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Τροπολογία 19
Ioan Enciu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. ro

Τροπολογία 20
Δημήτριος Δρούτσας

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. el

Τροπολογία 21
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ο Οργανισμός 
μπορεί να ανταποκρίνεται στις εν λόγω 
ανάγκες αναπτύσσοντας και διατηρώντας 
ένα υψηλό επίπεδο εμπειρογνωσίας και
βοηθώντας τα κράτη μέλη, την Επιτροπή 
και, κατά συνέπεια, τον επιχειρηματικό 
κλάδο με στόχο να τους συμπαρασταθεί 
για να ανταποκρίνονται στις νομικές και 
ρυθμιστικές απαιτήσεις της ασφάλειας 
δικτύων και πληροφοριών και να 
προσδιορίζουν θέματα ασφάλειας 
δικτύων και πληροφοριών των οποίων 
και να επιλαμβάνονται , συμβάλλοντας 
έτσι στην ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς.

Or. lt

Τροπολογία 22
Ioan Enciu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. ro

Τροπολογία 23
Rolandas Paksas
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(8) Ο Οργανισμός πρέπει να εκτελεί τα 
καθήκοντα που του ανατίθενται από την 
ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης στο πεδίο 
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και, 
γενικά, να συμβάλλει σε ένα ενισχυμένο 
επίπεδο ασφάλειας των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, μεταξύ άλλων, παρέχοντας 
εμπειρογνωσία και συμβουλές και 
προωθώντας την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών. Πέραν τούτων ο Οργανισμός 
πρέπει να εδραιώνει κλίμα εμπιστοσύνης 
χάρις στην ανεξαρτησία του, την 
ποιότητα των συμβουλών που παρέχει και 
των πληροφοριών που διαδίδει και τη 
διαφάνεια των διαδικασιών του και 
μεθόδων λειτουργίας του.

Or. lt

Τροπολογία 24
Ioan Enciu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(11) Ο Οργανισμός πρέπει να συμβάλλει 
σε ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας δικτύων 
και πληροφοριών εντός της Ένωσης, σε 
μία καλύτερη προστασία της ιδιωτικής 
ζωής και των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και να διαπλάθει μια αντίληψη 
για την ασφάλεια δικτύων και 
πληροφοριών προς όφελος των πολιτών, 
των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και 
των οργανισμών του δημόσιου τομέα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, συμβάλλοντας έτσι 
στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς.
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Τροπολογία 25
Ioan Enciu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. ro
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Τροπολογία 26
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14 α) Ο Οργανισμός πρέπει να στηρίζει 
ένα Ευρωπαϊκό Φόρουμ των Κρατών 
Μελών (EFMS), το οποίο να αποσκοπεί 
στην προώθηση των διαβουλεύσεων και 
των ανταλλαγών όσον αφορά τις ορθές 
πολιτικές πρακτικές με σκοπό την από 
κοινού επιδίωξη πολιτικών στόχων και 
προτεραιοτήτων για την ασφάλεια και την 
ανθεκτικότητα της υποδομής των ΤΠΕ, 
και να διαδραματίζει περισσότερο ενεργό 
ρόλο στο έργο που επιτελεί το φόρουμ.

Or. lt

Τροπολογία 27
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

ανταλλαγή πληροφοριών, τις εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης και τα προγράμματα 
εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

Or. en

Τροπολογία 28
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23 α) Ο Οργανισμός πρέπει να βοηθεί τα 
κράτη μέλη και τους παρόχους υπηρεσιών 
να ανεβάζουν το γενικό επίπεδο των 
προτύπων ασφαλείας, ώστε όλοι οι χρήστες 
του Διαδικτύου να προβαίνουν στις 
απαραίτητες ενέργειες για να εξασφαλίζουν 
έκαστος τη δική του προσωπική ασφάλεια 
στον κυβερνοχώρο.

Or. lt

Τροπολογία 29
Ioan Enciu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

αρχών πρέπει να καταστούν μέλη του 
Οργανισμού με πλήρη δικαιώματα και να 
εκπροσωπούνται στη Μόνιμη Ομάδα 
Ενδιαφερομένων του Οργανισμού.

Or. ro

Τροπολογία 30
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 31
Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο Οργανισμός συνεπικουρεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη στην 
εκπλήρωση των νομικών και ρυθμιστικών 
απαιτήσεων της ισχύουσας και 
μελλοντικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σχετικά με την ασφάλεια δικτύων 
και πληροφοριών, συμβάλλοντας έτσι στην 
ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

1. Ο Οργανισμός επικουρεί την Επιτροπή, 
τα λοιπά θεσμικά όργανα της Ένωσης και 
τα κράτη μέλη στην εκπλήρωση των 
νομικών και ρυθμιστικών απαιτήσεων της 
ισχύουσας και μελλοντικής νομοθεσίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την 
ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, 
συμβάλλοντας έτσι στην ομαλή λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 32
Ioan Enciu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο Οργανισμός συνεπικουρεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη στην 
εκπλήρωση των νομικών και ρυθμιστικών 
απαιτήσεων της ισχύουσας και 
μελλοντικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σχετικά με την ασφάλεια δικτύων 
και πληροφοριών, συμβάλλοντας έτσι στην 
ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

1. Ο Οργανισμός επικουρεί την Επιτροπή, το 
Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
τα κράτη μέλη στην εκπλήρωση των νομικών 
και ρυθμιστικών απαιτήσεων της ισχύουσας 
και μελλοντικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σχετικά με την ασφάλεια δικτύων και 
πληροφοριών και με την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, συμβάλλοντας έτσι 
στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς.
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Τροπολογία 33
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο Οργανισμός συνεπικουρεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη στην 
εκπλήρωση των νομικών και ρυθμιστικών 
απαιτήσεων της ισχύουσας και 
μελλοντικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σχετικά με την ασφάλεια δικτύων 
και πληροφοριών, συμβάλλοντας έτσι στην 
ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

1. Ο Οργανισμός επικουρεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη στην εκπλήρωση των νομικών 
και ρυθμιστικών απαιτήσεων της ισχύουσας 
και μελλοντικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σχετικά με την ασφάλεια δικτύων και 
πληροφοριών, συμβάλλοντας έτσι στην 
ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και 
εξασφαλίζοντας υψίστου επιπέδου 
προστασία των δεδομένων εντός του χώρου 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.

Or. en

Τροπολογία 34
Ioan Enciu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) Επικουρεί την Επιτροπή, κατόπιν 
αιτήματός της ή με δική του πρωτοβουλία, 
στη χάραξη πολιτικής για την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών, παρέχοντας 
συμβουλές και γνωμοδοτήσεις, τεχνικές και 
κοινωνικοοικονομικές αναλύσεις, καθώς και 
προπαρασκευαστικό έργο για την εκπόνηση 
και επικαιροποίηση της νομοθεσίας της 
Ένωσης στο πεδίο της ασφάλειας δικτύων 
και πληροφοριών και της προστασίας της 
ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα ιδίως όσον αφορά 
τις πτυχές της επιγραμμικής επικοινωνίας·
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Τροπολογία 35
Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) Διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μελών και μεταξύ των κρατών μελών 
και των θεσμικών οργάνων της Ένωσης στις
προσπάθειές τους για την πρόληψη, τον
εντοπισμό και την αντιμετώπιση 
περιστατικών που αφορούν την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών οσάκις υπάρχει 
αντίκτυπος σε διασυνοριακή κλίμακα·

Or. en

Τροπολογία 36
Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(δ) Βάσει πληροφοριών που παρέχουν τα 
κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της 
Ένωσης σύμφωνα με τις ενωσιακές και τις 
εθνικές διατάξεις κατ’ εφαρμογή του 
δικαίου της Ένωσης, συντηρεί την
επίγνωση της πλέον πρόσφατης 
κατάστασης όσον αφορά την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών στην Ένωση 
προς όφελος των κρατών μελών και των 
θεσμικών οργάνων της Ένωσης·

Or. en
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Τροπολογία 37
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(ε) Στηρίζει τη συνεργασία μεταξύ των 
αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών στην 
Ευρώπη, ιδίως υποστηρίζοντας τις 
προσπάθειές τους να αναπτύξουν και να 
ανταλλάξουν ορθές πρακτικές και 
πρότυπα, επίσης προάγει και εξασφαλίζει 
την πλήρη ανεξαρτησία τους·

Or. en

Τροπολογία 38
Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(ε) Στηρίζει τη συνεργασία μεταξύ των
αρμοδίων δημοσίων οργανισμών και μεταξύ 
δημοσίων και ιδιωτικών ενδιαφερομένων 
κύκλων συμφερόντων στην Ένωση, μεταξύ 
άλλων, διευκολύνει τον διάλογο και τις 
προσπάθειες για ανάπτυξη και ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών, προωθεί την 
ανταλλαγή πληροφοριών και την 
ευαισθητοποίηση, διευκολύνει τον 
καθορισμό και την υιοθέτηση ευρωπαϊκών 
και διεθνών προτύπων για τη διαχείριση του 
κινδύνου και για την ασφάλεια των 
ηλεκτρονικών προϊόντων, δικτύων και 
υπηρεσιών·

Or. en
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Τροπολογία 39
Jan Philipp Albrecht, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) στηρίζει τις αρχές επιβολής του νόμου 
και τις δικαστικές αρχές, κατόπιν αιτήματός 
τους ή κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας, 
παρέχοντας εμπειρογνωμοσύνη στην 
καταπολέμηση του εγκλήματος στον 
κυβερνοχώρο και την αντιμετώπιση 
περιστατικών στον κυβερνοχώρο· ωστόσο ο 
Οργανισμός δεν κινεί συγκεκριμένες 
ποινικές έρευνες και δεν καλείται εν είδει 
τρέχουσας συνήθειας να παρέχει 
επιχειρησιακή βοήθεια στις αρχές επιβολής 
του νόμου και τις δικαστικές αρχές, βοήθεια 
όπως είναι οι διερευνήσεις εγκλήματος στον 
κυβερνοχώρο ή η διεξαγωγή 
εγκληματολογικής ανάλυσης μέσω 
υπολογιστή 

Or. en

Τροπολογία 40
Iliana Malinova Iotova

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) στηρίζει τις αρχές επιβολής του 
νόμου και τις δικαστικές αρχές, κατόπιν 
αιτήματός τους, παρέχοντας 
εμπειρογνωμοσύνη στην καταπολέμηση 
του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και 
την αντιμετώπιση περιστατικών στον 
κυβερνοχώρο·

Or. en
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Τροπολογία 41
Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(θ) βοηθεί τα θεσμικά όργανα και τους
φορείς της Ένωσης οι οποίοι έχουν συσταθεί 
βάσει του δικαίου της Ένωσης στις 
προσπάθειές τους να αναπτύξουν μέσα για 
την πρόληψη, τον εντοπισμό, την ανάλυση 
και την ικανότητα απόκρισης σε 
περιστατικά θεμάτων ασφάλειας δικτύων και 
πληροφοριών·

Or. en

Τροπολογία 42
Jan Philipp Albrecht, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
Ομάδες Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών 
στην Πληροφορική (CERT)
1. Ο Οργανισμός στηρίζει τις CERT των 
κρατών μελών σε επίπεδο των κρατών 
μελών και της Ένωσης, καθώς και τη 
δημιουργία και λειτουργία δικτύου CERT 
των κρατών μελών και της Ένωσης, όπου 
να περιλαμβάνονται τα μέλη της 
ευρωπαϊκής ομάδας κυβερνητικών CERT. 
Για να βοηθήσει να εξασφαλίζεται ότι 
εκάστη των CERT των κρατών μελών και 
της Ένωσης διαθέτει επαρκώς προηγμένες 
ικανότητες και ότι αυτές αντιστοιχούν στον 
μέγιστο δυνατό βαθμό στις ικανότητες των 
πλέον προηγμένων CERT, ο Οργανισμός 
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βοηθεί στη συγκριτική αξιολόγηση των 
ομάδων και προωθεί τον διάλογο και την 
ανταλλαγή πληροφοριών και βελτίστων 
πρακτικών μεταξύ των CERT και της 
ευρωπαϊκής ομάδας κυβερνητικών CERT. Ο 
Οργανισμός προωθεί και υποστηρίζει τη 
συνεργασία μεταξύ των CERT των σχετικών 
κρατών μελών και της Ένωσης στην 
περίπτωση περιστατικών στα οποία 
εμπλέκονται ή δυνάμει εμπλέκονται πλείονες 
της μιας ομάδες .
2. Ο Οργανισμός διευκολύνει τις επαφές και 
τις ανταλλαγές πληροφοριών και βελτίστων 
πρακτικών με την ομάδα του σχετικού 
κράτους και άλλες CERT, ομάδες και φόρα 
σε τρίτα κράτη.
3. Ο Οργανισμός λειτουργεί ως ο φορέας 
συντονισμού των CERT της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 43
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 44
Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – πρώτο εδάφιο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έδρα του Οργανισμού πληροί τις εξής 
απαιτήσεις:
(α) βρίσκεται σε ενιαίο κτήριο αφιερωμένο 
αποκλειστικά στις ανάγκες του Οργανισμού, 
το οποίο πρέπει να ανήκει στον ίδιο ή να 
μισθώνεται από αυτόν·
(β) εξασφαλίζει υψίστου επιπέδου φυσική 
ασφάλεια και ασφάλεια δεδομένων·
(γ) αποτελεί την πλέον αποτελεσματική από 
πλευράς κόστους λύση.

Or. en

Τροπολογία 45
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. lt


