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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 
δημόσιας και ιδιωτικής ζωής στην Ευρώπη. 

Λόγω της σημασίας της ασφάλειας των δικτύων και των πληροφοριών, λαμβάνοντας υπόψη 
την αποκτηθείσα εμπειρία και τις εντεινόμενες διασυνοριακές προκλήσεις στο τομέα αυτό, 
πρέπει να διευρυνθεί η εντολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και 
Πληροφοριών (ENISA) και να αυξηθούν οι πόροι του, προκειμένου να διασφαλιστεί και να 
προωθεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων.

Προς τούτο, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, ο Οργανισμός πρέπει να θεσπίσει ένα 
σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, το οποίο θα συλλέγει, θα αναλύει και θα συντονίζει τις 
παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας και θα συνεργάζεται στενότερα με τα 
κράτη μέλη, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, καθώς και τις αρχές επιβολής του νόμου και τις 
δικαστικές αρχές, κατόπιν αιτήματός τους ή με δική του πρωτοβουλία.

Επιπλέον, για να διασφαλιστεί η πλήρης διαφάνεια, πρέπει να ενισχυθεί η δημοκρατική 
εποπτεία του Οργανισμού.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

Or. en

Τροπολογία 2

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 συνεπικουρεί την 
Επιτροπή, 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, 
συμβάλλοντας έτσι στην ομαλή λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3a. Ο Οργανισμός διασφαλίζει υψηλό 
επίπεδο προστασίας και ασφάλειας των 
δεδομένων.

Or. en
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

Or. en

Τροπολογία 5

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 κρατών μελών 
και Επιτροπής, κατόπιν αιτήματός τους ή 
κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας, στις 
προσπάθειες που καταβάλλουν σε 
διασυνοριακό πλαίσιο για την πρόληψη, 
εντοπισμό και αντιμετώπιση περιστατικών 
που αφορούν την ασφάλεια δικτύων και 
πληροφοριών·

Or. en
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

Or. en

Τροπολογία 8

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 

(ε) Στηρίζει τη συνεργασία μεταξύ των 
αρμόδιων δημόσιων οργανισμών στην 
Ευρώπη, κατόπιν αιτήματός τους ή 
κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας, ιδίως 
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ανταλλάξουν ορθές πρακτικές και 
πρότυπα·

υποστηρίζοντας τις προσπάθειές τους να 
αναπτύξουν και να ανταλλάξουν ορθές 
πρακτικές και πρότυπα·

Or. en

Τροπολογία 9

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 
της εγκληματικότητας του κυβερνοχώρου 
και στην αντιμετώπιση των συμβάντων 
στον κυβερνοχώρο·

Or. en

Τροπολογία 10

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(στ β) συλλέγει, αναλύει και συντονίζει 
κοινοποιήσεις περί παραβίασης της 
ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας 
δεδομένων και καθιερώνει σύστημα 
έγκαιρης προειδοποίησης για τις 
διασυνοριακές απειλές όσον αφορά την 
ασφάλεια των δικτύων και των 
επικοινωνιών·

Or. en
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Τροπολογία 11

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(στ γ) προάγει καλές πρακτικές όσον 
αφορά την ασφάλεια της επεξεργασίας 
δεδομένων, εφαρμόζοντας εσωτερικά τις 
πλέον αποτελεσματικές και προηγμένες 
διαδικασίες ασφαλείας και τις μεθόδους 
λειτουργίας τους και, ταυτόχρονα, 
ελαχιστοποιώντας όσο το δυνατόν 
περισσότερο τον αντίκτυπο στην ιδιωτική 
ζωή, και ενεργεί ως σημείο αναφοράς της 
πρακτικής εφαρμογής των υφιστάμενων 
βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της 
ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

Or. en
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

(ια) Εκτελεί τα καθήκοντα που ανατέθηκαν 
στον Οργανισμό από τις νομοθετικές 
πράξεις της Ένωσης, που εγκρίθηκαν από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 –  παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Πριν από τον ορισμό, ο υποψήφιος που 
επελέγη από το διοικητικό συμβούλιο 
καλείται να προβεί σε δήλωση ενώπιον 
της(των) αρμόδιας(ιων) επιτροπής(ών) 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να 
απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών της 
επιτροπής. Μετά τη δήλωση αυτή, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει 
γνωμοδότηση στην οποία παρουσιάζει 
την άποψή του σχετικά με τον επιλεγέντα 
υποψήφιο. Το διοικητικό συμβούλιο 
ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο 
ελήφθη υπόψη η γνωμοδότηση αυτή.

Or. en
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και 
απολύει τον εκτελεστικό διευθυντή. Ο 
διορισμός πραγματοποιείται από κατάλογο 
υποψηφίων που προτάθηκε από την 
Επιτροπή για θητεία πέντε ετών, με βάση 
τα προσόντα και τις τεκμηριωμένες 
διοικητικές και διευθυντικές ικανότητες, 
καθώς και τις ειδικές ικανότητες και πείρα. 
Πριν από τον διορισμό, ο επιλεγόμενος 
από το διοικητικό συμβούλιο υποψήφιος 
καλείται να προβεί σε δήλωση ενώπιον της 
(των) αρμόδιας(ιων) επιτροπής(ών) του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να 
απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών της 
επιτροπής. Μετά τη δήλωση αυτή, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει 
γνωμοδότηση στην οποία παρουσιάζει 
την άποψή του σχετικά με τον επιλεγέντα 
υποψήφιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο 
ελήφθη υπόψη η γνωμοδότηση αυτή.

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτεί μια 
Μόνιμη Ομάδα Ενδιαφερομένων, κατόπιν 
πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή, η 
οποία απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες 
που αντιπροσωπεύουν τους σχετικούς 
ενδιαφερόμενους, όπως τον κλάδο των 
τεχνολογιών των πληροφοριών και των 

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

επικοινωνιών, τις ομάδες καταναλωτών, 
τους πανεπιστημιακούς που είναι ειδικοί 
στην ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, 
και τις αρχές επιβολής του νόμου και 
προστασίας των δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει μέτρα 
για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 45/2001 από τον Οργανισμό, όπου 
περιλαμβάνονται και αυτά που αφορούν 
τον υπάλληλο προστασίας δεδομένων του 
Οργανισμού.

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η έδρα του Οργανισμού πληροί τις 
κάτωθι προϋποθέσεις:
(a) βρίσκεται σε κεντρική θέση·
(β) βρίσκεται σε ενιαίο κτήριο που 
καλύπτει αποκλειστικά τις ανάγκες του 
Οργανισμού, το οποίο πρέπει να είναι 
ιδιοκτησία του ίδιου του Οργανισμού 
είναι μισθώνεται από αυτόν·
(γ) εγγυάται υψηλότατα επίπεδα φυσικής 
ασφάλειας και ασφάλειας δεδομένων·
(δ) αποτελεί την πλέον αποτελεσματική 
από απόψεως κόστους λύση.
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