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Τροπολογία 20
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τα συστήματα και οι υπηρεσίες 
δικτύων και πληροφοριών διαδραματίζουν 
ζωτικό ρόλο στην κοινωνία. Η αξιοπιστία 
και η ασφάλειά τους είναι ουσιαστικής 
σημασίας για τις οικονομικές 
δραστηριότητες και την κοινωνική 
ευημερία, και ιδίως για τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς.

(1) Τα συστήματα και οι υπηρεσίες 
δικτύων και πληροφοριών διαδραματίζουν 
ζωτικό ρόλο στην κοινωνία. Η αξιοπιστία 
και η ασφάλειά τους είναι ουσιαστικής 
σημασίας για τις οικονομικές 
δραστηριότητες και την κοινωνική 
ευημερία, για την επικοινωνία και τις 
ανταλλαγές μεταξύ των ατόμων, των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
και των επιχειρήσεων, καθώς και για την 
προστασία και τον σεβασμό της 
ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

Or. fr

Τροπολογία 21
Ágnes Hankiss

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(2) Το μέγεθος και η συχνότητα σκόπιμων 
ή τυχαίων συμβάντων ασφάλειας 
αυξάνεται και συνιστά μείζονα απειλή για 
τη λειτουργία των δικτύων και των 
συστημάτων πληροφοριών. Τέτοια 
συμβάντα μπορούν να παρεμποδίσουν την 
άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων, να 
προκαλέσουν σημαντικές οικονομικές 
ζημίες, να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη 
των χρηστών και να προκαλέσουν 
σημαντική ζημία στην οικονομία της 
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Ένωσης. Ένωσης. Αναγνωρίζεται ολοένα και 
περισσότερο ότι τα συστήματα ελέγχου 
είναι ευάλωτα στις επιθέσεις στον 
κυβερνοχώρο, οι οποίες προέρχονται από 
διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων 
εχθρικών κυβερνήσεων, τρομοκρατικών 
ομάδων και άλλων κακόβουλων 
εισβολέων. Οι έξυπνες και συντονισμένες 
επιθέσεις θα μπορούσαν να έχουν 
σοβαρές επιπτώσεις στη σταθερότητα, 
στις επιδόσεις και στα οικονομικά της 
υποδομής.

Or. en

Τροπολογία 22
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(2) Το μέγεθος και η συχνότητα σκόπιμων 
ή τυχαίων συμβάντων ασφάλειας, 
ανεξαρτήτως του υπαιτίου, αυξάνεται και 
συνιστά μείζονα απειλή για τη λειτουργία 
των δικτύων και των συστημάτων 
πληροφοριών. Τέτοια συμβάντα μπορούν 
να παρεμποδίσουν την άσκηση 
οικονομικών δραστηριοτήτων, να 
προκαλέσουν σημαντικές οικονομικές 
ζημίες, να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη 
των χρηστών και να προκαλέσουν 
σημαντική ζημία στην οικονομία της 
Ένωσης. Βλάπτουν ιδίως τους πολίτες και 
υπονομεύουν την εμπιστοσύνη αυτών στα 
συστήματα πληροφοριών όταν τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους 
αποτελούν αντικείμενο πολλαπλών 
λειτουργιών και παρακολούθησης χωρίς 
κατάλληλο έλεγχο.

Or. fr
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Τροπολογία 23
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 24
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Ένας μηχανισμός συνεργασίας πρέπει 
να δημιουργηθεί σε επίπεδο Ένωσης ώστε 
να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή 
πληροφοριών και η συντονισμένη 
ανίχνευση και αντιμετώπιση όσον αφορά 
την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών 
(«NIS»). Για να είναι αποτελεσματικός και 
χωρίς αποκλεισμούς ο εν λόγω 

(4) Ένας μηχανισμός συνεργασίας πρέπει 
να δημιουργηθεί σε επίπεδο Ένωσης ώστε 
να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή 
πληροφοριών και η συντονισμένη 
ανίχνευση και αντιμετώπιση όσον αφορά 
την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών 
(«NIS»). Για να είναι αποτελεσματικός και 
χωρίς αποκλεισμούς ο εν λόγω 
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μηχανισμός, είναι σημαντικό όλα τα κράτη 
μέλη να διαθέτουν ένα ελάχιστο επίπεδο 
ικανοτήτων καθώς και μια στρατηγική που 
θα εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο ασφάλειας 
δικτύων και πληροφοριών στην επικράτειά 
τους. Πρέπει επίσης να ισχύουν ελάχιστες 
απαιτήσεις ασφάλειας και για τη δημόσια 
διοίκηση και τους φορείς εκμετάλλευσης 
των υποδομών πληροφοριών ζωτικής 
σημασίας για την προαγωγή πνεύματος 
διαχείρισης κινδύνων και για να 
διασφαλιστεί η αναφορά των σοβαρότερων 
συμβάντων.

μηχανισμός, είναι σημαντικό όλα τα κράτη 
μέλη να διαθέτουν ένα ελάχιστο επίπεδο 
ικανοτήτων καθώς και μια στρατηγική που 
θα εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο ασφάλειας 
δικτύων και πληροφοριών στην επικράτειά 
τους. Πρέπει επίσης να ισχύουν ελάχιστες 
απαιτήσεις ασφάλειας και για τη δημόσια 
διοίκηση και τους φορείς εκμετάλλευσης 
των υποδομών πληροφοριών ζωτικής 
σημασίας για την προαγωγή πνεύματος 
διαχείρισης κινδύνων και για να 
διασφαλιστεί η αναφορά των σοβαρότερων 
συμβάντων. Τούτο απαιτεί την παροχή 
κατάλληλης κατάρτισης η οποία θα 
αφορά και τις επιπτώσεις των εν λόγω 
συμβάντων στην προστασία των 
δεδομένων και στην ιδιωτική ζωή των 
πολιτών.

Or. fr

Τροπολογία 25
Ágnes Hankiss

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εστιάζει στην πραγματικά κρίσιμη 
παράμετρο της υποδομής ζωτικής 
σημασίας, η οποία:
(1) είναι ζωτικής σημασίας λόγω της 
διαρθρωτικής της θέσης σε ολόκληρο το 
σύστημα των υποδομών και ενισχύει την 
αλληλεξάρτηση μεταξύ άλλων υποδομών 
και τομέων·
(2) είναι από τη φύση της ζωτικής 
σημασίας λόγω του ρόλου ή της 
λειτουργίας της στην κοινωνία.

Or. en
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Τροπολογία 26
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

__________________ __________________
25 ΕΕ L 108 της 24.04.2002, σ. 33. 25 ΕΕ L 108 της 24.04.2002, σ. 33.

Or. fr

Τροπολογία 27
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Οι υφιστάμενες ικανότητες δεν 
επαρκούν για να εξασφαλιστεί ένα υψηλό 
επίπεδο ασφάλειας δικτύων και 

(6) Οι υφιστάμενες ικανότητες δεν 
επαρκούν για να εξασφαλιστεί ένα υψηλό 
επίπεδο ασφάλειας δικτύων και 



PE521.696v01-00 8/60 AM\1006685EL.doc

EL

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

πληροφοριών (ΑΔΠ) εντός της Ένωσης. 
Τα κράτη μέλη έχουν πολύ διαφορετικά 
επίπεδα ετοιμότητας, με αποτέλεσμα 
κατακερματισμένες προσεγγίσεις σε 
ολόκληρη την Ένωση. Αυτό οδηγεί σε 
άνισο επίπεδο προστασίας καταναλωτών 
και επιχειρήσεων, ενώ υπονομεύει το 
συνολικό επίπεδο ΑΔΠ εντός της Ένωσης. 
Η απουσία κοινών ελάχιστων απαιτήσεων 
για τη δημόσια διοίκηση και τις 
επιχειρήσεις, καθιστά εξάλλου αδύνατο να 
συσταθεί ένας σφαιρικός και 
αποτελεσματικός μηχανισμός για 
συνεργασία σε επίπεδο Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 28
Ágnes Hankiss

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Είναι πολύ σημαντικό να 
αναγνωριστεί η εγγενής αβεβαιότητα των 
σύνθετων συστημάτων που στηρίζουν τις 
δραστηριότητές μας. Τούτο απαιτεί την 
καλύτερη από κοινού κατανόηση του τι 
είναι ζωτικής σημασίας τόσο από 
εκείνους που προστατεύουν έναν 
οργανισμό όσο και από εκείνους που 
ορίζουν τη στρατηγική του κατεύθυνση.

Or. en

Τροπολογία 29
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(8) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν 
πρέπει να θίγουν τη δυνατότητα κάθε 
κράτους μέλους να λαμβάνει τα αναγκαία 
μέτρα για την προστασία των ουσιαστικών 
συμφερόντων του στον τομέα της 
ασφάλειας και για την εξασφάλιση της 
δημόσιας τάξης και ασφάλειας, καθώς και 
να διευκολύνει τη διερεύνηση, εξιχνίαση 
και δίωξη ποινικών αδικημάτων, υπό τον 
όρο ότι η δυνατότητα αυτή δεν 
χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για τη μη 
τήρηση των γενικότερων υποχρεώσεών 
του όσον αφορά την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με το 
άρθρο 346 της ΣΛΕΕ, κανένα κράτος 
μέλος δεν πρέπει να υποχρεώνεται να 
παρέχει πληροφορίες, τη διάδοση των 
οποίων θεωρεί αντίθετη προς τα ουσιώδη 
συμφέροντα ασφάλειάς του.

Or. fr

Τροπολογία 30
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για την επίτευξη και τη διατήρηση 
κοινού υψηλού επιπέδου ασφάλειας των 
δικτύων και των συστημάτων 
πληροφοριών, κάθε κράτος μέλος πρέπει 
να διαθέτει εθνική στρατηγική ΑΔΠ που 
να καθορίζει τους στρατηγικούς στόχους 
και τις συγκεκριμένες δράσεις πολιτικής 
που πρέπει να εφαρμοστούν. Πρέπει να 
εκπονηθούν σε εθνικό επίπεδο σχέδια 
συνεργασίας ΑΔΠ που να 
συμμορφώνονται με τις βασικές 
απαιτήσεις προκειμένου να επιτευχθούν 

(9) Για την επίτευξη και τη διατήρηση 
κοινού υψηλού επιπέδου ασφάλειας των 
δικτύων και των συστημάτων 
πληροφοριών, κάθε κράτος μέλος πρέπει 
να διαθέτει εθνική στρατηγική ΑΔΠ που 
να καθορίζει τους στρατηγικούς στόχους 
και τις συγκεκριμένες δράσεις πολιτικής 
που πρέπει να εφαρμοστούν. Πρέπει να 
εκπονηθούν σε εθνικό επίπεδο σχέδια 
συνεργασίας ΑΔΠ που να 
συμμορφώνονται με τις βασικές 
απαιτήσεις προκειμένου να επιτευχθούν 
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επίπεδα ικανότητας απόκρισης που να 
επιτρέπουν αποτελεσματική και αποδοτική 
συνεργασία σε εθνικό και σε ενωσιακό 
επίπεδο σε περίπτωση συμβάντων.

επίπεδα ικανότητας απόκρισης που να 
επιτρέπουν αποτελεσματική και αποδοτική 
συνεργασία σε εθνικό και σε ενωσιακό 
επίπεδο σε περίπτωση συμβάντων, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα τον σεβασμό 
και την προστασία της ιδιωτικής ζωής 
και των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

Or. fr

Τροπολογία 31
Ágnes Hankiss

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για να καταστεί δυνατή η 
αποτελεσματική υλοποίηση των διατάξεων 
που θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας, πρέπει να συσταθεί ή να οριστεί 
σε κάθε κράτος μέλος ένας φορέας
υπεύθυνος για τον συντονισμό θεμάτων 
ΑΔΠ και για να ενεργεί ως εστιακό σημείο 
για διασυνοριακή συνεργασία σε επίπεδο 
Ένωσης . Στους εν λόγω φορείς πρέπει να 
δοθούν επαρκείς τεχνικοί, οικονομικοί και 
ανθρώπινοι πόροι ώστε να εξασφαλιστεί 
ότι θα μπορούν να εκτελούν 
αποτελεσματικά και αποδοτικά τα 
καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί 
επιτυγχάνοντας, συνεπώς, τους στόχους 
της παρούσας οδηγίας.

(10) Για να καταστεί δυνατή η 
αποτελεσματική υλοποίηση των διατάξεων 
που θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας, πρέπει να συσταθεί ή να οριστεί 
σε κάθε κράτος μέλος μια εθνική αρμόδια 
αρχή, η οποία θα υπόκειται σε μη 
στρατιωτικό έλεγχο με πλήρη 
δημοκρατική εποπτεία και διαφάνεια στις 
επιχειρησιακές λειτουργίες της και θα 
είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό 
θεμάτων ΑΔΠ και για να ενεργεί ως 
εστιακό σημείο για διασυνοριακή 
συνεργασία σε επίπεδο Ένωσης . Στην 
εθνική αρμόδια αρχή και στην εθνική 
υπηρεσία μίας στάσης πρέπει να δοθούν 
επαρκείς τεχνικοί, οικονομικοί και 
ανθρώπινοι πόροι ώστε να εξασφαλιστεί 
ότι θα μπορούν να εκτελούν 
αποτελεσματικά και αποδοτικά τα 
καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί 
επιτυγχάνοντας, συνεπώς, τους στόχους 
της παρούσας οδηγίας.

Or. en
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Τροπολογία 32
Ágnes Hankiss

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Το εν λόγω δίκτυο συνεργασίας θα 
πρέπει επίσης να παρέχει στις αρμόδιες 
εθνικές αρχές και στην Επιτροπή τη 
δυνατότητα, σε συνεννόηση με τον 
ENISA, το Κέντρο για τα εγκλήματα στον 
κυβερνοχώρο της Ευρωπόλ και τις 
αρμόδιες δημόσιες διοικήσεις και τους 
φορείς της αγοράς, να ανταλλάσσουν 
εμπειρίες, να συζητούν τυχόν ζητήματα 
και να καταλήγουν σε συμφωνία σχετικά 
με όλες τις πτυχές που αφορούν τη 
συνεκτική ερμηνεία και την ομαλή και 
εναρμονισμένη εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, και ιδίως του κεφαλαίου IV, σε 
όλα τα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 33
Ágnes Hankiss

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Όλο και περισσότεροι τομείς 
χρησιμοποιούν υπηρεσίες υπολογιστικού 
νέφους στο υπολογιστικό τους 
περιβάλλον, όπως οι υπηρεσίες ΤΠ που 
χρησιμοποιούν οι υποδομές ζωτικής 
σημασίας. Επαρκή μέτρα ασφάλειας 
πρέπει να διασφαλίζουν την 
εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και 
τη διαθεσιμότητα των δεδομένων στο 
υπολογιστικό νέφος. Η φιλοξενία 
υπηρεσιών υποδομής και η αποθήκευση 
ευαίσθητων δεδομένων στο περιβάλλον 
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του νέφους συνεπάγονται απαιτήσεις 
ασφάλειας και ανθεκτικότητας, στις 
οποίες οι υφιστάμενες υπηρεσίες 
υπολογιστικού νέφους δεν μπορούν να 
ανταποκριθούν πλήρως. Ως εκ τούτου, 
πρέπει να εξασφαλιστεί ότι το περιβάλλον 
υπολογιστικού νέφους μπορεί να παρέχει 
επαρκή προστασία στα ευαίσθητα 
δεδομένα των υποδομών ζωτικής 
σημασίας μέσω της ανάπτυξης 
καινοτόμων τεχνικών για τον εντοπισμό 
εισβολέων.

Or. en

Τροπολογία 34
Ágnes Hankiss

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Δεδομένου ότι τα περισσότερα 
συστήματα δικτύων και πληροφοριών είναι 
ιδιωτικά, η συνεργασία μεταξύ του 
ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα έχει 
ουσιώδη σημασία. Οι παράγοντες της 
αγοράς πρέπει να παροτρύνονται να 
διατηρούν τους δικούς τους άτυπους 
μηχανισμούς συνεργασίας για την 
εξασφάλιση της ασφάλειας δικτύων και 
πληροφοριών. Πρέπει επίσης να 
συνεργάζονται με τον δημόσιο τομέα και 
να ανταλλάσσουν πληροφορίες και 
βέλτιστη πρακτική έναντι επιχειρησιακής 
στήριξης σε περίπτωση συμβάντων.

(15) Δεδομένου ότι τα περισσότερα 
συστήματα δικτύων και πληροφοριών είναι 
ιδιωτικά, η συνεργασία μεταξύ του 
ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα έχει 
ουσιώδη σημασία. Οι παράγοντες της 
αγοράς πρέπει να παροτρύνονται να 
διατηρούν τους δικούς τους άτυπους 
μηχανισμούς συνεργασίας για την 
εξασφάλιση της ασφάλειας δικτύων και 
πληροφοριών. Πρέπει επίσης να 
συνεργάζονται με τον δημόσιο τομέα και 
να ανταλλάσσουν πληροφορίες και 
βέλτιστη πρακτική καθώς και να 
παρέχουν την αμοιβαία επιχειρησιακή 
στήριξη που απαιτείται σε περίπτωση 
συμβάντων.

Or. en

Τροπολογία 35
Marie-Christine Vergiat
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Δεδομένου ότι τα περισσότερα 
συστήματα δικτύων και πληροφοριών είναι 
ιδιωτικά, η συνεργασία μεταξύ του 
ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα έχει 
ουσιώδη σημασία. Οι παράγοντες της 
αγοράς πρέπει να παροτρύνονται να 
διατηρούν τους δικούς τους άτυπους 
μηχανισμούς συνεργασίας για την 
εξασφάλιση της ασφάλειας δικτύων και 
πληροφοριών. Πρέπει επίσης να 
συνεργάζονται με τον δημόσιο τομέα και 
να ανταλλάσσουν πληροφορίες και 
βέλτιστη πρακτική έναντι επιχειρησιακής 
στήριξης σε περίπτωση συμβάντων.

(15) Δεδομένου ότι τα περισσότερα 
συστήματα δικτύων και πληροφοριών 
ανήκουν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, η 
συνεργασία μεταξύ του ιδιωτικού και του 
δημόσιου τομέα έχει ουσιώδη σημασία. Οι 
επιχειρήσεις πρέπει να παροτρύνονται να 
διατηρούν τους δικούς τους άτυπους 
μηχανισμούς συνεργασίας για την 
εξασφάλιση της ασφάλειας δικτύων και 
πληροφοριών. Πρέπει επίσης να 
συνεργάζονται με τον δημόσιο τομέα και 
να ανταλλάσσουν πληροφορίες και 
βέλτιστη πρακτική έναντι επιχειρησιακής 
στήριξης σε περίπτωση συμβάντων.

Or. fr

Τροπολογία 36
Nils Torvalds

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Θα πρέπει να υπάρχει πλήρης 
συμμόρφωση με τους υφιστάμενους 
εθνικούς μηχανισμούς συνεργασίας 
μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, 
ενώ οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας 
δεν θα πρέπει να υπονομεύουν τις 
υφιστάμενες αυτές ρυθμίσεις 
συνεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 37
Josef Weidenholzer
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 38
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(16) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
διαφάνεια και η καλή ενημέρωση των 
πολιτών της ΕΕ και των επιχειρήσεων, 
πρέπει οι αρμόδιες αρχές να συγκροτήσουν 
κοινό ιστότοπο για τη δημοσίευση μη 
εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικά με 
συμβάντα και κινδύνους, καθώς και 
σχετικά με απλά μέτρα για την προστασία 
των συστημάτων πληροφοριών.

Or. fr

Τροπολογία 39
Ágnes Hankiss

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Το όριο που ενεργοποιεί την 
απαίτηση κοινοποίησης θα πρέπει να 
οριστεί κατά τρόπο που να βασίζεται στις 
τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του 
ENISA σχετικά με την αναφορά 
συμβάντων για την οδηγία 2009/140/ΕΚ 
και να εστιάζει στις παραβιάσεις που 
επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν 
τη συνεχή λειτουργία ή την ακεραιότητα 
των εκάστοτε δικτύων και υπηρεσιών. 
Κατά τον τρόπο αυτό, θα προωθηθούν οι 
κατάλληλες συνθήκες και τα κριτήρια για 
τη συνεκτική εφαρμογή και την 
εναρμονισμένη επιβολή των διατάξεων 
της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 40
Nils Torvalds

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Ιδίως με βάση τις εθνικές εμπειρίες 
διαχείρισης κρίσεων και σε συνεργασία με 
τον ENISA, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
πρέπει να εκπονήσουν ενωσιακό σχέδιο 
συνεργασίας για την ΑΔΠ όπου θα 
καθορίζονται μηχανισμοί συνεργασίας για 
την αντιμετώπιση κινδύνων και 
συμβάντων. Το εν λόγω σχέδιο πρέπει να 
λαμβάνεται δεόντως υπόψη για τον 
χειρισμό έγκαιρων προειδοποιήσεων εντός 
του δικτύου συνεργασίας.

(18) Ιδίως με βάση τις εθνικές εμπειρίες 
διαχείρισης κρίσεων και σε συνεργασία με 
τον ENISA, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
πρέπει να εκπονήσουν ενωσιακό σχέδιο 
συνεργασίας για την ΑΔΠ όπου θα 
υποδεικνύονται μηχανισμοί συνεργασίας 
για την αντιμετώπιση κινδύνων και 
συμβάντων. Το εν λόγω σχέδιο πρέπει να 
λαμβάνεται δεόντως υπόψη για τον 
χειρισμό έγκαιρων προειδοποιήσεων εντός 
του δικτύου συνεργασίας.

Or. en
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Τροπολογία 41
Ágnes Hankiss

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Προκειμένου να αποφευχθεί το 
ενδεχόμενο αλληλοεπικαλύψεων μεταξύ 
των τρεχουσών δραστηριοτήτων των 
διαφόρων διεθνών οργανισμών και των 
θεσμικών και λοιπών οργάνων και 
οργανισμών της ΕΕ και των ήδη 
υφιστάμενων CERT, θα πρέπει να 
παρέχεται στον ENISA, στις εθνικές 
CERT και στο Κέντρο για τα εγκλήματα 
στον κυβερνοχώρο της Ευρωπόλ η 
δυνατότητα της ευρύτερης δυνατής 
συμμετοχής στο δίκτυο συνεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 42
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Κοινοποίηση έγκαιρης 
προειδοποίησης στο πλαίσιο του δικτύου 
πρέπει να απαιτείται μόνον όταν η κλίμακα 
και η σοβαρότητα του σχετικού συμβάντος 
ή κινδύνου είναι ή μπορούν να καταστούν 
τόσο σημαντικές ώστε να είναι 
απαραίτητες πληροφορίες ή συντονισμός 
της απόκρισης σε ενωσιακό επίπεδο. Οι 
έγκαιρες προειδοποιήσεις πρέπει, 
επομένως, να περιορίζονται σε 
πραγματικά ή δυνητικά συμβάντα ή σε 
κινδύνους που αναπτύσσονται ταχέως, 
υπερβαίνουν τις εθνικές ικανότητες 
απόκρισης ή πλήττουν περισσότερα του 
ενός κράτη μέλη. Για να καταστεί δυνατή 

(19) Κοινοποίηση έγκαιρης 
προειδοποίησης στο πλαίσιο του δικτύου 
πρέπει να απαιτείται μόνον όταν η κλίμακα 
και η σοβαρότητα του σχετικού συμβάντος 
ή κινδύνου είναι ή μπορούν να καταστούν 
τόσο σημαντικές ώστε να είναι 
απαραίτητες πληροφορίες ή συντονισμός 
της απόκρισης σε ενωσιακό επίπεδο, 
δηλαδή πρέπει να περιορίζεται σε 
πραγματικά ή δυνητικά συμβάντα ή σε 
κινδύνους που αναπτύσσονται ταχέως, 
υπερβαίνουν τις εθνικές ικανότητες 
απόκρισης ή πλήττουν περισσότερα του 
ενός κράτη μέλη. Για να καταστεί δυνατή 
η ορθή αξιολόγηση, πρέπει όλες οι 
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η ορθή αξιολόγηση, πρέπει όλες οι 
σχετικές πληροφορίες για την αξιολόγηση 
του κινδύνου ή του συμβάντος να 
κοινοποιούνται στο δίκτυο συνεργασίας.

σχετικές πληροφορίες για την αξιολόγηση 
του κινδύνου ή του συμβάντος να 
κοινοποιούνται στο δίκτυο συνεργασίας.

Or. de

Τροπολογία 43
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(21) Δεδομένου του παγκόσμιου 
χαρακτήρα των προβλημάτων ΑΔΠ, 
υπάρχει ανάγκη στενότερης διεθνούς 
συνεργασίας για τη βελτίωση των 
προτύπων ασφάλειας και της ανταλλαγής 
πληροφοριών, καθώς και για την 
προώθηση κοινής σφαιρικής προσέγγισης 
των θεμάτων ασφάλειας δικτύων και 
πληροφοριών, υπό τον όρο ότι τα κράτη 
με τα οποία πρόκειται να αναπτυχθεί η εν 
λόγω συνεργασία διαθέτουν μέσα για τον 
έλεγχο και την προστασία των δεδομένων 
τα οποία παρέχουν την ίδια ασφάλεια με 
τα μέσα της ΕΕ.

Or. fr

Τροπολογία 44
Nils Torvalds

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Αρμοδιότητες για την εξασφάλιση 
ΑΔΠ υπέχουν σε μεγάλο βαθμό η δημόσια 
διοίκηση και οι φορείς της αγοράς. Με 
κατάλληλες κανονιστικές απαιτήσεις και 

(22) Αρμοδιότητες για την εξασφάλιση 
ΑΔΠ υπέχουν σε μεγάλο βαθμό η δημόσια 
διοίκηση και οι φορείς της αγοράς. Με 
κατάλληλες κανονιστικές απαιτήσεις και 
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εθελοντικές κλαδικές πρακτικές πρέπει να 
προωθηθεί και να αναπτυχθεί πνεύμα 
διαχείρισης κινδύνων, περιλαμβάνοντας 
εκτίμηση των κινδύνων και εφαρμογή 
ενδεδειγμένων μέτρων ασφάλειας για τους 
κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι 
επιχειρήσεις. Η εξασφάλιση ίσων όρων 
ανταγωνισμού είναι επίσης απαραίτητη για 
την αποτελεσματική λειτουργία του 
δικτύου συνεργασίας ώστε να 
εξασφαλίζεται αποτελεσματική 
συνεργασία από όλα τα κράτη μέλη.

εθελοντικές κλαδικές πρακτικές πρέπει να 
προωθηθεί και να αναπτυχθεί πνεύμα 
διαχείρισης κινδύνων, περιλαμβάνοντας 
εκτίμηση των κινδύνων και εφαρμογή 
ενδεδειγμένων μέτρων ασφάλειας για τους 
κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι 
επιχειρήσεις. Στις περιπτώσεις που έχει 
ήδη αναπτυχθεί πνεύμα διαχείρισης 
κινδύνων, και ιδίως στις περιπτώσεις που 
αυτό βασίζεται σε εθελοντικές πρακτικές, 
θα πρέπει το πνεύμα αυτό να 
υποστηρίζεται, να ενισχύεται και να 
διαδίδεται. Η εξασφάλιση ίσων όρων 
ανταγωνισμού είναι επίσης απαραίτητη για 
την αποτελεσματική λειτουργία του 
δικτύου συνεργασίας ώστε να 
εξασφαλίζεται αποτελεσματική 
συνεργασία από όλα τα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 45
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Αρμοδιότητες για την εξασφάλιση 
ΑΔΠ υπέχουν σε μεγάλο βαθμό η δημόσια 
διοίκηση και οι φορείς της αγοράς. Με 
κατάλληλες κανονιστικές απαιτήσεις και 
εθελοντικές κλαδικές πρακτικές πρέπει να 
προωθηθεί και να αναπτυχθεί πνεύμα 
διαχείρισης κινδύνων, περιλαμβάνοντας 
εκτίμηση των κινδύνων και εφαρμογή 
ενδεδειγμένων μέτρων ασφάλειας για τους 
κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι 
επιχειρήσεις. Η εξασφάλιση ίσων όρων 
ανταγωνισμού είναι επίσης απαραίτητη για 
την αποτελεσματική λειτουργία του 
δικτύου συνεργασίας ώστε να 
εξασφαλίζεται αποτελεσματική 
συνεργασία από όλα τα κράτη μέλη.

(22) Αρμοδιότητες για την εξασφάλιση 
ΑΔΠ υπέχουν σε μεγάλο βαθμό η δημόσια 
διοίκηση και οι επιχειρήσεις. Με 
κανονιστικές απαιτήσεις και κατάλληλες
κλαδικές πρακτικές πρέπει να προωθηθεί 
και να αναπτυχθεί πνεύμα διαχείρισης 
κινδύνων, περιλαμβάνοντας εκτίμηση των 
κινδύνων και εφαρμογή ενδεδειγμένων 
μέτρων ασφάλειας τα οποία θα 
αποσκοπούν στην πρόληψη σκόπιμων ή 
τυχαίων συμβάντων ασφάλειας. Η 
εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού 
είναι επίσης απαραίτητη για την 
αποτελεσματική λειτουργία του δικτύου 
συνεργασίας ώστε να εξασφαλίζεται 
αποτελεσματική συνεργασία από όλα τα 
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κράτη μέλη.

Or. fr

Τροπολογία 46
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) Οι δημόσιες διοικήσεις και οι 
ιδιωτικές επιχειρήσεις,
συμπεριλαμβανομένων των παρόχων 
υπηρεσιών δικτύων και πληροφοριών και 
λογισμικού, θα πρέπει να θεωρούν ότι η 
προστασία των συστημάτων 
πληροφοριών τους και των δεδομένων 
που περιέχουν αποτελεί μέρος του 
καθήκοντος επιμέλειάς τους. Πρέπει να 
εξασφαλιστούν κατάλληλα επίπεδα 
προστασίας έναντι λογικά εντοπιζόμενων 
απειλών και τρωτών σημείων. Το κόστος 
και ο φόρτος που σχετίζονται με την εν 
λόγω προστασία θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν τη ζημία που μπορεί να 
προκαλέσει μια επίθεση στον 
κυβερνοχώρο στα πρόσωπα τα οποία 
αφορά.

Or. fr

Τροπολογία 47
Ágnes Hankiss

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Οι εν λόγω υποχρεώσεις πρέπει να 
επεκταθούν πέρα από τον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε βασικούς 

(24) Οι εν λόγω υποχρεώσεις πρέπει να 
επεκταθούν στις υπηρεσίες υπολογιστικού 
νέφους που αποθηκεύουν ευαίσθητα 
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παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας, όπως ορίζεται 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 σχετικά με τις 
υπηρεσίες της κοινωνίας των 
πληροφοριών27, που ενισχύουν κατάντη 
υπηρεσίες της κοινωνίας της
πληροφορίας ή επιγραμμικές 
δραστηριότητες όπως οι πλατφόρμες ηλ-
εμπορίου, πύλες πληρωμών μέσω 
διαδικτύου, κοινωνικά δίκτυα, μηχανές 
αναζήτησης, υπηρεσίες υπολογιστικού 
νέφους, καταστήματα ηλεκτρονικών 
εφαρμογών. Ενδεχόμενη διαταραχή 
αυτών των υπηρεσιών γενικής εφαρμογής 
της κοινωνίας της πληροφορίας αποκλείει 
την παροχή άλλων υπηρεσιών της 
κοινωνίας της πληροφορίας που 
βασίζονται σε αυτές ως παραμέτρων 
βασικής σημασίας. Οι σχεδιαστές 
λογισμικού και κατασκευαστές υλισμικού 
δεν είναι πάροχοι υπηρεσιών της κοινωνίας 
της πληροφορίας και, ως εκ τούτου, 
εξαιρούνται. Οι υποχρεώσεις αυτές πρέπει 
επίσης να επεκταθούν στη δημόσια 
διοίκηση και στους φορείς εκμετάλλευσης 
υποδομών ζωτικής σημασίας, που 
στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στις 
τεχνολογίες της πληροφορίας και των
επικοινωνιών και που είναι απαραίτητες 
για τη διατήρηση ζωτικών οικονομικών ή 
κοινωνικών λειτουργιών όπως η ηλεκτρική 
ενέργεια και το φυσικό αέριο, οι 
μεταφορές, τα πιστωτικά ιδρύματα, το 
χρηματιστήριο και η υγεία. Ενδεχόμενη 
διαταραχή των εν λόγω συστημάτων 
δικτύων και πληροφοριών θα πλήξει την 
εσωτερική αγορά.

δεδομένα των υποδομών ζωτικής 
σημασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
όπως ορίζεται στην οδηγία 2008/114/ΕΚ 
σχετικά με τις υποδομές ζωτικής 
σημασίας. Οι σχεδιαστές λογισμικού και 
κατασκευαστές υλισμικού δεν είναι 
πάροχοι υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας και, ως εκ τούτου, 
εξαιρούνται. Οι υποχρεώσεις αυτές πρέπει 
επίσης να επεκταθούν στη δημόσια 
διοίκηση και στους φορείς εκμετάλλευσης 
υποδομών ζωτικής σημασίας, που 
στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στις 
τεχνολογίες της πληροφορίας και των 
επικοινωνιών και που είναι απαραίτητες 
για τη διατήρηση ζωτικών οικονομικών ή 
κοινωνικών λειτουργιών όπως η ηλεκτρική 
ενέργεια και το φυσικό αέριο, οι 
μεταφορές, τα πιστωτικά ιδρύματα, το 
χρηματιστήριο, η υγεία και η γεωργία. 
Ενδεχόμενη διαταραχή των εν λόγω 
συστημάτων δικτύων και πληροφοριών θα 
πλήξει την εσωτερική αγορά.

__________________ __________________
27 EE L 204 της 21.07.1998, σ. 37.

Or. en
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Τροπολογία 48
Nils Torvalds, Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Οι εν λόγω υποχρεώσεις πρέπει να 
επεκταθούν πέρα από τον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε βασικούς 
παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας, όπως ορίζεται 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 σχετικά με τις υπηρεσίες της 
κοινωνίας των πληροφοριών27, που 
ενισχύουν κατάντη υπηρεσίες της 
κοινωνίας της πληροφορίας ή επιγραμμικές 
δραστηριότητες όπως οι πλατφόρμες ηλ-
εμπορίου, πύλες πληρωμών μέσω 
διαδικτύου, κοινωνικά δίκτυα, μηχανές 
αναζήτησης, υπηρεσίες υπολογιστικού 
νέφους, καταστήματα ηλεκτρονικών 
εφαρμογών. Ενδεχόμενη διαταραχή αυτών 
των υπηρεσιών γενικής εφαρμογής της 
κοινωνίας της πληροφορίας αποκλείει την 
παροχή άλλων υπηρεσιών της κοινωνίας 
της πληροφορίας που βασίζονται σε αυτές 
ως παραμέτρων βασικής σημασίας. Οι 
σχεδιαστές λογισμικού και κατασκευαστές 
υλισμικού δεν είναι πάροχοι υπηρεσιών 
της κοινωνίας της πληροφορίας και, ως 
εκ τούτου, εξαιρούνται. Οι υποχρεώσεις 
αυτές πρέπει επίσης να επεκταθούν στη 
δημόσια διοίκηση και στους φορείς 
εκμετάλλευσης υποδομών ζωτικής 
σημασίας, που στηρίζονται σε μεγάλο 
βαθμό στις τεχνολογίες της πληροφορίας 
και των επικοινωνιών και που είναι 
απαραίτητες για τη διατήρηση ζωτικών 
οικονομικών ή κοινωνικών λειτουργιών 
όπως η ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό 

(24) Οι εν λόγω υποχρεώσεις πρέπει να 
επεκταθούν πέρα από τον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε βασικούς 
παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας, όπως ορίζεται 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 σχετικά με τις υπηρεσίες της 
κοινωνίας των πληροφοριών27, που 
ενισχύουν κατάντη υπηρεσίες της 
κοινωνίας της πληροφορίας ή επιγραμμικές 
δραστηριότητες όπως οι πλατφόρμες ηλ-
εμπορίου, πύλες πληρωμών μέσω 
διαδικτύου, κοινωνικά δίκτυα, μηχανές 
αναζήτησης, υπηρεσίες υπολογιστικού 
νέφους, καταστήματα ηλεκτρονικών 
εφαρμογών. Ενδεχόμενη διαταραχή αυτών 
των υπηρεσιών γενικής εφαρμογής της 
κοινωνίας της πληροφορίας αποκλείει την 
παροχή άλλων υπηρεσιών της κοινωνίας 
της πληροφορίας που βασίζονται σε αυτές 
ως παραμέτρων βασικής σημασίας. Οι 
σχεδιαστές λογισμικού και κατασκευαστές 
υλισμικού διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο όσον αφορά την προστασία του 
λογισμικού και του υλισμικού από 
κακόβουλους ή μη ιούς κερκόπορτας 
(backdoors), οι οποίοι μπορεί να έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις στο δικαίωμα στην 
εμπιστευτικότητα των δεδομένων και 
στην ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών 
και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής 
της παρούσας οδηγίας. Οι υποχρεώσεις 
αυτές πρέπει επίσης να επεκταθούν στη 



PE521.696v01-00 22/60 AM\1006685EL.doc

EL

αέριο, οι μεταφορές, τα πιστωτικά 
ιδρύματα, το χρηματιστήριο και η υγεία. 
Ενδεχόμενη διαταραχή των εν λόγω 
συστημάτων δικτύων και πληροφοριών θα 
πλήξει την εσωτερική αγορά.

δημόσια διοίκηση και στους φορείς 
εκμετάλλευσης υποδομών ζωτικής 
σημασίας, που στηρίζονται σε μεγάλο 
βαθμό στις τεχνολογίες της πληροφορίας 
και των επικοινωνιών και που είναι 
απαραίτητες για τη διατήρηση ζωτικών 
οικονομικών ή κοινωνικών λειτουργιών 
όπως η ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό 
αέριο, οι μεταφορές, τα πιστωτικά 
ιδρύματα, το χρηματιστήριο και η υγεία. 
Ενδεχόμενη διαταραχή των εν λόγω 
συστημάτων δικτύων και πληροφοριών θα 
πλήξει την εσωτερική αγορά.

__________________ __________________
27 EE L 204 της 21.07.1998, σ. 37. 27 EE L 204 της 21.07.1998, σ. 37.

Or. en

Τροπολογία 49
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που 
έχουν επιβληθεί στη δημόσια διοίκηση και 
στους φορείς της αγοράς δεν πρέπει να 
συνεπάγονται ότι συγκεκριμένα εμπορικά 
προϊόντα τεχνολογίας πληροφοριών και 
επικοινωνιών θα σχεδιάζονται, θα
αναπτύσσονται ή θα παράγονται με 
συγκεκριμένο τρόπο.

(25) Τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που 
έχουν επιβληθεί στη δημόσια διοίκηση και 
στις επιχειρήσεις δεν πρέπει να 
συνεπάγονται ότι συγκεκριμένα εμπορικά 
προϊόντα τεχνολογίας πληροφοριών και 
επικοινωνιών θα σχεδιάζονται, θα 
αναπτύσσονται ή θα παράγονται με 
συγκεκριμένο τρόπο.

Or. fr

Τροπολογία 50
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Η δημόσια διοίκηση και οι φορείς της 
αγοράς πρέπει να εγγυώνται την ασφάλεια 
των δικτύων και συστημάτων που 
υπάγονται στον έλεγχό τους. Κατά κύριο 
λόγο θα πρόκειται για ιδιωτικά δίκτυα και 
συστήματα τα οποία είτε τελούν υπό τη 
διαχείριση του εσωτερικού τους 
προσωπικού μηχανογράφησης είτε η 
ασφάλεια των οποίων έχει ανατεθεί σε 
εξωτερικούς συνεργάτες. Οι υποχρεώσεις 
κοινοποίησης και ασφάλειας πρέπει να 
ισχύουν για τους αρμόδιους φορείς της 
αγοράς και για τη δημόσια διοίκηση, 
ανεξάρτητα από το αν εκτελούν τη 
συντήρηση των δικτύων και των 
συστημάτων πληροφοριών τους στο 
εσωτερικό ή αν την αναθέτουν σε τρίτους.

(26) Η δημόσια διοίκηση και οι 
επιχειρήσεις πρέπει να εγγυώνται την 
ασφάλεια των δικτύων και συστημάτων 
που υπάγονται στον έλεγχό τους. Κατά 
κύριο λόγο θα πρόκειται για ιδιωτικά 
δίκτυα και συστήματα τα οποία είτε τελούν 
υπό τη διαχείριση του εσωτερικού τους 
προσωπικού μηχανογράφησης είτε η 
ασφάλεια των οποίων έχει ανατεθεί σε 
εξωτερικούς συνεργάτες. Οι υποχρεώσεις 
κοινοποίησης και ασφάλειας πρέπει να 
ισχύουν για τις αρμόδιες επιχειρήσεις και 
για τη δημόσια διοίκηση, ανεξάρτητα από 
το αν εκτελούν τη συντήρηση των δικτύων 
και των συστημάτων πληροφοριών τους 
στο εσωτερικό ή αν την αναθέτουν σε 
τρίτους.

Or. fr

Τροπολογία 51
Nils Torvalds, Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26a) Η χρήση τόσο κακόβουλων όσο και 
μη κακόβουλων ιών κερκόπορτας 
(backdoors) στο λογισμικό και στο 
υλισμικό που χρησιμοποιούν οι βασικοί 
πάροχοι υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας προκαλεί ιδιαίτερη 
ανησυχία. Η χρήση των εν λόγω 
κακόβουλων και μη κακόβουλων ιών 
κερκόπορτας (backdoors) για την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα είναι νόμιμη μόνο εφόσον 
αποτελεί νομική υποχρέωση ή νομική 
αναγκαιότητα που απορρέει από το 
δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους.
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Τροπολογία 52
Tanja Fajon

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26α) Τα παιδιά κάνουν χρήση του 
διαδικτύου και άλλων σύγχρονων 
τεχνολογιών από πολύ μικρή ηλικία, με 
αποτέλεσμα να είναι εκτεθειμένα στις 
απειλές που τις συνοδεύουν. Η ορθή 
διακυβέρνηση ενός φιλικού προς τα 
παιδιά διαδικτυακού χώρου είναι 
κρίσιμης σημασίας προκειμένου να 
μετριάζονται οι βλάβες και να 
εξασφαλίζεται ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο 
η προστασία των παιδιών και των 
δικαιωμάτων τους.

Or. en

Τροπολογία 53
Nils Torvalds

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 54
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(27) Προκειμένου να μην επιβληθεί 
δυσανάλογο οικονομικό και διοικητικό 
βάρος στις μικρές επιχειρήσεις και στους 
χρήστες, οι απαιτήσεις πρέπει να είναι 
ανάλογες προς τον κίνδυνο που συνιστά το 
σχετικό δίκτυο ή το σύστημα 
πληροφοριών, λαμβάνοντας υπόψη το 
επίπεδο της τεχνολογίας των μέτρων 
αυτών. Οι απαιτήσεις αυτές δεν πρέπει να 
εφαρμόζονται σε μικρές επιχειρήσεις
εκτός εάν εμπίπτουν στους ευαίσθητους 
τομείς στους οποίους επεκτείνονται οι 
υποχρεώσεις της οδηγίας 2002/58/ΕΚ της 
12ης Ιουλίου 2002 μέσω της παρούσας 
οδηγίας, διότι ο κίνδυνος στον εν λόγω 
τομέα δεν εξαρτάται από το μέγεθος της 
επιχείρησης αλλά από τον όγκο και τη 
φύση των δεδομένων που υποβάλλονται 
σε επεξεργασία. 

Or. fr

Τροπολογία 55
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να δώσουν 
τη δέουσα προσοχή στη διατήρηση άτυπων 
και αξιόπιστων δικτύων ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων 

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

φορέων της αγοράς και μεταξύ του 
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Κατά 
τη δημοσίευση των συμβάντων που 
κοινοποιούνται στις αρμόδιες αρχές, το 
συμφέρον του κοινού για ενημέρωση 
σχετικά με απειλές πρέπει να έχει 
προτεραιότητα έναντι βραχυπρόθεσμων 
οικονομικών ζητημάτων.

Or. de

Τροπολογία 56
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να δώσουν 
τη δέουσα προσοχή στη διατήρηση άτυπων 
και αξιόπιστων δικτύων ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων 
φορέων της αγοράς και μεταξύ του 
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Κατά 
τη δημοσίευση των συμβάντων που 
κοινοποιούνται στις αρμόδιες αρχές 
πρέπει να αντισταθμίζονται δεόντως το 
συμφέρον του κοινού για ενημέρωση 
σχετικά με απειλές αφενός με τους 
πιθανούς κινδύνους για την υπόληψη και 
εμπορικές ζημίες για τη δημόσια 
διοίκηση και τους φορείς της αγοράς που 
κοινοποιούν συμβάντα αφετέρου. Κατά 
την εφαρμογή των υποχρεώσεων 

(28) Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να δώσουν 
τη δέουσα προσοχή στη διατήρηση άτυπων 
και αξιόπιστων δικτύων ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των επιχειρήσεων 
και του δημόσιου τομέα. Κατά την 
εφαρμογή των υποχρεώσεων 
κοινοποίησης, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να 
λάβουν ιδιαιτέρως υπόψη την ανάγκη να 
διατηρηθεί ο αυστηρά εμπιστευτικός 
χαρακτήρας των πληροφοριών ως προς τα 
τρωτά σημεία των προϊόντων πριν από την 
έκδοση των αντίστοιχων διορθωτικών 
ρυθμίσεων ασφάλειας.
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κοινοποίησης, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να 
λάβουν ιδιαιτέρως υπόψη την ανάγκη να 
διατηρηθεί ο αυστηρά εμπιστευτικός 
χαρακτήρας των πληροφοριών ως προς τα 
τρωτά σημεία των προϊόντων πριν από την 
έκδοση των αντίστοιχων διορθωτικών 
ρυθμίσεων ασφάλειας.

Or. fr

Τροπολογία 57
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 58
Tanja Fajon

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29α) Η δόλια χρήση του διαδικτύου 
επιτρέπει στο οργανωμένο έγκλημα 
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αφενός να επεκτείνει τις δραστηριότητές 
του στο διαδίκτυο για σκοπούς 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, για παραποίηση και για 
άλλα προϊόντα και υπηρεσίες που 
παραβιάζουν τα ΔΠΙ, και αφετέρου να 
πειραματιστεί με νέες εγκληματικές 
δραστηριότητες, αποκαλύπτοντας κατά 
τον τρόπο αυτό την τρομακτική 
ικανότητα προσαρμογής του στις 
σύγχρονες τεχνολογίες.

Or. en

Τροπολογία 59
Ágnes Hankiss

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(30) Συχνά, τα συμβάντα ανάγονται σε 
αξιόποινες δραστηριότητες. Υπόνοιες ως 
προς τον ποινικό χαρακτήρα των 
συμβάντων μπορεί να υπάρχουν ακόμη και 
αν τα αποδεικτικά στοιχεία για την 
τεκμηρίωσή του μπορεί να μην είναι 
εξαρχής αρκετά σαφή. Στο πλαίσιο αυτό, η 
κατάλληλη συνεργασία μεταξύ των 
αρμοδίων αρχών και των αρχών επιβολής 
του νόμου πρέπει να συνιστά μέρος μιας 
αποτελεσματικής και ολοκληρωμένης 
απόκρισης σε απειλές συμβάντων που 
θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια. 
Ειδικότερα, η προαγωγή ασφαλούς, 
προστατευμένου και ανθεκτικότερου 
περιβάλλοντος απαιτεί συστηματική 
αναφορά στις αρχές επιβολής του νόμου 
των ύποπτων συμβάντων σοβαρού 
ποινικού χαρακτήρα. Ο σοβαρός ποινικός 
χαρακτήρας των συμβάντων όπως η 
τρομοκρατία στον κυβερνοχώρο, η οποία 
συνίσταται στη χρήση εργαλείων του 
κυβερνοχώρου για τη διακοπή της 
λειτουργίας εθνικών υποδομών ζωτικής 
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σημασίας με στόχο τον εξαναγκασμό ή 
τον εκφοβισμό της κυβέρνησης ή των 
πολιτών, πρέπει να αξιολογείται υπό το 
πρίσμα της ενωσιακής νομοθεσίας για το 
ηλεκτρονικό έγκλημα και της σύμβασης 
του Συμβουλίου της Ευρώπης για το 
έγκλημα στον κυβερνοχώρο.

Or. en

Τροπολογία 60
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(30) Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα 
συμβάντα ανάγονται σε αξιόποινες 
δραστηριότητες και μπορεί να υπάρχουν
υπόνοιες ως προς τον ποινικό χαρακτήρα 
των συμβάντων. Σε αυτή την περίπτωση, 
η κατάλληλη συνεργασία μεταξύ των 
αρμοδίων αρχών και των αρχών επιβολής 
του νόμου πρέπει να συνιστά μέρος μιας 
αποτελεσματικής και ολοκληρωμένης 
απόκρισης σε απειλές συμβάντων που 
θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια. 
Ειδικότερα, η προαγωγή ασφαλούς, 
προστατευμένου και ανθεκτικότερου 
περιβάλλοντος απαιτεί συστηματική 
αναφορά στις αρχές επιβολής του νόμου 
των ύποπτων συμβάντων σοβαρού 
ποινικού χαρακτήρα. Ο σοβαρός ποινικός 
χαρακτήρας των συμβάντων πρέπει να 
αξιολογείται υπό το πρίσμα της ενωσιακής 
νομοθεσίας για το ηλεκτρονικό έγκλημα.

Or. fr
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Τροπολογία 61
Ágnes Hankiss

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
δεσμεύουν επαρκείς πόρους για την 
αντιμετώπιση της εγχώριας 
ριζοσπαστικοποίησης και τρομοκρατίας 
καθώς επεκτείνεται ραγδαία στην 
προστασία υποδομών κρίσιμης 
σημασίας· θα πρέπει να αναπτύξουν 
στενότερη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και 
του NATO όσον αφορά την 
αντιτρομοκρατική πολιτική. Η Ύπατη 
Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα 
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφάλειας, ο Συντονιστής 
Αντιτρομοκρατικής Δράσης της ΕΕ και 
το Κέντρο για τα εγκλήματα στον 
κυβερνοχώρο της Ευρωπόλ θα πρέπει να 
ενημερώνονται πλήρως σε περίπτωση 
κινδύνων που θεωρούνται ότι έχουν 
τρομοκρατικό χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 62
Tanja Fajon

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30α) Τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο 
έχουν ολοένα σημαντικότερες 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις σε 
εκατομμύρια καταναλωτές, ενώ οι 
ετήσιες απώλειες που προκαλούν 
εκτιμώνται σε 290 δισεκατομμύρια 
ευρώ1.
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__________________
1Σύμφωνα με την έκθεση του 2012 της 
εταιρείας Norton για τα εγκλήματα στον 
κυβερνοχώρο.

Or. en

Τροπολογία 63
Tanja Fajon

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31α) Η πρόσβαση στα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα 
πραγματοποιείται συχνά με δόλιο τρόπο, 
και ιδίως από το οργανωμένο έγκλημα, με 
στόχο τη δημιουργία πλαστών εγγράφων 
ή την παραποίηση αυθεντικών εγγράφων 
και, κατά συνέπεια, τη διάπραξη άλλων 
εγκλημάτων.

Or. en

Τροπολογία 64
Tanja Fajon

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31α) Σύμφωνα με έρευνα της 
Επιτροπής1, από το 1,8% των χρηστών 
του διαδικτύου στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
έχουν υποκλαπεί στοιχεία ταυτότητας, 
ενώ το 12% έχει πέσει θύμα κάποιας 
μορφής απάτης στο διαδίκτυο. Η 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στο διαδίκτυο αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την 
καταπολέμηση του ηλεκτρονικού 
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εγκλήματος και σημαντικό μέσο για την 
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των 
πολιτών στις διαδικτυακές υπηρεσίες.
__________________
1Ειδική έκθεση αριθ. 390 για τα 
εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, Ιούλιος 
2012.

Or. en

Τροπολογία 65
Tanja Fajon

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32α) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
θεσπιστεί μόνο αφού θεσπιστεί η γενική 
νομοθεσία για την προστασία των 
δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 66
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Η Επιτροπή πρέπει να αναθεωρεί 
περιοδικά την παρούσα οδηγία, ιδίως 
προκειμένου να καθορίζεται η ανάγκη 
τροποποίησης υπό το πρίσμα των 
μεταβαλλόμενων συνθηκών στην 
τεχνολογία ή τις αγορές.

(33) Η Επιτροπή πρέπει να αναθεωρεί 
περιοδικά την παρούσα οδηγία, ιδίως 
προκειμένου να καθορίζεται η ανάγκη 
τροποποίησης υπό το πρίσμα των 
μεταβαλλόμενων συνθηκών στην
τεχνολογία ή τις αγορές και των 
υποχρεώσεων που αποσκοπούν στην 
εξασφάλιση του υψηλότερου δυνατού 
επιπέδου όσον αφορά την ασφάλεια και 
την ακεραιότητα των δικτύων και των 
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πληροφοριών, καθώς και την προστασία 
της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

Or. fr

Τροπολογία 67
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Πληροφορίες που κρίνονται 
εμπιστευτικές από μια αρμόδια αρχή, 
σύμφωνα με τους ενωσιακούς και εθνικούς 
κανόνες περί επιχειρηματικού απορρήτου, 
πρέπει να ανταλλάσσονται με την 
Επιτροπή και άλλες αρμόδιες αρχές μόνον 
εφόσον η ανταλλαγή αυτή είναι απολύτως 
αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας. Οι κοινοποιούμενες πληροφορίες 
πρέπει να περιορίζονται σε ό,τι είναι 
συναφές και αναλογικό προς τους σκοπούς 
της εν λόγω κοινοποίησης.

(38) Πληροφορίες που κρίνονται 
εμπιστευτικές από μια αρμόδια αρχή, 
σύμφωνα με τους ενωσιακούς και εθνικούς 
κανόνες περί επιχειρηματικού απορρήτου, 
πρέπει να ανταλλάσσονται με την 
Επιτροπή και άλλες αρμόδιες αρχές μόνον 
εφόσον η ανταλλαγή αυτή είναι απολύτως 
αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων ποινικών 
υποθέσεων. Οι κοινοποιούμενες 
πληροφορίες πρέπει να περιορίζονται σε 
ό,τι είναι συναφές και αναλογικό προς τους 
σκοπούς της εν λόγω κοινοποίησης.

Or. fr

Τροπολογία 68
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Για την ανταλλαγή πληροφοριών 
σχετικά με κινδύνους και συμβάντα εντός 
του δικτύου συνεργασίας και για τη 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την 
κοινοποίηση συμβάντων στις εθνικές 
αρμόδιες αρχές ενδέχεται να απαιτηθεί 

(39) Για την ανταλλαγή πληροφοριών 
σχετικά με κινδύνους και συμβάντα εντός 
του δικτύου συνεργασίας και για τη 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την 
κοινοποίηση συμβάντων στις εθνικές 
αρμόδιες αρχές ενδέχεται να απαιτηθεί 
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επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Η εν λόγω επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι 
αναγκαία για την επίτευξη των στόχων 
δημοσίου συμφέροντος που επιδιώκονται 
με την παρούσα οδηγία και, κατά 
συνέπεια, είναι δικαιολογημένη σύμφωνα 
με το άρθρο 7 της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Δεν 
αποτελεί - σε σχέση με τους εν λόγω 
θεμιτούς σκοπούς - υπέρμετρη και 
απαράδεκτη παρέμβαση που θίγει αυτή 
καθεαυτήν την ουσία του δικαιώματος
για προστασία των προσωπικών 
δεδομένων που διασφαλίζεται με το άρθρο 
8 του Χάρτη των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων. Κατά την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
30ής Μαΐου 2001 για την πρόσβαση του 
κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής εφαρμόζεται ανάλογα με την 
περίπτωση. Όταν τα δεδομένα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία από τα 
όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, 
η επεξεργασία αυτή προς τον σκοπό 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας πρέπει 
να συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και 
τους οργανισμούς της Κοινότητας και 
σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών.

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Εάν η εν λόγω επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι 
αναγκαία για την επίτευξη των στόχων 
δημοσίου συμφέροντος που επιδιώκονται 
με την παρούσα οδηγία, μπορεί να είναι 
δικαιολογημένη σύμφωνα με το άρθρο 7 
της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Εντούτοις, δεν 
απαλλάσσει τις αρμόδιες αρχές από την 
υποχρέωση να μεριμνούν ώστε η 
παρέμβαση να είναι αναλογική και να μην 
θίγει το δικαίωμα για προστασία των 
προσωπικών δεδομένων που διασφαλίζεται 
με το άρθρο 8 του Χάρτη των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων. Κατά την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
30ής Μαΐου 2001 για την πρόσβαση του 
κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής εφαρμόζεται ανάλογα με την 
περίπτωση. Όταν τα δεδομένα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία από τα 
όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, 
η επεξεργασία αυτή προς τον σκοπό 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας πρέπει 
να συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και 
τους οργανισμούς της Κοινότητας και 
σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών.

__________________ __________________
31 ΕΕ L 145 της 31.05.2001, σ. 43. 31 ΕΕ L 145 της 31.05.2001, σ. 43.

Or. fr

Τροπολογία 69
Josef Weidenholzer
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41α) Λαμβάνοντας υπόψη ότι για όλα τα 
μέτρα πρέπει να εξασφαλίζεται δέουσα 
προστασία των βασικών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, ιδίως εκείνων που 
περιέχονται στην ΕΣΑΔ (άρθρο 8, 
ιδιωτική ζωή), και ότι πρέπει να 
διασφαλίζεται η τήρηση της «αρχής της 
αναλογικότητας».

Or. de

Τροπολογία 70
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) θεσπίζει απαιτήσεις ασφάλειας για τις 
επιχειρήσεις και για τη δημόσια διοίκηση.

Or. fr

Τροπολογία 71
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει επίσης την 
οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της 

5. Η παρούσα οδηγία συμμορφώνεται 
πλήρως με την οδηγία 95/46/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, 
για την προστασία των φυσικών 
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επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών33 και 
την οδηγία (ΕΚ) αριθ. 2002/58 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, 
σχετικά με την επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα 
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς 
και τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών34.

προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών33 και την οδηγία (ΕΚ) αριθ. 2002/58 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, 
σχετικά με την επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα 
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς 
και τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών34.

__________________ __________________
33 ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31. 33 ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
34 SEC(2012) 72 τελικό. 34 SEC(2012) 72 τελικό.

Or. fr

Τροπολογία 72
Ágnes Hankiss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη δεν εμποδίζονται να 
θεσπίζουν ή να διατηρούν διατάξεις με τις 
οποίες εξασφαλίζεται υψηλότερο επίπεδο 
ασφάλειας, με την επιφύλαξη των 
υποχρεώσεων που υπέχουν βάσει του 
ενωσιακού δικαίου. Ωστόσο, κατά τη 
μεταφορά των διατάξεων του κεφαλαίου 
IV στο εθνικό δίκαιο, τα κράτη μέλη δεν 
διατηρούν ούτε θεσπίζουν εθνικές 
διατάξεις που αποκλίνουν ή αντίκεινται 
σε εκείνες που προβλέπονται στο εν λόγω 
κεφάλαιο.
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Or. en

Τροπολογία 73
Csaba Sógor

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη δεν εμποδίζονται να 
θεσπίζουν ή να διατηρούν διατάξεις με τις 
οποίες εξασφαλίζεται υψηλότερο επίπεδο 
ασφάλειας, με την επιφύλαξη των 
υποχρεώσεων που υπέχουν βάσει του 
ενωσιακού δικαίου· ωστόσο, οι εν λόγω 
διατάξεις πρέπει να συμμορφώνονται με 
τις ελάχιστες κοινές απαιτήσεις που 
εφαρμόζονται στην περίπτωση αυτή 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας.

Or. hu

Τροπολογία 74
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ηλεκτρονικά δεδομένα αποθηκευμένα, 
επεξεργασμένα, ανακτημένα ή 
μεταδιδόμενα μέσω των στοιχείων του 
σημείου (α) και (β) παραπάνω για τους 
σκοπούς της λειτουργία, χρήσης, 
προστασίας και συντήρησής τους.

γ) ηλεκτρονικά δεδομένα αποθηκευμένα, 
επεξεργασμένα, ανακτημένα ή 
μεταδιδόμενα μέσω των στοιχείων του 
σημείου (α) και (β) παραπάνω για τους 
σκοπούς της λειτουργίας και της χρήσης 
τους.

Or. de

Τροπολογία 75
Marie-Christine Vergiat
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) «ασφάλεια»: η ικανότητα ενός 
συστήματος δικτύων και πληροφοριών να 
ανθίσταται, με δεδομένο επίπεδο 
εμπιστοσύνης, σε ατυχήματα ή 
κακόβουλες ενέργειες που θέτουν σε 
κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, την 
αυθεντικότητα, την ακεραιότητα και την 
εμπιστευτικότητα αποθηκευμένων ή 
μεταδιδόμενων δεδομένων ή και τις 
συναφείς υπηρεσίες που προσφέρονται ή 
είναι προσβάσιμες μέσω του εν λόγω 
συστήματος δικτύων και πληροφοριών·

(2) «ασφάλεια»: η ικανότητα ενός 
συστήματος δικτύων και πληροφοριών να 
ανθίσταται σε ατυχήματα ή κακόβουλες 
ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο τη 
διαθεσιμότητα, την αυθεντικότητα, την 
ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα 
αποθηκευμένων ή μεταδιδόμενων 
δεδομένων ή και τις συναφείς υπηρεσίες 
που προσφέρονται ή είναι προσβάσιμες 
μέσω του εν λόγω συστήματος δικτύων και 
πληροφοριών·

Or. fr

Τροπολογία 76
Nils Torvalds

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) «σχέδιο συνεργασίας για την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών (NIS)»: σχέδιο 
στο οποίο καθορίζεται το πλαίσιο των 
οργανωτικών ρόλων, αρμοδιοτήτων και 
διαδικασιών για τη διατήρηση ή την 
αποκατάσταση της λειτουργίας δικτύων 
και συστημάτων πληροφοριών, σε 
περίπτωση κινδύνου ή συμβάντος που τα 
επηρεάζουν·

(6) «σχέδιο συνεργασίας για την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών (NIS)»: σχέδιο 
στο οποίο καθορίζεται ένα ενδεικτικό
πλαίσιο των οργανωτικών ρόλων, 
αρμοδιοτήτων και διαδικασιών για τη 
διατήρηση ή την αποκατάσταση της 
λειτουργίας δικτύων και συστημάτων 
πληροφοριών, σε περίπτωση κινδύνου ή 
συμβάντος που τα επηρεάζουν·

Or. en

Τροπολογία 77
Marie-Christine Vergiat
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 8 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) «φορέας της αγοράς»: (8) «επιχειρήσεις»:

Or. fr

Τροπολογία 78
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 8 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 79
Ágnes Hankiss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 8 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 80
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 8 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 81
Ágnes Hankiss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) «πληροφορίες για την απειλή»: οι 
πληροφορίες που περιγράφουν μια 
επίθεση η οποία οδηγεί σε συμβάν ή στην
απόπειρα πρόκλησης συμβάντος και 
περιλαμβάνουν στοιχεία ανίχνευσης της 
εισβολής στον κυβερνοχώρο (cyber attack 
signatures)·

Or. en

Τροπολογία 82
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει εθνική 
στρατηγική ΑΔΠ που καθορίζει τους 
στρατηγικούς στόχους και συγκεκριμένα 
μέτρα, πολιτικής και ρυθμιστικά, για να 
επιτευχθεί και να διατηρηθεί υψηλό 
επίπεδο ασφάλειας δικτύων και 
πληροφοριών. Η εθνική στρατηγική για 
την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών 
αφορά ιδίως τα ακόλουθα θέματα:

(1) Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει εθνική 
στρατηγική ΑΔΠ που καθορίζει τους 
στρατηγικούς στόχους και συγκεκριμένα 
μέτρα πολιτικής για να επιτευχθεί και να 
διατηρηθεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας 
δικτύων και πληροφοριών. Η εθνική 
στρατηγική για την ασφάλεια δικτύων και 
πληροφοριών αφορά ιδίως τα ακόλουθα 
θέματα:

Or. de

Τροπολογία 83
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το πλαίσιο διακυβέρνησης για την 
επίτευξη των στόχων και των 
προτεραιοτήτων της στρατηγικής, 
συμπεριλαμβανομένου σαφούς ορισμού 
των ρόλων και αρμοδιοτήτων των 
κυβερνητικών φορέων και των λοιπών
σχετικών φορέων ·

β) το πλαίσιο διακυβέρνησης για την 
επίτευξη των στόχων και των 
προτεραιοτήτων της στρατηγικής, 
συμπεριλαμβανομένου σαφούς ορισμού 
των ρόλων και αρμοδιοτήτων των 
κυβερνητικών φορέων και σχετικών 
φορέων·

Or. de

Τροπολογία 84
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) προσδιορισμό των γενικών μέτρων 
ετοιμότητας, απόκρισης και 
αποκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων 

γ) προσδιορισμό των γενικών μέτρων 
ετοιμότητας, απόκρισης και 
αποκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων 
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των μηχανισμών συνεργασίας μεταξύ του 
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα·

των μηχανισμών συνεργασίας μεταξύ του 
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα καθώς 
και μεταξύ του δημόσιου και του τρίτου 
τομέα·

Or. fi

Τροπολογία 85
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) πλαίσιο διαχείρισης του κινδύνου που 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τακτική 
εκτίμηση του κινδύνου για να 
προσδιοριστούν κίνδυνοι και να εκτιμηθεί 
ο αντίκτυπος ενδεχόμενων συμβάντων, 
καθώς και μέτρα για τη διαφύλαξη της 
ασφάλειας και της ακεραιότητας των 
πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της 
έγκαιρης προειδοποίησης·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο εκτίμησης δεν επαρκεί και δεν περιλαμβάνει άλλα μέτρα που είναι αναγκαία για τη 
διαχείριση του κινδύνου όσον αφορά την ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών. Ο 
Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) συνιστά τη θέσπιση ενός πλαισίου 
διαχείρισης του κινδύνου, το οποίο θα περιλαμβάνει εκτίμηση του κινδύνου.

Τροπολογία 86
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η εθνική στρατηγική για την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών και το εθνικό 
σχέδιο συνεργασίας για την ΑΔΠ 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή εντός ενός 

(3) Η εθνική στρατηγική για την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών και το εθνικό 
σχέδιο συνεργασίας για την ΑΔΠ 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή, στην 



AM\1006685EL.doc 43/60 PE521.696v01-00

EL

μηνός από την έγκρισή τους. αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και στον Ευρωπαίο Επόπτη 
Προστασίας Δεδομένων εντός ενός μηνός 
από την έγκρισή τους.

Or. de

Τροπολογία 87
Csaba Sógor

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(3) Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει εθνική 
στρατηγική ΑΔΠ εντός 12 μηνών από την 
έγκριση και δημοσίευση της παρούσας 
οδηγίας. Η εθνική στρατηγική για την 
ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών και το 
εθνικό σχέδιο συνεργασίας για την ΑΔΠ 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή εντός ενός 
μηνός από την έγκρισή τους.

Or. hu

Αιτιολόγηση

Εάν δεν οριστεί προθεσμία για τη θέσπιση των εθνικών στρατηγικών ενδέχεται να σημειωθούν 
σημαντικές καθυστερήσεις, γεγονός που θα έχει αρνητικές επιπτώσεις ειδικά όσον αφορά τα 
δίκτυα. Ενώ οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας πρέπει, βάσει του άρθρου 21, να μεταφερθούν 
στις εθνικές νομοθεσίες εντός 18 μηνών από την έγκρισή τους, οι εθνικές στρατηγικές μπορούν 
να εγκρίνονται μόνο την τελευταία στιγμή, κάτι το οποίο επιφέρει καθυστερήσεις σε άλλα 
επίπεδα. Ως εκ τούτου, η παρούσα τροπολογία προτείνει 12μηνη προθεσμία για τη θέσπιση 
εθνικής στρατηγικής.

Τροπολογία 88
Csaba Sógor

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Η Επιτροπή συνοψίζει τις 
στρατηγικές ΑΔΠ των κρατών μελών και 
τις διαβιβάζει με οργανωμένη μορφή σε 
όλα τα κράτη μέλη.

Or. hu

Αιτιολόγηση

Θα είναι χρήσιμο να μελετήσουν τα κράτη μέλη τα σχέδια των υπόλοιπων κρατών μελών. Με 
τον τρόπο αυτόν θα βοηθηθούν ως προς τον προσδιορισμό των προσεγγίσεών τους, ενώ 
ενδέχεται επιπλέον να προκύψουν ευκαιρίες για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Τροπολογία 89
Csaba Sógor

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Εντός έξι μηνών από την έγκριση 
της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή 
συντάσσει οδηγό σχετικά με τη δομή της 
στρατηγικής ΑΔΠ, στόχος του οποίου 
είναι η παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη 
ώστε να καταρτίσουν και εγκρίνουν 
έγγραφα με την ίδια περίπου δομή.

Or. hu

Αιτιολόγηση

Οι εργασίες οργάνωσης και σύνοψης σε ενωσιακό επίπεδο μπορούν να γίνουν 
αποτελεσματικότερες εάν τα 28 έγγραφα των κρατών μελών ακολουθούν μια συγκεκριμένη 
γενική δομή. Παρά τον μη δεσμευτικό χαρακτήρα του οδηγού της Επιτροπής, τα κράτη μέλη θα 
ενθαρρυνθούν να εφαρμόσουν το προτεινόμενο μοντέλο/δομή κατά την κατάρτιση των εθνικών 
τους στρατηγικών.

Τροπολογία 90
Josef Weidenholzer
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι αρμόδιες αρχές πραγματοποιούν 
διαβουλεύσεις και συνεργάζονται, κατά 
περίπτωση, με τις σχετικές εθνικές αρχές 
επιβολής του νόμου και με τις αρχές 
προστασίας των δεδομένων.

5. Οι αρμόδιες αρχές πραγματοποιούν 
διαβουλεύσεις και συνεργάζονται στενά με 
τις αρμόδιες εθνικές αρχές επιβολής του 
νόμου και με τις αρμόδιες εθνικές αρχές 
προστασίας των δεδομένων.

Or. de

Τροπολογία 91
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι αρμόδιες αρχές πραγματοποιούν 
διαβουλεύσεις και συνεργάζονται, κατά 
περίπτωση, με τις σχετικές εθνικές αρχές 
επιβολής του νόμου και με τις αρχές 
προστασίας των δεδομένων.

5. Οι αρμόδιες αρχές πραγματοποιούν 
διαβουλεύσεις με τις σχετικές εθνικές 
αρχές επιβολής του νόμου και με τις αρχές 
προστασίας των δεδομένων στις 
περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο και, 
λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της 
αναλογικότητας, συνεργάζονται, κατά 
περίπτωση, με αυτές.

Or. fr

Τροπολογία 92
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές ενημερώνουν σε κάθε 
περίπτωση τις αρμόδιες εθνικές αρχές 
επιβολής του νόμου και τις αρχές 
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προστασίας των δεδομένων όταν υπάρχει 
υποψία ότι εθνική αρχή κράτους μέλους ή 
τρίτης χώρας:
- αποτελεί το σημείο προέλευσης 
κοινοποιηθέντος συμβάντος·
- αποτελεί το σημείο προέλευσης πιθανού 
συμβάντος, όπως προκύπτει βάσει υλικού 
που έχουν δημοσιεύσει καταγγέλλοντες, 
αξιόπιστη δημόσια πηγή, ή βάσει 
πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί 
εμπιστευτικά στην αρμόδια αρχή.

Or. en

Τροπολογία 93
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
κοινοποιήσεις προς τις εθνικές αρχές 
επιβολής του νόμου βάσει της 
παραγράφου 5α (νέα) θα οδηγούν 
αυτομάτως σε έκδοση εντολής του 
Κέντρου για τα εγκλήματα στον 
κυβερνοχώρο της Ευρωπόλ για τη 
διερεύνηση του συμβάντος, με την 
επιφύλαξη της αρμοδιότητας των κρατών 
μελών να διερευνήσουν το συμβάν.

Or. en

Τροπολογία 94
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην 
Επιτροπή, χωρίς καθυστέρηση, τον 
διορισμό της αρμόδιας αρχής και τα 
καθήκοντά της, καθώς και κάθε 
μεταγενέστερη σχετική τροποποίηση. 
Κάθε κράτος μέλος δημοσιεύει τον 
διορισμό της αρμόδιας αρχής.

6. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην 
Επιτροπή, στην αρμόδια επιτροπή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στον 
Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων χωρίς καθυστέρηση, τον 
διορισμό της αρμόδιας αρχής και τα 
καθήκοντά της, καθώς και κάθε 
μεταγενέστερη σχετική τροποποίηση. 
Κάθε κράτος μέλος δημοσιεύει χωρίς 
καθυστέρηση τον διορισμό της αρμόδιας 
αρχής.

Or. de

Τροπολογία 95
Csaba Sógor

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Η αρμόδια αρχή υποβάλλει στον 
αρμόδιο υπουργό/υφυπουργό του 
εκάστοτε κράτους μέλους ετήσια έκθεση 
σχετικά με τις ετήσιες δραστηριότητές 
της και τον βαθμό στον οποίο κατέστη 
δυνατή η εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
που απορρέουν από την παρούσα οδηγία. 
Στην εν λόγω ετήσια έκθεση 
επισυνάπτεται και χρηματοοικονομικός 
λογαριασμός. 

Or. hu

Αιτιολόγηση

Μια ελάχιστη απαίτηση όσον αφορά τη δημιουργία οποιουδήποτε φορέα είναι να προβλέπεται 
στη συναφή νομοθετική πράξη η υποχρέωση προσκόμισης λογιστικών στοιχείων καθώς και η 
υποχρέωση λογοδοσίας των φορέων, κάτι το οποίο στην παρούσα περίπτωση μπορεί να 
πραγματοποιηθεί υπό τη μορφή ετήσιας έκθεσης.
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Τροπολογία 96
Ágnes Hankiss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει 
κατάσταση Ομάδα αντιμετώπισης 
έκτακτων αναγκών στην πληροφορική 
(εφεξής: «CERT») που είναι υπεύθυνη για 
τον χειρισμό συμβάντων και κινδύνων 
σύμφωνα με επακριβώς καθορισμένη 
διαδικασία, η οποία πρέπει να 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στο σημείο (1) του 
παραρτήματος Ι. Η CERT μπορεί να 
ιδρυθεί εντός της αρμόδιας αρχής.

1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει 
τουλάχιστον μία Ομάδα αντιμετώπισης 
έκτακτων αναγκών στην πληροφορική 
(εφεξής: «CERT») που είναι υπεύθυνη για 
τον χειρισμό συμβάντων και κινδύνων 
σύμφωνα με επακριβώς καθορισμένη 
διαδικασία, η οποία πρέπει να 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στο σημείο (1) του 
παραρτήματος Ι. Η CERT μπορεί να 
ιδρυθεί εντός της αρμόδιας αρχής.

Or. en

Τροπολογία 97
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει 
κατάσταση Ομάδα αντιμετώπισης 
έκτακτων αναγκών στην πληροφορική 
(εφεξής: «CERT») που είναι υπεύθυνη για 
τον χειρισμό συμβάντων και κινδύνων 
σύμφωνα με επακριβώς καθορισμένη 
διαδικασία, η οποία πρέπει να 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στο σημείο (1) του 
παραρτήματος Ι. Η CERT μπορεί να 
ιδρυθεί εντός της αρμόδιας αρχής.

1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει Ομάδα 
αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην 
πληροφορική (εφεξής: «CERT») που είναι 
υπεύθυνη για τον χειρισμό συμβάντων και 
κινδύνων σύμφωνα με επακριβώς 
καθορισμένη διαδικασία, η οποία πρέπει 
να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στο σημείο (1) του 
παραρτήματος Ι. Η CERT ιδρύεται εντός 
της αρμόδιας αρχής.

Or. de
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Τροπολογία 98
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή σχετικά με τους πόρους και την 
εντολή, καθώς και με τη διαδικασία 
αντιμετώπισης συμβάντων των ομάδων 
CERT.

4. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή, τον Ευρωπαίο Επόπτη 
Προστασίας Δεδομένων καθώς και το 
κοινό σχετικά με τους πόρους και την 
εντολή, καθώς και με τη διαδικασία 
αντιμετώπισης συμβάντων των ομάδων 
CERT.

Or. de

Τροπολογία 99
Ágnes Hankiss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Στο πλαίσιο του δικτύου συνεργασίας 
βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία η 
Επιτροπή με τις αρμόδιες αρχές. Εφόσον 
ζητηθεί, ο ευρωπαϊκός οργανισμός 
ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών 
(«ENISA») επικουρεί το δίκτυο 
συνεργασίας παρέχοντας τεχνολογικά 
ουδέτερες κατευθυντήριες γραμμές σε 
συνδυασμό με κατάλληλα μέτρα τόσο για 
τον δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό 
τομέα.

Or. en

Τροπολογία 100
Josef Weidenholzer
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 101
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) εξετάζουν και αξιολογούν από κοινού, 
κατόπιν αιτήματος ενός κράτους μέλους,
της Επιτροπής ή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, μία ή περισσότερες εθνικές 
στρατηγικές ΑΔΠ και εθνικά σχέδια 
συνεργασίας ΑΔΠ που αναφέρονται στο 
άρθρο 5, εντός του πεδίου εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας.

Or. de

Τροπολογία 102
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) εξετάζουν και αξιολογούν από κοινού, 
έπειτα από αίτηση κράτους μέλους ή της 
Επιτροπής, την αποτελεσματικότητα των 
CERT, ιδίως όταν πραγματοποιούνται 

ε) εξετάζουν και αξιολογούν από κοινού, 
έπειτα από αίτηση κράτους μέλους, της 
Επιτροπής ή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, την αποτελεσματικότητα 
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ασκήσεις σχετικά με την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών (ΑΔΠ ) σε 
επίπεδο Ένωσης·

των CERT, ιδίως όταν πραγματοποιούνται 
ασκήσεις σχετικά με την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών (ΑΔΠ) σε 
επίπεδο Ένωσης·

Or. de

Τροπολογία 103
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

στ) συνεργάζονται και ανταλλάσσουν 
πληροφορίες για σχετικά θέματα με το 
ευρωπαϊκό κέντρο ηλεκτρονικού 
εγκλήματος της Ευρωπόλ, τον Ευρωπαίο 
Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και τις 
εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων.

Or. de

Τροπολογία 104
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

η) διοργανώνουν τακτικές αξιολογήσεις 
από ομοτίμους σχετικά με τις ικανότητες,
την ετοιμότητά τους, καθώς και την 
τήρηση των κανόνων περί προστασίας 
των δεδομένων·

Or. de
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Τροπολογία 105
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) διοργανώνουν σε ενωσιακό επίπεδο 
ασκήσεις σχετικά με την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών και, κατά 
περίπτωση, συμμετέχουν σε διεθνείς 
ασκήσεις σχετικά με την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών.

θ) διοργανώνουν σε ενωσιακό επίπεδο 
ασκήσεις σχετικά με την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών και 
συμμετέχουν σε διεθνείς ασκήσεις σχετικά 
με την ασφάλεια δικτύων και 
πληροφοριών.

Or. de

Τροπολογία 106
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) διοργανώνουν σε ενωσιακό επίπεδο 
ασκήσεις σχετικά με την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών και, κατά 
περίπτωση, συμμετέχουν σε διεθνείς 
ασκήσεις σχετικά με την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών.

θ) διοργανώνουν σε ενωσιακό επίπεδο 
ασκήσεις σχετικά με την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών και, κατά 
περίπτωση, συμμετέχουν σε διεθνείς 
ασκήσεις σχετικά με την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών, υπό τον όρο ότι 
τα οικεία κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
προστασία των δεδομένων των 
ευρωπαίων πολιτών.

Or. fr

Τροπολογία 107
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
κοινοποιούνται μόνο στους αποδέκτες 
που έχουν λάβει άδεια για την 
επεξεργασία τους με σκοπό την ορθή 
άσκηση των καθηκόντων τους. 
Κοινοποιούνται μόνο τα δεδομένα που 
είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των εν 
λόγω καθηκόντων, τηρουμένου του 
ευρωπαϊκού δικαίου στον εν λόγω τομέα. 
Εξασφαλίζεται η συμμόρφωση προς την 
αρχή του περιορισμού του σκοπού. Η 
χρονική περίοδος διατήρησης των εν 
λόγω δεδομένων δεν υπερβαίνει τους έξι 
μήνες και μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.

Or. fr

Τροπολογία 108
Ágnes Hankiss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 109
Josef Weidenholzer
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Σε περίπτωση που κίνδυνος ή συμβάν 
που είναι αντικείμενο έγκαιρης 
προειδοποίησης έχει ποινικό χαρακτήρα, 
οι αρμόδιες αρχές ή η Επιτροπή 
ενημερώνουν το ευρωπαϊκό κέντρο 
ηλεκτρονικού εγκλήματος της Ευρωπόλ.

Or. de

Τροπολογία 110
Ágnes Hankiss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 - παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Συγκεκριμένες πληροφορίες που 
αφορούν απειλές στον κυβερνοχώρο για 
εθνικές υποδομές ζωτικής σημασίας 
κοινοποιούνται σε προσωπικό 
συγκεκριμένων εγκαταστάσεων του 
ιδιωτικού τομέα που διαθέτει έγκριση 
ασφάλειας.

Or. en

Τροπολογία 111
Nils Torvalds

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– καθορισμό του μορφότυπου και των 
διαδικασιών για τη συλλογή και την 
ανταλλαγή, από τις αρμόδιες αρχές, 
συμβατών και συγκρίσιμων πληροφοριών 
σχετικά με κινδύνους και συμβάντα,

– ενδεικτικό καθορισμό του μορφότυπου 
και των διαδικασιών για τη συλλογή και 
την ανταλλαγή, από τις αρμόδιες αρχές, 
συμβατών και συγκρίσιμων πληροφοριών 
σχετικά με κινδύνους και συμβάντα,
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Or. en

Τροπολογία 112
Nils Torvalds

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– καθορισμό των διαδικασιών και των
κριτηρίων για την αξιολόγηση, από το 
δίκτυο συνεργασίας, των κινδύνων και 
συμβάντων.

– καθορισμό των κριτηρίων για την 
αξιολόγηση, από το δίκτυο συνεργασίας, 
των κινδύνων και συμβάντων.

Or. en

Τροπολογία 113
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Με την επιφύλαξη της δυνατότητας του 
δικτύου συνεργασίας, η Ένωση μπορεί να 
συνάπτει διεθνείς συμφωνίες με τρίτες 
χώρες ή διεθνείς οργανισμούς που 
επιτρέπει και οργανώνει τη συμμετοχή 
τους σε ορισμένες δραστηριότητες του 
δικτύου συνεργασίας. Στις εν λόγω 
συμφωνίες πρέπει να διασφαλίζεται 
υψηλό επίπεδο προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
κυκλοφορούν στο δίκτυο συνεργασίας.

Or. de

Τροπολογία 114
Marie-Christine Vergiat
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Με την επιφύλαξη της δυνατότητας για το 
δίκτυο συνεργασίας να έχει άτυπη διεθνή 
συνεργασία, η Ένωση μπορεί να συνάπτει 
διεθνείς συμφωνίες με τρίτες χώρες ή 
διεθνείς οργανισμούς που επιτρέπει και 
οργανώνει τη συμμετοχή τους σε 
ορισμένες δραστηριότητες του δικτύου 
συνεργασίας. Η εν λόγω συμφωνία μπορεί 
να συναφθεί μόνο με κράτη μέλη που 
παρέχουν επίπεδο προστασίας των 
δεδομένων των πολιτών τους συγκρίσιμο 
με εκείνο της Ένωσης και παρέχουν 
στους ευρωπαίους πολίτες τη δυνατότητα 
να υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους 
στην επικράτειά τους. Σε αντίθετη 
περίπτωση, μπορεί να ενταχθεί μόνο στο 
πλαίσιο της άτυπης συνεργασίας.

Or. fr

Τροπολογία 115
Nils Torvalds

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
δημόσια διοίκηση και οι φορείς της αγοράς 
λαμβάνουν κατάλληλα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα για τη διαχείριση των 
κινδύνων όσον αφορά την ασφάλεια των 
δικτύων και των συστημάτων 
πληροφοριών που ελέγχουν και 
χρησιμοποιούν στην επιχειρησιακή 
λειτουργία τους. Λαμβανομένων υπόψη 
των πλέον πρόσφατων τεχνικών 
δυνατοτήτων, τα μέτρα αυτά εγγυώνται 
επίπεδο ασφάλειας ανάλογο προς τους 

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

παρουσιαζόμενους κινδύνους. Ιδιαιτέρως, 
λαμβάνονται μέτρα για την αποτροπή και 
ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου από 
συμβάντα που επηρεάζουν το οικείο 
δίκτυο και σύστημα πληροφοριών ως προς 
τις βασικές υπηρεσίες που παρέχουν, 
εξασφαλίζοντας επομένως τη συνέχεια της 
παροχής υπηρεσιών που στηρίζονται σε 
αυτά τα δίκτυα και τα συστήματα 
πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 116
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de
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Τροπολογία 117
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 118
Christian Ehler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
δημόσια διοίκηση και οι φορείς της αγοράς 
λαμβάνουν κατάλληλα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα για τη διαχείριση των 
κινδύνων όσον αφορά την ασφάλεια των 
δικτύων και των συστημάτων 
πληροφοριών που ελέγχουν και 

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

πληροφοριών που ελέγχουν και 
χρησιμοποιούν στην επιχειρησιακή 
λειτουργία τους. Λαμβανομένων υπόψη 
των πλέον πρόσφατων τεχνικών 
δυνατοτήτων, τα μέτρα αυτά εγγυώνται 
επίπεδο ασφάλειας ανάλογο προς τους 
παρουσιαζόμενους κινδύνους. Ιδιαιτέρως, 
λαμβάνονται μέτρα για την αποτροπή και 
ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου από 
συμβάντα που επηρεάζουν το οικείο 
δίκτυο και σύστημα πληροφοριών ως προς 
τις βασικές υπηρεσίες που παρέχουν, 
εξασφαλίζοντας επομένως τη συνέχεια της 
παροχής υπηρεσιών που στηρίζονται σε 
αυτά τα δίκτυα και τα συστήματα 
πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 119
Ágnes Hankiss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
δημόσιες διοικήσεις και οι φορείς της 
αγοράς κοινοποιούν στην αρμόδια αρχή 
συμβάντα με σημαντικό αντίκτυπο στην 
ασφάλεια των βασικών υπηρεσιών που 
παρέχουν.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
δημόσιες διοικήσεις και οι φορείς της 
αγοράς κοινοποιούν στην αρμόδια αρχή 
τόσο συμβάντα όσο και πληροφορίες για 
απειλές που έχουν αντίκτυπο στην 
ασφάλεια των βασικών υπηρεσιών που 
παρέχουν.

Or. en

Τροπολογία 120
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο α (νέο)
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Τροπολογία

α) Παρά τις ρήτρες αποποίησης ευθύνης 
που περιέχει η συμφωνία χρήσης, οι 
κατασκευαστές εμπορικού λογισμικού 
φέρουν την ευθύνη σε περίπτωση βαριάς 
αμέλειας όσον αφορά την ασφάλεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στη συμφωνία χρήσης οι κατασκευαστές εμπορικού λογισμικού αποποιούνται κάθε ευθύνη που 
μπορεί να προκύψει λόγω ανεπαρκούς ασφάλειας και προγραμματισμού χαμηλότερης 
ποιότητας. Προκειμένου να παροτρυνθούν οι κατασκευαστές λογισμικού να επενδύσουν σε 
μέτρα ασφάλειας, απαιτείται αλλαγή νοοτροπίας. Αυτή η νοοτροπία μπορεί να αλλάξει μόνο εάν 
οι κατασκευαστές λογισμικού φέρουν την ευθύνη για οποιαδήποτε ανεπάρκεια διαπιστώνεται 
όσον αφορά την ασφάλεια.


