικές, αξιόπιστες και εύκολα 
προσβάσιμες πληροφορίες, ιδίως όσον 
αφορά τα αποτελέσματα των εργασιών 
του. Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί επίσης 
τις δηλώσεις συμφερόντων που 
υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 15.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υιοθέτηση, σε απλουστευμένη μορφή, της εκδοχής του Συμβουλίου για την τελευταία πρόταση. 
Επιπλέον, απαλοιφή του «συμφερόντων», ώστε να διασφαλίζεται ότι η αποκάλυψη καλύπτει και 
δηλώσεις δέσμευσης. 
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Τροπολογία 108

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 14, ο 
Οργανισμός δεν αποκαλύπτει σε τρίτους 
πληροφορίες που επεξεργάζεται ή 
λαμβάνει και για τις οποίες έχει ζητηθεί η
τήρηση του απορρήτου.

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 14, ο 
Οργανισμός δεν αποκαλύπτει σε τρίτους 
μη διαβαθμισμένες πληροφορίες που 
επεξεργάζεται ή λαμβάνει και για τις 
οποίες έχει υποβληθεί τεκμηριωμένο 
αίτημα για πλήρη ή μερική τήρηση του 
απορρήτου. Αν ο Οργανισμός κρίνει ότι οι 
πληροφορίες μπορούν να αποκαλυφθούν, 
πλήρως ή εν μέρει, πριν αποκαλύψει τις 
πληροφορίες έρχεται σε διαβούλευση με 
το μέρος που τις έδωσε.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να βελτιωθεί η διαφάνεια με το να ζητείται από το πρόσωπο που ζητεί τήρηση της 
εμπιστευτικότητας να τεκμηριώσει το αίτημά του, και προκειμένου ο Οργανισμός να μπορεί να 
αποκαλύπτει τέτοιου είδους –αδιαβάθμητες σε επίπεδο ΕΕ- πληροφορίες μετά από διαβούλευση 
αν κρίνει ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι εμπιστευτικές (πλήρως ή εν μέρει). 

Τροπολογία 109

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να 
αποφασίσει να επιτρέψει στον Οργανισμό
να χειρίζεται διαβαθμισμένες πληροφορίες.
Σε αυτή την περίπτωση, το Διοικητικό 
Συμβούλιο, κατόπιν συμφωνίας με τις 
αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής, 
εγκρίνει τους εσωτερικούς κανόνες 
λειτουργίας του εφαρμόζοντας τις αρχές 
ασφαλείας που περιλαμβάνονται στην 
απόφαση 2001/844/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ 
της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2001, 
για την τροποποίηση του εσωτερικού 

4. Προκειμένου να μπορεί ο Οργανισμός 
να χειρίζεται διαβαθμισμένες πληροφορίες, 
το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν 
συμφωνίας με την Επιτροπή, εγκρίνει 
εσωτερικούς κανόνες λειτουργίας του 
εφαρμόζοντας τις αρχές ασφαλείας που 
περιλαμβάνονται στην απόφαση 
2001/844/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ της 
Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2001, για 
την τροποποίηση του εσωτερικού 
κανονισμού της. Τούτο καλύπτει, μεταξύ 
άλλων, τις διατάξεις που έχουν σχέση με 
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κανονισμού της. Τούτο καλύπτει, μεταξύ 
άλλων, τις διατάξεις που έχουν σχέση με 
την ανταλλαγή, την επεξεργασία και την 
αποθήκευση διαβαθμισμένων 
πληροφοριών.

την ανταλλαγή, την επεξεργασία και την 
αποθήκευση διαβαθμισμένων 
πληροφοριών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί ότι ο Οργανισμός μπορεί να χειρίζεται διαβαθμισμένες πληροφορίες  
Υιοθετείται η απαλοιφή της αναφοράς στις υπηρεσίες της Επιτροπής από το Συμβούλιο. 

Τροπολογία 110

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα έσοδα του Οργανισμού προέρχονται 
από εισφορές από τον προϋπολογισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εισφορές τρίτων 
χωρών που συμμετέχουν στις εργασίες του 
Οργανισμού όπως προβλέπεται στο άρθρο 
29 και εισφορές των κρατών μελών. 

1. Τα έσοδα του Οργανισμού προέρχονται 
από εισφορές από τον προϋπολογισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εισφορές τρίτων 
χωρών που συμμετέχουν στις εργασίες του 
Οργανισμού όπως προβλέπεται στο άρθρο 
29 και εθελοντικές εισφορές των κρατών 
μελών  σε χρήματα ή σε είδος. Τα κράτη 
μέλη που παρέχουν εθελοντικές εισφορές 
δεν μπορούν να απαιτούν ειδικά 
δικαιώματα ή υπηρεσίες ως συνέπεια 
αυτών των εισφορών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη «σε χρήματα ή σε είδος» καλύπτει για παράδειγμα την απόσπαση ειδικών με έξοδα 
της υπηρεσίας του κράτους τους, τη διάθεση υπολογιστικής ικανότητας, την καταβολή ενοικίου 
ή άλλη εισφορά σε είδος. Οι υπόλοιπες αλλαγές είναι κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο και 
γίνεται ως επί το πλείστον δεκτό. 
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Τροπολογία 111

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η εν λόγω κατάσταση προβλέψεων, η 
οποία συμπεριλαμβάνει ένα σχέδιο πίνακα 
προσωπικού και το προσωρινό πρόγραμμα 
εργασίας, διαβιβάζεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο το αργότερο έως τις 31 
Μαρτίου στην Επιτροπή και στα κράτη με 
τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 
συνάψει συμφωνίες βάσει του άρθρου 24.

6. Η εν λόγω κατάσταση προβλέψεων, η 
οποία συμπεριλαμβάνει ένα σχέδιο πίνακα 
προσωπικού και το προσωρινό πρόγραμμα 
εργασίας, διαβιβάζεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο το αργότερο έως τις 31 
Μαρτίου στην Επιτροπή και στα κράτη με 
τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 
συνάψει συμφωνίες βάσει του άρθρου 28.

Or. en

Τροπολογία 112

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ο εκτελεστικός διευθυντής διαβιβάζει, 
το αργότερο έως την 1η Ιουλίου μετά τη 
λήξη κάθε οικονομικού έτους, στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο 
τους τελικούς λογαριασμούς, 
συνοδευόμενους από τη γνώμη του 
Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Ο εκτελεστικός διευθυντής διαβιβάζει, 
το αργότερο έως την 1η Ιουλίου μετά τη 
λήξη κάθε οικονομικού έτους, στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο 
τους τελικούς λογαριασμούς, 
συμπεριλαμβανομένων της έκθεσης για 
τη δημοσιονομική και 
χρηματοοικονομική διαχείριση για το 
συγκεκριμένο οικονομικό έτος και των 
παρατηρήσεων του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, συνοδευόμενους από τη γνώμη 
του Διοικητικού Συμβουλίου

Or. en
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Τροπολογία 113

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Νομικό καθεστώς Νομικό καθεστώς και έδρα

Or. en

Τροπολογία 114

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ο Οργανισμός έχει την έδρα του στις 
Βρυξέλλες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά τα πρότυπα του άρθρου 7 του κανονισμού 1093/2010, που εκδόθηκε με συναπόφαση, 
σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Ο Οργανισμός, που διαδέχεται επίσημα τον ENISA 
ο οποίος δημιουργήθηκε με κανονισμό του 2004, θα πρέπει να έχει την έδρα του εκεί όπου 
μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα, προς το συμφέρον ολόκληρης της 
Ένωσης. Δεδομένων, π.χ.. των καθηκόντων του και της ανάγκης για συχνές προσωπικές 
επαφές, ο τόπος αυτός είναι οι Βρυξέλλες.   

Τροπολογία 115

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι κανόνες και οι κανονισμοί που 
ισχύουν για τους υπαλλήλους και το λοιπό 
προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
εφαρμόζονται και στο προσωπικό του 
Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένου του 
εκτελεστικού διευθυντή του.

1. Οι κανόνες και οι κανονισμοί που
ισχύουν για τους υπαλλήλους και το λοιπό 
προσωπικό της Ένωσης εφαρμόζονται και 
στο προσωπικό του Οργανισμού, 
συμπεριλαμβανομένου του εκτελεστικού 
διευθυντή του.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Υιοθέτηση της τροποποίησης του Συμβουλίου.

Τροπολογία 116

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την επεξεργασία δεδομένων που 
αφορούν φυσικά πρόσωπα, ο Οργανισμός 
υπόκειται στις διατάξεις του κανονισμού 
(EΚ) αριθ. 45/2001.

Κατά την επεξεργασία δεδομένων που 
αφορούν άτομα, ιδίως δε κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του, ο 
Οργανισμός τηρεί τις αρχές προστασίας 
προσωπικών δεδομένων που 
περιλαμβάνονται στις διατάξεις του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 45/2001 και 
υπόκειται στις διατάξεις αυτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υιοθέτηση των τροποποιήσεων του Συμβουλίου, με την προσθήκη του «περιλαμβάνονται»και 
των σχετικών συντακτικών αλλαγών. 

Τροπολογία 117

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο Οργανισμός μπορεί να διατηρεί 
συνδέσμους και να συνεργάζεται με άλλες 
τρίτες χώρες και να τους επιτρέπει να 
συμμετέχουν στους αντίστοιχους τομείς 
του έργου του, αν είναι σκόπιμο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικατοπτρίζει τα καθήκοντα της υποστήριξης του διεθνούς διαλόγου, της συνεργασίας και της 
κοινής καθολικής αντίληψης. 
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Τροπολογία 118

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός τριών ετών από την ημερομηνία 
σύστασης που αναφέρεται στο άρθρο 34, η 
Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις 
όλων των σχετικών άμεσα 
ενδιαφερομένων, διεξάγει αξιολόγηση με 
βάση την εντολή καθηκόντων που 
συμφωνήθηκε με το Διοικητικό 
Συμβούλιο. Κατά την αξιολόγηση 
εκτιμώνται οι επιπτώσεις και η 
αποτελεσματικότητα του Οργανισμού ως 
προς την επίτευξη των στόχων που τίθενται 
στο άρθρο 2, και η αποτελεσματικότητα 
των μεθόδων εργασίας του Οργανισμού. Η 
Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση 
κυρίως προκειμένου να καθορίσει κατά 
πόσο ο Οργανισμός εξακολουθεί να 
αποτελεί ένα αποτελεσματικό μέσο και 
κατά πόσο η θητεία του Οργανισμού 
πρέπει να παραταθεί πέραν του χρονικού 
διαστήματος που ορίζεται στο άρθρο 34. 

1. Εντός πέντε ετών από την ημερομηνία 
σύστασης που αναφέρεται στο άρθρο 33, η 
Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις 
όλων των άμεσα ενδιαφερομένων, ζητεί 
από ανεξάρτητο τρίτο μέρος να 
διεξαγάγει αξιολόγηση με βάση την 
εντολή καθηκόντων που συμφωνήθηκε με 
την εκτελεστική επιτροπή. Κατά την 
αξιολόγηση εκτιμώνται οι επιπτώσεις και η 
αποτελεσματικότητα του Οργανισμού ως 
προς την επίτευξη των στόχων που τίθενται 
στο άρθρο 2, και η αποτελεσματικότητα 
των μεθόδων εργασίας του Οργανισμού. Η 
αξιολόγηση χρησιμεύει ως βάση 
προκειμένου να καθοριστεί κατά πόσο ο 
Οργανισμός εξακολουθεί να αποτελεί ένα 
αποτελεσματικό μέσο, κατά πόσο ο 
δημοσιονομικός προγραμματισμός για τα 
προσεχή έτη είναι ακόμη κατάλληλος και 
κατά πόσο η θητεία του Οργανισμού 
πρέπει να παραταθεί πέραν του χρονικού 
διαστήματος που ορίζεται στο άρθρο 33. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Πέρα από την αναφορά στην εκτελεστική επιτροπή, πρόκειται για υιοθέτηση τροποποιήσεων του 
Συμβουλίου. Η ιδέα της αξιολόγησης από ανεξάρτητο τρίτο μέρος υποστηρίζεται και στη μελέτη 
ENISA. 
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Τροπολογία 119

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο παραλαμβάνει 
την αξιολόγηση και διατυπώνει συστάσεις 
σχετικά με τροποποιήσεις επί του 
παρόντος κανονισμού, τον Οργανισμό και 
τις μεθόδους εργασίας του, και τις 
υποβάλλει στην Επιτροπή. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο και ο εκτελεστικός διευθυντής 
λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης στον πολυετή 
προγραμματισμό του Οργανισμού.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο παραλαμβάνει 
την αξιολόγηση και διατυπώνει συστάσεις 
σχετικά με τροποποιήσεις επί του 
παρόντος κανονισμού, τον Οργανισμό, τον 
προϋπολογισμό και τις μεθόδους εργασίας 
του, και τις υποβάλλει στην Επιτροπή. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο και ο εκτελεστικός 
διευθυντής λαμβάνουν υπόψη τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης στον 
πολυετή προγραμματισμό του 
Οργανισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υιοθέτηση της τροποποίησης του Συμβουλίου.  

Τροπολογία 120

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συνεργασία του κράτους μέλους 
υποδοχής

Συνεργασία του κράτους μέλους 
υποδοχής και συμφωνία για την έδρα.

Or. en

Τροπολογία 121

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναγκαίες ρυθμίσεις σχετικά με τη 
στέγαση του Οργανισμού στο κράτος 
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μέλος όπου εδρεύει και σχετικά με τις 
εγκαταστάσεις που πρέπει να θέσει στη 
διάθεσή του το εν λόγω κράτος μέλος, 
καθώς και οι ειδικοί κανόνες που ισχύουν 
σε αυτό το κράτος μέλος για τον 
εκτελεστικό διευθυντή, τα μέλη του
διοικητικού συμβουλίου, τους υπαλλήλους 
του Οργανισμού και τα μέλη των 
οικογενειών τους, ορίζονται σε συμφωνία 
για την έδρα μεταξύ του Οργανισμού και 
του εν λόγω κράτους μέλους, η οποία 
συνάπτεται αφού πρώτα εγκριθεί από το 
διοικητικό συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρβλ. ΔΣ και άρθρο 74 του κανονισμού 1093/2010, που εκδόθηκε με συναπόφαση, σχετικά με 
την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. 

Τροπολογία 122

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το συγκεκριμένο κράτος μέλος 
εξασφαλίζει τις βέλτιστες δυνατές 
συνθήκες για την απρόσκοπτη λειτουργία 
του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων 
πολύγλωσσης και με ευρωπαϊκό 
προσανατολισμό εκπαίδευσης και 
κατάλληλων δρομολογίων των μέσων 
μεταφοράς

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στο άρθρο 30 παρ. 1 σημείο α (νέο).  
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Τροπολογία 123

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο Οργανισμός ιδρύεται στις […] για 
θητεία πέντε ετών.

Ο Οργανισμός ιδρύεται στις 13 
Σεπτεμβρίου 2013 για θητεία επτά ετών.

(Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο· βλ. επίσης σύσταση 5 κ.ε. της μελέτης 
ENISA. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο ENISA - Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, «ο 
Οργανισμός»- ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2004 για αρχική περίοδο πέντε ετών που το 2008 
παρατάθηκε έως τον Μάρτιο του 2012. Τον Σεπτέμβριο του 2010 η Επιτροπή υπέβαλε δύο 
προτάσεις, από τις οποίες η πρώτη αφορούσε την παράταση της λειτουργίας του Οργανισμού 
για 18 μήνες, έως τον Σεπτέμβριο του 2013, ενώ η δεύτερη ήταν πιο ουσιαστική και 
αφορούσε τον εκσυγχρονισμό και τον εξορθολογισμό του Οργανισμού. Με την ομόφωνη 
υποστήριξη του Κοινοβουλίου, αποφασίστηκε να εγκριθεί κατ’ αρχάς η παράταση της 
εντολής του Οργανισμού, προκειμένου να εξασφαλιστεί το άμεσο μέλλον του, και να δοθεί 
περισσότερος χρόνος στο Κοινοβούλιο για να διεξαγάγει ουσιαστική συζήτηση και ανάλυση 
σχετικά με το πιο μακροπρόθεσμο μέλλον του Οργανισμού.

Κατά την εξέταση της δεύτερης πρότασης της Επιτροπής, σχετικά με την αναβάθμιση του 
ρόλου του Οργανισμού, χρειάστηκε πρώτα να προβληματιστούμε σχετικά με το αν 
εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για την ύπαρξη του Οργανισμού. Στον σχετικά σύντομο 
χρόνο της ύπαρξής του, ο Οργανισμός είχε πολύτιμη συμβολή στην ασφάλεια των δικτύων 
και των πληροφοριών, για τον εισηγητή είναι ωστόσο σαφές ότι η συνέχιση της λειτουργίας 
του Οργανισμού στην τρέχουσα μορφή του δεν θα ήταν βιώσιμη πρόταση, δεδομένων των 
νέων προκλήσεων ενός διαρκώς εξελισσόμενου κυβερνοκόσμου. Από την εξέταση όλων των 
επιχειρημάτων προκύπτει ότι ο Οργανισμός καλύπτει πράγματι συγκεκριμένες ανάγκες σε 
επίπεδο ΕΕ, με τον αποτελεσματικότερο συντονισμό και την αποδοτικότερη από ό,τι σε 
διακρατικό επίπεδο συνεργασία που μπορεί να επιτύχει.

Η Επιτροπή ITRE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε να διεξαγάγει ακρόαση και 
ζήτησε τη διεξαγωγή επίκαιρης και ανεξάρτητης μελέτης για τις διάφορες πτυχές της 
τρέχουσας λειτουργίας του Οργανισμού, στην οποία να εξετάζεται μεταξύ άλλων πώς ο 
Οργανισμός μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ασφάλεια των δικτύων και των 
πληροφοριών στην ΕΕ και διεθνώς. Η εντολή για τη μελέτη προέβλεπε την εξέταση όλων των 
πρακτικών ρυθμίσεων σε σχέση με την ουσιαστική λειτουργία του Οργανισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που αφορούν το προσωπικό και των δημοσιονομικών 
πτυχών. Η μελέτη διεξήχθη με μεγάλη λεπτομέρεια σύμφωνα με την εντολή του 
Κοινοβουλίου, και κατέληξε σε πέντε συστάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του 
Οργανισμού. Ορισμένες από αυτές αφορούν την παράταση της λειτουργίας του Οργανισμού, 
τη μείωση της ασάφειας όσον αφορά τον ρόλο και τους στόχους που περιλαμβάνονται στον 
κανονισμό, και την αύξηση του προϋπολογισμού για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Επιπλέον, θα πρέπει να διευρυνθεί ο ρόλος του Οργανισμού σε σχέση με τις CERT (ομάδες 
άμεσης επέμβασης πληροφορικής), προκειμένου να διασφαλίζεται ότι όλες οι CERT των 
κρατών μελών και της Ένωσης θα διαθέτουν επαρκώς ανεπτυγμένες ικανότητες οι οποίες θα 
ανταποκρίνονται σε εκείνες των πιο προηγμένων CERT. Επιπλέον, ο Οργανισμός θα πρέπει 
να διατηρεί συνδέσμους με τις εθνικές αρχές προστασίας των δεδομένων και της 
ιδιωτικότητας, προκειμένου να αντιμετωπίζονται επαρκώς οι πτυχές της ασφάλειας των 
δικτύων και των πληροφοριών στην καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος, και να μπορεί 
να αναλάβει συντονιστικό ρόλο για την κάλυψη των κενών σε τομείς ευθύνης του για τους 
οποίους δεν υπάρχει άλλος αρμόδιος φορέας.  
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Ένα πρόσφατο παράδειγμα, που αφορά τόσο την ασφάλεια των δικτύων όσο και την 
προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων, είναι η συλλογή δεδομένων wi-fi με 
πανομοιότυπες μεθόδους σε διάφορα κράτη μέλη.  Παρά την ύπαρξη εναρμονισμένης 
ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων, δεν υπήρχε φορέας σε επίπεδο ΕΕ 
που να βοηθά στον συντονισμό κοινής ανάλυσης και απόκρισης, με αποτέλεσμα να 
αποκλίνουν σε μεγάλο βαθμό οι εθνικές προσεγγίσεις και συνεπώς να υπάρχουν διαφορετικά 
επίπεδα προστασίας των πολιτών και οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι να αντιμετωπίζουν 
αβεβαιότητα και πολυπλοκότητα χωρίς να υπάρχει λόγος. 

Η ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών αποκτά συχνά παγκόσμια διάσταση, όπως 
έδειξαν πρόσφατα γεγονότα, και επομένως ο Οργανισμός πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 
καθιερώνει διάλογο και συνεργασία με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς για την 
ανάπτυξη μιας περισσότερο κοινής προσέγγισης στις πιθανές απειλές. 

Επιπλέον, οι αλλαγές που έγιναν το 2009 στο  πλαίσιο τηλεπικοινωνιών καθιέρωσαν 
πλατφόρμα για την παροχή πληροφοριών δημόσιου ενδιαφέροντος σε όλους τους χρήστες 
του Διαδικτύου.  Δεδομένου ότι η ασφάλεια των δικτύων –ένα κοινό αγαθό- εξαρτάται τελικά 
σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες των επιμέρους χρηστών και τον τρόπο με τον οποίο 
προστατεύουν τις συσκευές τους από απειλές, και μέσα από το πρίσμα του κινδύνου για τους 
ίδιους τους επιμέρους χρήστες από τις απειλές αυτές, θα πρέπει να αξιοποιηθεί η ευκαιρία για 
να ενεργοποιηθεί τώρα η πλατφόρμα αυτή. Ο Οργανισμός προσφέρεται για την παροχή 
βοήθειας στα κράτη μέλη ώστε να παραγάγουν τις αναγκαίες πληροφορίες και να τις 
διαθέσουν στους μεμονωμένους χρήστες.  

Εκτός από τη μελέτη, κι άλλες πηγές υπογράμμισαν το στοιχείο της ασάφειας σχετικά με τον 
ρόλο του Οργανισμού. Φαίνεται να υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις μεταξύ των κρατών 
μελών σχετικά με το τι προορίζεται να κάνει ο Οργανισμός σύμφωνα με το καταστατικό του, 
και οι διαφορές αυτές έχουν καταστήσει περίπλοκο το έργο του Οργανισμού. Είναι 
σημαντικό να αποσαφηνιστούν το πεδίο δράσης, τα καθήκοντα και οι στόχοι του 
Οργανισμού, προκειμένου να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα τους πολύτιμους 
πόρους του. Στην προσπάθεια για μείωση της ασάφειας και καλύτερο ορισμό των ρόλων του 
Οργανισμού, είναι σημαντικό να μην κάνουμε τον κανονισμό υπερβολικά άκαμπτο. 

Ο τομέας της ασφάλειας των δικτύων και των πληροφοριών μεταβάλλεται τόσο γρήγορα που 
αυτό που είναι σήμερα κατάλληλο μπορεί στο άμεσο μέλλον να μην είναι, και για τούτο 
πρέπει να δοθεί στον Οργανισμό μια διοικητική διάρθρωση με στοιχεία ευελιξίας, ώστε να 
μπορεί να προσαρμόζεται στο περιβάλλον αυτό. Το ραγδαία μεταβαλλόμενο αυτό 
περιβάλλον επηρεάζει και τη διάρκεια ζωής του Οργανισμού. Έχει προταθεί επανειλημμένα 
να αποκτήσει αόριστη διάρκεια λειτουργίας ο Οργανισμός, προκειμένου να κάνει τον 
μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του με βεβαιότητα και αποτελεσματικότητα. Μολονότι τα 
επιχειρήματα αυτά είναι εύλογα, η πείρα έδειξε ότι ο πρώτος κανονισμός του Οργανισμού 
χρειάστηκε να επανεξεταστεί πολύ σύντομα προκειμένου να προσαρμοστεί στις εξελίξεις. Αν 
η θητεία είναι περιορισμένου χρόνου, θα πρέπει να επανεξετάζεται σε τακτική βάση αν ο 
Οργανισμός εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στους στόχους του και να αναθεωρείται αν 
χρειαστεί, ή να κλείσει αν δεν ανταποκρίνεται πλέον στον σκοπό του.

Τέλος η τοποθέτηση του Οργανισμού στο Ηράκλειο, στο νησί της Κρήτης, στην Ελλάδα, 
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είναι θέμα αμφιλεγόμενο. Μολονότι η πρόοδος της τεχνολογίας έχει καταστήσει περισσότερο 
εφικτή την εργασία σε απομακρυσμένες περιοχές, η διαπροσωπική επαφή παραμένει 
αναντικατάστατη. Ορισμένοι παρατηρητές τόνισαν τη σημασία της εμπιστοσύνης σε αυτόν 
τον κόσμο, και θα μπορούσε να πει κανείς ότι για την καλύτερη προστασία των δικτύων είναι 
αναγκαία η προσωπική δικτύωση. Οι στατιστικές σχετικά με τις μετακινήσεις των 
υπαλλήλων του Οργανισμού είναι ανησυχητικές όσον αφορά τόσο το κόστος όσο και τη 
διάρκεια των ταξιδιών. Και μόνο από την εξέταση των στατιστικών για τις μετακινήσεις στο 
πλαίσιο του Οργανισμού προκύπτει ότι οι Βρυξέλλες θα ήταν πολύ καλύτερος τόπος 
εγκατάστασης από οποιονδήποτε άλλον. Αν η έδρα του Οργανισμού μεταφερθεί στις 
Βρυξέλλες, οι ικανότητές του θα αυξηθούν σε πολλά επίπεδα, όπως όσον αφορά την 
απόκριση σε έκτακτα και επείγοντα αιτήματα από θεσμικά όργανα της ΕΕ, τη διατήρηση 
δικτύων σημαντικών επαφών, τη συμμετοχή σε σημαντικές εκδηλώσεις, και τη διασφάλιση 
υψηλότερου προφίλ από ό,τι σήμερα. 

Ο παρών κανονισμός, που προβλέπει τη σύσταση οργανισμού διάδοχου του αρχικού 
Οργανισμού που ιδρύθηκε με τον κανονισμό του 2004, προσφέρει μια καλή ευκαιρία για να 
επανεξεταστεί το ζήτημα της έδρας. Επιπλέον, το Κοινοβούλιο θα πρέπει, ως συννομοθέτης, 
να ασκήσει σαφώς την αρμοδιότητα αυτή, με το να έχει και ρόλο στη λήψη απόφασης 
σχετικά με την έδρα των οργάνων που συμφωνεί να ιδρυθούν, αντί να αφήνει να 
αποφασίζεται το θέμα αυτό αποκλειστικά μέσω συμφωνιών με τα κράτη μέλη χωρίς δημόσιο 
διάλογο. Ο εισηγητής σας συνιστά, επομένως, να έχει ο Οργανισμός την έδρα του στις 
Βρυξέλλες.


