
AD\1272562EL.docx PE738.558v02-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

2022/0084(COD)

14.2.2023

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των πληροφοριών στα θεσμικά και 
λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης
(COM(2022)0119 – C9-0121/2022 – 2022/0084(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Henna Virkkunen

(*) Συνδεδεμένη επιτροπή – άρθρο 57 του Κανονισμού



PE738.558v02-00 2/27 AD\1272562EL.docx

EL

PA_Legam



AD\1272562EL.docx 3/27 PE738.558v02-00

EL

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Επί του παρόντος, τα θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμοί της Ένωσης (εφεξής 
«οντότητες της Ένωσης») είτε διαθέτουν δικούς τους κανόνες για την ασφάλεια των 
πληροφοριών, που βασίζονται στον εσωτερικό κανονισμό ή την ιδρυτική πράξη τους, είτε δεν 
διαθέτουν καθόλου κανόνες για την ασφάλεια των πληροφοριών. Ειδικότερα, οι μικρές 
οντότητες ενδέχεται να μην διαθέτουν επίσημες πολιτικές για την ασφάλεια των 
πληροφοριών. Ταυτόχρονα, οι οντότητες της Ένωσης ανταλλάζουν ολοένα και περισσότερες 
ευαίσθητες μη διαβαθμισμένες και διαβαθμισμένες πληροφορίες ΕΕ (στο εξής «ΔΠΕΕ») 
μεταξύ τους. Δεδομένου του εξελισσόμενου τοπίου των κυβερνοαπειλών και των υβριδικών 
απειλών, η ευρωπαϊκή διοίκηση εκτίθεται ολοένα και περισσότερο σε επιθέσεις. Οι 
πληροφορίες που χειρίζονται οι οντότητες της Ένωσης αποτελούν ελκυστικό στόχο για 
απειλές και, ως εκ τούτου, απαιτούν κατάλληλη προστασία.

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης χαιρετίζει την παρούσα πρόταση, η οποία αποτελεί μέρος 
της στρατηγικής της ΕΕ για την Ένωση Ασφάλειας που εγκρίθηκε από την Επιτροπή τον 
Ιούλιο του 2020. Λόγω της ποικιλομορφίας των διάφορων κανόνων για την ασφάλεια των 
πληροφοριών μεταξύ των οντοτήτων της Ένωσης και του διαρκώς εξελισσόμενου τοπίου του 
κυβερνοχώρου και των απειλών, είναι δικαιολογημένος ο εκσυγχρονισμός και ο 
εξορθολογισμός των εσωτερικών νομικών πλαισίων για την ασφάλεια των πληροφοριών σε 
όλες τις οντότητες της Ένωσης μέσω κανονισμού. Η συνεργασία για την ασφάλεια των 
πληροφοριών μεταξύ των οντοτήτων της Ένωσης είναι επωφελής για όλους τους παράγοντες 
προκειμένου να δημιουργηθεί μια νοοτροπία ασφάλειας των πληροφοριών.

Η θεμιτή επεξεργασία των πληροφοριών είναι ζωτικής σημασίας για την ευρωπαϊκή 
βιομηχανία, ιδίως όσον αφορά το εμπορικό απόρρητο. Ως εκ τούτου, οι κανόνες σχετικά με 
την επεξεργασία των πληροφοριών, ειδικότερα, πρέπει να αναβαθμιστούν σε ένα επαρκές 
πρότυπο.

Δυνάμει της εντολής τους, τα μέλη των θεσμικών οργάνων της Ένωσης θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, 
βάσει της αρχής της ανάγκης για γνώση, η οποία σημαίνει ότι μόνο εκείνοι για τους οποίους 
η πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική εκτέλεση των 
καθηκόντων τους έχουν πρόσβαση σε αυτές. Επιπλέον, είναι ζωτικής σημασίας να 
διασφαλιστεί ότι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν πρόσβαση σε κάθε 
είδους πληροφορία που είναι αναγκαία για την αποτελεσματική άσκηση της εντολής τους. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Πολιτικών 
Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τα θεσμικά όργανα και οι 
οργανισμοί της Ένωσης προς το παρόν 
διαθέτουν δικούς τους κανόνες για την 
ασφάλεια των πληροφοριών, βάσει του 
εσωτερικού τους κανονισμού ή της 
ιδρυτικής τους πράξης, ή δεν διαθέτουν 
καθόλου σχετικούς κανόνες. Στο πλαίσιο 
αυτό, κάθε θεσμικό όργανο και 
οργανισμός της Ένωσης κάνει σημαντικές 
προσπάθειες για την υιοθέτηση 
διαφορετικών προσεγγίσεων, με 
αποτέλεσμα η ανταλλαγή πληροφοριών να 
μην είναι πάντοτε αξιόπιστη. Η έλλειψη 
κοινής προσέγγισης εμποδίζει την 
ανάπτυξη κοινών εργαλείων που θα 
βασίζονται σε ένα συμφωνημένο σύνολο 
κανόνων ανάλογα με τις ανάγκες 
ασφάλειας των πληροφοριών που πρέπει 
να προστατεύονται.

(1) Οι οντότητες της Ένωσης προς το 
παρόν διαθέτουν δικούς τους κανόνες για 
την ασφάλεια των πληροφοριών, βάσει του 
εσωτερικού τους κανονισμού ή της 
ιδρυτικής τους πράξης, ή δεν διαθέτουν 
καθόλου σχετικούς κανόνες. Στο πλαίσιο 
αυτό, κάθε οντότητα της Ένωσης κάνει 
σημαντικές προσπάθειες για την υιοθέτηση 
διαφορετικών προσεγγίσεων, με 
αποτέλεσμα η ανταλλαγή πληροφοριών να 
μην είναι πάντοτε αξιόπιστη. Η έλλειψη 
κοινής προσέγγισης εμποδίζει την 
ανάπτυξη κοινών εργαλείων που θα 
βασίζονται σε ένα συμφωνημένο σύνολο 
κανόνων ανάλογα με τις ανάγκες 
ασφάλειας των πληροφοριών που πρέπει 
να προστατεύονται.

(Η τροπολογία αυτή ισχύει για το σύνολο 
του κειμένου, εκτός από το άρθρο 3 
στοιχείο ε) και τα άρθρα 42 και 4 στοιχείο 
α). Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

(Βλ. διατύπωση του άρθρου 3 ε).)

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Μολονότι έχει σημειωθεί πρόοδος 
όσον αφορά τη θέσπιση πιο συνεκτικών 
κανόνων για την προστασία των 
διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ 
(ΔΠΕΕ) και των μη διαβαθμισμένων 
πληροφοριών, η διαλειτουργικότητα των 

(2) Μολονότι έχει σημειωθεί πρόοδος 
όσον αφορά τη θέσπιση πιο συνεκτικών 
κανόνων για την προστασία των 
διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ 
(ΔΠΕΕ) και των μη διαβαθμισμένων 
πληροφοριών, η διαλειτουργικότητα των 
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σχετικών συστημάτων παραμένει 
περιορισμένη, με αποτέλεσμα να 
εμποδίζεται η απρόσκοπτη διαβίβαση 
πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων 
θεσμικών οργάνων και οργανισμών της 
Ένωσης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
γίνουν περαιτέρω προσπάθειες ώστε να 
καταστεί δυνατή μια διοργανική 
προσέγγιση για την ανταλλαγή ΔΠΕΕ και 
ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων 
πληροφοριών, με κοινές κατηγορίες 
πληροφοριών και κοινές βασικές αρχές 
χειρισμού. Θα πρέπει επίσης να 
προβλεφθεί βασικό πλαίσιο για την 
απλούστευση των διαδικασιών για την 
ανταλλαγή ΔΠΕΕ και ευαίσθητων μη 
διαβαθμισμένων πληροφοριών μεταξύ των 
θεσμικών οργάνων και οργανισμών της 
Ένωσης και με τα κράτη μέλη.

σχετικών συστημάτων παραμένει 
περιορισμένη, με αποτέλεσμα να 
εμποδίζεται η απρόσκοπτη διαβίβαση 
πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων 
οντοτήτων της Ένωσης. Ως εκ τούτου, θα 
πρέπει να γίνουν περαιτέρω προσπάθειες 
ώστε να καταστεί δυνατή μια διοργανική 
προσέγγιση για την ανταλλαγή ΔΠΕΕ και 
ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων 
πληροφοριών, με κοινές κατηγορίες 
πληροφοριών, κοινές βασικές αρχές 
χειρισμού και, κατά περίπτωση, κοινή 
υποδομή συστημάτων πληροφοριών για 
τον χειρισμό, την αποθήκευση και τη 
διαβίβαση πληροφοριών από τις 
οντότητες της Ένωσης. Θα πρέπει επίσης 
να προβλεφθεί βασικό πλαίσιο για την 
απλούστευση των διαδικασιών για την 
ανταλλαγή ΔΠΕΕ και ευαίσθητων μη 
διαβαθμισμένων πληροφοριών μεταξύ των 
οντοτήτων της Ένωσης και με τα κράτη 
μέλη.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
θεσπιστούν σχετικοί κανόνες που θα 
διασφαλίζουν κοινό επίπεδο ασφάλειας 
των πληροφοριών σε όλα τα θεσμικά 
όργανα και τους οργανισμούς της 
Ένωσης. Θα πρέπει να αποτελούν ένα 
ολοκληρωμένο και συνεκτικό γενικό 
πλαίσιο για την προστασία των ΔΠΕΕ και 
των μη διαβαθμισμένων πληροφοριών και 
να διασφαλίζουν την ισοδυναμία των 
βασικών αρχών και των ελάχιστων 
προτύπων.

(3) Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
θεσπιστούν σχετικοί κανόνες που θα 
διασφαλίζουν κοινό επίπεδο ασφάλειας 
των πληροφοριών σε όλες τις οντότητες 
της Ένωσης. Θα πρέπει να αποτελούν ένα 
ολοκληρωμένο και συνεκτικό γενικό 
πλαίσιο για την προστασία των ΔΠΕΕ και 
των μη διαβαθμισμένων πληροφοριών και 
να διασφαλίζουν την ισοδυναμία των 
βασικών αρχών και των κοινών ελάχιστων 
προτύπων.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Τα μέλη των θεσμικών οργάνων 
της Ένωσης θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση, δυνάμει της εντολής τους, σε 
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες βάσει 
της αρχής της «ανάγκης γνώσης», 
προκειμένου να ασκούν τις εξουσίες που 
τους έχουν ανατεθεί από τις Συνθήκες.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Κατά την ανάπτυξη κανόνων για 
την ασφάλεια των πληροφοριών, οι 
οντότητες της Ένωσης θα πρέπει να 
διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα 
και να επιλέγουν τις βέλτιστες λύσεις, 
ιδίως όσον αφορά την απόδοση των 
επενδύσεων, τα κατάλληλα επίπεδα 
ευελιξίας, τη μείωση του διοικητικού 
φόρτου, την ελαχιστοποίηση των 
κινδύνων, τα υψηλότερα επίπεδα 
διαφάνειας, καθώς και τη βελτίωση του 
εργασιακού περιβάλλοντος·

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3γ) Στο πλαίσιο της ασφάλειας των 
πληροφοριών, οι οντότητες της Ένωσης 
θα πρέπει να αυξήσουν την οργανωτική 
διαλειτουργικότητα και να δράσουν από 
κοινού για να διασφαλίσουν την 
προστασία των δικτύων και των 
συστημάτων πληροφοριών, των 
δεδομένων και των περιουσιακών 
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στοιχείων που χρησιμοποιούνται για τη 
συλλογή, την αποθήκευση, την 
επεξεργασία και τη διαβίβασή των 
πληροφοριών.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
διασφαλίζει ότι κάθε περιορισμός του 
δικαιώματος στην προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
της ιδιωτικής ζωής είναι αναγκαίος και 
αναλογικός, σύμφωνα με το άρθρο 52 
παράγραφος 1 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5β) Όλα τα μέτρα ασφάλειας των 
πληροφοριών που περιλαμβάνουν την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα θα πρέπει να 
συμμορφώνονται με τη σχετική 
νομοθεσία της Ένωσης για την 
προστασία των δεδομένων και της 
ιδιωτικής ζωής. Οι οντότητες της 
Ένωσης θα πρέπει να παρέχουν σχετικές 
τεχνικές και οργανωτικές διασφαλίσεις 
για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με 
λογοδοσία και διαφάνεια.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5γ) Κατά την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, οι οντότητες της Ένωσης θα 
πρέπει να προσπαθούν να ενισχύουν τη 
διαφάνεια, να ελαχιστοποιούν και να 
περιορίζουν χρονικά τη χρήση 
εμπιστευτικών εγγράφων, να παρέχουν 
εγγυήσεις κατά της χρήσης της 
διαβάθμισης που θα εμπόδιζε τις 
οντότητες της Ένωσης να εκπληρώσουν 
την αποστολή τους και να διασφαλίσουν 
ότι οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος 
προστατεύονται επαρκώς, 
διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό 
επίπεδο προστασίας των πληροφοριών 
σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο και τις 
βέλτιστες πρακτικές.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τον 
κανονισμό (Ευρατόμ) αριθ. 3/195817, τον 
κανονισμό αριθ. 31 (ΕΟΚ), τον κανονισμό 
αριθ. 11 (ΕΚΑΕ) περί καθορισμού του 
κανονισμού υπηρεσιακής καταστάσεως 
των υπαλλήλων και του καθεστώτος που 
εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού 
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος 
και της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής 
Ενέργειας18, τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου19, τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου20, τον κανονισμό (ΕΟΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 354/83 του Συμβουλίου21, 
τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου22, τον κανονισμό (ΕΕ) 
2021/697 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

(6) Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τον 
κανονισμό (Ευρατόμ) αριθ. 3/195817, τον 
κανονισμό αριθ. 31 (ΕΟΚ), τον κανονισμό 
αριθ. 11 (ΕΚΑΕ) περί καθορισμού του 
κανονισμού υπηρεσιακής καταστάσεως 
των υπαλλήλων και του καθεστώτος που 
εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού 
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος 
και της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής 
Ενέργειας18, τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου19, τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου20, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων για τις διεθνείς διαβιβάσεις 
δεδομένων, τον κανονισμό (ΕΟΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 354/83 του Συμβουλίου21, 
τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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και του Συμβουλίου23, τον κανονισμό (ΕΕ) 
[...] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου24 για τον καθορισμό 
μέτρων για υψηλό επίπεδο 
κυβερνοασφάλειας στα θεσμικά και λοιπά 
όργανα και οργανισμούς της Ένωσης.

Συμβουλίου22, τον κανονισμό (ΕΕ) 
2021/697 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου23, τον κανονισμό (ΕΕ) 
[...] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου24 για τον καθορισμό 
μέτρων για υψηλό επίπεδο 
κυβερνοασφάλειας στα θεσμικά και λοιπά 
όργανα και οργανισμούς της Ένωσης.

_________________ _________________
17 Κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 3/1958 
περί εφαρμογής του άρθρου 24 της 
συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (ΕΕ 17 
της 6.10.1958, σ. 406).

17 Κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 3/1958 
περί εφαρμογής του άρθρου 24 της 
συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (ΕΕ 17 
της 6.10.1958, σ. 406).

18 ΕΕ 45 της 14.6.1962, σ. 1385. 18 ΕΕ 45 της 14.6.1962, σ. 1385.
19 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 (ΕΕ L 145 
της 31.5.2001, σ. 43).

19 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 (ΕΕ L 145 
της 31.5.2001, σ. 43).

20 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, 
για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα 
θεσμικά και λοιπά όργανα και τους 
οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 45/2001 και της απόφασης 
αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 
της 21.11.2018, σ. 39).

20 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, 
για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα 
θεσμικά και λοιπά όργανα και τους 
οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 45/2001 και της απόφασης 
αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 
της 21.11.2018, σ. 39).

21 Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 354/83 του Συμβουλίου, της 1ης 
Φεβρουαρίου 1983, για το άνοιγμα στο 
κοινό των ιστορικών αρχείων της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής 
Ενέργειας (ΕΕ L 43 της 15.2.1983, σ. 1).

21 Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 354/83 του Συμβουλίου, της 1ης 
Φεβρουαρίου 1983, για το άνοιγμα στο 
κοινό των ιστορικών αρχείων της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής 
Ενέργειας (ΕΕ L 43 της 15.2.1983, σ. 1).

22 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, 
σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες 

22 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, 
σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες 
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που εφαρμόζονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης, την 
τροποποίηση των κανονισμών 
(ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 
1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 
223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της 
απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την 
κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 
της 30.7.2018, σ. 1).

που εφαρμόζονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης, την 
τροποποίηση των κανονισμών 
(ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 
1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 
223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της 
απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την 
κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 
της 30.7.2018, σ. 1).

23 Κανονισμός (ΕΕ) 2021/697 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2021, για 
τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Άμυνας και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1092 (ΕΕ L 170 της 
12.5.2021, σ. 149).

23 Κανονισμός (ΕΕ) 2021/697 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2021, για 
τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Άμυνας και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1092 (ΕΕ L 170 της 
12.5.2021, σ. 149).

24 Κανονισμός […] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον 
καθορισμό μέτρων για υψηλό επίπεδο 
κυβερνοασφάλειας στα θεσμικά και λοιπά 
όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, προς 
έγκριση.

24 Κανονισμός […] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον 
καθορισμό μέτρων για υψηλό επίπεδο 
κυβερνοασφάλειας στα θεσμικά και λοιπά 
όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, προς 
έγκριση.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Με σκοπό τη δημιουργία επίσημης 
δομής για τη συνεργασία μεταξύ των 
θεσμικών οργάνων και οργανισμών της 
Ένωσης στον τομέα της ασφάλειας των 
πληροφοριών, είναι απαραίτητο να 
συγκροτηθεί διοργανική ομάδα 
συντονισμού (στο εξής: ομάδα 
συντονισμού) στην οποία εκπροσωπούνται 
όλες οι αρχές ασφαλείας των θεσμικών 
οργάνων και οργανισμών της Ένωσης. Η 
ομάδα συντονισμού, η οποία δεν θα 
διαθέτει εξουσίες λήψης αποφάσεων, θα 
πρέπει να ενισχύσει τη συνοχή των 
πολιτικών στον τομέα της ασφάλειας των 

(8) Με σκοπό τη δημιουργία επίσημης 
κοινής δομής για τη συνεργασία μεταξύ 
των οντοτήτων της Ένωσης στον τομέα 
της ασφάλειας των πληροφοριών, είναι 
απαραίτητο να συγκροτηθεί διοργανική 
ομάδα συντονισμού (στο εξής: ομάδα 
συντονισμού) στην οποία εκπροσωπούνται 
όλες οι αρχές ασφαλείας των θεσμικών 
οργάνων και οργανισμών της Ένωσης. Η 
ομάδα συντονισμού, η οποία δεν θα 
διαθέτει εξουσίες λήψης αποφάσεων, θα 
πρέπει να ενισχύσει τη συνοχή των 
πολιτικών στον τομέα της ασφάλειας των 
πληροφοριών και να συμβάλει στην 
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πληροφοριών και να συμβάλει στην 
εναρμόνιση των διαδικασιών και των 
εργαλείων για την ασφάλεια των 
πληροφοριών σε όλα τα θεσμικά όργανα 
και τους οργανισμούς της Ένωσης.

εναρμόνιση των διαδικασιών και των 
εργαλείων για την ασφάλεια των 
πληροφοριών σε όλες τις οντότητες της 
Ένωσης.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η αρχή της διαχείρισης κινδύνου 
σχετικά με την ασφάλεια των 
πληροφοριών θα πρέπει να αποτελεί τον 
πυρήνα της πολιτικής που πρέπει να 
χαραχθεί εμπράκτως από κάθε θεσμικό 
όργανο και οργανισμό της Ένωσης. Ενώ 
πρέπει να πληρούνται οι ελάχιστες 
απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό, κάθε θεσμικό όργανο και 
οργανισμός της Ένωσης θα πρέπει να 
θεσπίζει ειδικά μέτρα ασφαλείας για την 
προστασία των πληροφοριών σύμφωνα με 
τα αποτελέσματα εσωτερικής εκτίμησης 
κινδύνου. Κατά τον ίδιο τρόπο, τα τεχνικά 
μέσα για την προστασία των πληροφοριών 
θα πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με 
τις ιδιαιτερότητες κάθε θεσμικού οργάνου 
και οργανισμού.

(12) Η αρχή της διαχείρισης κινδύνου 
σχετικά με την ασφάλεια των 
πληροφοριών θα πρέπει να αποτελεί τον 
πυρήνα της πολιτικής που πρέπει να 
χαραχθεί εμπράκτως από κάθε οντότητα 
της Ένωσης. Ενώ πρέπει να πληρούνται οι 
κοινές ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό, κάθε οντότητα 
της Ένωσης θα πρέπει να θεσπίζει ειδικά 
μέτρα ασφαλείας για την προστασία των 
πληροφοριών σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα εσωτερικής εκτίμησης 
κινδύνου. Κατά τον ίδιο τρόπο, τα τεχνικά 
μέσα για την προστασία των πληροφοριών 
θα πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με 
τις ιδιαιτερότητες κάθε οντότητας της 
Ένωσης. Ωστόσο, τα ειδικά μέτρα 
ασφάλειας δεν θα πρέπει να αποτελούν 
εμπόδιο για τη δραστηριότητα άλλων 
θεσμικών οργάνων και τη νόμιμη 
πρόσβαση σε πληροφορίες, όπως για 
παράδειγμα ο αδικαιολόγητος 
περιορισμός της πρόσβασης των 
βουλευτών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στις πληροφορίες που 
παράγει ή κατέχει η Επιτροπή.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(14) Με σκοπό την προσαρμογή στις 
νέες πρακτικές τηλεργασίας, τα δίκτυα που 
χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση με τις 
υπηρεσίες εξ αποστάσεως πρόσβασης του 
θεσμικού οργάνου ή του οργανισμού της 
Ένωσης θα πρέπει να προστατεύονται με 
κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.

(14) Με σκοπό την προσαρμογή στις 
νέες πρακτικές τηλεργασίας, τα 
πληροφοριακά συστήματα δικτύου, την 
ψηφιακή υποδομή και τις τερματικές 
συσκευές που χρησιμοποιούνται για τη 
σύνδεση με τις υπηρεσίες εξ αποστάσεως 
πρόσβασης της οντότητας της Ένωσης θα 
πρέπει να προστατεύονται με κατάλληλα 
μέτρα ασφαλείας.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Δεδομένου ότι τα θεσμικά όργανα 
και οι οργανισμοί της Ένωσης κάνουν 
συχνά χρήση αναδόχων και εξωτερικής 
ανάθεσης, είναι σημαντικό να θεσπιστούν 
κοινές διατάξεις σχετικά με το προσωπικό 
των αναδόχων που εκτελεί καθήκοντα 
σχετικά με την ασφάλεια των 
πληροφοριών.

(15) Δεδομένου ότι οι οντότητες της 
Ένωσης κάνουν συχνά χρήση αναδόχων 
και εξωτερικής ανάθεσης, είναι σημαντικό 
να θεσπιστούν κοινές διατάξεις σχετικά με 
το προσωπικό των αναδόχων που εκτελεί 
καθήκοντα σχετικά με την ασφάλεια των 
πληροφοριών. Οι διατάξεις αυτές θα 
πρέπει να εμπεριέχουν την υποχρέωση 
υποβολής σε διαδικασία ελέγχου στο 
πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής 
προσφορών. Η διαδικασία αυτή θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη ολόκληρη την 
αλυσίδα εφοδιασμού και το επιχειρησιακό 
περιβάλλον των τρίτων αναδόχων.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Οι οντότητες της Ένωσης θα 
πρέπει να εφαρμόζουν τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1α(EUDPR) κατά την 
αντιμετώπιση παραβιάσεων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στις διαδικασίες 
τους για τη διαχείριση συμβάντων που 
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αφορούν την ασφάλεια των πληροφοριών. 
Ως εκ τούτου, οι οντότητες της Ένωσης 
θα πρέπει να θεσπίσουν διαδικασία 
χειρισμού των παραβιάσεων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.
_________________
1α Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, 
για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους 
οργανισμούς της Ένωσης και την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών, και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της 
απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 
της 21.11.2018, σ. 39).

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η προστασία των ΔΠΕΕ 
διασφαλίζεται επίσης με τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα που εφαρμόζονται 
στους χώρους, τα κτίρια, τις αίθουσες, τα 
γραφεία ή τις εγκαταστάσεις των 
θεσμικών οργάνων και οργανισμών της 
Ένωσης όπου συζητούνται, αποτελούν 
αντικείμενο χειρισμού ή αποθηκεύονται 
ΔΠΕΕ. Ο παρών κανονισμός προβλέπει 
την εφαρμογή διαδικασίας διαχείρισης της 
ασφάλειας των πληροφοριών στον τομέα 
της φυσικής ασφάλειας, η οποία θα 
επιτρέπει στα θεσμικά όργανα και τους 
οργανισμούς της Ένωσης να επιλέγουν τα 
κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για τις 
εγκαταστάσεις τους.

(18) Η προστασία των ΔΠΕΕ 
διασφαλίζεται επίσης με τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα που εφαρμόζονται 
στους χώρους, τα κτίρια, τις αίθουσες, τα 
γραφεία ή τις εγκαταστάσεις των 
οντοτήτων της Ένωσης όπου συζητούνται, 
αποτελούν αντικείμενο χειρισμού ή 
αποθηκεύονται ΔΠΕΕ. Ο παρών 
κανονισμός προβλέπει την εφαρμογή 
διαδικασίας διαχείρισης της ασφάλειας των 
πληροφοριών στον τομέα της φυσικής 
ασφάλειας, η οποία θα επιτρέπει στις 
οντότητες της Ένωσης να επιλέγουν τα 
κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για τις 
εγκαταστάσεις τους. Θα πρέπει να 
διενεργείται διεξοδική αξιολόγηση των 
υποδομών ασφάλειας, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών. Η 
αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη ολόκληρη την αλυσίδα 
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εφοδιασμού και το επιχειρησιακό 
περιβάλλον.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Τα θεσμικά όργανα και οι 
οργανισμοί της Ένωσης ανέπτυσσαν 
ανέκαθεν αυτόνομα τα οικεία συστήματα 
επικοινωνίας και πληροφοριών, χωρίς να 
δίνουν τη δέουσα προσοχή στη 
διαλειτουργικότητά τους σε όλα τα 
θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της 
Ένωσης. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο 
να θεσπιστούν ελάχιστες απαιτήσεις 
ασφάλειας όσον αφορά τα συστήματα 
επικοινωνίας και πληροφοριών (CIS) που 
χειρίζονται και αποθηκεύουν τόσο τις 
ΔΠΕΕ όσο και τις μη διαβαθμισμένες 
πληροφορίες, με στόχο τη διασφάλιση της 
απρόσκοπτης ανταλλαγής πληροφοριών με 
τα ενδιαφερόμενα μέρη.

(21) Οι οντότητες της Ένωσης 
ανέπτυσσαν ανέκαθεν αυτόνομα τα οικεία 
συστήματα επικοινωνίας και πληροφοριών, 
χωρίς να δίνουν τη δέουσα προσοχή στη 
διαλειτουργικότητά τους σε όλες τις 
οντότητες της Ένωσης. Ως εκ τούτου, 
είναι απαραίτητο να θεσπιστούν ελάχιστες 
απαιτήσεις ασφάλειας όσον αφορά τα 
συστήματα επικοινωνίας και πληροφοριών 
(CIS) που χειρίζονται, αποθηκεύουν και 
διαβιβάζουν τόσο τις ΔΠΕΕ όσο και τις μη 
διαβαθμισμένες πληροφορίες, με στόχο τη 
διασφάλιση της απρόσκοπτης ανταλλαγής 
πληροφοριών με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21a) Οι πληροφορίες που κατέχουν οι 
οντότητες της Ένωσης ανταλλάσσονται 
επίσης μέσω του περιβάλλοντος ΤΠΕ, 
εντός των εγκαταστάσεων ή μέσω 
εικονικών περιουσιακών στοιχείων, 
προϊόντων ΤΠΕ, υπηρεσιών ΤΠΕ και 
διαδικασιών ΤΠΕ, καθώς και κάθε 
συστήματος δικτύου και πληροφοριών, 
είτε ανήκει και λειτουργεί σε οντότητα 
της Ένωσης, είτε φιλοξενείται ή τελεί υπό 
τη διαχείριση τρίτου μέρους, 
συμπεριλαμβανομένων κινητών 
συσκευών, εταιρικών δικτύων και 
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επιχειρηματικών δικτύων που δεν 
συνδέονται με το διαδίκτυο και 
οποιωνδήποτε συσκευών που συνδέονται 
με το περιβάλλον ΤΠΕ.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Η στενή συνεργασία μεταξύ των 
θεσμικών οργάνων και των οργανισμών 
της Ένωσης, καθώς και η πληθώρα 
συνεργειών που αναπτύσσονται μεταξύ 
τους, περιλαμβάνουν την ανταλλαγή 
μεγάλου όγκου πληροφοριών. Για λόγους 
ασφάλειας των διαβαθμισμένων 
πληροφοριών, πριν από τον χειρισμό και 
την αποθήκευση ΔΠΕΕ συγκεκριμένου 
επιπέδου από θεσμικό όργανο ή 
οργανισμό της Ένωσης θα πρέπει να 
αξιολογείται η αξιοπιστία του.

(24) Η στενή συνεργασία μεταξύ των 
οντοτήτων της Ένωσης, καθώς και η 
πληθώρα συνεργειών που αναπτύσσονται 
μεταξύ τους, περιλαμβάνουν την 
ανταλλαγή μεγάλου όγκου πληροφοριών. 
Για λόγους ασφάλειας των 
διαβαθμισμένων πληροφοριών, οι 
ικανότητες των οντοτήτων της Ένωσης 
να χειρίζονται, αποθηκεύουν και 
διαβιβάζουν ΔΠΕΕ θα πρέπει να 
αξιολογούνται πριν από τον χειρισμό και 
την αποθήκευση ΔΠΕΕ συγκεκριμένου 
επιπέδου από τις οντότητες.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Ζητήθηκε η γνώμη του Ευρωπαίου 
Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα 
με το άρθρο 42 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου27, ο 
οποίος γνωμοδότησε στις …

(29) Ζητήθηκε η γνώμη του Ευρωπαίου 
Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα 
με το άρθρο 42 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/1725, ο οποίος γνωμοδότησε 
στις …

_________________
27 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, 
για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
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τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους 
οργανισμούς της Ένωσης και την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών, και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της 
απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 
της 21.11.2018, σ. 39).

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει 
κανόνες ασφάλειας των πληροφοριών για 
όλα τα θεσμικά όργανα και τους 
οργανισμούς της Ένωσης.

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει 
κοινούς κανόνες ασφάλειας των 
πληροφοριών για όλες τις οντότητες της 
Ένωσης.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) «θεσμικά όργανα και οργανισμοί 
της Ένωσης»: τα θεσμικά και λοιπά 
όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης που 
έχουν ιδρυθεί με τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη 
Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας ή 
νομοθετική πράξη, ή βάσει αυτών·

ε) «οντότητες της Ένωσης»: τα 
θεσμικά και λοιπά όργανα και οι 
οργανισμοί της Ένωσης που έχουν ιδρυθεί 
με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
τη Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Συνθήκη περί 
ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ατομικής Ενέργειας ή νομοθετική πράξη, 
ή βάσει αυτών·

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιθ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιθ) «μηδενική εμπιστοσύνη»: μοντέλο 
ασφάλειας, σύνολο αρχών σχεδιασμού 

ιθ) «μηδενική εμπιστοσύνη»: μοντέλο 
ασφάλειας, σύνολο αρχών σχεδιασμού 
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συστήματος και συντονισμένη στρατηγική 
κυβερνοασφάλειας και διαχείρισης 
συστήματος που βασίζεται στην 
αναγνώριση της ύπαρξης απειλών εντός 
και εκτός των παραδοσιακών ορίων του 
δικτύου

συστήματος και συντονισμένη στρατηγική 
κυβερνοασφάλειας και διαχείρισης 
συστήματος που βασίζεται στην 
αναγνώριση της ύπαρξης απειλών εντός 
και εκτός των παραδοσιακών ορίων του 
δικτύου και την έννοια «ποτέ 
εμπιστοσύνη, πάντα επαλήθευση»·

Τροπολογία 24

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

λα α) «πρότυπο»: πρότυπο σύμφωνα με 
το άρθρο 2 σημείο 1 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1025/2012·

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα μέλη των θεσμικών οργάνων 
της Ένωσης έχουν πρόσβαση σε όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες βάσει της 
αρχής της ανάγκης για γνώση με σκοπό 
την αποτελεσματική άσκηση της εντολής 
τους σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της 
Ένωσης που χειρίζονται και αποθηκεύουν 
ΔΠΕΕ οργανώνουν υποχρεωτική 
κατάρτιση τουλάχιστον μία φορά ανά 
πενταετία για όλα τα άτομα που έχουν 
άδεια πρόσβασης σε ΔΠΕΕ. Τα οικεία 

Οι οντότητες της Ένωσης που χειρίζονται 
και αποθηκεύουν ΔΠΕΕ οργανώνουν 
υποχρεωτική κατάρτιση τουλάχιστον μία 
φορά ανά πενταετία για όλα τα άτομα που 
έχουν άδεια πρόσβασης σε ΔΠΕΕ. Οι 
οικείες οντότητες της Ένωσης 
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θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της 
Ένωσης οργανώνουν ειδική κατάρτιση για 
τους ειδικούς ρόλους που είναι 
επιφορτισμένοι με καθήκοντα ασφάλειας 
των πληροφοριών.

οργανώνουν ειδική κατάρτιση για τους 
ειδικούς ρόλους που είναι επιφορτισμένοι 
με καθήκοντα ασφάλειας των 
πληροφοριών. Οι οντότητες της Ένωσης 
σχεδιάζουν και υλοποιούν 
αποτελεσματικά και κατάλληλα 
προγράμματα κατάρτισης ανάλογα με 
τους κινδύνους που εντοπίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 5 για όλα τα 
πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να έχουν 
πρόσβαση σε ΔΠΕΕ το αργότερο … [6 
μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) ακεραιότητα, διαθεσιμότητα και 
ανθεκτικότητα των συστημάτων και 
υπηρεσιών επεξεργασίας.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) τους κινδύνους για τα δικαιώματα 
και τις ελευθερίες των φυσικών 
προσώπων·

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – σημείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) συνέχιση των δραστηριοτήτων και 
αποκατάσταση της λειτουργίας μετά από 

στ) συνέχιση των δραστηριοτήτων, 
όπως διαχείριση αντιγράφων ασφαλείας, 
αποκατάσταση της λειτουργίας μετά από 
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καταστροφή· καταστροφή, και διαχείριση των κρίσεων·

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ενεργώντας με συναίνεση και προς 
το κοινό συμφέρον όλων των θεσμικών 
οργάνων και οργανισμών της Ένωσης, η 
ομάδα συντονισμού:

2. Ενεργώντας με απλή πλειοψηφία 
και προς το κοινό συμφέρον όλων των 
οντοτήτων της Ένωσης, η ομάδα 
συντονισμού:

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – σημείο γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) καταρτίζει έγγραφα καθοδήγησης 
σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, σε συνεργασία με το 
διοργανικό συμβούλιο κυβερνοασφάλειας 
που αναφέρεται στο άρθρο 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) [...] σχετικά με τον 
καθορισμό μέτρων για υψηλό επίπεδο 
κυβερνοασφάλειας στα θεσμικά και λοιπά 
όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, 
κατά περίπτωση·

γ) καταρτίζει έγγραφα καθοδήγησης 
σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, σε συνεργασία με το 
διοργανικό συμβούλιο κυβερνοασφάλειας 
που αναφέρεται στο άρθρο 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) [...] σχετικά με τον 
καθορισμό μέτρων για υψηλό επίπεδο 
κυβερνοασφάλειας στις οντότητες της 
Ένωσης, κατά περίπτωση·

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) ενίσχυση της συνεργασίας και του 
συντονισμού με την CERT-ΕΕ.

Τροπολογία 33
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) διατερματική κρυπτογράφηση, 
ιδίως κατά την ανταλλαγή ευαίσθητων μη 
διαβαθμισμένων πληροφοριών·

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 5– σημείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τα περιστατικά που αφορούν την 
ασφάλεια των πληροφοριών 
καταγράφονται επίσημα και η εξέλιξή τους 
παρακολουθείται, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) [ΧΧΧ] σχετικά με τον 
καθορισμό μέτρων για υψηλό κοινό 
επίπεδο κυβερνοασφάλειας στα θεσμικά 
και λοιπά όργανα και οργανισμούς της 
Ένωσης.

δ) τα περιστατικά που αφορούν την 
ασφάλεια των πληροφοριών 
καταγράφονται και η μεταχείρισή τους 
πραγματοποιείται επίσημα, σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) [ΧΧΧ] σχετικά με τον 
καθορισμό μέτρων για υψηλό κοινό 
επίπεδο κυβερνοασφάλειας στα θεσμικά 
και λοιπά όργανα και οργανισμούς της 
Ένωσης.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18  – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ομάδα συντονισμού 
εγκρίνει έγγραφα καθοδήγησης σχετικά με 
τη δημιουργία και τη διαβάθμιση των 
ΔΠΕΕ.

2. Η ομάδα συντονισμού εγκρίνει 
έγγραφα καθοδήγησης σχετικά με τη 
δημιουργία και τη διαβάθμιση των ΔΠΕΕ, 
εφαρμόζοντας την αρχή της 
ελαχιστοποίησης της χρήσης της 
διαβάθμισης και περιορίζοντας χρονικά 
τη διάρκεια της εν λόγω διαβάθμισης.
Τα εν λόγω έγγραφα καθοδήγησης 
περιέχουν κανόνες σχετικά με την 
αξιολόγηση και την αιτιολόγηση της 
ταξινόμησης των πληροφοριών και του 
υλικού, με στόχο την αύξηση της 
διαφάνειας και την αποφυγή 
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αδικαιολόγητων φαινομένων 
εγκλωβισμού.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με 
την επιφύλαξη του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
1049/2001.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ενημερώνει τον φορέα προέλευσης· α) ενημερώνει τον φορέα προέλευσης 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, 
σε κάθε περίπτωση, το αργότερο μία 
εβδομάδα μετά την ενημέρωση της αρχής 
ασφαλείας σχετικά με την παραβίαση·

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – σημείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ειδοποιεί τις αρμόδιες αρχές 
σχετικά με την πραγματική ή πιθανή 
διαρροή και τα μέτρα που ελήφθησαν.

ε) ειδοποιεί τις αρμόδιες αρχές 
σχετικά με την πραγματική ή πιθανή 
διαρροή και τα μέτρα που ελήφθησαν 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, 
σε κάθε περίπτωση, το αργότερο μία 
εβδομάδα μετά την ενημέρωση της αρχής 
ασφαλείας σχετικά με την παραβίαση.

Τροπολογία 39
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) ο ιδιοκτήτης του συστήματος ή η 
επιχειρησιακή αρχή διασφάλισης των 
πληροφοριών διασφαλίζει ότι 
εφαρμόζεται διαδικασία εντοπισμού και 
αναφοράς τρωτών σημείων, 
συμπεριλαμβανομένων εσωτερικών και 
εξωτερικών ανταμοιβών, κατά 
περίπτωση· η διαδικασία αυτή θα πρέπει 
να συμπληρώνεται από τακτικούς 
ελέγχους και δοκιμές διείσδυσης, κατά 
περίπτωση.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τη διαβίβαση και αποθήκευση 
ΔΠΕΕ με ηλεκτρονικά μέσα 
χρησιμοποιούνται εγκεκριμένα 
κρυπτογραφικά προϊόντα. Ο κατάλογος 
των εγκεκριμένων κρυπτογραφικών 
προϊόντων τηρείται από το Συμβούλιο, με 
βάση τα στοιχεία των εθνικών αρχών 
ασφαλείας.

1. Για τη διαβίβαση και αποθήκευση 
ΔΠΕΕ με ηλεκτρονικά μέσα 
χρησιμοποιούνται εγκεκριμένα 
κρυπτογραφικά προϊόντα.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Για όλες τις πληροφορίες και το 
υλικό που έχει χαρακτηριστεί ως ΔΠΕΕ, 
ο κατάλογος των εγκεκριμένων 
κρυπτογραφικών προϊόντων τηρείται από 
το Συμβούλιο, με βάση τα στοιχεία από 
τις εθνικές αρχές ασφαλείας.
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Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Για τις πληροφορίες και το υλικό 
που έχει χαρακτηριστεί ως RESTREINT 
UE/EU RESTRICTED, ο Οργανισμός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
Κυβερνοασφάλεια (ENISA) καταρτίζει, 
τηρεί και επικαιροποιεί σε ετήσια βάση 
κατάλογο πρόσθετων εγκεκριμένων 
κρυπτογραφικών προϊόντων. Κατά την 
κατάρτιση και την επικαιροποίηση του εν 
λόγω καταλόγου, ο ENISA λαμβάνει 
υπόψη τις τελευταίες τεχνολογικές 
εξελίξεις και τις εξελίξεις της αγοράς, 
καθώς και τις ιδιαίτερες ανάγκες των 
οντοτήτων της Ένωσης. Ο ENISA 
καταρτίζει τον κατάλογο έως... [18 μήνες 
μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού].

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η ομάδα συντονισμού ενημερώνει 
το Συμβούλιο σε ετήσια βάση για τυχόν 
κρυπτογραφικά προϊόντα που συστήνει 
προς αξιολόγηση από αρχή έγκρισης 
κρυπτογραφικών μεθόδων κράτους μέλους 
βάσει έρευνας που διεξάγεται στα θεσμικά 
όργανα και τους οργανισμούς της 
Ένωσης.

5. Η ομάδα συντονισμού ενημερώνει 
το Συμβούλιο σε ετήσια βάση για τυχόν 
κρυπτογραφικά προϊόντα που συστήνει 
προς αξιολόγηση από αρχή έγκρισης 
κρυπτογραφικών μεθόδων κράτους μέλους 
ή τον ENISA βάσει έρευνας που 
διεξάγεται στις οντότητες της Ένωσης.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η υποομάδα για την κοινοποίηση 
ΔΠΕΕ και την ανταλλαγή διαβαθμισμένων 
πληροφοριών απαρτίζεται από 
εκπροσώπους της Επιτροπής, του 
Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και 
αποφασίζει με συναίνεση.

2. Η υποομάδα για την κοινοποίηση 
ΔΠΕΕ και την ανταλλαγή διαβαθμισμένων 
πληροφοριών απαρτίζεται από 
εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, της Επιτροπής, του 
Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και 
αποφασίζει με συναίνεση. Η εν λόγω 
υποομάδα διασφαλίζει τη συνέργεια με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 και 
διασφαλίζει ότι η ταξινόμηση δεν 
εμποδίζει από μόνη της τη 
γνωστοποίηση.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) υπάρχει νομική υποχρέωση 
σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή 
διοργανική συμφωνία που συνάπτεται 
μεταξύ των θεσμικών οργάνων της 
Ένωσης· ή

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι προϋποθέσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 στοιχείο α) θεωρείται 
ότι πληρούνται όταν η πρόσβαση σε 
ΔΠΕΕ είναι αναγκαία για την εκπλήρωση 
της εντολής ή της αποστολής της 
οντότητας όπως αυτή έχει ανατεθεί από 
τη νομοθεσία της Ένωσης, ή θα έθιγε με 
άλλον τρόπο τη θεσμική αυτονομία τους.
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