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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση αποσκοπεί στην επίτευξη υψηλού κοινού επιπέδου ασφαλείας δικτύων και 
πληροφοριών στην ΕΕ. Ο εισηγητής σας υποστηρίζει τους στόχους που επιδιώκονται με την 
πρόταση, και προτείνει τροπολογίες που θα αυξήσουν την ασφάλεια δικαίου και θα 
ενισχύσουν τις διασφαλίσεις και τις δικλίδες προστασίας για τους ιδιώτες και την 
ιδιωτικότητά τους, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα έχουν τον έλεγχο των προσωπικών 
δεδομένων τους και θα εμπιστεύονται το ψηφιακό περιβάλλον, και με στόχο να αναπτυχθεί 
μια αντίληψη διαχείρισης κινδύνου και βελτίωσης της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ 
ιδιωτικών και δημόσιων μερών. 
Οι προτεινόμενες τροπολογίες αφορούν την ενίσχυση της αναφοράς στη νομοθεσία για την 
προστασία των δεδομένων, και αποσαφηνίζουν ότι στην «κρίσιμη υποδομή» δεν θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται κοινωνικά δίκτυα και καταστήματα εφαρμογών (βλ. τροποποιημένο 
κατάλογο στο παράρτημα ΙΙ), ενώ εξασφαλίζουν την τήρηση της αναλογικότητας 
υπογραμμίζοντας τον πολιτικό χαρακτήρα του εγχειρήματος: οι περισσότερες διαταραχές και 
τα κοινά αίτια αστοχιών συστημάτων δεν είναι σκόπιμες κυβερνοεπιθέσεις τρομοκρατών, 
εγκληματιών ή ξένων κατασκόπων, αλλά ακούσιες, οφειλόμενες σε ανθρώπινο σφάλμα και 
φυσικά αίτια. Έχει καθοριστική σημασία, η ΕΕ να διακρίνει μεταξύ της μεταφοράς της 
προτεινόμενης νομοθεσίας και οποιασδήποτε στρατιωτικοποίησης του θέματος, με εξαίρεση 
τους σκοπούς των κλάδων της ασφάλειας και της εποπτείας, λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο 
μιας παγκοσμιοποιημένης ψηφιακής αγοράς. 
Ένα σημαντικό ζήτημα που παραμένει όσον αφορά τη σχέση του προτεινόμενου συστήματος 
με το σύστημα κοινοποίησης που προτείνεται στο πλαίσιο του γενικού κανονισμού για την 
προστασία των δεδομένων, και τη συνύπαρξη των δύο συστημάτων, που αποτελεί έναν από 
τους λόγους για τους οποίους τονίζεται το γεγονός ότι οποιαδήποτε νομοθεσία της ΕΕ για την 
κυβερνοασφάλεια θα πρέπει να έπεται της θέσπισης του γενικού κανονισμού για την 
προστασία των δεδομένων, κι όχι να προηγείται. Επιπλέον, θα πρέπει να εξεταστούν οι 
πραγματικές οικονομικές και διοικητικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένου του συνολικού 
κοινωνιακού κόστους και όχι μόνο του κόστους της κοινοποίησης. Οι εταιρείες λογισμικού 
που επιδεικνύουν προχειρότητα στον προγραμματισμό για να εξοικονομήσουν χρήματα, 
εκθέτοντας τους πελάτες τους σε κίνδυνο, δεν μπορεί να προστατεύονται σε όλες τις 
περιπτώσεις από τους συνήθεις όρους χρήσης που τις απαλλάσσουν από οποιαδήποτε ευθύνη 
σε περίπτωση δυσλειτουργίας του λογισμικού τους. Πρέπει να έχουν κίνητρα για να 
εξασφαλίζουν ένα εύλογο επίπεδο ασφάλειας. Τέλος, οι βασικές έννοιες θα πρέπει να 
αποσαφηνιστούν και να μην μένουν ανοιχτές για ερμηνεία από τα κράτη μέλη (όπως η 
σημασία των «δημόσιων διοικήσεων» και του  «σημαντικού αντικτύπου», και ο ακριβής 
ορισμός του «κυβερνοεγκλήματος»). 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:
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Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Δεδομένου ότι οι συνηθέστερες 
αιτίες αστοχίας των συστημάτων 
εξακολουθούν να είναι ακούσιες, όπως 
φυσικά αίτια ή ανθρώπινα λάθη, η 
υποδομή θα πρέπει να είναι ανθεκτική 
τόσο σε εκούσιες όσο και σε ακούσιες 
διαταραχές, οι δε φορείς εκμετάλλευσης 
κρίσιμης υποδομής θα πρέπει να 
σχεδιάζουν συστήματα με γνώμονα την 
ανθεκτικότητα, τα οποία να λειτουργούν 
ακόμη κι όταν άλλα συστήματα εκτός του 
ελέγχου τους αστοχούν.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32α) Η θέσπιση γενικής νομοθεσίας για 
την προστασία των δεδομένων σε επίπεδο 
ΕΕ θα πρέπει να προηγηθεί της θέσπισης 
νομοθεσίας για την κυβερνοασφάλεια σε 
επίπεδο ΕΕ. Συνεπώς, η οδηγία ΑΔΠ θα 
πρέπει να θεσπιστεί μόνο αφού θεσπιστεί 
ο γενικός κανονισμός για την προστασία 
των δεδομένων.

Or. en
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Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει επίσης την 
οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την 
οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000
σχετικά με την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα 
όργανα και τους οργανισμούς της 
Κοινότητας και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Μολονότι η παραπομπή στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 υπάρχει ήδη στην αιτιολογική 
σκέψη 39, είναι αναγκαία και στο σημείο αυτό, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του ΕΕΠΔ.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«κυβερνοανθεκτικότητα»: ικανότητα των 
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δικτύων και των συστημάτων 
πληροφορικής να αντέχουν σε συμβάντα 
και να ανακτούν πλήρως την ικανότητα 
λειτουργίας τους μετά από αυτά, 
συμπεριλαμβανομένων, όχι αποκλειστικά: 
τεχνικής βλάβης, διακοπής τροφοδοσίας 
ή περιστατικών ασφαλείας·

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«συμβάν»: οποιαδήποτε περίσταση ή 
γεγονός με συγκεκριμένη δυσμενή 
επίδραση στην ασφάλεια·

«συμβάν»: οποιαδήποτε περίσταση ή 
γεγονός με συγκεκριμένη δυσμενή 
επίδραση στην ασφάλεια και στην παροχή 
των κύριων υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση για κατάρτιση «σχεδίου εκτίμησης του κινδύνου» είναι υπερβολικά στενή ως 
διατύπωση, δεδομένου ότι δεν περιλαμβάνει άλλες δραστηριότητες που απαιτούνται για τη 
διαχείριση κινδύνων σε σχέση με την ασφάλεια των πληροφοριών. Ο ΕΕΠΔ συνιστά τη 
σύσταση και τη διατήρηση πλαισίου διαχείρισης κινδύνου, που περιλαμβάνει, φυσικά, και μια 
φάση εκτίμησης του κινδύνου.
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Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Οι αρμόδιες αρχές συμμορφώνονται, 
όσον αφορά τις συλλεγόμενες, 
επεξεργαζόμενες και ανταλλασσόμενες 
πληροφορίες, προς τις απαιτήσεις 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που 
καθορίζονται στο άρθρο 17 της οδηγίας 
95/46/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός του δικτύου συνεργασίας οι 
αρμόδιες αρχές:

Εντός του δικτύου συνεργασίας και 
εξασφαλίζοντας ότι συλλέγονται και 
υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο τα 
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δεδομένα που είναι εντελώς αναγκαία για 
τον συγκεκριμένο σκοπό, και ότι 
τηρούνται οι διατάξεις του γενικού 
κανονισμού για την προστασία των 
δεδομένων, οι αρμόδιες αρχές:

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) τα κριτήρια για τη συμμετοχή των 
κρατών μελών στο ασφαλές σύστημα 
ανταλλαγής πληροφοριών, προκειμένου 
να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο 
ασφάλειας και ανθεκτικότητας από όλους 



PA\941696EL.doc 9/12 PE514.755v01-00

EL

τους συμμετέχοντες σε όλα τα στάδια της 
επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων 
κατάλληλων μέτρων εμπιστευτικότητας 
και ασφάλειας σύμφωνα με τα άρθρα 16 
και 17 της οδηγίας 95/46/ΕΚ και τα 
άρθρα 21 και 22 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 45/2001.

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στην έγκαιρη προειδοποίηση, οι 
αρμόδιες αρχές και η Επιτροπή 
γνωστοποιούν κάθε σχετική πληροφορία 
που έχουν στη διάθεσή τους, που μπορεί 
να είναι χρήσιμη για την αξιολόγηση του 
κινδύνου ή του συμβάντος.

2. Στην έγκαιρη προειδοποίηση, οι 
αρμόδιες αρχές και η Επιτροπή 
γνωστοποιούν κάθε σχετική πληροφορία 
που έχουν στη διάθεσή τους, που μπορεί 
να είναι χρήσιμη για την αξιολόγηση του 
κινδύνου ή του συμβάντος, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του γενικού κανονισμού για 
την προστασία των δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Έπειτα από αίτηση κράτους μέλους, ή 
με δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή 
μπορεί να ζητήσει από το κράτος μέλος να 
υποβάλει κάθε σχετική πληροφορία 
σχετικά με συγκεκριμένο κίνδυνο ή 
συμβάν, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
γενικού κανονισμού για την προστασία 
των δεδομένων.
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Or. en

Τροπολογία 14

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 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, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
γενικού κανονισμού για την προστασία 
των δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en
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Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι απαιτήσεις των παραγράφων 1 και 2 
ισχύουν για όλους τους φορείς της αγοράς 
που παρέχουν υπηρεσίες εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Οι απαιτήσεις των παραγράφων 1 και 2 
ισχύουν για όλους τους φορείς της αγοράς 
και τους παραγωγούς λογισμικού που 
παρέχουν υπηρεσίες εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Οι κοινοποιήσεις περιστατικών 
δυνάμει της παραγράφου 2 εφαρμόζονται 
με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων 
κοινοποίησης παραβιάσεων προσωπικών 
δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία προστασίας των δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Η CERT εφαρμόζει και διαχειρίζεται β) Η CERT εφαρμόζει και διαχειρίζεται 
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μέτρα ασφάλειας για να διασφαλίσει την 
εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα, τη 
διαθεσιμότητα και την αυθεντικότητα των 
πληροφοριών που λαμβάνει και χειρίζεται.

μέτρα ασφάλειας για να διασφαλίσει την 
εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα, τη 
διαθεσιμότητα και την αυθεντικότητα των 
πληροφοριών που λαμβάνει και χειρίζεται, 
τηρώντας τις απαιτήσεις προστασίας των 
δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατάλογος των φορέων εκμετάλλευσης 
της αγοράς

Κατάλογος των φορέων εκμετάλλευσης 
της αγοράς

που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 
8 στοιχείο α)

που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 
8 στοιχείο α)

1. πλατφόρμες ηλ-εμπορίου 1. πλατφόρμες ηλ-εμπορίου

2. Πύλες πληρωμών μέσω διαδικτύου 2. Πύλες πληρωμών μέσω διαδικτύου

3. Κοινωνικά δίκτυα
4. Μηχανές έρευνας 3. Μηχανές έρευνας
5. Υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους 4. Υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους

6. Καταστήματα ηλ-εφαρμογών

Or. en


