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Τροπολογία 46
Diana Riba i Giner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η οδηγία 2008/114/ΕΚ17 του 
Συμβουλίου καθορίζει διαδικασία για τον 
χαρακτηρισμό των ευρωπαϊκών υποδομών 
ζωτικής σημασίας στους τομείς της 
ενέργειας και των μεταφορών, η διακοπή 
λειτουργίας ή καταστροφή των οποίων θα 
είχε σημαντικό διασυνοριακό αντίκτυπο σε 
τουλάχιστον δύο κράτη μέλη. Η εν λόγω 
οδηγία εστίαζε αποκλειστικά στην 
προστασία των υποδομών αυτού του 
είδους. Ωστόσο, η αξιολόγηση της 
οδηγίας 2008/114/ΕΚ, η οποία 
διενεργήθηκε το 201918, κατέδειξε ότι 
λόγω του ολοένα και πιο διασυνδεδεμένου 
και διασυνοριακού χαρακτήρα των 
λειτουργιών που χρησιμοποιούν υποδομές 
ζωτικής σημασίας, τα μέτρα προστασίας 
που αφορούν μόνο επιμέρους περιουσιακά 
στοιχεία δεν επαρκούν για την πρόληψη 
όλων των πιθανών διαταραχών. Επομένως, 
είναι αναγκαίο να μετατοπιστεί η 
ακολουθούμενη προσέγγιση προς τη 
διασφάλιση της ανθεκτικότητας των 
κρίσιμων οντοτήτων, δηλαδή της 
ικανότητάς τους να μετριάζουν, να 
απορροφούν, να προσαρμόζονται σε και να 
ανακάμπτουν από περιστατικά που 
ενδέχεται να διαταράξουν τη λειτουργία 
της κρίσιμης οντότητας.

(1) Η οδηγία 2008/114/ΕΚ17 του 
Συμβουλίου καθορίζει διαδικασία για τον 
χαρακτηρισμό των ευρωπαϊκών υποδομών 
ζωτικής σημασίας στους τομείς της 
ενέργειας και των μεταφορών, η διακοπή 
λειτουργίας ή καταστροφή των οποίων θα 
είχε σημαντικό διασυνοριακό αντίκτυπο σε 
τουλάχιστον δύο κράτη μέλη. Η εν λόγω 
οδηγία εστίαζε αποκλειστικά στην 
προστασία των υποδομών αυτού του 
είδους. Ωστόσο, η αξιολόγηση της 
οδηγίας 2008/114/ΕΚ, η οποία 
διενεργήθηκε το 201918, κατέδειξε ότι 
λόγω του ολοένα και πιο διασυνδεδεμένου 
και διασυνοριακού χαρακτήρα των 
λειτουργιών που χρησιμοποιούν υποδομές 
ζωτικής σημασίας, τα μέτρα προστασίας 
που αφορούν μόνο επιμέρους περιουσιακά 
στοιχεία δεν επαρκούν για την πρόληψη 
όλων των πιθανών διαταραχών. Επομένως, 
είναι αναγκαίο να μετατοπιστεί η 
ακολουθούμενη προσέγγιση προς τη 
διασφάλιση της ανθεκτικότητας των 
κρίσιμων οντοτήτων, δηλαδή της 
ικανότητάς τους να μετριάζουν, να 
απορροφούν, να προσαρμόζονται σε και να 
ανακάμπτουν από περιστατικά που 
ενδέχεται να διαταράξουν τη λειτουργία 
της κρίσιμης οντότητας. Μια τέτοια 
διαταραχή θα μπορούσε να επηρεάσει 
αρνητικά τη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς και των βασικών κοινωνικών 
υπηρεσιών.

_________________ _________________
17 Οδηγία 2008/114/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 8ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τον 
προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό των 
ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας, 
και σχετικά με την αξιολόγηση της 
ανάγκης βελτίωσης της προστασίας τους 

17 Οδηγία 2008/114/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 8ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τον 
προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό των 
ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας, 
και σχετικά με την αξιολόγηση της 
ανάγκης βελτίωσης της προστασίας τους 
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Τροπολογία 47
Lukas Mandl

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η οδηγία 2008/114/ΕΚ17 του 
Συμβουλίου καθορίζει διαδικασία για τον 
χαρακτηρισμό των ευρωπαϊκών υποδομών 
ζωτικής σημασίας στους τομείς της 
ενέργειας και των μεταφορών, η διακοπή 
λειτουργίας ή καταστροφή των οποίων θα 
είχε σημαντικό διασυνοριακό αντίκτυπο σε 
τουλάχιστον δύο κράτη μέλη. Η εν λόγω 
οδηγία εστίαζε αποκλειστικά στην 
προστασία των υποδομών αυτού του 
είδους. Ωστόσο, η αξιολόγηση της 
οδηγίας 2008/114/ΕΚ, η οποία 
διενεργήθηκε το 201918, κατέδειξε ότι 
λόγω του ολοένα και πιο διασυνδεδεμένου 
και διασυνοριακού χαρακτήρα των 
λειτουργιών που χρησιμοποιούν υποδομές 
ζωτικής σημασίας, τα μέτρα προστασίας 
που αφορούν μόνο επιμέρους περιουσιακά 
στοιχεία δεν επαρκούν για την πρόληψη 
όλων των πιθανών διαταραχών. Επομένως, 
είναι αναγκαίο να μετατοπιστεί η 
ακολουθούμενη προσέγγιση προς τη 
διασφάλιση της ανθεκτικότητας των 
κρίσιμων οντοτήτων, δηλαδή της 
ικανότητάς τους να μετριάζουν, να 
απορροφούν, να προσαρμόζονται σε και να 
ανακάμπτουν από περιστατικά που 
ενδέχεται να διαταράξουν τη λειτουργία 
της κρίσιμης οντότητας.

(1) Η οδηγία 2008/114/ΕΚ17 του 
Συμβουλίου καθορίζει διαδικασία για τον 
χαρακτηρισμό των ευρωπαϊκών υποδομών 
ζωτικής σημασίας στους τομείς της 
ενέργειας και των μεταφορών, η διακοπή 
λειτουργίας ή καταστροφή των οποίων θα 
είχε σημαντικό διασυνοριακό αντίκτυπο σε 
τουλάχιστον δύο κράτη μέλη. Η εν λόγω 
οδηγία εστίαζε αποκλειστικά στην 
προστασία των υποδομών αυτού του 
είδους. Ωστόσο, η αξιολόγηση της 
οδηγίας 2008/114/ΕΚ, η οποία 
διενεργήθηκε το 201918, κατέδειξε ότι 
λόγω του ολοένα και πιο διασυνδεδεμένου 
και διασυνοριακού χαρακτήρα των 
λειτουργιών που χρησιμοποιούν υποδομές 
ζωτικής σημασίας, τα μέτρα προστασίας 
που αφορούν μόνο επιμέρους περιουσιακά 
στοιχεία δεν επαρκούν για την πρόληψη 
όλων των πιθανών διαταραχών. Επομένως, 
είναι αναγκαίο να μετατοπιστεί η 
ακολουθούμενη προσέγγιση προς τη 
διασφάλιση της ανθεκτικότητας των 
κρίσιμων οντοτήτων, δηλαδή της 
ικανότητάς τους να μετριάζουν, να 
απορροφούν, να προσαρμόζονται σε και να 
ανακάμπτουν από περιστατικά που 
ενδέχεται να διαταράξουν την παροχή 
βασικών υπηρεσιών από την κρίσιμη 
οντότητα.

_________________ _________________
17 Οδηγία 2008/114/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 8ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τον 

17 Οδηγία 2008/114/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 8ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τον 
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προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό των 
ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας, 
και σχετικά με την αξιολόγηση της 
ανάγκης βελτίωσης της προστασίας τους 
(ΕΕ L 345 της 23.12.2008, σ. 75).

προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό των 
ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας, 
και σχετικά με την αξιολόγηση της 
ανάγκης βελτίωσης της προστασίας τους 
(ΕΕ L 345 της 23.12.2008, σ. 75).

18 SWD(2019) 308 18 SWD(2019) 308

Or. en

Τροπολογία 48
Diana Riba i Giner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Παρά τα υφιστάμενα μέτρα σε 
ενωσιακό19 και εθνικό επίπεδο που 
αποσκοπούν στην υποστήριξη της 
προστασίας των υποδομών ζωτικής 
σημασίας στην Ένωση, οι οντότητες που 
διαχειρίζονται τις εν λόγω υποδομές δεν 
διαθέτουν επαρκή εφόδια για την 
αντιμετώπιση των υφιστάμενων και των 
προβλεπόμενων μελλοντικών κινδύνων 
που απειλούν τη λειτουργία τους και 
μπορούν να οδηγήσουν σε διαταραχές 
στην παροχή υπηρεσιών που είναι βασικές 
για τη διεξαγωγή ζωτικών κοινωνικών 
λειτουργιών ή οικονομικών 
δραστηριοτήτων. Αυτό οφείλεται στο 
δυναμικό τοπίο των απειλών, το οποίο 
χαρακτηρίζεται από εξελισσόμενες 
τρομοκρατικές απειλές και αυξανόμενες 
αλληλεξαρτήσεις μεταξύ υποδομών και 
τομέων, καθώς και από αυξανόμενους 
φυσικούς κινδύνους λόγω φυσικών 
καταστροφών και της κλιματικής 
αλλαγής, η οποία αυξάνει τη συχνότητα 
και την κλίμακα των συμβάντων που 
οφείλονται σε ακραία καιρικά φαινόμενα 
και επιφέρει μακροπρόθεσμες αλλαγές στις 
μέσες κλιματικές συνθήκες οι οποίες 
μπορούν να μειώσουν την ικανότητα και 
την αποδοτικότητα ορισμένων ειδών 

(2) Παρά τα υφιστάμενα μέτρα σε 
ενωσιακό19 και εθνικό επίπεδο που 
αποσκοπούν στην υποστήριξη της 
προστασίας των υποδομών ζωτικής 
σημασίας στην Ένωση, οι οντότητες που 
διαχειρίζονται τις εν λόγω υποδομές δεν 
διαθέτουν επαρκή εφόδια για την 
αντιμετώπιση των υφιστάμενων και των 
προβλεπόμενων μελλοντικών κινδύνων 
που απειλούν τη λειτουργία τους και 
μπορούν να οδηγήσουν σε διαταραχές 
στην παροχή υπηρεσιών που είναι βασικές 
για τη διεξαγωγή ζωτικών κοινωνικών 
λειτουργιών ή οικονομικών 
δραστηριοτήτων. Αυτό οφείλεται στο 
δυναμικό τοπίο, το οποίο χαρακτηρίζεται 
από αυξανόμενες αλληλεξαρτήσεις μεταξύ 
υποδομών και τομέων, καθώς και από 
αυξανόμενους φυσικούς κινδύνους λόγω 
φυσικών καταστροφών. Η κλιματική 
κρίση αυξάνει επίσης σημαντικά τη 
συχνότητα και την κλίμακα των 
συμβάντων που οφείλονται σε ακραία 
καιρικά φαινόμενα και επιφέρει 
μακροπρόθεσμες αλλαγές στις μέσες 
κλιματικές συνθήκες οι οποίες μπορούν να 
μειώσουν την ικανότητα και την 
αποδοτικότητα ορισμένων ειδών 
υποδομών, αν δεν έχουν ληφθεί μέτρα 
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υποδομών, αν δεν έχουν ληφθεί μέτρα 
ανθεκτικότητας ή προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, συναφείς 
τομείς και είδη οντοτήτων δεν 
αναγνωρίζονται με συνεπή τρόπο ως 
κρίσιμες οντότητες σε όλα τα κράτη μέλη.

ανθεκτικότητας ή προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή. Επομένως, η 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής 
θα πρέπει να θεωρηθεί ουσιαστική 
συμβολή στην ανθεκτικότητα των 
κοινωνιών μας, γεγονός το οποίο σημαίνει 
ότι πρέπει να ληφθούν πιο επείγοντα και 
πιο φιλόδοξα μέτρα και εκτός του πεδίου 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. 
Επιπλέον, συναφείς τομείς και είδη 
οντοτήτων δεν αναγνωρίζονται με συνεπή 
τρόπο ως κρίσιμες οντότητες σε όλα τα 
κράτη μέλη.

_________________ _________________
19 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προστασίας της 
Υποδομής Ζωτικής Σημασίας (ΕΠΠΥΖΣ).

19 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προστασίας της 
Υποδομής Ζωτικής Σημασίας (ΕΠΠΥΖΣ).

Or. en

Τροπολογία 49
Annalisa Tardino

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Παρά τα υφιστάμενα μέτρα σε 
ενωσιακό19 και εθνικό επίπεδο που 
αποσκοπούν στην υποστήριξη της 
προστασίας των υποδομών ζωτικής 
σημασίας στην Ένωση, οι οντότητες που 
διαχειρίζονται τις εν λόγω υποδομές δεν 
διαθέτουν επαρκή εφόδια για την 
αντιμετώπιση των υφιστάμενων και των 
προβλεπόμενων μελλοντικών κινδύνων 
που απειλούν τη λειτουργία τους και 
μπορούν να οδηγήσουν σε διαταραχές 
στην παροχή υπηρεσιών που είναι βασικές 
για τη διεξαγωγή ζωτικών κοινωνικών 
λειτουργιών ή οικονομικών 
δραστηριοτήτων. Αυτό οφείλεται στο 
δυναμικό τοπίο των απειλών, το οποίο 
χαρακτηρίζεται από εξελισσόμενες 
τρομοκρατικές απειλές και αυξανόμενες 
αλληλεξαρτήσεις μεταξύ υποδομών και 

(2) Παρά τα υφιστάμενα μέτρα σε 
ενωσιακό19 και εθνικό επίπεδο που 
αποσκοπούν στην υποστήριξη της 
προστασίας των υποδομών ζωτικής 
σημασίας στην Ένωση, οι οντότητες που 
διαχειρίζονται τις εν λόγω υποδομές δεν 
διαθέτουν επαρκή εφόδια για την 
αντιμετώπιση των υφιστάμενων και των 
προβλεπόμενων μελλοντικών κινδύνων 
που απειλούν τη λειτουργία τους και 
μπορούν να οδηγήσουν σε διαταραχές 
στην παροχή υπηρεσιών που είναι βασικές 
για τη διεξαγωγή ζωτικών κοινωνικών 
λειτουργιών ή οικονομικών 
δραστηριοτήτων. Αυτό οφείλεται στο 
δυναμικό τοπίο των απειλών, το οποίο 
χαρακτηρίζεται από εξελισσόμενες 
υβριδικές και τρομοκρατικές απειλές και 
αυξανόμενες αλληλεξαρτήσεις μεταξύ 
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τομέων, καθώς και από αυξανόμενους 
φυσικούς κινδύνους λόγω φυσικών 
καταστροφών και της κλιματικής αλλαγής, 
η οποία αυξάνει τη συχνότητα και την 
κλίμακα των συμβάντων που οφείλονται 
σε ακραία καιρικά φαινόμενα και επιφέρει 
μακροπρόθεσμες αλλαγές στις μέσες 
κλιματικές συνθήκες οι οποίες μπορούν να 
μειώσουν την ικανότητα και την 
αποδοτικότητα ορισμένων ειδών 
υποδομών, αν δεν έχουν ληφθεί μέτρα 
ανθεκτικότητας ή προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, συναφείς 
τομείς και είδη οντοτήτων δεν 
αναγνωρίζονται με συνεπή τρόπο ως 
κρίσιμες οντότητες σε όλα τα κράτη μέλη.

υποδομών και τομέων, καθώς και από 
αυξανόμενους φυσικούς κινδύνους λόγω 
βιομηχανικών ατυχημάτων, ανθρώπινων 
και κυβερνητικών ενεργειών, φυσικών 
καταστροφών και της κλιματικής αλλαγής, 
η οποία αυξάνει τη συχνότητα και την 
κλίμακα των συμβάντων που οφείλονται 
σε ακραία καιρικά φαινόμενα και επιφέρει 
μακροπρόθεσμες αλλαγές στις μέσες 
κλιματικές συνθήκες οι οποίες μπορούν να 
μειώσουν την ικανότητα και την 
αποδοτικότητα ορισμένων ειδών 
υποδομών, αν δεν έχουν ληφθεί μέτρα 
ανθεκτικότητας ή προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, συναφείς 
τομείς και είδη οντοτήτων δεν 
αναγνωρίζονται με συνεπή τρόπο ως 
κρίσιμες οντότητες σε όλα τα κράτη μέλη.

_________________ _________________
19 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προστασίας της 
Υποδομής Ζωτικής Σημασίας (ΕΠΠΥΖΣ).

19 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προστασίας της 
Υποδομής Ζωτικής Σημασίας (ΕΠΠΥΖΣ).

Or. en

Τροπολογία 50
Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Παρά τα υφιστάμενα μέτρα σε 
ενωσιακό19 και εθνικό επίπεδο που 
αποσκοπούν στην υποστήριξη της 
προστασίας των υποδομών ζωτικής 
σημασίας στην Ένωση, οι οντότητες που 
διαχειρίζονται τις εν λόγω υποδομές δεν 
διαθέτουν επαρκή εφόδια για την 
αντιμετώπιση των υφιστάμενων και των 
προβλεπόμενων μελλοντικών κινδύνων 
που απειλούν τη λειτουργία τους και 
μπορούν να οδηγήσουν σε διαταραχές 
στην παροχή υπηρεσιών που είναι βασικές 
για τη διεξαγωγή ζωτικών κοινωνικών 
λειτουργιών ή οικονομικών 

(2) Παρά τα υφιστάμενα μέτρα σε 
ενωσιακό19 και εθνικό επίπεδο που 
αποσκοπούν στην υποστήριξη της 
προστασίας των υποδομών ζωτικής 
σημασίας στην Ένωση, οι οντότητες που 
διαχειρίζονται τις εν λόγω υποδομές δεν 
διαθέτουν πάντα επαρκή εφόδια για την 
αντιμετώπιση των υφιστάμενων και των 
προβλεπόμενων μελλοντικών κινδύνων 
που απειλούν τη λειτουργία τους και 
μπορούν να οδηγήσουν σε διαταραχές 
στην παροχή υπηρεσιών που είναι βασικές 
για τη διεξαγωγή ζωτικών κοινωνικών 
λειτουργιών ή οικονομικών 
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δραστηριοτήτων. Αυτό οφείλεται στο 
δυναμικό τοπίο των απειλών, το οποίο 
χαρακτηρίζεται από εξελισσόμενες 
τρομοκρατικές απειλές και αυξανόμενες 
αλληλεξαρτήσεις μεταξύ υποδομών και 
τομέων, καθώς και από αυξανόμενους 
φυσικούς κινδύνους λόγω φυσικών 
καταστροφών και της κλιματικής αλλαγής, 
η οποία αυξάνει τη συχνότητα και την 
κλίμακα των συμβάντων που οφείλονται 
σε ακραία καιρικά φαινόμενα και επιφέρει 
μακροπρόθεσμες αλλαγές στις μέσες 
κλιματικές συνθήκες οι οποίες μπορούν να 
μειώσουν την ικανότητα και την 
αποδοτικότητα ορισμένων ειδών 
υποδομών, αν δεν έχουν ληφθεί μέτρα 
ανθεκτικότητας ή προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, συναφείς 
τομείς και είδη οντοτήτων δεν 
αναγνωρίζονται με συνεπή τρόπο ως 
κρίσιμες οντότητες σε όλα τα κράτη μέλη.

δραστηριοτήτων. Αυτό οφείλεται στο 
δυναμικό τοπίο των απειλών, το οποίο 
χαρακτηρίζεται από εξελισσόμενες 
ανθρωπογενείς απειλές όπως η 
τρομοκρατία και οι κυβερνοεπιθέσεις και 
αυξανόμενες αλληλεξαρτήσεις μεταξύ 
υποδομών και τομέων, καθώς και από 
αυξανόμενους φυσικούς κινδύνους λόγω 
φυσικών καταστροφών και της κλιματικής 
αλλαγής, η οποία αυξάνει τη συχνότητα 
και την κλίμακα των συμβάντων που 
οφείλονται σε ακραία καιρικά φαινόμενα 
και επιφέρει μακροπρόθεσμες αλλαγές στις 
μέσες κλιματικές συνθήκες οι οποίες 
μπορούν να μειώσουν την ικανότητα, την 
αποδοτικότητα και τη διάρκεια ζωής 
ορισμένων ειδών υποδομών, αν δεν έχουν 
ληφθεί μέτρα ανθεκτικότητας ή 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. 
Επιπλέον, συναφείς τομείς και είδη 
οντοτήτων δεν αναγνωρίζονται με συνεπή 
τρόπο ως κρίσιμες οντότητες σε όλα τα 
κράτη μέλη.

_________________ _________________
19 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προστασίας της 
Υποδομής Ζωτικής Σημασίας (ΕΠΠΥΖΣ).

19 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προστασίας της 
Υποδομής Ζωτικής Σημασίας (ΕΠΠΥΖΣ).

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να κάνει σαφέστερη διάκριση μεταξύ των ανθρωπογενών και των 
φυσικών απειλών.

Τροπολογία 51
Peter Pollák

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Παρά τα υφιστάμενα μέτρα σε 
ενωσιακό19 και εθνικό επίπεδο που 
αποσκοπούν στην υποστήριξη της 
προστασίας των υποδομών ζωτικής 

(2) Παρά τα υφιστάμενα μέτρα σε 
ενωσιακό19 και εθνικό επίπεδο που 
αποσκοπούν στην υποστήριξη της 
προστασίας των υποδομών ζωτικής 
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σημασίας στην Ένωση, οι οντότητες που 
διαχειρίζονται τις εν λόγω υποδομές δεν 
διαθέτουν επαρκή εφόδια για την 
αντιμετώπιση των υφιστάμενων και των 
προβλεπόμενων μελλοντικών κινδύνων 
που απειλούν τη λειτουργία τους και 
μπορούν να οδηγήσουν σε διαταραχές 
στην παροχή υπηρεσιών που είναι βασικές 
για τη διεξαγωγή ζωτικών κοινωνικών 
λειτουργιών ή οικονομικών 
δραστηριοτήτων. Αυτό οφείλεται στο 
δυναμικό τοπίο των απειλών, το οποίο 
χαρακτηρίζεται από εξελισσόμενες 
τρομοκρατικές απειλές και αυξανόμενες 
αλληλεξαρτήσεις μεταξύ υποδομών και 
τομέων, καθώς και από αυξανόμενους 
φυσικούς κινδύνους λόγω φυσικών 
καταστροφών και της κλιματικής αλλαγής, 
η οποία αυξάνει τη συχνότητα και την 
κλίμακα των συμβάντων που οφείλονται 
σε ακραία καιρικά φαινόμενα και επιφέρει 
μακροπρόθεσμες αλλαγές στις μέσες 
κλιματικές συνθήκες οι οποίες μπορούν να 
μειώσουν την ικανότητα και την 
αποδοτικότητα ορισμένων ειδών 
υποδομών, αν δεν έχουν ληφθεί μέτρα 
ανθεκτικότητας ή προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, συναφείς 
τομείς και είδη οντοτήτων δεν 
αναγνωρίζονται με συνεπή τρόπο ως 
κρίσιμες οντότητες σε όλα τα κράτη μέλη.

σημασίας στην Ένωση, οι οντότητες που 
διαχειρίζονται τις εν λόγω υποδομές δεν 
διαθέτουν επαρκή εφόδια για την 
αντιμετώπιση των υφιστάμενων και των 
προβλεπόμενων μελλοντικών κινδύνων 
που απειλούν τη λειτουργία τους και 
μπορούν να οδηγήσουν σε διαταραχές 
στην παροχή υπηρεσιών που είναι βασικές 
για τη διεξαγωγή ζωτικών κοινωνικών 
λειτουργιών ή οικονομικών 
δραστηριοτήτων, καθώς και για την 
ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της 
κυβερνoασφάλειας. Αυτό οφείλεται στο 
δυναμικό τοπίο των απειλών, το οποίο 
χαρακτηρίζεται από εξελισσόμενες 
τρομοκρατικές απειλές και αυξανόμενες 
αλληλεξαρτήσεις μεταξύ υποδομών και 
τομέων, καθώς και από αυξανόμενους 
φυσικούς κινδύνους λόγω φυσικών 
καταστροφών και της κλιματικής αλλαγής, 
η οποία αυξάνει τη συχνότητα και την 
κλίμακα των συμβάντων που οφείλονται 
σε ακραία καιρικά φαινόμενα και επιφέρει 
μακροπρόθεσμες αλλαγές στις μέσες 
κλιματικές συνθήκες οι οποίες μπορούν να 
μειώσουν την ικανότητα και την 
αποδοτικότητα ορισμένων ειδών 
υποδομών, αν δεν έχουν ληφθεί μέτρα 
ανθεκτικότητας ή προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, συναφείς 
τομείς και είδη οντοτήτων δεν 
αναγνωρίζονται με συνεπή τρόπο ως 
κρίσιμες οντότητες σε όλα τα κράτη μέλη.

_________________ _________________
19 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προστασίας της 
Υποδομής Ζωτικής Σημασίας (ΕΠΠΥΖΣ).

19 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προστασίας της 
Υποδομής Ζωτικής Σημασίας (ΕΠΠΥΖΣ).

Or. sk

Τροπολογία 52
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Παρά τα υφιστάμενα μέτρα σε 
ενωσιακό19 και εθνικό επίπεδο που 
αποσκοπούν στην υποστήριξη της 
προστασίας των υποδομών ζωτικής 
σημασίας στην Ένωση, οι οντότητες που 
διαχειρίζονται τις εν λόγω υποδομές δεν 
διαθέτουν επαρκή εφόδια για την 
αντιμετώπιση των υφιστάμενων και των 
προβλεπόμενων μελλοντικών κινδύνων 
που απειλούν τη λειτουργία τους και 
μπορούν να οδηγήσουν σε διαταραχές 
στην παροχή υπηρεσιών που είναι βασικές 
για τη διεξαγωγή ζωτικών κοινωνικών 
λειτουργιών ή οικονομικών 
δραστηριοτήτων. Αυτό οφείλεται στο 
δυναμικό τοπίο των απειλών, το οποίο 
χαρακτηρίζεται από εξελισσόμενες 
τρομοκρατικές απειλές και αυξανόμενες 
αλληλεξαρτήσεις μεταξύ υποδομών και 
τομέων, καθώς και από αυξανόμενους 
φυσικούς κινδύνους λόγω φυσικών 
καταστροφών και της κλιματικής αλλαγής, 
η οποία αυξάνει τη συχνότητα και την 
κλίμακα των συμβάντων που οφείλονται 
σε ακραία καιρικά φαινόμενα και επιφέρει 
μακροπρόθεσμες αλλαγές στις μέσες 
κλιματικές συνθήκες οι οποίες μπορούν να 
μειώσουν την ικανότητα και την 
αποδοτικότητα ορισμένων ειδών 
υποδομών, αν δεν έχουν ληφθεί μέτρα 
ανθεκτικότητας ή προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, συναφείς 
τομείς και είδη οντοτήτων δεν 
αναγνωρίζονται με συνεπή τρόπο ως 
κρίσιμες οντότητες σε όλα τα κράτη μέλη.

(2) Παρά τα υφιστάμενα μέτρα σε 
ενωσιακό19 και εθνικό επίπεδο που 
αποσκοπούν στην υποστήριξη της 
προστασίας των υποδομών ζωτικής 
σημασίας στην Ένωση, οι οντότητες που 
διαχειρίζονται τις εν λόγω υποδομές δεν 
διαθέτουν επαρκή εφόδια για την 
αντιμετώπιση των υφιστάμενων και των 
προβλεπόμενων μελλοντικών κινδύνων 
που απειλούν τη λειτουργία τους και 
μπορούν να οδηγήσουν σε διαταραχές 
στην παροχή υπηρεσιών που είναι βασικές 
για την προστασία του πληθυσμού και τη 
διεξαγωγή ζωτικών κοινωνικών 
λειτουργιών ή οικονομικών 
δραστηριοτήτων. Αυτό οφείλεται στις 
αυξανόμενες αλληλεξαρτήσεις μεταξύ 
υποδομών και τομέων, καθώς και από 
αυξανόμενους φυσικούς κινδύνους λόγω 
φυσικών καταστροφών και της κλιματικής 
αλλαγής, η οποία αυξάνει τη συχνότητα 
και την κλίμακα των συμβάντων που 
οφείλονται σε ακραία καιρικά φαινόμενα 
και επιφέρει μακροπρόθεσμες αλλαγές στις 
μέσες κλιματικές συνθήκες οι οποίες 
μπορούν να μειώσουν την ικανότητα και 
την αποδοτικότητα ορισμένων ειδών 
υποδομών, αν δεν έχουν ληφθεί μέτρα 
ανθεκτικότητας ή προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, συναφείς 
τομείς και είδη οντοτήτων δεν 
αναγνωρίζονται με συνεπή τρόπο ως 
κρίσιμες οντότητες σε όλα τα κράτη μέλη.

_________________ _________________
19 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προστασίας της 
Υποδομής Ζωτικής Σημασίας (ΕΠΠΥΖΣ).

19 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προστασίας της 
Υποδομής Ζωτικής Σημασίας (ΕΠΠΥΖΣ).

Or. en

Τροπολογία 53
Annalisa Tardino
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Αυτές οι αυξανόμενες 
αλληλεξαρτήσεις είναι το αποτέλεσμα ενός 
ολοένα και πιο διασυνοριακού και 
αλληλεξαρτώμενου δικτύου παροχής 
υπηρεσιών που χρησιμοποιεί βασικές 
υποδομές σε ολόκληρη την Ένωση στους 
τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, των 
τραπεζών, των υποδομών 
χρηματοπιστωτικών αγορών, των 
ψηφιακών υποδομών, του πόσιμου νερού 
και των λυμάτων, της υγείας, ορισμένων 
πτυχών της δημόσιας διοίκησης, καθώς και 
του διαστήματος, στον βαθμό που αφορά 
την παροχή ορισμένων υπηρεσιών που 
εξαρτώνται από επίγειες υποδομές των 
οποίων η κυριότητα, η διαχείριση και η 
λειτουργία ανήκει είτε σε κράτη μέλη είτε 
σε ιδιώτες, και, ως εκ τούτου, δεν καλύπτει 
τις υποδομές των οποίων η κυριότητα, η 
διαχείριση ή η λειτουργία ανήκει στην 
Ένωση, ή γίνεται εξ ονόματος αυτής, στο 
πλαίσιο των διαστημικών προγραμμάτων 
της. Ως συνέπεια των εν λόγω 
αλληλεξαρτήσεων, οποιαδήποτε 
διαταραχή, ακόμη και αν αρχικά 
περιορίζεται σε μία οντότητα ή έναν 
τομέα, μπορεί να προκαλέσει ευρύτερες 
αλυσιδωτές επιπτώσεις και ενδεχομένως 
να οδηγήσει σε εκτεταμένες και 
μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις 
στην παροχή υπηρεσιών σε ολόκληρη την 
εσωτερική αγορά. Η πανδημία COVID-19 
κατέδειξε την τρωτότητα των ολοένα και 
πιο αλληλεξαρτώμενων κοινωνιών μας 
απέναντι σε κινδύνους χαμηλής 
πιθανότητας.

(3) Αυτές οι αυξανόμενες 
αλληλεξαρτήσεις είναι το αποτέλεσμα ενός 
ολοένα και πιο διασυνοριακού και 
αλληλεξαρτώμενου δικτύου παροχής 
υπηρεσιών που χρησιμοποιεί βασικές 
υποδομές σε ολόκληρη την Ένωση στους 
τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, των 
τραπεζών, των υποδομών 
χρηματοπιστωτικών αγορών, των 
ψηφιακών υποδομών, του πόσιμου νερού 
και των λυμάτων, της υγείας, της 
διαχείρισης των αποβλήτων, της 
αλυσίδας τροφίμων, ορισμένων πτυχών 
της δημόσιας διοίκησης, καθώς και του 
διαστήματος, στον βαθμό που αφορά την 
παροχή ορισμένων υπηρεσιών που 
εξαρτώνται από επίγειες υποδομές των 
οποίων η κυριότητα, η διαχείριση και η 
λειτουργία ανήκει είτε σε κράτη μέλη είτε 
σε ιδιώτες, και, ως εκ τούτου, δεν καλύπτει 
τις υποδομές των οποίων η κυριότητα, η 
διαχείριση ή η λειτουργία ανήκει στην 
Ένωση, ή γίνεται εξ ονόματος αυτής, στο 
πλαίσιο των διαστημικών προγραμμάτων 
της. Ως συνέπεια των εν λόγω 
αλληλεξαρτήσεων, οποιαδήποτε 
διαταραχή, ακόμη και αν αρχικά 
περιορίζεται σε μία οντότητα ή έναν 
τομέα, μπορεί να προκαλέσει ευρύτερες 
αλυσιδωτές επιπτώσεις και ενδεχομένως 
να οδηγήσει σε εκτεταμένες και 
μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις 
στην παροχή υπηρεσιών σε ολόκληρη την 
εσωτερική αγορά, καθώς και στην 
ασφάλεια των πολιτών της Ένωσης. Η 
πανδημία COVID-19 κατέδειξε την 
τρωτότητα των ολοένα και πιο 
αλληλεξαρτώμενων κοινωνιών μας 
απέναντι σε κινδύνους χαμηλής 
πιθανότητας.

Or. en
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Τροπολογία 54
Lukas Mandl

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Αυτές οι αυξανόμενες 
αλληλεξαρτήσεις είναι το αποτέλεσμα ενός 
ολοένα και πιο διασυνοριακού και 
αλληλεξαρτώμενου δικτύου παροχής 
υπηρεσιών που χρησιμοποιεί βασικές 
υποδομές σε ολόκληρη την Ένωση στους 
τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, των 
τραπεζών, των υποδομών 
χρηματοπιστωτικών αγορών, των 
ψηφιακών υποδομών, του πόσιμου νερού 
και των λυμάτων, της υγείας, ορισμένων 
πτυχών της δημόσιας διοίκησης, καθώς και 
του διαστήματος, στον βαθμό που αφορά 
την παροχή ορισμένων υπηρεσιών που 
εξαρτώνται από επίγειες υποδομές των 
οποίων η κυριότητα, η διαχείριση και η 
λειτουργία ανήκει είτε σε κράτη μέλη είτε 
σε ιδιώτες, και, ως εκ τούτου, δεν καλύπτει 
τις υποδομές των οποίων η κυριότητα, η 
διαχείριση ή η λειτουργία ανήκει στην 
Ένωση, ή γίνεται εξ ονόματος αυτής, στο 
πλαίσιο των διαστημικών προγραμμάτων 
της. Ως συνέπεια των εν λόγω 
αλληλεξαρτήσεων, οποιαδήποτε 
διαταραχή, ακόμη και αν αρχικά 
περιορίζεται σε μία οντότητα ή έναν 
τομέα, μπορεί να προκαλέσει ευρύτερες 
αλυσιδωτές επιπτώσεις και ενδεχομένως 
να οδηγήσει σε εκτεταμένες και 
μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις 
στην παροχή υπηρεσιών σε ολόκληρη την 
εσωτερική αγορά. Η πανδημία COVID-19 
κατέδειξε την τρωτότητα των ολοένα και 
πιο αλληλεξαρτώμενων κοινωνιών μας 
απέναντι σε κινδύνους χαμηλής 
πιθανότητας.

(3) Αυτές οι αυξανόμενες 
αλληλεξαρτήσεις είναι το αποτέλεσμα ενός 
ολοένα και πιο διασυνοριακού και 
αλληλεξαρτώμενου δικτύου παροχής 
υπηρεσιών που χρησιμοποιεί βασικές 
υποδομές σε ολόκληρη την Ένωση στους 
τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, των 
τραπεζών, των υποδομών 
χρηματοπιστωτικών αγορών, των 
ψηφιακών υποδομών, του πόσιμου νερού 
και των λυμάτων, της παραγωγής, 
επεξεργασίας και παράδοσης τροφίμων, 
της υγείας, ορισμένων πτυχών της 
δημόσιας διοίκησης, καθώς και του 
διαστήματος, στον βαθμό που αφορά την 
παροχή ορισμένων υπηρεσιών που 
εξαρτώνται από επίγειες υποδομές των 
οποίων η κυριότητα, η διαχείριση και η 
λειτουργία ανήκει είτε σε κράτη μέλη είτε 
σε ιδιώτες, και, ως εκ τούτου, δεν καλύπτει 
τις υποδομές των οποίων η κυριότητα, η 
διαχείριση ή η λειτουργία ανήκει στην 
Ένωση, ή γίνεται εξ ονόματος αυτής, στο 
πλαίσιο των διαστημικών προγραμμάτων 
της. Ως συνέπεια των εν λόγω 
αλληλεξαρτήσεων, οποιαδήποτε 
διαταραχή, ακόμη και αν αρχικά 
περιορίζεται σε μία οντότητα ή έναν 
τομέα, μπορεί να προκαλέσει ευρύτερες 
αλυσιδωτές επιπτώσεις και ενδεχομένως 
να οδηγήσει σε εκτεταμένες και 
μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις 
στην παροχή υπηρεσιών σε ολόκληρη την 
εσωτερική αγορά. Η πανδημία COVID-19 
κατέδειξε την τρωτότητα των ολοένα και 
πιο αλληλεξαρτώμενων κοινωνιών μας 
απέναντι σε κινδύνους χαμηλής 
πιθανότητας.

Or. en
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Τροπολογία 55
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Αυτές οι αυξανόμενες 
αλληλεξαρτήσεις είναι το αποτέλεσμα ενός 
ολοένα και πιο διασυνοριακού και 
αλληλεξαρτώμενου δικτύου παροχής 
υπηρεσιών που χρησιμοποιεί βασικές 
υποδομές σε ολόκληρη την Ένωση στους 
τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, των 
τραπεζών, των υποδομών 
χρηματοπιστωτικών αγορών, των 
ψηφιακών υποδομών, του πόσιμου νερού 
και των λυμάτων, της υγείας, ορισμένων 
πτυχών της δημόσιας διοίκησης, καθώς και 
του διαστήματος, στον βαθμό που αφορά 
την παροχή ορισμένων υπηρεσιών που 
εξαρτώνται από επίγειες υποδομές των 
οποίων η κυριότητα, η διαχείριση και η 
λειτουργία ανήκει είτε σε κράτη μέλη είτε 
σε ιδιώτες, και, ως εκ τούτου, δεν καλύπτει 
τις υποδομές των οποίων η κυριότητα, η 
διαχείριση ή η λειτουργία ανήκει στην 
Ένωση, ή γίνεται εξ ονόματος αυτής, στο 
πλαίσιο των διαστημικών προγραμμάτων 
της. Ως συνέπεια των εν λόγω 
αλληλεξαρτήσεων, οποιαδήποτε 
διαταραχή, ακόμη και αν αρχικά 
περιορίζεται σε μία οντότητα ή έναν 
τομέα, μπορεί να προκαλέσει ευρύτερες 
αλυσιδωτές επιπτώσεις και ενδεχομένως 
να οδηγήσει σε εκτεταμένες και 
μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις 
στην παροχή υπηρεσιών σε ολόκληρη την 
εσωτερική αγορά. Η πανδημία COVID-19 
κατέδειξε την τρωτότητα των ολοένα και 
πιο αλληλεξαρτώμενων κοινωνιών μας 
απέναντι σε κινδύνους χαμηλής 
πιθανότητας.

(3) Αυτές οι αυξανόμενες 
αλληλεξαρτήσεις είναι το αποτέλεσμα ενός 
ολοένα και πιο διασυνοριακού και 
αλληλεξαρτώμενου δικτύου παροχής 
υπηρεσιών που χρησιμοποιεί βασικές 
υποδομές σε ολόκληρη την Ένωση στους 
τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, των 
τραπεζών, των υποδομών 
χρηματοπιστωτικών αγορών, των 
ψηφιακών υποδομών, του πόσιμου νερού 
και των λυμάτων, της υγείας, ορισμένων 
πτυχών της δημόσιας διοίκησης, καθώς και 
του διαστήματος, στον βαθμό που αφορά 
την παροχή ορισμένων υπηρεσιών που 
εξαρτώνται από επίγειες υποδομές των 
οποίων η κυριότητα, η διαχείριση και η 
λειτουργία ανήκει είτε σε κράτη μέλη είτε 
σε ιδιώτες, και, ως εκ τούτου, δεν καλύπτει 
τις υποδομές των οποίων η κυριότητα, η 
διαχείριση ή η λειτουργία ανήκει στην 
Ένωση, ή γίνεται εξ ονόματος αυτής, στο 
πλαίσιο των διαστημικών προγραμμάτων 
της. Ως συνέπεια των εν λόγω 
αλληλεξαρτήσεων, οποιαδήποτε 
διαταραχή, ακόμη και αν αρχικά 
περιορίζεται σε μία οντότητα ή έναν 
τομέα, μπορεί να προκαλέσει ευρύτερες 
αλυσιδωτές επιπτώσεις και ενδεχομένως 
να οδηγήσει σε εκτεταμένες και 
μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις 
στην παροχή υπηρεσιών σε ολόκληρη την 
εσωτερική αγορά και στους καταναλωτές 
στην Ένωση, καθώς και στην ανθρώπινη 
ευημερία. Η πανδημία COVID-19 
κατέδειξε την τρωτότητα των ολοένα και 
πιο αλληλεξαρτώμενων κοινωνιών μας 
απέναντι σε κινδύνους χαμηλής 
πιθανότητας.
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Τροπολογία 56
Diana Riba i Giner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι οντότητες που συμμετέχουν 
στην παροχή βασικών υπηρεσιών 
υπόκεινται ολοένα και περισσότερο σε 
αποκλίνουσες απαιτήσεις, που 
επιβάλλονται βάσει της νομοθεσίας των 
κρατών μελών. Το γεγονός ότι ορισμένα 
κράτη μέλη επιβάλλουν λιγότερο αυστηρές 
απαιτήσεις ασφάλειας στις εν λόγω 
οντότητες όχι μόνο θέτει σε κίνδυνο τη 
διατήρηση ζωτικών κοινωνικών 
λειτουργιών ή οικονομικών 
δραστηριοτήτων σε ολόκληρη την Ένωση, 
αλλά και εμποδίζει την ορθή λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς. Παρόμοια είδη 
οντοτήτων θεωρούνται κρίσιμα σε 
ορισμένα κράτη μέλη αλλά όχι σε άλλα, 
ενώ και οι οντότητες που έχουν 
προσδιοριστεί ως κρίσιμες υπόκεινται σε 
αποκλίνουσες απαιτήσεις σε διαφορετικά 
κράτη μέλη. Η κατάσταση αυτή οδηγεί σε 
πρόσθετες και περιττές διοικητικές 
επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό 
επίπεδο, κυρίως για τις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε κράτη μέλη με 
αυστηρότερες απαιτήσεις.

(4) Οι οντότητες που συμμετέχουν 
στην παροχή βασικών υπηρεσιών 
υπόκεινται ολοένα και περισσότερο σε 
αποκλίνουσες απαιτήσεις, που 
επιβάλλονται βάσει της νομοθεσίας των 
κρατών μελών. Το γεγονός ότι ορισμένα 
κράτη μέλη επιβάλλουν λιγότερο αυστηρές 
απαιτήσεις ασφάλειας στις εν λόγω 
οντότητες όχι μόνο θέτει σε κίνδυνο τη 
διατήρηση ζωτικών κοινωνικών 
λειτουργιών ή οικονομικών 
δραστηριοτήτων σε ολόκληρη την Ένωση, 
αλλά και εμποδίζει την ορθή λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς. Η ανθεκτικότητα 
των κρίσιμων οντοτήτων δίνει στους 
επενδυτές και τις εταιρείες αξιοπιστία και 
εμπιστοσύνη, στοιχεία τα οποία 
αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο για μια ορθά 
λειτουργούσα εσωτερική αγορά. 
Διασφαλίζει επίσης τη μη διακοπή των 
βασικών κοινωνικών υπηρεσιών, 
συμβάλλοντας έτσι στην προστασία των 
ασθενέστερων τμημάτων της κοινωνίας. 
Παρόμοια είδη οντοτήτων θεωρούνται 
κρίσιμα σε ορισμένα κράτη μέλη αλλά όχι 
σε άλλα, ενώ και οι οντότητες που έχουν 
προσδιοριστεί ως κρίσιμες υπόκεινται σε 
αποκλίνουσες απαιτήσεις σε διαφορετικά 
κράτη μέλη. Η κατάσταση αυτή οδηγεί σε 
πρόσθετες και περιττές διοικητικές 
επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό 
επίπεδο, κυρίως για τις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε κράτη μέλη με 
αυστηρότερες απαιτήσεις.

Or. en
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Τροπολογία 57
Lukas Mandl

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι οντότητες που συμμετέχουν 
στην παροχή βασικών υπηρεσιών 
υπόκεινται ολοένα και περισσότερο σε 
αποκλίνουσες απαιτήσεις, που 
επιβάλλονται βάσει της νομοθεσίας των 
κρατών μελών. Το γεγονός ότι ορισμένα 
κράτη μέλη επιβάλλουν λιγότερο αυστηρές 
απαιτήσεις ασφάλειας στις εν λόγω 
οντότητες όχι μόνο θέτει σε κίνδυνο τη 
διατήρηση ζωτικών κοινωνικών 
λειτουργιών ή οικονομικών 
δραστηριοτήτων σε ολόκληρη την Ένωση, 
αλλά και εμποδίζει την ορθή λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς. Παρόμοια είδη 
οντοτήτων θεωρούνται κρίσιμα σε 
ορισμένα κράτη μέλη αλλά όχι σε άλλα, 
ενώ και οι οντότητες που έχουν 
προσδιοριστεί ως κρίσιμες υπόκεινται σε 
αποκλίνουσες απαιτήσεις σε διαφορετικά 
κράτη μέλη. Η κατάσταση αυτή οδηγεί σε 
πρόσθετες και περιττές διοικητικές 
επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό 
επίπεδο, κυρίως για τις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε κράτη μέλη με 
αυστηρότερες απαιτήσεις.

(4) Οι οντότητες που συμμετέχουν 
στην παροχή βασικών υπηρεσιών 
υπόκεινται ολοένα και περισσότερο σε 
αποκλίνουσες απαιτήσεις, που 
επιβάλλονται βάσει της νομοθεσίας των 
κρατών μελών. Το γεγονός ότι ορισμένα 
κράτη μέλη επιβάλλουν λιγότερο αυστηρές 
απαιτήσεις ασφάλειας στις εν λόγω 
οντότητες όχι μόνο θέτει σε κίνδυνο τη 
διατήρηση ζωτικών κοινωνικών 
λειτουργιών ή οικονομικών 
δραστηριοτήτων σε ολόκληρη την Ένωση, 
αλλά και εμποδίζει την ορθή λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς. Παρόμοια είδη 
οντοτήτων θεωρούνται κρίσιμα σε 
ορισμένα κράτη μέλη αλλά όχι σε άλλα, 
ενώ και οι οντότητες που έχουν 
προσδιοριστεί ως κρίσιμες υπόκεινται σε 
αποκλίνουσες απαιτήσεις σε διαφορετικά 
κράτη μέλη. Η κατάσταση αυτή οδηγεί σε 
πρόσθετες και περιττές διοικητικές 
επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό 
επίπεδο, κυρίως για τις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε κράτη μέλη με 
αυστηρότερες απαιτήσεις. Επομένως, τα 
κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να 
επιδιώξουν να επιτύχουν κοινή αντίληψη 
ως προς τις ταξινομήσεις με σκοπό να 
επιτύχουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο 
προστασίας των κρίσιμων οντοτήτων σε 
ολόκληρη την Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 58
Patryk Jaki
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι οντότητες που συμμετέχουν 
στην παροχή βασικών υπηρεσιών 
υπόκεινται ολοένα και περισσότερο σε 
αποκλίνουσες απαιτήσεις, που 
επιβάλλονται βάσει της νομοθεσίας των 
κρατών μελών. Το γεγονός ότι ορισμένα 
κράτη μέλη επιβάλλουν λιγότερο αυστηρές 
απαιτήσεις ασφάλειας στις εν λόγω 
οντότητες όχι μόνο θέτει σε κίνδυνο τη 
διατήρηση ζωτικών κοινωνικών 
λειτουργιών ή οικονομικών 
δραστηριοτήτων σε ολόκληρη την Ένωση, 
αλλά και εμποδίζει την ορθή λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς. Παρόμοια είδη 
οντοτήτων θεωρούνται κρίσιμα σε 
ορισμένα κράτη μέλη αλλά όχι σε άλλα, 
ενώ και οι οντότητες που έχουν 
προσδιοριστεί ως κρίσιμες υπόκεινται σε 
αποκλίνουσες απαιτήσεις σε διαφορετικά 
κράτη μέλη. Η κατάσταση αυτή οδηγεί σε 
πρόσθετες και περιττές διοικητικές 
επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό 
επίπεδο, κυρίως για τις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε κράτη μέλη με 
αυστηρότερες απαιτήσεις.

(4) Οι οντότητες που συμμετέχουν 
στην παροχή βασικών υπηρεσιών 
υπόκεινται σε αποκλίνουσες απαιτήσεις, 
που επιβάλλονται βάσει της νομοθεσίας 
των κρατών μελών. Το γεγονός ότι 
ορισμένα κράτη μέλη επιβάλλουν λιγότερο 
αυστηρές απαιτήσεις ασφάλειας στις εν 
λόγω οντότητες όχι μόνο θέτει σε κίνδυνο 
τη διατήρηση ζωτικών κοινωνικών 
λειτουργιών ή οικονομικών 
δραστηριοτήτων σε ολόκληρη την Ένωση, 
αλλά και εμποδίζει την ορθή λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς. Παρόμοια είδη 
οντοτήτων θεωρούνται κρίσιμα σε 
ορισμένα κράτη μέλη αλλά όχι σε άλλα, 
ενώ και οι οντότητες που έχουν 
προσδιοριστεί ως κρίσιμες υπόκεινται σε 
αποκλίνουσες απαιτήσεις σε διαφορετικά 
κράτη μέλη. Η κατάσταση αυτή οδηγεί σε 
πρόσθετες και περιττές διοικητικές 
επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό 
επίπεδο, κυρίως για τις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε κράτη μέλη με 
αυστηρότερες απαιτήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Από την εκτίμηση επιπτώσεων και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής 
προκύπτει ότι η αποκλίνουσα προσέγγιση σε επίπεδο κρατών μελών και η ασυνεπής προσέγγιση 
της νομοθεσίας της ΕΕ εμποδίζουν την αποτελεσματικότερη προστασία των υποδομών ζωτικής 
σημασίας. Δεν είναι σαφές, ωστόσο, ότι η απόκλιση αυτή αυξάνεται. Σκοπός της παρούσας 
τροπολογίας είναι η ευθυγράμμιση του νομικού κειμένου με τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία.

Τροπολογία 59
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
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Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι οντότητες που συμμετέχουν 
στην παροχή βασικών υπηρεσιών 
υπόκεινται ολοένα και περισσότερο σε 
αποκλίνουσες απαιτήσεις, που 
επιβάλλονται βάσει της νομοθεσίας των 
κρατών μελών. Το γεγονός ότι ορισμένα 
κράτη μέλη επιβάλλουν λιγότερο αυστηρές 
απαιτήσεις ασφάλειας στις εν λόγω 
οντότητες όχι μόνο θέτει σε κίνδυνο τη 
διατήρηση ζωτικών κοινωνικών 
λειτουργιών ή οικονομικών 
δραστηριοτήτων σε ολόκληρη την Ένωση, 
αλλά και εμποδίζει την ορθή λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς. Παρόμοια είδη 
οντοτήτων θεωρούνται κρίσιμα σε 
ορισμένα κράτη μέλη αλλά όχι σε άλλα, 
ενώ και οι οντότητες που έχουν 
προσδιοριστεί ως κρίσιμες υπόκεινται σε 
αποκλίνουσες απαιτήσεις σε διαφορετικά 
κράτη μέλη. Η κατάσταση αυτή οδηγεί σε 
πρόσθετες και περιττές διοικητικές 
επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό 
επίπεδο, κυρίως για τις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε κράτη μέλη με 
αυστηρότερες απαιτήσεις.

(4) Οι οντότητες που συμμετέχουν 
στην παροχή βασικών υπηρεσιών 
υπόκεινται ολοένα και περισσότερο σε 
αποκλίνουσες απαιτήσεις, που 
επιβάλλονται βάσει της νομοθεσίας των 
κρατών μελών. Το γεγονός ότι ορισμένα 
κράτη μέλη επιβάλλουν λιγότερο αυστηρές 
απαιτήσεις ασφάλειας στις εν λόγω 
οντότητες όχι μόνο θέτει σε κίνδυνο τη 
διατήρηση ζωτικών κοινωνικών 
λειτουργιών ή οικονομικών 
δραστηριοτήτων σε ολόκληρη την Ένωση, 
αλλά και εμποδίζει την ορθή λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς. Παρόμοια είδη 
οντοτήτων θεωρούνται κρίσιμα σε 
ορισμένα κράτη μέλη αλλά όχι σε άλλα, 
ενώ και οι οντότητες που έχουν 
προσδιοριστεί ως κρίσιμες υπόκεινται σε 
αποκλίνουσες απαιτήσεις σε διαφορετικά 
κράτη μέλη. Η κατάσταση αυτή οδηγεί σε 
πρόσθετες διοικητικές επιβαρύνσεις για τις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 
διασυνοριακό επίπεδο, κυρίως για τις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 
κράτη μέλη με αυστηρότερες απαιτήσεις.

Or. en

Τροπολογία 60
Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Σε επίπεδο Ένωσης δεν υπάρχει 
ενιαίος αναγνωρισμένος κατάλογος 
τομέων υποδομών ζωτικής σημασίας, 
ενώ υπάρχουν διαφορετικά 
νομοθετήματα που καλύπτουν 
διαφορετικά σύνολα τομέων.
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Αιτιολόγηση

Το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής επισημαίνει ότι στην υφιστάμενη 
νομοθεσία της ΕΕ δεν υπάρχει συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά τις υποδομές ζωτικής 
σημασίας.

Τροπολογία 61
Lukas Mandl

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Επομένως, είναι αναγκαίο να 
καθοριστούν εναρμονισμένοι ελάχιστοι 
κανόνες για τη διασφάλιση της παροχής 
βασικών υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά 
και την αύξηση της ανθεκτικότητας των 
κρίσιμων οντοτήτων.

(5) Επομένως, είναι αναγκαίο να 
καθοριστούν εναρμονισμένοι ελάχιστοι 
κανόνες για τη διασφάλιση της παροχής 
βασικών υπηρεσιών στην εσωτερική 
αγορά, την αύξηση της ανθεκτικότητας 
των κρίσιμων οντοτήτων και ιδίως τη 
βελτίωση της διασυνοριακής συνεργασίας 
των αρμόδιων αρχών.

Or. en

Τροπολογία 62
Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Επομένως, είναι αναγκαίο να 
καθοριστούν εναρμονισμένοι ελάχιστοι 
κανόνες για τη διασφάλιση της παροχής 
βασικών υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά 
και την αύξηση της ανθεκτικότητας των 
κρίσιμων οντοτήτων.

(5) Επομένως, είναι αναγκαίο να 
καθοριστούν εναρμονισμένοι ελάχιστοι 
κανόνες για τη διασφάλιση της παροχής 
βασικών υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά 
και την αύξηση της ανθεκτικότητας των 
κρίσιμων οντοτήτων. Είναι σημαντικό οι 
εν λόγω κανόνες να είναι διαχρονικοί.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για να είναι αποτελεσματική η παρούσα οδηγία, πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένους τρόπους 
αντιμετώπισης νέων απειλών.

Τροπολογία 63
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Επομένως, είναι αναγκαίο να 
καθοριστούν εναρμονισμένοι ελάχιστοι 
κανόνες για τη διασφάλιση της παροχής 
βασικών υπηρεσιών στην εσωτερική 
αγορά και την αύξηση της ανθεκτικότητας 
των κρίσιμων οντοτήτων.

(5) Επομένως, είναι αναγκαίο να 
καθοριστούν εναρμονισμένοι ελάχιστοι 
κανόνες για τη διασφάλιση της παροχής 
βασικών υπηρεσιών στον πληθυσμό και 
την αύξηση της ανθεκτικότητας των 
κρίσιμων οντοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 64
Lukas Mandl

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για την επίτευξη του στόχου αυτού, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσδιορίσουν 
τις κρίσιμες οντότητες που θα πρέπει να 
υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις και 
εποπτεία, αλλά και να λαμβάνουν ιδιαίτερη 
στήριξη και καθοδήγηση για την επίτευξη 
υψηλού επιπέδου ανθεκτικότητας έναντι 
όλων των συναφών κινδύνων.

(6) Για την επίτευξη του στόχου αυτού, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσδιορίσουν 
τις κρίσιμες οντότητες που θα πρέπει να 
υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις και 
εποπτεία, αλλά και να λαμβάνουν ιδιαίτερη 
στήριξη και καθοδήγηση για την επίτευξη 
υψηλού επιπέδου ανθεκτικότητας έναντι 
όλων των συναφών κινδύνων. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει ταυτόχρονα να 
περιορίσουν στο ελάχιστο την ποσότητα 
των πρόσθετων γραφειοκρατικών μέτρων 
που επιβάλλουν στις κρίσιμες οντότητες 
και θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι 
εθνικές και διεθνείς απαιτήσεις για την 
κοινοποίηση δεν αναπαράγουν τις 
απαιτήσεις για την κοινοποίηση σε 
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επίπεδο Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 65
Peter Pollák

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για την επίτευξη του στόχου αυτού, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσδιορίσουν 
τις κρίσιμες οντότητες που θα πρέπει να 
υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις και 
εποπτεία, αλλά και να λαμβάνουν ιδιαίτερη 
στήριξη και καθοδήγηση για την επίτευξη 
υψηλού επιπέδου ανθεκτικότητας έναντι 
όλων των συναφών κινδύνων.

(6) Για την επίτευξη του στόχου αυτού, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσδιορίσουν 
τις κρίσιμες οντότητες που θα πρέπει να 
υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις και 
εποπτεία, αλλά και να λαμβάνουν ιδιαίτερη 
στήριξη και καθοδήγηση για την επίτευξη 
υψηλού επιπέδου ανθεκτικότητας έναντι 
όλων των συναφών κινδύνων. Για τον 
σκοπό αυτόν, πρέπει να βελτιωθεί η 
αμοιβαία ενημέρωση και η συνεργασία 
μεταξύ των κρατών μελών.

Or. sk

Τροπολογία 66
Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για την επίτευξη του στόχου αυτού, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσδιορίσουν 
τις κρίσιμες οντότητες που θα πρέπει να 
υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις και 
εποπτεία, αλλά και να λαμβάνουν ιδιαίτερη 
στήριξη και καθοδήγηση για την επίτευξη 
υψηλού επιπέδου ανθεκτικότητας έναντι 
όλων των συναφών κινδύνων.

(6) Για την επίτευξη του στόχου αυτού, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσδιορίσουν 
τις κρίσιμες οντότητες που θα πρέπει να 
υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις και 
εποπτεία, αλλά και να λαμβάνουν ιδιαίτερη 
στήριξη και καθοδήγηση για την επίτευξη 
υψηλού επιπέδου ανθεκτικότητας έναντι 
των υφιστάμενων και μελλοντικών 
κινδύνων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για να είναι αποτελεσματική η παρούσα οδηγία, πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένους τρόπους 
αντιμετώπισης νέων απειλών.

Τροπολογία 67
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το 
γεγονός ότι οι δραστηριότητες πολλών 
κρίσιμων οντοτήτων περιορίζονται σε 
τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, 
συμπεριλαμβανομένων των περιφερειών 
της ΕΕ. Σύμφωνα με τη συνταγματική 
τάξη και τις απαιτήσεις των κρατών 
μελών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
μπορούν να αναθέτουν καθήκοντα βάσει 
της παρούσας οδηγίας σε εδαφικές 
οντότητες, ανάλογα με την περίπτωση, 
προκειμένου να διασφαλίζεται καλύτερα 
η παροχή βασικών υπηρεσιών σε 
ολόκληρο τον πληθυσμό τους.

Or. en

Τροπολογία 68
Lukas Mandl

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Ορισμένοι τομείς της οικονομίας, 
όπως η ενέργεια και οι μεταφορές, 
ρυθμίζονται ήδη ή ενδέχεται να 
ρυθμιστούν στο μέλλον από ειδικές 
τομεακές νομοθετικές πράξεις της Ένωσης 
που περιλαμβάνουν κανόνες σχετικά με 
ορισμένες πτυχές της ανθεκτικότητας των 
οντοτήτων που δραστηριοποιούνται στους 

(7) Ορισμένοι τομείς της οικονομίας, 
όπως η ενέργεια και οι μεταφορές, 
ρυθμίζονται ήδη ή ενδέχεται να 
ρυθμιστούν στο μέλλον από ειδικές 
τομεακές νομοθετικές πράξεις της Ένωσης 
που περιλαμβάνουν κανόνες σχετικά με 
ορισμένες πτυχές της ανθεκτικότητας των 
οντοτήτων που δραστηριοποιούνται στους 
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εν λόγω τομείς. Προκειμένου να καλυφθεί 
με ολοκληρωμένο τρόπο η ανθεκτικότητα 
των οντοτήτων που είναι κρίσιμες για την 
ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, 
τα εν λόγω ειδικά τομεακά μέτρα θα 
πρέπει να συμπληρώνονται από τα μέτρα 
που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, η 
οποία δημιουργεί ένα γενικό πλαίσιο για 
την ανθεκτικότητα των κρίσιμων 
οντοτήτων έναντι όλων των κινδύνων, 
δηλαδή φυσικών, ανθρωπογενών, τυχαίων 
και εκούσιων.

εν λόγω τομείς. Προκειμένου να καλυφθεί 
με ολοκληρωμένο τρόπο η ανθεκτικότητα 
των οντοτήτων που είναι κρίσιμες για την 
ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, 
τα εν λόγω ειδικά τομεακά μέτρα θα 
πρέπει να θεωρούνται lex specialis και θα 
πρέπει να συμπληρώνονται από τα μέτρα 
που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, η 
οποία δημιουργεί ένα γενικό πλαίσιο για 
την ανθεκτικότητα των κρίσιμων 
οντοτήτων έναντι όλων των κινδύνων, 
δηλαδή φυσικών, ανθρωπογενών, τυχαίων 
και εκούσιων.

Or. en

Τροπολογία 69
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Όταν διατάξεις άλλων πράξεων 
της ενωσιακής νομοθεσίας επιβάλλουν 
στις κρίσιμες οντότητες υποχρεώσεις 
εκτίμησης των συναφών κινδύνων, λήψης 
μέτρων για τη διασφάλιση της 
ανθεκτικότητάς τους ή κοινοποίησης 
περιστατικών και οι υποχρεώσεις αυτές 
είναι τουλάχιστον ισοδύναμες των 
αντίστοιχων υποχρεώσεων που 
καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, οι 
σχετικές διατάξεις της παρούσας οδηγίας 
δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται, ώστε να 
αποφεύγονται οι αλληλεπικαλύψεις και οι 
περιττές επιβαρύνσεις. Στην περίπτωση 
αυτή, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι 
σχετικές διατάξεις των εν λόγω άλλων 
πράξεων. Όταν δεν εφαρμόζονται οι 
σχετικές διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας, δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται 
ούτε οι διατάξεις της σχετικά με την 
εποπτεία και την επιβολή. Ωστόσο, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνουν όλους τους τομείς του 

διαγράφεται
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παραρτήματος στη στρατηγική τους για 
την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των 
κρίσιμων οντοτήτων, στην εκτίμηση 
κινδύνων και στα μέτρα στήριξης 
σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙ, ενώ θα 
πρέπει επίσης να μπορούν να 
προσδιορίσουν τις κρίσιμες οντότητες 
στους εν λόγω τομείς εφόσον πληρούνται 
οι εφαρμοστέες προϋποθέσεις, 
λαμβάνοντας υπόψη το ιδιαίτερο 
καθεστώς των οντοτήτων στους τομείς 
των τραπεζών, των υποδομών 
χρηματοπιστωτικών αγορών και των 
ψηφιακών υποδομών.

Or. en

Τροπολογία 70
Lukas Mandl

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για να διασφαλιστεί μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά 
την ανθεκτικότητα των κρίσιμων 
οντοτήτων, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει 
να διαθέτει στρατηγική στην οποία να 
καθορίζονται οι στόχοι και τα μέτρα 
πολιτικής που πρέπει να εφαρμοστούν. Για 
τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να διασφαλίζουν ότι οι στρατηγικές τους 
για την κυβερνοασφάλεια παρέχουν ένα 
πλαίσιο πολιτικής για ενισχυμένο 
συντονισμό μεταξύ των αρμόδιων αρχών 
βάσει της παρούσας οδηγίας και βάσει της 
οδηγίας NIS 2 όσον αφορά την ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά με περιστατικά και 
απειλές στον κυβερνοχώρο, καθώς και την 
άσκηση εποπτικών καθηκόντων.

(10) Για να διασφαλιστεί μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά 
την ανθεκτικότητα των κρίσιμων 
οντοτήτων, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει 
να διαθέτει στρατηγική στην οποία να 
καθορίζονται οι στόχοι και τα μέτρα 
πολιτικής που πρέπει να εφαρμοστούν. Για 
τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να διασφαλίζουν ότι οι στρατηγικές τους 
για την κυβερνοασφάλεια παρέχουν ένα 
πλαίσιο πολιτικής για ενισχυμένο 
συντονισμό μεταξύ των αρμόδιων αρχών 
διαφορετικών κρατών μελών βάσει της 
παρούσας οδηγίας και μεταξύ των 
αρμόδιων αρχών βάσει της παρούσας 
οδηγίας και βάσει της οδηγίας NIS 2 όσον 
αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών 
σχετικά με περιστατικά και απειλές στον 
κυβερνοχώρο, καθώς και την άσκηση 
εποπτικών καθηκόντων.

Or. en



PE693.909v01-00 24/135 AM\1234326EL.docx

EL

Τροπολογία 71
Annalisa Tardino

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για να διασφαλιστεί μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά 
την ανθεκτικότητα των κρίσιμων 
οντοτήτων, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει 
να διαθέτει στρατηγική στην οποία να 
καθορίζονται οι στόχοι και τα μέτρα 
πολιτικής που πρέπει να εφαρμοστούν. Για 
τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να διασφαλίζουν ότι οι στρατηγικές τους 
για την κυβερνοασφάλεια παρέχουν ένα 
πλαίσιο πολιτικής για ενισχυμένο 
συντονισμό μεταξύ των αρμόδιων αρχών 
βάσει της παρούσας οδηγίας και βάσει της 
οδηγίας NIS 2 όσον αφορά την ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά με περιστατικά και 
απειλές στον κυβερνοχώρο, καθώς και την 
άσκηση εποπτικών καθηκόντων.

(10) Για να διασφαλιστεί μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά 
την ανθεκτικότητα των κρίσιμων 
οντοτήτων, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει 
να διαθέτει στρατηγική στην οποία να 
καθορίζονται οι στόχοι και τα μέτρα 
πολιτικής που πρέπει να εφαρμοστούν. Για 
τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να διασφαλίζουν ότι οι στρατηγικές τους 
για την κυβερνοασφάλεια παρέχουν ένα 
πλαίσιο πολιτικής για ενισχυμένο 
συντονισμό μεταξύ των αρμόδιων αρχών 
βάσει της παρούσας οδηγίας και βάσει της 
οδηγίας NIS 2 όσον αφορά την ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά με περιστατικά και 
απειλές στον κυβερνοχώρο, καθώς και την 
άσκηση εποπτικών καθηκόντων. Οι 
απαιτήσεις αυτές δεν θα πρέπει να 
μεταφράζονται σε υπερβολικές 
επιβαρύνσεις για τους διαχειριστές.

Or. en

Τροπολογία 72
Fabienne Keller

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Οι δράσεις των κρατών μελών για 
τον προσδιορισμό και την υποστήριξη της 
διασφάλισης της ανθεκτικότητας των 
κρίσιμων οντοτήτων θα πρέπει να 
ακολουθούν μια προσέγγιση βάσει 
κινδύνων, η οποία θα εστιάζει τις 

(11) Οι δράσεις των κρατών μελών για 
τον προσδιορισμό και την υποστήριξη της 
διασφάλισης της ανθεκτικότητας των 
κρίσιμων οντοτήτων θα πρέπει να 
ακολουθούν μια προσέγγιση βάσει 
κινδύνων, η οποία θα εστιάζει τις 
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προσπάθειες στις οντότητες με τη 
μεγαλύτερη σημασία για τη διεξαγωγή 
ζωτικών κοινωνικών λειτουργιών ή 
οικονομικών δραστηριοτήτων. Για τη 
διασφάλιση μιας τέτοιας στοχευμένης 
προσέγγισης, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει 
να διενεργεί, εντός ενός εναρμονισμένου 
πλαισίου, εκτίμηση όλων των σχετικών 
φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων που 
ενδέχεται να επηρεάσουν την παροχή 
βασικών υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων 
ατυχημάτων, φυσικών καταστροφών, 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον 
τομέα της δημόσιας υγείας —όπως οι 
πανδημίες— και των ανταγωνιστικών 
απειλών, συμπεριλαμβανομένων των 
τρομοκρατικών εγκλημάτων. Κατά τη 
διενέργεια των εν λόγω εκτιμήσεων 
κινδύνων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τους τις άλλες γενικές ή 
ειδικές τομεακές εκτιμήσεις κινδύνων που 
έχουν διενεργηθεί βάσει άλλων πράξεων 
της ενωσιακής νομοθεσίας και θα πρέπει 
να εξετάζουν τις εξαρτήσεις μεταξύ των 
τομέων, συμπεριλαμβανομένων των 
προερχόμενων από άλλα κράτη μέλη και 
τρίτες χώρες. Τα αποτελέσματα της 
εκτίμησης κινδύνων θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία 
προσδιορισμού των κρίσιμων οντοτήτων 
και για την υποστήριξη των εν λόγω 
κρίσιμων οντοτήτων προκειμένου να 
εκπληρώσουν τις απαιτήσεις 
ανθεκτικότητας της παρούσας οδηγίας.

προσπάθειες στις οντότητες με τη 
μεγαλύτερη σημασία για τη διεξαγωγή 
ζωτικών κοινωνικών λειτουργιών ή 
οικονομικών δραστηριοτήτων. Για τη 
διασφάλιση μιας τέτοιας στοχευμένης 
προσέγγισης, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει 
να διενεργεί, εντός ενός εναρμονισμένου 
πλαισίου, εκτίμηση όλων των σχετικών 
φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων που 
ενδέχεται να επηρεάσουν την παροχή 
βασικών υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων 
ατυχημάτων, φυσικών καταστροφών, 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον 
τομέα της δημόσιας υγείας —όπως οι 
πανδημίες— και των ανταγωνιστικών 
απειλών, συμπεριλαμβανομένων των 
τρομοκρατικών εγκλημάτων. Κατά τη 
διενέργεια των εν λόγω εκτιμήσεων 
κινδύνων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τους τις άλλες γενικές ή 
ειδικές τομεακές εκτιμήσεις κινδύνων που 
έχουν διενεργηθεί βάσει άλλων πράξεων 
της ενωσιακής νομοθεσίας και θα πρέπει 
να εξετάζουν τις εξαρτήσεις μεταξύ των 
τομέων, συμπεριλαμβανομένων των 
προερχόμενων από άλλα κράτη μέλη και 
τρίτες χώρες. Τα αποτελέσματα της 
εκτίμησης κινδύνων θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία 
προσδιορισμού των κρίσιμων οντοτήτων 
και για την υποστήριξη των εν λόγω 
κρίσιμων οντοτήτων προκειμένου να 
εκπληρώσουν τις απαιτήσεις 
ανθεκτικότητας της παρούσας οδηγίας. Η 
Επιτροπή θα πρέπει επίσης να μπορεί να 
υποστηρίζει τις κρίσιμες οντότητες που 
εδρεύουν σε τρίτες χώρες με 
συμβουλευτική εμπειρογνωσία, κατόπιν 
αιτήματός τους·

Or. en

Τροπολογία 73
Dragoş Tudorache

Πρόταση οδηγίας
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Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Οι δράσεις των κρατών μελών για 
τον προσδιορισμό και την υποστήριξη της 
διασφάλισης της ανθεκτικότητας των 
κρίσιμων οντοτήτων θα πρέπει να 
ακολουθούν μια προσέγγιση βάσει 
κινδύνων, η οποία θα εστιάζει τις 
προσπάθειες στις οντότητες με τη 
μεγαλύτερη σημασία για τη διεξαγωγή 
ζωτικών κοινωνικών λειτουργιών ή 
οικονομικών δραστηριοτήτων. Για τη 
διασφάλιση μιας τέτοιας στοχευμένης 
προσέγγισης, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει 
να διενεργεί, εντός ενός εναρμονισμένου 
πλαισίου, εκτίμηση όλων των σχετικών 
φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων που 
ενδέχεται να επηρεάσουν την παροχή 
βασικών υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων 
ατυχημάτων, φυσικών καταστροφών, 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον 
τομέα της δημόσιας υγείας —όπως οι 
πανδημίες— και των ανταγωνιστικών 
απειλών, συμπεριλαμβανομένων των 
τρομοκρατικών εγκλημάτων. Κατά τη 
διενέργεια των εν λόγω εκτιμήσεων 
κινδύνων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τους τις άλλες γενικές ή 
ειδικές τομεακές εκτιμήσεις κινδύνων που 
έχουν διενεργηθεί βάσει άλλων πράξεων 
της ενωσιακής νομοθεσίας και θα πρέπει 
να εξετάζουν τις εξαρτήσεις μεταξύ των 
τομέων, συμπεριλαμβανομένων των 
προερχόμενων από άλλα κράτη μέλη και 
τρίτες χώρες. Τα αποτελέσματα της 
εκτίμησης κινδύνων θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία 
προσδιορισμού των κρίσιμων οντοτήτων 
και για την υποστήριξη των εν λόγω 
κρίσιμων οντοτήτων προκειμένου να 
εκπληρώσουν τις απαιτήσεις 
ανθεκτικότητας της παρούσας οδηγίας.

(11) Οι δράσεις των κρατών μελών για 
τον προσδιορισμό και την υποστήριξη της 
διασφάλισης της ανθεκτικότητας των 
κρίσιμων οντοτήτων θα πρέπει να 
ακολουθούν μια προσέγγιση βάσει 
κινδύνων, η οποία θα εστιάζει τις 
προσπάθειες στις οντότητες με τη 
μεγαλύτερη σημασία για τη διεξαγωγή 
ζωτικών κοινωνικών λειτουργιών ή 
οικονομικών δραστηριοτήτων. Για τη 
διασφάλιση μιας τέτοιας στοχευμένης 
προσέγγισης, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει 
να διενεργεί, εντός ενός εναρμονισμένου 
πλαισίου, εκτίμηση όλων των σχετικών 
φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων που 
ενδέχεται να επηρεάσουν την παροχή 
βασικών υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων 
ατυχημάτων, φυσικών καταστροφών, 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον 
τομέα της δημόσιας υγείας —όπως οι 
πανδημίες— και των ανταγωνιστικών 
απειλών, συμπεριλαμβανομένων των 
τρομοκρατικών εγκλημάτων, προκειμένου 
να αποφευχθεί η έλλειψη πόρων ζωτικής 
σημασίας που απαιτούνται για την 
ανάπτυξη των εν λόγω υποδομών. Κατά 
τη διενέργεια των εν λόγω εκτιμήσεων 
κινδύνων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τους τις άλλες γενικές ή 
ειδικές τομεακές εκτιμήσεις κινδύνων που 
έχουν διενεργηθεί βάσει άλλων πράξεων 
της ενωσιακής νομοθεσίας και θα πρέπει 
να εξετάζουν τις εξαρτήσεις μεταξύ των 
τομέων, συμπεριλαμβανομένων των 
προερχόμενων από άλλα κράτη μέλη και 
τρίτες χώρες. Τα αποτελέσματα της 
εκτίμησης κινδύνων θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία 
προσδιορισμού των κρίσιμων οντοτήτων 
και για την υποστήριξη των εν λόγω 
κρίσιμων οντοτήτων προκειμένου να 
εκπληρώσουν τις απαιτήσεις 
ανθεκτικότητας της παρούσας οδηγίας.
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Or. en

Τροπολογία 74
Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Οι δράσεις των κρατών μελών για 
τον προσδιορισμό και την υποστήριξη της 
διασφάλισης της ανθεκτικότητας των 
κρίσιμων οντοτήτων θα πρέπει να 
ακολουθούν μια προσέγγιση βάσει 
κινδύνων, η οποία θα εστιάζει τις 
προσπάθειες στις οντότητες με τη 
μεγαλύτερη σημασία για τη διεξαγωγή 
ζωτικών κοινωνικών λειτουργιών ή 
οικονομικών δραστηριοτήτων. Για τη 
διασφάλιση μιας τέτοιας στοχευμένης 
προσέγγισης, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει 
να διενεργεί, εντός ενός εναρμονισμένου 
πλαισίου, εκτίμηση όλων των σχετικών 
φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων που 
ενδέχεται να επηρεάσουν την παροχή 
βασικών υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων 
ατυχημάτων, φυσικών καταστροφών, 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον 
τομέα της δημόσιας υγείας —όπως οι 
πανδημίες— και των ανταγωνιστικών 
απειλών, συμπεριλαμβανομένων των 
τρομοκρατικών εγκλημάτων. Κατά τη 
διενέργεια των εν λόγω εκτιμήσεων 
κινδύνων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τους τις άλλες γενικές ή 
ειδικές τομεακές εκτιμήσεις κινδύνων που 
έχουν διενεργηθεί βάσει άλλων πράξεων 
της ενωσιακής νομοθεσίας και θα πρέπει 
να εξετάζουν τις εξαρτήσεις μεταξύ των 
τομέων, συμπεριλαμβανομένων των 
προερχόμενων από άλλα κράτη μέλη και 
τρίτες χώρες. Τα αποτελέσματα της 
εκτίμησης κινδύνων θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία 
προσδιορισμού των κρίσιμων οντοτήτων 

(11) Οι δράσεις των κρατών μελών για 
τον προσδιορισμό και την υποστήριξη της 
διασφάλισης της ανθεκτικότητας των 
κρίσιμων οντοτήτων θα πρέπει να 
ακολουθούν μια προσέγγιση βάσει 
κινδύνων, η οποία θα εστιάζει τις 
προσπάθειες στις οντότητες με τη 
μεγαλύτερη σημασία για τη διεξαγωγή 
ζωτικών κοινωνικών λειτουργιών ή 
οικονομικών δραστηριοτήτων. Για τη 
διασφάλιση μιας τέτοιας στοχευμένης 
προσέγγισης, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει 
να διενεργεί, εντός ενός εναρμονισμένου 
πλαισίου, εκτίμηση όλων των σχετικών 
φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων που 
ενδέχεται να επηρεάσουν την παροχή 
βασικών υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων 
ατυχημάτων, φυσικών καταστροφών, 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον 
τομέα της δημόσιας υγείας —όπως οι 
πανδημίες— και των ανταγωνιστικών 
απειλών, συμπεριλαμβανομένων των 
απειλών ή πράξεων δολιοφθοράς από 
πρόσωπα που κατέχουν εμπιστευτικές 
θέσεις και των τρομοκρατικών 
εγκλημάτων. Κατά τη διενέργεια των εν 
λόγω εκτιμήσεων κινδύνων, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις 
άλλες γενικές ή ειδικές τομεακές 
εκτιμήσεις κινδύνων που έχουν 
διενεργηθεί βάσει άλλων πράξεων της 
ενωσιακής νομοθεσίας και θα πρέπει να 
εξετάζουν τις εξαρτήσεις μεταξύ των 
τομέων, συμπεριλαμβανομένων των 
προερχόμενων από άλλα κράτη μέλη και 
τρίτες χώρες. Τα αποτελέσματα της 
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και για την υποστήριξη των εν λόγω 
κρίσιμων οντοτήτων προκειμένου να 
εκπληρώσουν τις απαιτήσεις 
ανθεκτικότητας της παρούσας οδηγίας.

εκτίμησης κινδύνων θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία 
προσδιορισμού των κρίσιμων οντοτήτων 
και για την υποστήριξη των εν λόγω 
κρίσιμων οντοτήτων προκειμένου να 
εκπληρώσουν τις απαιτήσεις 
ανθεκτικότητας της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πράξεις δολιοφθοράς, μεταξύ άλλων από πρόσωπα που κατέχουν εμπιστευτικές θέσεις ή 
άλλο προσωπικό, αποτελούν μια χρόνια απειλή που είναι δύσκολο αλλά απαραίτητο να 
αντιμετωπιστεί.

Τροπολογία 75
Annalisa Tardino

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Οι δράσεις των κρατών μελών για 
τον προσδιορισμό και την υποστήριξη της 
διασφάλισης της ανθεκτικότητας των 
κρίσιμων οντοτήτων θα πρέπει να 
ακολουθούν μια προσέγγιση βάσει 
κινδύνων, η οποία θα εστιάζει τις 
προσπάθειες στις οντότητες με τη 
μεγαλύτερη σημασία για τη διεξαγωγή 
ζωτικών κοινωνικών λειτουργιών ή 
οικονομικών δραστηριοτήτων. Για τη 
διασφάλιση μιας τέτοιας στοχευμένης 
προσέγγισης, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει 
να διενεργεί, εντός ενός εναρμονισμένου 
πλαισίου, εκτίμηση όλων των σχετικών 
φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων που 
ενδέχεται να επηρεάσουν την παροχή 
βασικών υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων 
ατυχημάτων, φυσικών καταστροφών, 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον 
τομέα της δημόσιας υγείας —όπως οι 
πανδημίες— και των ανταγωνιστικών 
απειλών, συμπεριλαμβανομένων των 

(11) Οι δράσεις των κρατών μελών για 
τον προσδιορισμό και την υποστήριξη της 
διασφάλισης της ανθεκτικότητας των 
κρίσιμων οντοτήτων θα πρέπει να 
ακολουθούν μια προσέγγιση βάσει 
κινδύνων, η οποία θα εστιάζει τις 
προσπάθειες στις οντότητες με τη 
μεγαλύτερη σημασία για τη διεξαγωγή 
ζωτικών κοινωνικών λειτουργιών ή 
οικονομικών δραστηριοτήτων. Για τη 
διασφάλιση μιας τέτοιας στοχευμένης 
προσέγγισης, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει 
να διενεργεί, εντός ενός εναρμονισμένου 
πλαισίου, εκτίμηση όλων των σχετικών 
φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων που 
ενδέχεται να επηρεάσουν την παροχή 
βασικών υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων 
ατυχημάτων, υβριδικών απειλών, φυσικών 
καταστροφών, καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας 
—όπως οι πανδημίες— και των 
ανταγωνιστικών απειλών, 
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τρομοκρατικών εγκλημάτων. Κατά τη 
διενέργεια των εν λόγω εκτιμήσεων 
κινδύνων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τους τις άλλες γενικές ή 
ειδικές τομεακές εκτιμήσεις κινδύνων που 
έχουν διενεργηθεί βάσει άλλων πράξεων 
της ενωσιακής νομοθεσίας και θα πρέπει 
να εξετάζουν τις εξαρτήσεις μεταξύ των 
τομέων, συμπεριλαμβανομένων των 
προερχόμενων από άλλα κράτη μέλη και 
τρίτες χώρες. Τα αποτελέσματα της 
εκτίμησης κινδύνων θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία 
προσδιορισμού των κρίσιμων οντοτήτων 
και για την υποστήριξη των εν λόγω 
κρίσιμων οντοτήτων προκειμένου να 
εκπληρώσουν τις απαιτήσεις 
ανθεκτικότητας της παρούσας οδηγίας.

συμπεριλαμβανομένων των 
τρομοκρατικών εγκλημάτων. Κατά τη 
διενέργεια των εν λόγω εκτιμήσεων 
κινδύνων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τους τις άλλες γενικές ή 
ειδικές τομεακές εκτιμήσεις κινδύνων που 
έχουν διενεργηθεί βάσει άλλων πράξεων 
της ενωσιακής νομοθεσίας και θα πρέπει 
να εξετάζουν τις εξαρτήσεις μεταξύ των 
τομέων, συμπεριλαμβανομένων των 
προερχόμενων από άλλα κράτη μέλη και 
τρίτες χώρες. Τα αποτελέσματα της 
εκτίμησης κινδύνων θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία 
προσδιορισμού των κρίσιμων οντοτήτων 
και για την υποστήριξη των εν λόγω 
κρίσιμων οντοτήτων προκειμένου να 
εκπληρώσουν τις απαιτήσεις 
ανθεκτικότητας της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 76
Petar Vitanov, Łukasz Kohut, Elena Yoncheva, Maria Grapini

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
όλες οι συναφείς οντότητες υπόκεινται στις 
εν λόγω απαιτήσεις και για να μειωθούν οι 
αποκλίσεις στο ζήτημα αυτό, είναι 
σημαντικό να θεσπιστούν εναρμονισμένοι 
κανόνες που να καθιστούν δυνατό τον 
προσδιορισμό των κρίσιμων οντοτήτων με 
τρόπο συνεπή σε ολόκληρη την Ένωση 
και, παράλληλα, να αφήνουν στα κράτη 
μέλη το περιθώριο να αποτυπώσουν τις 
εθνικές ιδιαιτερότητες. Επομένως, θα 
πρέπει να καθοριστούν κριτήρια για τον 
προσδιορισμό των κρίσιμων οντοτήτων. 
Επιπλέον, για λόγους 
αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας, 
συνέπειας και ασφάλειας δικαίου, θα 
πρέπει να θεσπιστούν κατάλληλοι κανόνες 

(12) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
όλες οι συναφείς οντότητες υπόκεινται στις 
εν λόγω απαιτήσεις και για να μειωθούν οι 
αποκλίσεις στο ζήτημα αυτό, είναι 
σημαντικό να θεσπιστούν εναρμονισμένοι 
κανόνες που να καθιστούν δυνατό τον 
προσδιορισμό των κρίσιμων οντοτήτων με 
τρόπο συνεπή σε ολόκληρη την Ένωση 
και, παράλληλα, να αφήνουν στα κράτη 
μέλη το περιθώριο να αποτυπώσουν τις 
εθνικές ιδιαιτερότητες. Επομένως, θα 
πρέπει να καθοριστούν κοινά κριτήρια για 
τον προσδιορισμό των κρίσιμων 
οντοτήτων, με βάση ελάχιστους δείκτες 
και μεθοδολογίες για κάθε τομέα και 
υποτομέα. Επιπλέον, για λόγους 
αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας, 
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για την κοινοποίηση και τη συνεργασία 
όσον αφορά τον εν λόγω προσδιορισμό, 
καθώς και για τις νομικές συνέπειές του. 
Προκειμένου η Επιτροπή να μπορεί να 
αξιολογεί την ορθή εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να υποβάλλουν στην Επιτροπή, με 
τον λεπτομερέστερο και ακριβέστερο 
δυνατό τρόπο, σχετικές πληροφορίες και, 
σε κάθε περίπτωση, τον κατάλογο των 
βασικών υπηρεσιών, τον αριθμό των 
κρίσιμων οντοτήτων που έχουν 
προσδιοριστεί σε κάθε τομέα και υποτομέα 
που αναφέρεται στο παράρτημα, τη βασική 
υπηρεσία ή τις βασικές υπηρεσίες που 
παρέχει η κάθε οντότητα, καθώς και τα 
τυχόν εφαρμοζόμενα συναφώς κατώτατα 
όρια.

συνέπειας και ασφάλειας δικαίου, θα 
πρέπει να θεσπιστούν κατάλληλοι κανόνες 
για την κοινοποίηση και τη συνεργασία 
όσον αφορά τον εν λόγω προσδιορισμό, 
καθώς και για τις νομικές συνέπειές του. 
Προκειμένου η Επιτροπή να μπορεί να 
αξιολογεί την ορθή εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να υποβάλλουν στην Επιτροπή, με 
τον λεπτομερέστερο και ακριβέστερο 
δυνατό τρόπο, σχετικές πληροφορίες και, 
σε κάθε περίπτωση, τον κατάλογο των 
βασικών υπηρεσιών, τον αριθμό των 
κρίσιμων οντοτήτων που έχουν 
προσδιοριστεί σε κάθε τομέα και υποτομέα 
που αναφέρεται στο παράρτημα, τη βασική 
υπηρεσία ή τις βασικές υπηρεσίες που 
παρέχει η κάθε οντότητα, καθώς και τα 
τυχόν εφαρμοζόμενα συναφώς κατώτατα 
όρια.

Or. en

Τροπολογία 77
Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
όλες οι συναφείς οντότητες υπόκεινται στις 
εν λόγω απαιτήσεις και για να μειωθούν οι 
αποκλίσεις στο ζήτημα αυτό, είναι 
σημαντικό να θεσπιστούν εναρμονισμένοι 
κανόνες που να καθιστούν δυνατό τον 
προσδιορισμό των κρίσιμων οντοτήτων με 
τρόπο συνεπή σε ολόκληρη την Ένωση 
και, παράλληλα, να αφήνουν στα κράτη 
μέλη το περιθώριο να αποτυπώσουν τις 
εθνικές ιδιαιτερότητες. Επομένως, θα 
πρέπει να καθοριστούν κριτήρια για τον 
προσδιορισμό των κρίσιμων οντοτήτων. 
Επιπλέον, για λόγους 
αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας, 
συνέπειας και ασφάλειας δικαίου, θα 

(12) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
όλες οι συναφείς οντότητες υπόκεινται στις 
εν λόγω απαιτήσεις και για να μειωθούν οι 
αποκλίσεις στο ζήτημα αυτό, είναι 
σημαντικό να θεσπιστούν εναρμονισμένοι 
ελάχιστοι κανόνες που να καθιστούν 
δυνατό τον προσδιορισμό των κρίσιμων 
οντοτήτων με τρόπο συνεπή σε ολόκληρη 
την Ένωση και, παράλληλα, να αφήνουν 
στα κράτη μέλη το περιθώριο να 
αποτυπώσουν τις εθνικές ιδιαιτερότητες. 
Επομένως, θα πρέπει να καθοριστούν 
κριτήρια για τον προσδιορισμό των 
κρίσιμων οντοτήτων. Επιπλέον, για λόγους 
αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας, 
συνέπειας και ασφάλειας δικαίου, θα 
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πρέπει να θεσπιστούν κατάλληλοι κανόνες 
για την κοινοποίηση και τη συνεργασία 
όσον αφορά τον εν λόγω προσδιορισμό, 
καθώς και για τις νομικές συνέπειές του. 
Προκειμένου η Επιτροπή να μπορεί να 
αξιολογεί την ορθή εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να υποβάλλουν στην Επιτροπή, με 
τον λεπτομερέστερο και ακριβέστερο 
δυνατό τρόπο, σχετικές πληροφορίες και, 
σε κάθε περίπτωση, τον κατάλογο των 
βασικών υπηρεσιών, τον αριθμό των 
κρίσιμων οντοτήτων που έχουν 
προσδιοριστεί σε κάθε τομέα και υποτομέα 
που αναφέρεται στο παράρτημα, τη βασική 
υπηρεσία ή τις βασικές υπηρεσίες που 
παρέχει η κάθε οντότητα, καθώς και τα 
τυχόν εφαρμοζόμενα συναφώς κατώτατα 
όρια.

πρέπει να θεσπιστούν κατάλληλοι κανόνες 
για την κοινοποίηση και τη συνεργασία 
όσον αφορά τον εν λόγω προσδιορισμό, 
καθώς και για τις νομικές συνέπειές του. 
Προκειμένου η Επιτροπή να μπορεί να 
αξιολογεί την ορθή εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να υποβάλλουν στην Επιτροπή, με 
τον λεπτομερέστερο και ακριβέστερο 
δυνατό τρόπο και λαμβάνοντας υπόψη τις 
απαιτήσεις ασφαλείας, σχετικές 
πληροφορίες και, σε κάθε περίπτωση, τον 
κατάλογο των βασικών υπηρεσιών, τον 
αριθμό των κρίσιμων οντοτήτων που έχουν 
προσδιοριστεί σε κάθε τομέα και υποτομέα 
που αναφέρεται στο παράρτημα, τη βασική 
υπηρεσία ή τις βασικές υπηρεσίες που 
παρέχει η κάθε οντότητα, καθώς και τα 
τυχόν εφαρμοζόμενα συναφώς κατώτατα 
όρια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι 1) τα κράτη μέλη μπορούν να υπερβούν τις 
υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρούσα οδηγία και 2) οι λεπτομέρειες σχετικά με τις 
υποδομές ζωτικής σημασίας μπορεί να είναι εξαιρετικά ευαίσθητες και πρέπει να 
αντιμετωπιστούν αναλόγως.

Τροπολογία 78
Lukas Mandl

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
όλες οι συναφείς οντότητες υπόκεινται στις 
εν λόγω απαιτήσεις και για να μειωθούν οι 
αποκλίσεις στο ζήτημα αυτό, είναι 
σημαντικό να θεσπιστούν εναρμονισμένοι 
κανόνες που να καθιστούν δυνατό τον 
προσδιορισμό των κρίσιμων οντοτήτων με 
τρόπο συνεπή σε ολόκληρη την Ένωση 
και, παράλληλα, να αφήνουν στα κράτη 

(12) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
όλες οι συναφείς οντότητες υπόκεινται στις 
εν λόγω απαιτήσεις και για να μειωθούν οι 
αποκλίσεις στο ζήτημα αυτό, είναι 
σημαντικό να θεσπιστούν εναρμονισμένοι 
κανόνες που να καθιστούν δυνατό τον 
προσδιορισμό των κρίσιμων οντοτήτων με 
τρόπο συνεπή σε ολόκληρη την Ένωση 
και, παράλληλα, να αφήνουν στα κράτη 
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μέλη το περιθώριο να αποτυπώσουν τις 
εθνικές ιδιαιτερότητες. Επομένως, θα 
πρέπει να καθοριστούν κριτήρια για τον 
προσδιορισμό των κρίσιμων οντοτήτων. 
Επιπλέον, για λόγους 
αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας, 
συνέπειας και ασφάλειας δικαίου, θα 
πρέπει να θεσπιστούν κατάλληλοι κανόνες 
για την κοινοποίηση και τη συνεργασία 
όσον αφορά τον εν λόγω προσδιορισμό, 
καθώς και για τις νομικές συνέπειές του. 
Προκειμένου η Επιτροπή να μπορεί να 
αξιολογεί την ορθή εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να υποβάλλουν στην Επιτροπή, με 
τον λεπτομερέστερο και ακριβέστερο 
δυνατό τρόπο, σχετικές πληροφορίες και, 
σε κάθε περίπτωση, τον κατάλογο των 
βασικών υπηρεσιών, τον αριθμό των 
κρίσιμων οντοτήτων που έχουν 
προσδιοριστεί σε κάθε τομέα και υποτομέα 
που αναφέρεται στο παράρτημα, τη βασική 
υπηρεσία ή τις βασικές υπηρεσίες που 
παρέχει η κάθε οντότητα, καθώς και τα 
τυχόν εφαρμοζόμενα συναφώς κατώτατα 
όρια.

μέλη το περιθώριο να αποτυπώσουν τις 
εθνικές ιδιαιτερότητες. Επομένως, θα 
πρέπει να καθοριστούν κριτήρια για τον 
προσδιορισμό των κρίσιμων οντοτήτων με 
διαφανή τρόπο. Επιπλέον, για λόγους 
αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας, 
συνέπειας και ασφάλειας δικαίου, θα 
πρέπει να θεσπιστούν κατάλληλοι κανόνες 
για την κοινοποίηση και τη συνεργασία 
όσον αφορά τον εν λόγω προσδιορισμό, 
καθώς και για τις νομικές συνέπειές του. 
Προκειμένου η Επιτροπή να μπορεί να 
αξιολογεί την ορθή εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να υποβάλλουν στην Επιτροπή, με 
τον λεπτομερέστερο και ακριβέστερο 
δυνατό τρόπο, σχετικές πληροφορίες και, 
σε κάθε περίπτωση, τον κατάλογο των 
βασικών υπηρεσιών, τον αριθμό των 
κρίσιμων οντοτήτων που έχουν 
προσδιοριστεί σε κάθε τομέα και υποτομέα 
που αναφέρεται στο παράρτημα, τη βασική 
υπηρεσία ή τις βασικές υπηρεσίες που 
παρέχει η κάθε οντότητα, καθώς και τα 
τυχόν εφαρμοζόμενα συναφώς κατώτατα 
όρια.

Or. en

Τροπολογία 79
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Το κεκτημένο της Ένωσης στον 
τομέα των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών επιβάλλει στις 
χρηματοπιστωτικές οντότητες 
ολοκληρωμένες υποχρεώσεις να 
διαχειρίζονται όλους τους κινδύνους τους 
οποίους αντιμετωπίζουν, 
συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών 
κινδύνων, και να διασφαλίζουν την 
επιχειρησιακή συνέχεια. Στο εν λόγω 

διαγράφεται
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κεκτημένο περιλαμβάνονται ο κανονισμός 
(ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου22, η 
οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23, ο 
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου24, ο κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου25 και η 
οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26. Η 
Επιτροπή πρότεινε πρόσφατα τη 
συμπλήρωση του εν λόγω πλαισίου με τον 
κανονισμό ΧΧ/ΥΥΥΥ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
[πρόταση κανονισμού σχετικά με την 
ψηφιακή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα 
του χρηματοοικονομικού τομέα (στο 
εξής: κανονισμός DORA)27], ο οποίος 
θεσπίζει υποχρεώσεις των 
χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων όσον 
αφορά τη διαχείριση των κινδύνων ΤΠΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας 
των υλικών υποδομών ΤΠΕ. Δεδομένου 
ότι η ανθεκτικότητα των οντοτήτων που 
αναφέρονται στα σημεία 3 και 4 του 
παραρτήματος καλύπτεται λεπτομερώς 
από το κεκτημένο της Ένωσης στον 
τομέα των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών, οι εν λόγω οντότητες θα 
πρέπει επίσης να αντιμετωπίζονται ως 
ισοδύναμες των κρίσιμων οντοτήτων για 
τους σκοπούς, αποκλειστικά, του 
κεφαλαίου ΙΙ της παρούσας οδηγίας. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεπής 
εφαρμογή των κανόνων για τους 
λειτουργικούς κινδύνους και την ψηφιακή 
ανθεκτικότητα στον χρηματοπιστωτικό 
τομέα, η παροχή υποστήριξης από τα 
κράτη μέλη για την ενίσχυση της 
συνολικής ανθεκτικότητας των 
χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που 
αντιμετωπίζονται ως ισοδύναμες των 
κρίσιμων οντοτήτων θα πρέπει να 
διασφαλίζεται από τις αρχές που 
ορίζονται βάσει του άρθρου 41 του 
[κανονισμού DORA] και να υπόκειται 
στις διαδικασίες που καθορίζονται στην 
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εν λόγω νομοθεσία με πλήρως 
εναρμονισμένο τρόπο.
_________________
22 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα 
εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους 
κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα 
αρχεία καταγραφής συναλλαγών 
(ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1).
23 Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων και την 
τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και 
της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 
12.6.2014, σ. 349).
24 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις 
αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και 
για την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 
12.6.2014, σ. 84).
25 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, 
σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής 
εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και 
επιχειρήσεις επενδύσεων και την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, 
σ. 1).
26 Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την 
πρόσβαση στη δραστηριότητα 
πιστωτικών ιδρυμάτων και την 
προληπτική εποπτεία πιστωτικών 
ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, 
για την τροποποίηση της οδηγίας 
2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των 
οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ 
(ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338).
27 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
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σχετικά με την ψηφιακή επιχειρησιακή 
ανθεκτικότητα του χρηματοοικονομικού 
τομέα και την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) 
αριθ. 648/2012, (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και 
(ΕΕ) αριθ. 909/2014 [COM(2020) 595].

Or. en

Τροπολογία 80
Lukas Mandl

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ορίσουν τις αρχές που θα είναι αρμόδιες 
για την εποπτεία της εφαρμογής, και, όταν 
είναι απαραίτητο, την επιβολή των 
κανόνων της παρούσας οδηγίας και να 
διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω αρχές 
διαθέτουν επαρκείς εξουσίες και πόρους. 
Δεδομένων των διαφορών μεταξύ των 
εθνικών δομών διακυβέρνησης και 
προκειμένου να μην υπονομευθούν ήδη 
υφιστάμενες τομεακές ρυθμίσεις ή 
εποπτικοί και ρυθμιστικοί φορείς της 
Ένωσης, καθώς και προς αποφυγή 
αλληλεπικαλύψεων, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν 
περισσότερες από μία αρμόδιες αρχές. 
Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να οριοθετήσουν σαφώς τα 
αντίστοιχα καθήκοντα των εν λόγω αρχών 
και να διασφαλίσουν ότι αυτές 
συνεργάζονται με ομαλό και 
αποτελεσματικό τρόπο. Όλες οι αρμόδιες 
αρχές θα πρέπει επίσης να συνεργάζονται 
γενικότερα με άλλες σχετικές αρχές, τόσο 
σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο.

(16) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ορίσουν τις αρχές που θα είναι αρμόδιες 
για την εποπτεία της εφαρμογής, και, όταν 
είναι απαραίτητο, την επιβολή των 
κανόνων της παρούσας οδηγίας και να 
διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω αρχές 
διαθέτουν επαρκείς εξουσίες και πόρους. 
Δεδομένων των διαφορών μεταξύ των 
εθνικών δομών διακυβέρνησης και 
προκειμένου να μην υπονομευθούν ήδη 
υφιστάμενες τομεακές ρυθμίσεις ή 
εποπτικοί και ρυθμιστικοί φορείς της 
Ένωσης, καθώς και προς αποφυγή 
αλληλεπικαλύψεων, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν 
περισσότερες από μία αρμόδιες αρχές. 
Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να οριοθετήσουν σαφώς τα 
αντίστοιχα καθήκοντα των εν λόγω αρχών 
και να διασφαλίσουν ότι αυτές 
συνεργάζονται με ομαλό και 
αποτελεσματικό τρόπο. Όλες οι αρμόδιες 
αρχές θα πρέπει επίσης να συνεργάζονται 
γενικότερα με άλλες σχετικές αρχές, τόσο 
σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο, 
καθώς και με τις αρμόδιες αρχές άλλων 
κρατών μελών.

Or. en
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Τροπολογία 81
Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ορίσουν τις αρχές που θα είναι αρμόδιες 
για την εποπτεία της εφαρμογής, και, όταν 
είναι απαραίτητο, την επιβολή των 
κανόνων της παρούσας οδηγίας και να 
διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω αρχές 
διαθέτουν επαρκείς εξουσίες και πόρους. 
Δεδομένων των διαφορών μεταξύ των 
εθνικών δομών διακυβέρνησης και 
προκειμένου να μην υπονομευθούν ήδη 
υφιστάμενες τομεακές ρυθμίσεις ή 
εποπτικοί και ρυθμιστικοί φορείς της 
Ένωσης, καθώς και προς αποφυγή 
αλληλεπικαλύψεων, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν 
περισσότερες από μία αρμόδιες αρχές. 
Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να οριοθετήσουν σαφώς τα 
αντίστοιχα καθήκοντα των εν λόγω αρχών 
και να διασφαλίσουν ότι αυτές 
συνεργάζονται με ομαλό και 
αποτελεσματικό τρόπο. Όλες οι αρμόδιες 
αρχές θα πρέπει επίσης να συνεργάζονται 
γενικότερα με άλλες σχετικές αρχές, τόσο 
σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο.

(16) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ορίσουν τις αρχές που θα είναι αρμόδιες 
για την εποπτεία της εφαρμογής, και, όταν 
είναι απαραίτητο, την επιβολή των 
κανόνων της παρούσας οδηγίας και να 
διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω αρχές 
διαθέτουν επαρκείς εξουσίες και πόρους. 
Δεδομένων των διαφορών μεταξύ των 
εθνικών δομών διακυβέρνησης και 
προκειμένου να μην υπονομευθούν ήδη 
υφιστάμενες τομεακές ρυθμίσεις ή 
εποπτικοί και ρυθμιστικοί φορείς της 
Ένωσης, καθώς και προς αποφυγή 
αλληλεπικαλύψεων, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν 
περισσότερες από μία αρμόδιες αρχές. 
Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να οριοθετήσουν σαφώς τα 
αντίστοιχα καθήκοντα των εν λόγω αρχών 
και να διασφαλίσουν ότι αυτές 
συνεργάζονται με ομαλό και 
αποτελεσματικό τρόπο, μεταξύ άλλων και 
σε διασυνοριακό επίπεδο. Όλες οι 
αρμόδιες αρχές θα πρέπει επίσης να 
συνεργάζονται γενικότερα με άλλες 
σχετικές αρχές, τόσο σε εθνικό όσο και σε 
ενωσιακό επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι μια αποκλίνουσα θεσμική αρχιτεκτονική δεν δημιουργεί 
προβλήματα στη διασυνοριακή επικοινωνία και συνεργασία.

Τροπολογία 82
Pernando Barrena Arza
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ορίσουν τις αρχές που θα είναι αρμόδιες 
για την εποπτεία της εφαρμογής, και, όταν 
είναι απαραίτητο, την επιβολή των 
κανόνων της παρούσας οδηγίας και να 
διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω αρχές 
διαθέτουν επαρκείς εξουσίες και πόρους. 
Δεδομένων των διαφορών μεταξύ των 
εθνικών δομών διακυβέρνησης και 
προκειμένου να μην υπονομευθούν ήδη 
υφιστάμενες τομεακές ρυθμίσεις ή 
εποπτικοί και ρυθμιστικοί φορείς της 
Ένωσης, καθώς και προς αποφυγή 
αλληλεπικαλύψεων, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν 
περισσότερες από μία αρμόδιες αρχές. 
Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να οριοθετήσουν σαφώς τα 
αντίστοιχα καθήκοντα των εν λόγω αρχών 
και να διασφαλίσουν ότι αυτές 
συνεργάζονται με ομαλό και 
αποτελεσματικό τρόπο. Όλες οι αρμόδιες 
αρχές θα πρέπει επίσης να συνεργάζονται 
γενικότερα με άλλες σχετικές αρχές, τόσο 
σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο.

(16) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ορίσουν τις αρχές που θα είναι αρμόδιες 
για την εποπτεία της εφαρμογής, και, όταν 
είναι απαραίτητο, την επιβολή των 
κανόνων της παρούσας οδηγίας και να 
διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω αρχές 
διαθέτουν επαρκείς εξουσίες και πόρους. 
Δεδομένων των διαφορών μεταξύ των 
εθνικών δομών διακυβέρνησης και 
προκειμένου να μην υπονομευθούν ήδη 
υφιστάμενες εδαφικές ρυθμίσεις, καθώς 
και προς αποφυγή αλληλεπικαλύψεων, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να ορίσουν περισσότερες από 
μία αρμόδιες αρχές. Ωστόσο, στην 
περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να οριοθετήσουν σαφώς τα αντίστοιχα 
καθήκοντα των εν λόγω αρχών και να 
διασφαλίσουν ότι αυτές συνεργάζονται με 
ομαλό και αποτελεσματικό τρόπο. Όλες οι 
αρμόδιες αρχές θα πρέπει επίσης να 
συνεργάζονται γενικότερα με άλλες 
σχετικές αρχές, τόσο σε εθνικό όσο και σε 
ενωσιακό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 83
Annalisa Tardino

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Σε κάθε εντεταλμένη κρίσιμη 
οντότητα θα πρέπει να υποδεικνύονται 
αξιωματικοί σύνδεσμοι ασφαλείας με 
σκοπό τη διευκόλυνση της συνεργασίας 
και της επικοινωνίας με τις αρμόδιες 
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εθνικές αρχές προστασίας των υποδομών 
ζωτικής σημασίας.

Or. en

Τροπολογία 84
Lukas Mandl

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Δεδομένου ότι οι οντότητες που 
προσδιορίζονται ως κρίσιμες οντότητες 
βάσει της οδηγίας NIS 2, καθώς και οι 
προσδιορισμένες οντότητες του τομέα των 
ψηφιακών υποδομών που πρέπει να 
αντιμετωπίζονται ως ισοδύναμες των 
κρίσιμων οντοτήτων βάσει της παρούσας 
οδηγίας υπόκεινται στις απαιτήσεις 
κυβερνοασφάλειας της οδηγίας NIS 2, οι 
αρμόδιες αρχές που ορίζονται βάσει των 
δύο οδηγιών θα πρέπει να συνεργάζονται, 
ιδίως όσον αφορά τους κινδύνους 
κυβερνοασφάλειας και τα περιστατικά που 
επηρεάζουν τις οντότητες αυτές.

(18) Οι οντότητες που προσδιορίζονται 
ως κρίσιμες οντότητες βάσει της παρούσας 
οδηγίας, καθώς και οι προσδιορισμένες 
οντότητες του τομέα των ψηφιακών 
υποδομών που πρέπει να αντιμετωπίζονται 
ως ισοδύναμες των κρίσιμων οντοτήτων 
βάσει της παρούσας οδηγίας υπόκεινται 
στις απαιτήσεις κυβερνοασφάλειας της 
οδηγίας NIS 2. Για τον λόγο αυτό, οι 
αρμόδιες αρχές που ορίζονται βάσει των 
δύο οδηγιών θα πρέπει να συνεργάζονται, 
ιδίως όσον αφορά τους κινδύνους 
κυβερνοασφάλειας και φυσικής 
ασφάλειας και τα περιστατικά που 
επηρεάζουν τις οντότητες αυτές.

Or. en

Τροπολογία 85
Lukas Mandl

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
υποστηρίζουν τις κρίσιμες οντότητες για 
την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους, 
σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους βάσει 
της παρούσας οδηγίας, χωρίς να θίγεται η 
ιδία νομική ευθύνη των οντοτήτων να 

(19) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
υποστηρίζουν τις κρίσιμες οντότητες για 
την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους, 
ιδίως εκείνες που χαρακτηρίζονται ως 
μικρές ή μεσαίες εταιρείες, σύμφωνα με 
τις υποχρεώσεις τους βάσει της παρούσας 
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διασφαλίζουν τη σχετική συμμόρφωσή 
τους. Ιδίως, τα κράτη μέλη θα μπορούσαν 
να αναπτύξουν υλικό καθοδήγησης και 
μεθοδολογίες, να υποστηρίξουν τη 
διοργάνωση ασκήσεων για τον έλεγχο της 
ανθεκτικότητας και να παρέχουν 
κατάρτιση στο προσωπικό των κρίσιμων 
οντοτήτων. Επιπλέον, δεδομένων των 
αλληλεξαρτήσεων μεταξύ οντοτήτων και 
τομέων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
δημιουργήσουν εργαλεία ανταλλαγής 
πληροφοριών για την υποστήριξη της 
εθελοντικής ανταλλαγής πληροφοριών 
μεταξύ κρίσιμων οντοτήτων, με την 
επιφύλαξη της εφαρμογής των κανόνων 
ανταγωνισμού που ορίζονται στη Συνθήκη 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

οδηγίας, χωρίς να θίγεται η ιδία νομική 
ευθύνη των οντοτήτων να διασφαλίζουν τη 
σχετική συμμόρφωσή τους. Ιδίως, τα 
κράτη μέλη θα μπορούσαν να αναπτύξουν 
υλικό καθοδήγησης και μεθοδολογίες, να 
υποστηρίξουν τη διοργάνωση ασκήσεων 
για τον έλεγχο της ανθεκτικότητας και να 
παρέχουν κατάρτιση στο προσωπικό των 
κρίσιμων οντοτήτων. Επιπλέον, δεδομένων 
των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ οντοτήτων 
και τομέων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
δημιουργήσουν εργαλεία ανταλλαγής 
πληροφοριών για την υποστήριξη της 
εθελοντικής ανταλλαγής πληροφοριών 
μεταξύ κρίσιμων οντοτήτων, με την 
επιφύλαξη της εφαρμογής των κανόνων 
ανταγωνισμού που ορίζονται στη Συνθήκη 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 86
Petar Vitanov, Łukasz Kohut, Elena Yoncheva, Maria Grapini

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
υποστηρίζουν τις κρίσιμες οντότητες για 
την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους, 
σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους βάσει 
της παρούσας οδηγίας, χωρίς να θίγεται η 
ιδία νομική ευθύνη των οντοτήτων να 
διασφαλίζουν τη σχετική συμμόρφωσή 
τους. Ιδίως, τα κράτη μέλη θα μπορούσαν 
να αναπτύξουν υλικό καθοδήγησης και 
μεθοδολογίες, να υποστηρίξουν τη 
διοργάνωση ασκήσεων για τον έλεγχο της 
ανθεκτικότητας και να παρέχουν 
κατάρτιση στο προσωπικό των κρίσιμων 
οντοτήτων. Επιπλέον, δεδομένων των 
αλληλεξαρτήσεων μεταξύ οντοτήτων και 
τομέων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
δημιουργήσουν εργαλεία ανταλλαγής 

(19) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
υποστηρίζουν τις κρίσιμες οντότητες για 
την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους, 
σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους βάσει 
της παρούσας οδηγίας, χωρίς να θίγεται η 
ιδία νομική ευθύνη των οντοτήτων να 
διασφαλίζουν τη σχετική συμμόρφωσή 
τους. Ιδίως, τα κράτη μέλη θα μπορούσαν 
να παρέχουν χρηματοδοτικούς πόρους, να 
αναπτύξουν υλικό καθοδήγησης και 
μεθοδολογίες, να υποστηρίξουν τη 
διοργάνωση ασκήσεων για τον έλεγχο της 
ανθεκτικότητας και να παρέχουν 
κατάρτιση στο προσωπικό των κρίσιμων 
οντοτήτων. Επιπλέον, δεδομένων των 
αλληλεξαρτήσεων μεταξύ οντοτήτων και 
τομέων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
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πληροφοριών για την υποστήριξη της 
εθελοντικής ανταλλαγής πληροφοριών 
μεταξύ κρίσιμων οντοτήτων, με την 
επιφύλαξη της εφαρμογής των κανόνων 
ανταγωνισμού που ορίζονται στη Συνθήκη 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

δημιουργήσουν εργαλεία ανταλλαγής 
πληροφοριών για την υποστήριξη της 
εθελοντικής ανταλλαγής πληροφοριών 
μεταξύ κρίσιμων οντοτήτων, με την 
επιφύλαξη της εφαρμογής των κανόνων 
ανταγωνισμού που ορίζονται στη Συνθήκη 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 87
Dragoş Tudorache

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
υποστηρίζουν τις κρίσιμες οντότητες για 
την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους, 
σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους βάσει 
της παρούσας οδηγίας, χωρίς να θίγεται η 
ιδία νομική ευθύνη των οντοτήτων να 
διασφαλίζουν τη σχετική συμμόρφωσή 
τους. Ιδίως, τα κράτη μέλη θα μπορούσαν 
να αναπτύξουν υλικό καθοδήγησης και 
μεθοδολογίες, να υποστηρίξουν τη 
διοργάνωση ασκήσεων για τον έλεγχο της 
ανθεκτικότητας και να παρέχουν 
κατάρτιση στο προσωπικό των κρίσιμων 
οντοτήτων. Επιπλέον, δεδομένων των 
αλληλεξαρτήσεων μεταξύ οντοτήτων και 
τομέων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
δημιουργήσουν εργαλεία ανταλλαγής 
πληροφοριών για την υποστήριξη της 
εθελοντικής ανταλλαγής πληροφοριών 
μεταξύ κρίσιμων οντοτήτων, με την 
επιφύλαξη της εφαρμογής των κανόνων 
ανταγωνισμού που ορίζονται στη Συνθήκη 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

(19) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
υποστηρίζουν τις κρίσιμες οντότητες για 
την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους, 
σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους βάσει 
της παρούσας οδηγίας, χωρίς να θίγεται η 
ιδία νομική ευθύνη των οντοτήτων να 
διασφαλίζουν τη σχετική συμμόρφωσή 
τους. Ιδίως, τα κράτη μέλη θα μπορούσαν 
να αναπτύξουν υλικό καθοδήγησης και 
μεθοδολογίες, να υποστηρίξουν τη 
διοργάνωση ασκήσεων για τον έλεγχο της 
ανθεκτικότητας και να παρέχουν 
κατάρτιση στο προσωπικό των κρίσιμων 
οντοτήτων. Επιπλέον, δεδομένων των 
αλληλεξαρτήσεων μεταξύ οντοτήτων και 
τομέων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
δημιουργήσουν εργαλεία ανταλλαγής 
πληροφοριών για την υποστήριξη της 
ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ 
κρίσιμων οντοτήτων, με την επιφύλαξη της 
εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού 
που ορίζονται στη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en
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Τροπολογία 88
Petar Vitanov, Łukasz Kohut, Elena Yoncheva, Maria Grapini

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Προκειμένου να έχουν τη 
δυνατότητα να διασφαλίζουν την 
ανθεκτικότητά τους, οι κρίσιμες οντότητες 
θα πρέπει να έχουν αναλυτική επίγνωση 
όλων των συναφών κινδύνων στους 
οποίους εκτίθενται και να τους αναλύουν. 
Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να 
διενεργούν εκτιμήσεις κινδύνων, κάθε 
φορά που κρίνεται αναγκαίο υπό το πρίσμα 
των ιδιαίτερων συνθηκών τους και της 
εξέλιξης των εν λόγω κινδύνων, και σε 
κάθε περίπτωση κάθε τέσσερα έτη. Οι 
εκτιμήσεις κινδύνων που διενεργούνται 
από τις κρίσιμες οντότητες θα πρέπει να 
βασίζονται στην εκτίμηση κινδύνων που 
διενεργείται από τα κράτη μέλη.

(20) Προκειμένου να έχουν τη 
δυνατότητα να διασφαλίζουν την 
ανθεκτικότητά τους, οι κρίσιμες οντότητες 
θα πρέπει να έχουν αναλυτική επίγνωση 
όλων των συναφών κινδύνων στους 
οποίους εκτίθενται και να τους αναλύουν. 
Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να 
διενεργούν εκτιμήσεις κινδύνων, κάθε 
φορά που κρίνεται αναγκαίο υπό το πρίσμα 
των ιδιαίτερων συνθηκών τους και της 
εξέλιξης των εν λόγω κινδύνων, και σε 
κάθε περίπτωση κάθε τέσσερα έτη. Οι 
εκτιμήσεις κινδύνων που διενεργούνται 
από τις κρίσιμες οντότητες θα πρέπει να 
βασίζονται στην εκτίμηση κινδύνων που 
διενεργείται από τα κράτη μέλη και σε 
κοινές προδιαγραφές και μεθοδολογίες 
που καθορίζονται για κάθε καλυπτόμενο 
τομέα. Θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
ελάχιστους δείκτες, προκειμένου να 
αποφεύγονται περαιτέρω αποκλίσεις 
μεταξύ των κρατών μελών, και 
πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης.

Or. en

Τροπολογία 89
Annalisa Tardino

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Προκειμένου να έχουν τη 
δυνατότητα να διασφαλίζουν την 
ανθεκτικότητά τους, οι κρίσιμες οντότητες 
θα πρέπει να έχουν αναλυτική επίγνωση 
όλων των συναφών κινδύνων στους 

(20) Προκειμένου να έχουν τη 
δυνατότητα να διασφαλίζουν την 
ανθεκτικότητά τους, οι κρίσιμες οντότητες 
θα πρέπει να έχουν αναλυτική επίγνωση 
όλων των συναφών κινδύνων στους 
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οποίους εκτίθενται και να τους αναλύουν. 
Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να 
διενεργούν εκτιμήσεις κινδύνων, κάθε 
φορά που κρίνεται αναγκαίο υπό το πρίσμα 
των ιδιαίτερων συνθηκών τους και της 
εξέλιξης των εν λόγω κινδύνων, και σε 
κάθε περίπτωση κάθε τέσσερα έτη. Οι 
εκτιμήσεις κινδύνων που διενεργούνται 
από τις κρίσιμες οντότητες θα πρέπει να 
βασίζονται στην εκτίμηση κινδύνων που 
διενεργείται από τα κράτη μέλη.

οποίους εκτίθενται και να τους αναλύουν. 
Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να 
διενεργούν εκτιμήσεις κινδύνων, κάθε 
φορά που κρίνεται αναγκαίο υπό το πρίσμα 
των ιδιαίτερων συνθηκών τους και της 
εξέλιξης των εν λόγω κινδύνων, και σε 
κάθε περίπτωση κάθε τέσσερα έτη. Οι 
εκτιμήσεις κινδύνων που διενεργούνται 
από τις κρίσιμες οντότητες θα πρέπει να 
βασίζονται στην εκτίμηση κινδύνων που 
διενεργείται από τα κράτη μέλη, 
λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμήσεις που 
διενεργούνται από την αστυνομία, τις 
αρχές στον τομέα της άμυνας και άλλες 
εθνικές αρχές που εμπλέκονται στη 
δημόσια ασφάλεια.

Or. en

Τροπολογία 90
Dragoş Tudorache

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Προκειμένου να έχουν τη 
δυνατότητα να διασφαλίζουν την 
ανθεκτικότητά τους, οι κρίσιμες οντότητες 
θα πρέπει να έχουν αναλυτική επίγνωση 
όλων των συναφών κινδύνων στους 
οποίους εκτίθενται και να τους αναλύουν. 
Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να 
διενεργούν εκτιμήσεις κινδύνων, κάθε 
φορά που κρίνεται αναγκαίο υπό το πρίσμα 
των ιδιαίτερων συνθηκών τους και της 
εξέλιξης των εν λόγω κινδύνων, και σε 
κάθε περίπτωση κάθε τέσσερα έτη. Οι 
εκτιμήσεις κινδύνων που διενεργούνται 
από τις κρίσιμες οντότητες θα πρέπει να 
βασίζονται στην εκτίμηση κινδύνων που 
διενεργείται από τα κράτη μέλη.

(20) Προκειμένου να έχουν τη 
δυνατότητα να διασφαλίζουν την 
ανθεκτικότητά τους, οι κρίσιμες οντότητες 
θα πρέπει να έχουν αναλυτική επίγνωση 
όλων των συναφών κινδύνων στους 
οποίους εκτίθενται και να τους αναλύουν. 
Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να 
διενεργούν εκτιμήσεις κινδύνων, κάθε 
φορά που κρίνεται αναγκαίο υπό το πρίσμα 
των ιδιαίτερων συνθηκών τους και της 
εξέλιξης των εν λόγω κινδύνων, και σε 
κάθε περίπτωση κάθε δύο έτη. Οι 
εκτιμήσεις κινδύνων που διενεργούνται 
από τις κρίσιμες οντότητες θα πρέπει να 
βασίζονται στην εκτίμηση κινδύνων που 
διενεργείται από τα κράτη μέλη.

Or. en
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Τροπολογία 91
Annalisa Tardino

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των 
αρμοδιοτήτων των κρατών μελών όσον 
αφορά τη διατήρηση της δημόσιας 
ασφάλειας, της άμυνας και της εθνικής 
ασφάλειας σε πλήρη συμμόρφωση με το 
δίκαιο της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 92
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Για παράδειγμα, ο κίνδυνος 
κατάχρησης από υπαλλήλους κρίσιμων 
οντοτήτων των δικαιωμάτων τους 
πρόσβασης εντός της οντότητας με 
σκοπό την πρόκληση βλάβης εγείρει 
ολοένα και περισσότερες ανησυχίες. Ο εν 
λόγω κίνδυνος οξύνεται από το 
διογκούμενο φαινόμενο της 
ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί σε βίαιο 
εξτρεμισμό και τρομοκρατία. Επομένως, 
είναι αναγκαίο να παρέχεται στις κρίσιμες 
οντότητες η δυνατότητα να ζητούν 
ελέγχους ιστορικού των προσώπων που 
εμπίπτουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες 
του προσωπικού τους και να 
διασφαλίζεται ότι τα εν λόγω αιτήματα 
αξιολογούνται ταχέως από τις αρμόδιες 
αρχές, σύμφωνα με τους εφαρμοστέους 
κανόνες της ενωσιακής και εθνικής 
νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της 
νομοθεσίας για την προστασία των 

διαγράφεται
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δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 93
Annalisa Tardino

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Για παράδειγμα, ο κίνδυνος 
κατάχρησης από υπαλλήλους κρίσιμων 
οντοτήτων των δικαιωμάτων τους 
πρόσβασης εντός της οντότητας με σκοπό 
την πρόκληση βλάβης εγείρει ολοένα και 
περισσότερες ανησυχίες. Ο εν λόγω 
κίνδυνος οξύνεται από το διογκούμενο 
φαινόμενο της ριζοσπαστικοποίησης που 
οδηγεί σε βίαιο εξτρεμισμό και 
τρομοκρατία. Επομένως, είναι αναγκαίο να 
παρέχεται στις κρίσιμες οντότητες η 
δυνατότητα να ζητούν ελέγχους ιστορικού 
των προσώπων που εμπίπτουν σε 
συγκεκριμένες κατηγορίες του 
προσωπικού τους και να διασφαλίζεται ότι 
τα εν λόγω αιτήματα αξιολογούνται 
ταχέως από τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα 
με τους εφαρμοστέους κανόνες της 
ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, 
συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας για 
την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

(24) Για παράδειγμα, ο κίνδυνος 
κατάχρησης από υπαλλήλους κρίσιμων 
οντοτήτων των δικαιωμάτων τους 
πρόσβασης εντός της οντότητας με σκοπό 
την πρόκληση βλάβης εγείρει ολοένα και 
περισσότερες ανησυχίες. Ο εν λόγω 
κίνδυνος οξύνεται από τη διογκούμενη 
ένταση των υβριδικών απειλών, οι οποίες 
γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο να 
ανιχνευθούν και να εντοπιστούν, καθώς 
και από το ανησυχητικό φαινόμενο της 
ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί σε βίαιο 
εξτρεμισμό και τρομοκρατία. Επομένως, 
είναι αναγκαίο να παρέχεται στις κρίσιμες 
οντότητες η δυνατότητα να ζητούν 
ελέγχους ιστορικού των προσώπων που 
εμπίπτουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες 
του προσωπικού τους και να διασφαλίζεται 
ότι τα εν λόγω αιτήματα αξιολογούνται 
ταχέως από τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα 
με τους εφαρμοστέους κανόνες της 
ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, 
συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας για 
την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Το προσωπικό 
που είναι υπεύθυνο για τις προσλήψεις θα 
πρέπει να είναι επαρκώς εκπαιδευμένο 
για να εντοπίζει πιθανές απειλές για την 
ασφάλεια.

Or. en

Τροπολογία 94
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Petar Vitanov, Łukasz Kohut, Elena Yoncheva, Maria Grapini

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Για παράδειγμα, ο κίνδυνος 
κατάχρησης από υπαλλήλους κρίσιμων 
οντοτήτων των δικαιωμάτων τους 
πρόσβασης εντός της οντότητας με σκοπό 
την πρόκληση βλάβης εγείρει ολοένα και 
περισσότερες ανησυχίες. Ο εν λόγω 
κίνδυνος οξύνεται από το διογκούμενο 
φαινόμενο της ριζοσπαστικοποίησης που 
οδηγεί σε βίαιο εξτρεμισμό και 
τρομοκρατία. Επομένως, είναι αναγκαίο να 
παρέχεται στις κρίσιμες οντότητες η 
δυνατότητα να ζητούν ελέγχους ιστορικού 
των προσώπων που εμπίπτουν σε 
συγκεκριμένες κατηγορίες του 
προσωπικού τους και να διασφαλίζεται ότι 
τα εν λόγω αιτήματα αξιολογούνται 
ταχέως από τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα 
με τους εφαρμοστέους κανόνες της 
ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, 
συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας για 
την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

(24) Για παράδειγμα, ο κίνδυνος 
κατάχρησης από υπαλλήλους κρίσιμων 
οντοτήτων των δικαιωμάτων τους 
πρόσβασης εντός της οντότητας με σκοπό 
την πρόκληση βλάβης εγείρει ολοένα και 
περισσότερες ανησυχίες. Ο εν λόγω 
κίνδυνος οξύνεται από το διογκούμενο 
φαινόμενο της ριζοσπαστικοποίησης που 
οδηγεί σε βίαιο εξτρεμισμό και 
τρομοκρατία. Επομένως, είναι αναγκαίο να 
παρέχεται στις κρίσιμες οντότητες η 
δυνατότητα να ζητούν ελέγχους ιστορικού 
των προσώπων που εμπίπτουν σε 
συγκεκριμένες κατηγορίες του 
προσωπικού τους και να διασφαλίζεται ότι 
τα εν λόγω αιτήματα αξιολογούνται 
ταχέως από τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα 
με τους εφαρμοστέους κανόνες της 
ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, 
συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας για 
την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως σε πλήρη 
συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/679.

Or. en

Τροπολογία 95
Lukas Mandl

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Για παράδειγμα, ο κίνδυνος 
κατάχρησης από υπαλλήλους κρίσιμων 
οντοτήτων των δικαιωμάτων τους 
πρόσβασης εντός της οντότητας με σκοπό 
την πρόκληση βλάβης εγείρει ολοένα και 

(24) Για παράδειγμα, ο κίνδυνος 
κατάχρησης από υπαλλήλους κρίσιμων 
οντοτήτων των δικαιωμάτων τους 
πρόσβασης εντός της οντότητας με σκοπό 
την πρόκληση βλάβης εγείρει ολοένα και 
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περισσότερες ανησυχίες. Ο εν λόγω 
κίνδυνος οξύνεται από το διογκούμενο 
φαινόμενο της ριζοσπαστικοποίησης που 
οδηγεί σε βίαιο εξτρεμισμό και 
τρομοκρατία. Επομένως, είναι αναγκαίο να 
παρέχεται στις κρίσιμες οντότητες η 
δυνατότητα να ζητούν ελέγχους ιστορικού 
των προσώπων που εμπίπτουν σε 
συγκεκριμένες κατηγορίες του 
προσωπικού τους και να διασφαλίζεται ότι 
τα εν λόγω αιτήματα αξιολογούνται 
ταχέως από τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα 
με τους εφαρμοστέους κανόνες της 
ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, 
συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας για 
την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

περισσότερες ανησυχίες. Ο εν λόγω 
κίνδυνος οξύνεται από το διογκούμενο 
φαινόμενο της ριζοσπαστικοποίησης που 
οδηγεί σε βίαιο εξτρεμισμό και 
τρομοκρατία. Επομένως, είναι αναγκαίο να 
παρέχεται στις κρίσιμες οντότητες η 
δυνατότητα να ζητούν ελέγχους ιστορικού 
των προσώπων που εμπίπτουν σε 
ορισμένες συγκεκριμένες κατηγορίες του 
προσωπικού τους και που επιτελούν 
ευαίσθητα καθήκοντα και να 
διασφαλίζεται ότι τα εν λόγω αιτήματα 
αξιολογούνται ταχέως από τις αρμόδιες 
αρχές, σύμφωνα με τους εφαρμοστέους 
κανόνες της ενωσιακής και εθνικής 
νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της 
νομοθεσίας για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 96
Petar Vitanov, Łukasz Kohut, Elena Yoncheva, Maria Grapini

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Οι κρίσιμες οντότητες θα πρέπει να 
κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών, αμέσως μόλις αυτό είναι 
ευλόγως δυνατόν υπό τις δεδομένες 
συνθήκες, τα περιστατικά που προκαλούν 
ή έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν 
σημαντική διαταραχή στη λειτουργία τους. 
Οι εν λόγω κοινοποιήσεις θα πρέπει να 
παρέχουν στις αρμόδιες αρχές τη 
δυνατότητα να ανταποκρίνονται στα 
περιστατικά με ταχύ και κατάλληλο τρόπο 
και να έχουν πλήρη εποπτεία του συνόλου 
των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι 
κρίσιμες οντότητες. Για τον λόγο αυτόν, θα 
πρέπει να θεσπιστεί διαδικασία για την 
κοινοποίηση ορισμένων περιστατικών και 
να καθοριστούν παράμετροι για να 
καθορίζεται πότε η πραγματική ή δυνητική 

(25) Οι κρίσιμες οντότητες θα πρέπει να 
κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών, αμέσως μόλις αυτό είναι 
ευλόγως δυνατόν υπό τις δεδομένες 
συνθήκες και, σε κάθε περίπτωση, εντός 
24 ωρών από τη στιγμή που έλαβαν 
γνώση ενός περιστατικού, τα περιστατικά 
που προκαλούν ή έχουν τη δυνατότητα να 
προκαλέσουν σημαντική διαταραχή στη 
λειτουργία τους. Οι κρίσιμες οντότητες θα 
πρέπει επίσης να κοινοποιούν στους 
χρήστες των υπηρεσιών τους, τα 
περιστατικά, τις συνέπειές τους και, εάν 
είναι δυνατόν, τυχόν μέτρα ασφαλείας ή 
διορθωτικά μέτρα που θα μπορούσαν να 
ληφθούν. Οι εν λόγω κοινοποιήσεις θα 
πρέπει να παρέχουν στις αρμόδιες αρχές τη 
δυνατότητα να ανταποκρίνονται στα 
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διαταραχή είναι σημαντική και θα πρέπει, 
ως εκ τούτου, να κοινοποιηθεί το 
περιστατικό. Δεδομένων των δυνητικών 
διασυνοριακών επιπτώσεων των εν λόγω 
διαταραχών, θα πρέπει να θεσπιστεί 
διαδικασία βάσει της οποίας τα κράτη μέλη 
θα ενημερώνουν τα άλλα θιγόμενα κράτη 
μέλη μέσω ενιαίων κέντρων επαφής.

περιστατικά με ταχύ και κατάλληλο τρόπο 
και να έχουν πλήρη εποπτεία του συνόλου 
των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι 
κρίσιμες οντότητες. Για τον λόγο αυτόν, θα 
πρέπει να θεσπιστεί διαδικασία για την 
κοινοποίηση ορισμένων περιστατικών και 
να καθοριστούν παράμετροι για να 
καθορίζεται πότε η πραγματική ή δυνητική 
διαταραχή είναι σημαντική και θα πρέπει, 
ως εκ τούτου, να κοινοποιηθεί το 
περιστατικό. Δεδομένων των δυνητικών 
διασυνοριακών επιπτώσεων των εν λόγω 
διαταραχών, θα πρέπει να θεσπιστεί 
διαδικασία βάσει της οποίας τα κράτη μέλη 
θα ενημερώνουν τα άλλα θιγόμενα κράτη 
μέλη μέσω ενιαίων κέντρων επαφής.

Or. en

Τροπολογία 97
Lukas Mandl

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Οι κρίσιμες οντότητες θα πρέπει να 
κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών, αμέσως μόλις αυτό είναι 
ευλόγως δυνατόν υπό τις δεδομένες 
συνθήκες, τα περιστατικά που προκαλούν 
ή έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν 
σημαντική διαταραχή στη λειτουργία τους. 
Οι εν λόγω κοινοποιήσεις θα πρέπει να 
παρέχουν στις αρμόδιες αρχές τη 
δυνατότητα να ανταποκρίνονται στα 
περιστατικά με ταχύ και κατάλληλο τρόπο 
και να έχουν πλήρη εποπτεία του συνόλου 
των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι 
κρίσιμες οντότητες. Για τον λόγο αυτόν, θα 
πρέπει να θεσπιστεί διαδικασία για την 
κοινοποίηση ορισμένων περιστατικών και 
να καθοριστούν παράμετροι για να 
καθορίζεται πότε η πραγματική ή δυνητική 
διαταραχή είναι σημαντική και θα πρέπει, 
ως εκ τούτου, να κοινοποιηθεί το 

(25) Οι κρίσιμες οντότητες θα πρέπει να 
κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών, αμέσως μόλις αυτό είναι 
ευλόγως δυνατόν υπό τις δεδομένες 
συνθήκες, τα περιστατικά που προκαλούν 
ή έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν 
σημαντική διαταραχή στην παροχή 
βασικών λειτουργιών τους. Όποτε είναι 
απαραίτητο και προς το δημόσιο 
συμφέρον, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει 
να ενημερώνουν το κοινό και τους 
επηρεαζόμενους χρήστες για τη φύση και 
τις περαιτέρω σχετικές λεπτομέρειες για 
ένα περιστατικό. Οι εν λόγω 
κοινοποιήσεις θα πρέπει να παρέχουν στις 
αρμόδιες αρχές τη δυνατότητα να 
ανταποκρίνονται στα περιστατικά με ταχύ 
και κατάλληλο τρόπο και να έχουν πλήρη 
εποπτεία του συνόλου των κινδύνων που 
αντιμετωπίζουν οι κρίσιμες οντότητες. Για 
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περιστατικό. Δεδομένων των δυνητικών 
διασυνοριακών επιπτώσεων των εν λόγω 
διαταραχών, θα πρέπει να θεσπιστεί 
διαδικασία βάσει της οποίας τα κράτη μέλη 
θα ενημερώνουν τα άλλα θιγόμενα κράτη 
μέλη μέσω ενιαίων κέντρων επαφής.

τον λόγο αυτόν, θα πρέπει να θεσπιστεί 
διαδικασία για την κοινοποίηση ορισμένων 
περιστατικών και να καθοριστούν 
παράμετροι για να καθορίζεται πότε η 
πραγματική ή δυνητική διαταραχή είναι 
σημαντική και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να 
κοινοποιηθεί το περιστατικό. Δεδομένων 
των δυνητικών διασυνοριακών επιπτώσεων 
των εν λόγω διαταραχών, θα πρέπει να 
θεσπιστεί διαδικασία βάσει της οποίας τα 
κράτη μέλη θα ενημερώνουν τα άλλα 
θιγόμενα κράτη μέλη μέσω ενιαίων 
κέντρων επαφής χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση.

Or. en

Τροπολογία 98
Annalisa Tardino

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Οι κρίσιμες οντότητες θα πρέπει να 
κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών, αμέσως μόλις αυτό είναι 
ευλόγως δυνατόν υπό τις δεδομένες 
συνθήκες, τα περιστατικά που προκαλούν 
ή έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν 
σημαντική διαταραχή στη λειτουργία τους. 
Οι εν λόγω κοινοποιήσεις θα πρέπει να 
παρέχουν στις αρμόδιες αρχές τη 
δυνατότητα να ανταποκρίνονται στα 
περιστατικά με ταχύ και κατάλληλο τρόπο 
και να έχουν πλήρη εποπτεία του συνόλου 
των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι 
κρίσιμες οντότητες. Για τον λόγο αυτόν, θα 
πρέπει να θεσπιστεί διαδικασία για την 
κοινοποίηση ορισμένων περιστατικών και 
να καθοριστούν παράμετροι για να 
καθορίζεται πότε η πραγματική ή δυνητική 
διαταραχή είναι σημαντική και θα πρέπει, 
ως εκ τούτου, να κοινοποιηθεί το 
περιστατικό. Δεδομένων των δυνητικών 
διασυνοριακών επιπτώσεων των εν λόγω 

(25) Οι κρίσιμες οντότητες θα πρέπει να 
κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών, αμέσως μόλις αυτό είναι 
ευλόγως δυνατόν υπό τις δεδομένες 
συνθήκες, τα περιστατικά που προκαλούν 
ή έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν 
σημαντική διαταραχή στη λειτουργία τους. 
Οι εν λόγω κοινοποιήσεις θα πρέπει να 
παρέχουν στις αρμόδιες αρχές τη 
δυνατότητα να ανταποκρίνονται στα 
περιστατικά με ταχύ και κατάλληλο τρόπο 
και να έχουν πλήρη εποπτεία του συνόλου 
των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι 
κρίσιμες οντότητες. Για τον λόγο αυτόν, θα 
πρέπει να θεσπιστεί διαδικασία για την 
κοινοποίηση ορισμένων περιστατικών και 
να καθοριστούν παράμετροι για να 
καθορίζεται πότε η πραγματική ή δυνητική 
διαταραχή είναι σημαντική και θα πρέπει, 
ως εκ τούτου, να κοινοποιηθεί το 
περιστατικό. Δεδομένων των δυνητικών 
διασυνοριακών επιπτώσεων των εν λόγω 
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διαταραχών, θα πρέπει να θεσπιστεί 
διαδικασία βάσει της οποίας τα κράτη μέλη 
θα ενημερώνουν τα άλλα θιγόμενα κράτη 
μέλη μέσω ενιαίων κέντρων επαφής.

διαταραχών, θα πρέπει να θεσπιστεί 
διαδικασία βάσει της οποίας τα κράτη μέλη 
θα ενημερώνουν τα άλλα θιγόμενα κράτη 
μέλη μέσω ενιαίων κέντρων επαφής. 
Λαμβάνοντας υπόψη την ευαισθησία 
ορισμένων περιστατικών, θα πρέπει να 
διασφαλίζεται η δέουσα 
εμπιστευτικότητα.

Or. en

Τροπολογία 99
Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Οι κρίσιμες οντότητες θα πρέπει να 
κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών, αμέσως μόλις αυτό είναι 
ευλόγως δυνατόν υπό τις δεδομένες 
συνθήκες, τα περιστατικά που προκαλούν 
ή έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν 
σημαντική διαταραχή στη λειτουργία τους. 
Οι εν λόγω κοινοποιήσεις θα πρέπει να 
παρέχουν στις αρμόδιες αρχές τη 
δυνατότητα να ανταποκρίνονται στα 
περιστατικά με ταχύ και κατάλληλο τρόπο 
και να έχουν πλήρη εποπτεία του συνόλου 
των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι 
κρίσιμες οντότητες. Για τον λόγο αυτόν, θα 
πρέπει να θεσπιστεί διαδικασία για την 
κοινοποίηση ορισμένων περιστατικών και 
να καθοριστούν παράμετροι για να 
καθορίζεται πότε η πραγματική ή δυνητική 
διαταραχή είναι σημαντική και θα πρέπει, 
ως εκ τούτου, να κοινοποιηθεί το 
περιστατικό. Δεδομένων των δυνητικών 
διασυνοριακών επιπτώσεων των εν λόγω 
διαταραχών, θα πρέπει να θεσπιστεί 
διαδικασία βάσει της οποίας τα κράτη μέλη 
θα ενημερώνουν τα άλλα θιγόμενα κράτη 
μέλη μέσω ενιαίων κέντρων επαφής.

(25) Οι κρίσιμες οντότητες θα πρέπει να 
κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών, αμέσως μόλις αυτό είναι 
ευλόγως δυνατόν υπό τις δεδομένες 
συνθήκες, αλλά το αργότερο 24 ώρες μετά 
την ανακάλυψη, τα περιστατικά που 
προκαλούν ή έχουν τη δυνατότητα να 
προκαλέσουν σημαντική διαταραχή στη 
λειτουργία τους. Οι εν λόγω κοινοποιήσεις 
θα πρέπει να παρέχουν στις αρμόδιες αρχές 
τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται στα 
περιστατικά με ταχύ και κατάλληλο τρόπο 
και να έχουν πλήρη εποπτεία του συνόλου 
των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι 
κρίσιμες οντότητες. Για τον λόγο αυτόν, θα 
πρέπει να θεσπιστεί διαδικασία για την 
κοινοποίηση ορισμένων περιστατικών και 
να καθοριστούν παράμετροι για να 
καθορίζεται πότε η πραγματική ή δυνητική 
διαταραχή είναι σημαντική και θα πρέπει, 
ως εκ τούτου, να κοινοποιηθεί το 
περιστατικό. Δεδομένων των δυνητικών 
διασυνοριακών επιπτώσεων των εν λόγω 
διαταραχών, θα πρέπει να θεσπιστεί 
διαδικασία βάσει της οποίας τα κράτη μέλη 
θα ενημερώνουν τα άλλα θιγόμενα κράτη 
μέλη μέσω ενιαίων κέντρων επαφής.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να προβλεφθεί σαφής προθεσμία. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν 
συντομότερες προθεσμίες ως οριζόντια ή τομεακή απαίτηση, εάν το κρίνουν σκόπιμο.

Τροπολογία 100
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Οι κρίσιμες οντότητες θα πρέπει να 
κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών, αμέσως μόλις αυτό είναι 
ευλόγως δυνατόν υπό τις δεδομένες 
συνθήκες, τα περιστατικά που προκαλούν 
ή έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν 
σημαντική διαταραχή στη λειτουργία τους. 
Οι εν λόγω κοινοποιήσεις θα πρέπει να 
παρέχουν στις αρμόδιες αρχές τη 
δυνατότητα να ανταποκρίνονται στα 
περιστατικά με ταχύ και κατάλληλο τρόπο 
και να έχουν πλήρη εποπτεία του συνόλου 
των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι 
κρίσιμες οντότητες. Για τον λόγο αυτόν, θα 
πρέπει να θεσπιστεί διαδικασία για την 
κοινοποίηση ορισμένων περιστατικών και 
να καθοριστούν παράμετροι για να 
καθορίζεται πότε η πραγματική ή δυνητική 
διαταραχή είναι σημαντική και θα πρέπει, 
ως εκ τούτου, να κοινοποιηθεί το 
περιστατικό. Δεδομένων των δυνητικών 
διασυνοριακών επιπτώσεων των εν λόγω 
διαταραχών, θα πρέπει να θεσπιστεί 
διαδικασία βάσει της οποίας τα κράτη μέλη 
θα ενημερώνουν τα άλλα θιγόμενα κράτη 
μέλη μέσω ενιαίων κέντρων επαφής.

(25) Οι κρίσιμες οντότητες θα πρέπει να 
κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών, αμέσως μόλις αυτό είναι 
ευλόγως δυνατόν υπό τις δεδομένες 
συνθήκες, τα περιστατικά που προκαλούν 
ή έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν 
διαταραχή στη λειτουργία τους. Οι εν λόγω 
κοινοποιήσεις θα πρέπει να παρέχουν στις 
αρμόδιες αρχές τη δυνατότητα να 
ανταποκρίνονται στα περιστατικά με ταχύ 
και κατάλληλο τρόπο και να έχουν πλήρη 
εποπτεία του συνόλου των κινδύνων που 
αντιμετωπίζουν οι κρίσιμες οντότητες. Για 
τον λόγο αυτόν, θα πρέπει να θεσπιστεί 
διαδικασία για την κοινοποίηση ορισμένων 
περιστατικών και να καθοριστούν 
παράμετροι για να καθορίζεται πότε η 
πραγματική ή δυνητική διαταραχή είναι 
σημαντική και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να 
κοινοποιηθεί το περιστατικό. Δεδομένων 
των δυνητικών διασυνοριακών επιπτώσεων 
των εν λόγω διαταραχών, θα πρέπει να 
θεσπιστεί διαδικασία βάσει της οποίας τα 
κράτη μέλη θα ενημερώνουν τα άλλα 
θιγόμενα κράτη μέλη μέσω ενιαίων 
κέντρων επαφής.

Or. en

Τροπολογία 101
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Lukas Mandl

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Ενώ οι κρίσιμες οντότητες γενικά 
λειτουργούν ως μέρος ενός ολοένα και πιο 
διασυνδεδεμένου δικτύου παροχής 
υπηρεσιών και υποδομών και συχνά 
παρέχουν βασικές υπηρεσίες σε 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη, 
ορισμένες από αυτές είναι ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος για την Ένωση διότι 
παρέχουν βασικές υπηρεσίες σε μεγάλο 
αριθμό κρατών μελών και, ως εκ τούτου, 
απαιτούν ειδική εποπτεία σε επίπεδο 
Ένωσης. Επομένως, θα πρέπει να 
θεσπιστούν κανόνες σχετικά με την ειδική 
εποπτεία των εν λόγω κρίσιμων οντοτήτων 
ιδιαίτερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Οι 
κανόνες αυτοί δεν θίγουν τους κανόνες 
σχετικά με την εποπτεία και την επιβολή 
που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία.

(26) Ενώ οι κρίσιμες οντότητες γενικά 
λειτουργούν ως μέρος ενός ολοένα και πιο 
διασυνδεδεμένου δικτύου παροχής 
υπηρεσιών και υποδομών και συχνά 
παρέχουν βασικές υπηρεσίες σε 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη, 
ορισμένες από αυτές είναι ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος για την Ένωση διότι 
παρέχουν βασικές υπηρεσίες σε 
περισσότερα από τρία κράτη μέλη και, ως 
εκ τούτου, απαιτούν ειδική εποπτεία σε 
επίπεδο Ένωσης. Επομένως, θα πρέπει να 
θεσπιστούν κανόνες σχετικά με την ειδική 
εποπτεία των εν λόγω κρίσιμων οντοτήτων 
ιδιαίτερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Οι 
κανόνες αυτοί δεν θίγουν τους κανόνες 
σχετικά με την εποπτεία και την επιβολή 
που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 102
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Ενώ οι κρίσιμες οντότητες γενικά 
λειτουργούν ως μέρος ενός ολοένα και πιο 
διασυνδεδεμένου δικτύου παροχής 
υπηρεσιών και υποδομών και συχνά 
παρέχουν βασικές υπηρεσίες σε 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη, 
ορισμένες από αυτές είναι ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος για την Ένωση διότι 
παρέχουν βασικές υπηρεσίες σε μεγάλο 
αριθμό κρατών μελών και, ως εκ τούτου, 
απαιτούν ειδική εποπτεία σε επίπεδο 

(26) Ενώ οι κρίσιμες οντότητες γενικά 
λειτουργούν ως μέρος ενός ολοένα και πιο 
διασυνδεδεμένου δικτύου παροχής 
υπηρεσιών και υποδομών και συχνά 
παρέχουν βασικές υπηρεσίες σε 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη, 
ορισμένες από αυτές είναι ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος για την Ένωση διότι 
παρέχουν βασικές υπηρεσίες σε αριθμό 
κρατών μελών και, ως εκ τούτου, απαιτούν 
ειδική εποπτεία σε επίπεδο Ένωσης. 
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Ένωσης. Επομένως, θα πρέπει να 
θεσπιστούν κανόνες σχετικά με την ειδική 
εποπτεία των εν λόγω κρίσιμων οντοτήτων 
ιδιαίτερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Οι 
κανόνες αυτοί δεν θίγουν τους κανόνες 
σχετικά με την εποπτεία και την επιβολή 
που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία.

Επομένως, θα πρέπει να θεσπιστούν 
κανόνες σχετικά με την ειδική εποπτεία 
των εν λόγω κρίσιμων οντοτήτων 
ιδιαίτερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Οι 
κανόνες αυτοί δεν θίγουν τους κανόνες 
σχετικά με την εποπτεία και την επιβολή 
που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 103
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Δεδομένου ότι οι στόχοι της 
παρούσας οδηγίας, δηλαδή η διασφάλιση 
της παροχής εντός της εσωτερικής αγοράς 
υπηρεσιών που είναι βασικές για τη 
διατήρηση ζωτικών κοινωνικών 
λειτουργιών ή οικονομικών 
δραστηριοτήτων και η ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας των κρίσιμων οντοτήτων 
που παρέχουν τις εν λόγω υπηρεσίες, δεν 
μπορούν να επιτευχθούν ικανοποιητικά 
από τα κράτη μέλη, μπορούν όμως, λόγω 
των αποτελεσμάτων της δράσης, να 
επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, 
η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα, 
σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας 
του άρθρου 5 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή 
της αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο 
ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη 
αυτών των στόχων.

(33) Δεδομένου ότι οι στόχοι της 
παρούσας οδηγίας, δηλαδή η διασφάλιση 
της παροχής στον πληθυσμό υπηρεσιών 
που είναι βασικές για τη διατήρηση 
ζωτικών κοινωνικών λειτουργιών ή 
οικονομικών δραστηριοτήτων και η 
ενίσχυση της ανθεκτικότητας των 
κρίσιμων οντοτήτων που παρέχουν τις εν 
λόγω υπηρεσίες, δεν μπορούν να 
επιτευχθούν ικανοποιητικά από τα κράτη 
μέλη, μπορούν όμως, λόγω των 
αποτελεσμάτων της δράσης, να 
επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, 
η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα, 
σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας 
του άρθρου 5 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή 
της αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο 
ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη 
αυτών των στόχων.

Or. en

Τροπολογία 104
Pernando Barrena Arza
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33α) Η παρούσα οδηγία 
συμμορφώνεται προς τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης («Χάρτης»). Οι 
υποχρεώσεις που επιβάλλονται στα κράτη 
μέλη δεν θα πρέπει να έχουν ως 
αποτέλεσμα τη λήψη μέτρων που δεν 
συμμορφώνονται πλήρως με τον Χάρτη.

Or. en

Τροπολογία 105
Diana Riba i Giner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία: 1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει μέτρα 
με σκοπό την επίτευξη υψηλού επιπέδου 
ανθεκτικότητας των κρίσιμων 
οντοτήτων, προκειμένου να διασφαλιστεί 
η παροχή βασικών υπηρεσιών εντός της 
Ένωσης και, μέσω αυτού, να 
διασφαλιστούν η λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και η παροχή 
βασικών κοινωνικών υπηρεσιών.
Για τον σκοπό αυτό, η παρούσα οδηγία:

Or. en

Τροπολογία 106
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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α) θεσπίζει υποχρεώσεις των κρατών 
μελών για λήψη ορισμένων μέτρων με 
στόχο τη διασφάλιση της παροχής, εντός 
της εσωτερικής αγοράς, υπηρεσιών οι 
οποίες είναι βασικές για τη διατήρηση 
ζωτικών κοινωνικών λειτουργιών ή 
οικονομικών δραστηριοτήτων, ιδίως 
υποχρεώσεις προσδιορισμού των κρίσιμων 
οντοτήτων και των οντοτήτων που πρέπει 
να αντιμετωπίζονται ως ισοδύναμες με τις 
κρίσιμες οντότητες ως προς ορισμένες 
πτυχές και διευκόλυνσης των εν λόγω 
οντοτήτων στην εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών τους·

α) θεσπίζει υποχρεώσεις των κρατών 
μελών για λήψη ορισμένων μέτρων με 
στόχο την προστασία των ατόμων και τη 
διασφάλιση της παροχής, εντός της 
εσωτερικής αγοράς, υπηρεσιών οι οποίες 
είναι βασικές για τη διατήρηση ζωτικών 
κοινωνικών λειτουργιών ή οικονομικών 
δραστηριοτήτων, ιδίως υποχρεώσεις 
προσδιορισμού των κρίσιμων οντοτήτων 
και των οντοτήτων που πρέπει να 
αντιμετωπίζονται ως ισοδύναμες με τις 
κρίσιμες οντότητες ως προς ορισμένες 
πτυχές και διευκόλυνσης των εν λόγω 
οντοτήτων στην εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών τους·

Or. en

Τροπολογία 107
Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) θεσπίζει υποχρεώσεις των κρατών 
μελών για λήψη ορισμένων μέτρων με 
στόχο τη διασφάλιση της παροχής, εντός 
της εσωτερικής αγοράς, υπηρεσιών οι 
οποίες είναι βασικές για τη διατήρηση 
ζωτικών κοινωνικών λειτουργιών ή 
οικονομικών δραστηριοτήτων, ιδίως 
υποχρεώσεις προσδιορισμού των κρίσιμων 
οντοτήτων και των οντοτήτων που πρέπει 
να αντιμετωπίζονται ως ισοδύναμες με τις 
κρίσιμες οντότητες ως προς ορισμένες 
πτυχές και διευκόλυνσης των εν λόγω 
οντοτήτων στην εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών τους·

α) θεσπίζει υποχρεώσεις των κρατών 
μελών για λήψη καθορισμένων μέτρων με 
στόχο τη διασφάλιση της παροχής, εντός 
της εσωτερικής αγοράς, υπηρεσιών οι 
οποίες είναι βασικές για τη διατήρηση 
ζωτικών κοινωνικών λειτουργιών ή 
οικονομικών δραστηριοτήτων, ιδίως 
υποχρεώσεις προσδιορισμού των κρίσιμων 
οντοτήτων και των οντοτήτων που πρέπει 
να αντιμετωπίζονται ως ισοδύναμες με τις 
κρίσιμες οντότητες ως προς ορισμένες 
πτυχές και διευκόλυνσης των εν λόγω 
οντοτήτων στην εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών τους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αντικατάσταση της λέξης «ορισμένων» με τη λέξη «καθορισμένων» καθιστά σαφές ότι τα 
μέτρα αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και σαφώς καθορισμένα.
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Τροπολογία 108
Lukas Mandl

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) θεσπίζει υποχρεώσεις των κρίσιμων 
οντοτήτων με στόχο την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητάς τους και τη βελτίωση της 
ικανότητάς τους να παρέχουν τις εν λόγω 
υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά·

β) θεσπίζει δικαιώματα και 
υποχρεώσεις των κρίσιμων οντοτήτων με 
στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς 
τους και τη βελτίωση της ικανότητάς τους 
να παρέχουν τις εν λόγω υπηρεσίες στην 
εσωτερική αγορά·

Or. en

Τροπολογία 109
Lukas Mandl

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) θεσπίζει κανόνες σχετικά με την 
εποπτεία των κρίσιμων οντοτήτων και την 
επιβολή των κανόνων, καθώς και σχετικά 
με την ειδική εποπτεία των κρίσιμων 
οντοτήτων που θεωρείται ότι είναι 
ιδιαίτερης ευρωπαϊκής σημασίας.

γ) θεσπίζει εναρμονισμένους κανόνες 
σχετικά με την εποπτεία των κρίσιμων 
οντοτήτων και την επιβολή των κανόνων, 
καθώς και σχετικά με την ειδική εποπτεία 
των κρίσιμων οντοτήτων που θεωρείται ότι 
είναι ιδιαίτερης ευρωπαϊκής σημασίας.

Or. en

Τροπολογία 110
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 346 
της ΣΛΕΕ, πληροφορίες που είναι 

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 346 
της ΣΛΕΕ, πληροφορίες που είναι 
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απόρρητες σύμφωνα με ενωσιακούς και 
εθνικούς κανόνες, όπως κανόνες περί 
επιχειρηματικού απορρήτου, 
ανταλλάσσονται με την Επιτροπή και 
άλλες αρμόδιες αρχές μόνο εφόσον η εν 
λόγω ανταλλαγή είναι αναγκαία για την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Οι 
ανταλλασσόμενες πληροφορίες 
περιορίζονται σε ό,τι είναι συναφές και 
αναλογικό προς τον σκοπό της εν λόγω 
ανταλλαγής. Η ανταλλαγή πληροφοριών 
διαφυλάσσει το απόρρητο αυτών των 
πληροφοριών και προστατεύει τα 
συμφέροντα ασφάλειας και τα εμπορικά 
συμφέροντα των κρίσιμων οντοτήτων.

απόρρητες σύμφωνα με ενωσιακούς και 
εθνικούς κανόνες, όπως κανόνες περί 
επιχειρηματικού απορρήτου, 
ανταλλάσσονται με την Επιτροπή και 
άλλες αρμόδιες αρχές μόνο εφόσον η εν 
λόγω ανταλλαγή είναι αναγκαία για την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Οι 
ανταλλασσόμενες πληροφορίες 
περιορίζονται σε ό,τι είναι συναφές και 
αναλογικό προς τον σκοπό της εν λόγω 
ανταλλαγής. Η ανταλλαγή πληροφοριών 
διαφυλάσσει το απόρρητο αυτών των 
πληροφοριών και προστατεύει την 
ασφάλεια των κρίσιμων οντοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 111
Annalisa Tardino

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) «κρίσιμη οντότητα»: δημόσια ή 
ιδιωτική οντότητα είδους από τα 
αναφερόμενα στο παράρτημα η οποία 
έχει προσδιοριστεί ως τέτοια από κράτος 
μέλος σύμφωνα με το άρθρο 5·

1) «κρίσιμη οντότητα»: περιουσιακό 
στοιχείο, σύστημα ή μέρος αυτών που 
βρίσκεται εντός των κρατών μελών και 
το οποίο είναι ουσιώδες για τη διατήρηση 
των λειτουργιών ζωτικής σημασίας της 
κοινωνίας, της υγείας, της ασφάλειας, της 
οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας 
των ατόμων, και του οποίου η διακοπή 
λειτουργίας ή η καταστροφή θα είχε 
σημαντικό αντίκτυπο για ένα κράτος 
μέλος, ως αποτέλεσμα της αδυναμίας 
διατήρησης των λειτουργιών αυτών·

Or. en

Τροπολογία 112
Dragoş Tudorache

Πρόταση οδηγίας
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Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) «κρίσιμη οντότητα»: δημόσια ή 
ιδιωτική οντότητα είδους από τα 
αναφερόμενα στο παράρτημα η οποία έχει 
προσδιοριστεί ως τέτοια από κράτος μέλος 
σύμφωνα με το άρθρο 5·

1) «κρίσιμη οντότητα»: δημόσια ή 
ιδιωτική οντότητα είδους από τα 
αναφερόμενα στο παράρτημα η οποία έχει 
προσδιοριστεί ως τέτοια από κράτος μέλος 
ή την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 5·

Or. en

Τροπολογία 113
Petar Vitanov, Łukasz Kohut, Elena Yoncheva, Maria Grapini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) «ανθεκτικότητα»: η ικανότητα 
πρόληψης, αντίστασης, μετριασμού, 
απορρόφησης, προσαρμογής και 
ανάκαμψης έναντι περιστατικού το οποίο 
διαταράσσει ή έχει τη δυνατότητα να 
διαταράξει τη λειτουργία κρίσιμης 
οντότητας·

2) «ανθεκτικότητα»: η ικανότητα 
πρόληψης, αντίστασης, διαχείρισης, 
μετριασμού, απορρόφησης, προσαρμογής 
και ανάκαμψης έναντι περιστατικού το 
οποίο διαταράσσει ή έχει τη δυνατότητα να 
διαταράξει τη λειτουργία κρίσιμης 
οντότητας·

Or. en

Τροπολογία 114
Petar Vitanov, Łukasz Kohut, Elena Yoncheva, Maria Grapini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) «περιστατικό»: κάθε συμβάν που 
έχει τη δυνατότητα να διαταράξει ή που 
διαταράσσει τη λειτουργία της κρίσιμης 
οντότητας·

3) «περιστατικό»: κάθε συμβάν που 
έχει ως αποτέλεσμα τη διαταραχή 
βασικών υπηρεσιών ή την καταστροφή 
βασικών υποδομών και έχει σημαντικό 
διατομεακό ή διασυνοριακό αντίκτυπο 
στην παροχή των βασικών υπηρεσιών σε 
ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, ως 
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αποτέλεσμα της αδυναμίας διατήρησης 
της λειτουργίας μιας κρίσιμης οντότητας·

Or. en

Τροπολογία 115
Lukas Mandl

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) «περιστατικό»: κάθε συμβάν που 
έχει τη δυνατότητα να διαταράξει ή που 
διαταράσσει τη λειτουργία της κρίσιμης 
οντότητας·

3) «περιστατικό»: κάθε συμβάν που 
έχει τη δυνατότητα να διαταράξει ή που 
διαταράσσει την παροχή βασικών 
υπηρεσιών από την κρίσιμη οντότητα·

Or. en

Τροπολογία 116
Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4) «υποδομή»: περιουσιακό στοιχείο, 
σύστημα ή μέρος τέτοιου το οποίο είναι 
απαραίτητο για την απρόσκοπτη παροχή 
βασικής υπηρεσίας·

4) «υποδομή»: περιουσιακά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων, 
συστημάτων και εξοπλισμού, ή μέρος 
τέτοιων τα οποία είναι απαραίτητα για 
την απρόσκοπτη παροχή βασικής 
υπηρεσίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ακριβέστερος ορισμός της «υποδομής».

Τροπολογία 117
Petar Vitanov, Łukasz Kohut, Elena Yoncheva, Maria Grapini
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5) «βασική υπηρεσία»: υπηρεσία η 
οποία είναι βασική για τη διατήρηση 
ζωτικών κοινωνικών λειτουργιών ή 
οικονομικών δραστηριοτήτων·

5) «βασική υπηρεσία»: υπηρεσία η 
οποία είναι βασική για την ευημερία των 
ατόμων και για τη διατήρηση ζωτικών 
κοινωνικών λειτουργιών ή οικονομικών 
δραστηριοτήτων, της δημόσιας 
ασφάλειας, της προστασίας του 
περιβάλλοντος ή του κράτους δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 118
Diana Riba i Giner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5) «βασική υπηρεσία»: υπηρεσία η 
οποία είναι βασική για τη διατήρηση 
ζωτικών κοινωνικών λειτουργιών ή 
οικονομικών δραστηριοτήτων·

5) «βασική υπηρεσία»: υπηρεσία η 
οποία είναι βασική για τη διατήρηση 
ζωτικών κοινωνικών λειτουργιών ή 
οικονομικών δραστηριοτήτων, της 
δημόσιας ασφάλειας, του περιβάλλοντος 
ή του κράτους δικαίου ή θεμελιωδών 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 119
Lukas Mandl

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6) «κίνδυνος»: κάθε περίσταση ή 
συμβάν με δυνητική δυσμενή επίπτωση 
στην ανθεκτικότητα κρίσιμων οντοτήτων·

6) «κίνδυνος»: κάθε περίσταση ή 
συμβάν με δυνητική δυσμενή επίπτωση 
στην ανθεκτικότητα κρίσιμων οντοτήτων 
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σε σχέση με την ορθή λειτουργία των 
βασικών υπηρεσιών που παρέχουν·

Or. en

Τροπολογία 120
Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6) «κίνδυνος»: κάθε περίσταση ή 
συμβάν με δυνητική δυσμενή επίπτωση 
στην ανθεκτικότητα κρίσιμων οντοτήτων·

6) «κίνδυνος»: κάθε περίσταση ή 
συμβάν με δυνητική δυσμενή επίπτωση 
στην ικανότητα των κρίσιμων οντοτήτων 
να εκτελούν τη λειτουργία τους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας κίνδυνος δεν απειλεί την ανθεκτικότητα. Ένας κίνδυνος απειλεί την ικανότητα εκτέλεσης 
μιας λειτουργίας. Η απάντηση σε έναν τέτοιο κίνδυνο είναι η βελτίωση της ανθεκτικότητας.

Τροπολογία 121
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6) «κίνδυνος»: κάθε περίσταση ή 
συμβάν με δυνητική δυσμενή επίπτωση 
στην ανθεκτικότητα κρίσιμων 
οντοτήτων·

6) «κίνδυνος»: κάθε περίσταση ή 
συμβάν με δυνητική δυσμενή επίπτωση 
στην παροχή βασικών υπηρεσιών από 
κρίσιμες οντότητες·

Or. en

Τροπολογία 122
Dragoş Tudorache
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6) «κίνδυνος»: κάθε περίσταση ή 
συμβάν με δυνητική δυσμενή επίπτωση 
στην ανθεκτικότητα κρίσιμων οντοτήτων·

6) «κίνδυνος»: κάθε τρωτότητα, 
περίσταση ή συμβάν με δυνητική δυσμενή 
επίπτωση στην ανθεκτικότητα κρίσιμων 
οντοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 123
Petar Vitanov, Łukasz Kohut, Elena Yoncheva, Maria Grapini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7) «εκτίμηση κινδύνων»: μεθοδολογία 
για τον προσδιορισμό της φύσης και της 
έκτασης κινδύνου μέσω της ανάλυσης των 
δυνητικών απειλών και κινδύνων και της 
αξιολόγησης των υφιστάμενων συνθηκών 
τρωτότητας που θα μπορούσαν να 
διαταράξουν τη λειτουργία της κρίσιμης 
οντότητας.

7) «εκτίμηση κινδύνων»: μεθοδολογία 
για τον προσδιορισμό της φύσης και της 
έκτασης κινδύνου μέσω της αξιολόγησης 
της έκτασης των δυνητικών απειλών και 
κινδύνων κατά της ανθεκτικότητας της 
κρίσιμης οντότητας, της ανάλυσης των 
υφιστάμενων συνθηκών τρωτότητας που 
θα μπορούσαν να διευκολύνουν τη 
διαταραχή της λειτουργίας της κρίσιμης 
οντότητας και μέσω της αξιολόγησης των 
δυνητικών δυσμενών επιπτώσεων που θα 
μπορούσε να έχει η διακοπή της 
λειτουργίας στην παροχή βασικών 
υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 124
Lukas Mandl

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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7) «εκτίμηση κινδύνων»: μεθοδολογία 
για τον προσδιορισμό της φύσης και της 
έκτασης κινδύνου μέσω της ανάλυσης των 
δυνητικών απειλών και κινδύνων και της 
αξιολόγησης των υφιστάμενων συνθηκών 
τρωτότητας που θα μπορούσαν να 
διαταράξουν τη λειτουργία της κρίσιμης 
οντότητας.

7) «εκτίμηση κινδύνων»: μεθοδολογία 
για τον προσδιορισμό της φύσης και της 
έκτασης κινδύνου μέσω της ανάλυσης των 
δυνητικών απειλών και κινδύνων και της 
αξιολόγησης των υφιστάμενων συνθηκών 
τρωτότητας που θα μπορούσαν να 
διαταράξουν την παροχή βασικών 
υπηρεσιών από την κρίσιμη οντότητα.

Or. en

Τροπολογία 125
Annalisa Tardino

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α) «αξιωματικός σύνδεσμος 
ασφαλείας»: σημείο επαφής για ζητήματα 
που σχετίζονται με την ασφάλεια μεταξύ 
του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή της 
κρίσιμης οντότητας και της αρμόδιας 
αρχής του κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 126
Lukas Mandl

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει, έως 
τις [τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας], στρατηγική για την 
ενίσχυση της ανθεκτικότητας των 
κρίσιμων οντοτήτων. Η εν λόγω 
στρατηγική καθορίζει στρατηγικούς 
στόχους και μέτρα πολιτικής με σκοπό την 
επίτευξη και τη διατήρηση υψηλού 
επιπέδου ανθεκτικότητας από μέρους των 

1. Κατόπιν διαβουλεύσεων που είναι 
ανοικτές σε όλες τις επηρεαζόμενες 
οντότητες στο αντίστοιχο κράτος μέλος, 
κάθε κράτος μέλος θεσπίζει, έως τις [τρία 
έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας], στρατηγική για την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας των κρίσιμων οντοτήτων. 
Η εν λόγω στρατηγική καθορίζει 
στρατηγικούς στόχους και μέτρα πολιτικής 
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εν λόγω κρίσιμων οντοτήτων, τουλάχιστον 
στους τομείς που αναφέρονται στο 
παράρτημα.

με σκοπό την επίτευξη και τη διατήρηση 
υψηλού επιπέδου ανθεκτικότητας από 
μέρους των εν λόγω κρίσιμων οντοτήτων, 
τουλάχιστον στους τομείς που 
αναφέρονται στο παράρτημα.

Or. en

Τροπολογία 127
Dragoş Tudorache

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει, έως 
τις [τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας], στρατηγική για την 
ενίσχυση της ανθεκτικότητας των 
κρίσιμων οντοτήτων. Η εν λόγω 
στρατηγική καθορίζει στρατηγικούς 
στόχους και μέτρα πολιτικής με σκοπό την 
επίτευξη και τη διατήρηση υψηλού 
επιπέδου ανθεκτικότητας από μέρους των 
εν λόγω κρίσιμων οντοτήτων, τουλάχιστον 
στους τομείς που αναφέρονται στο 
παράρτημα.

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει, έως 
τις [ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας], στρατηγική για την 
ενίσχυση της ανθεκτικότητας των 
κρίσιμων οντοτήτων. Η εν λόγω 
στρατηγική καθορίζει στρατηγικούς 
στόχους και μέτρα πολιτικής με σκοπό την 
επίτευξη και τη διατήρηση υψηλού 
επιπέδου ανθεκτικότητας από μέρους των 
εν λόγω κρίσιμων οντοτήτων, τουλάχιστον 
στους τομείς που αναφέρονται στο 
παράρτημα.

Or. en

Τροπολογία 128
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 - εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν σε ένα κράτος μέλος εγκρίνονται 
διάφορες περιφερειακές στρατηγικές, οι 
διατάξεις του παρόντος άρθρου 
εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν.

Or. en
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Τροπολογία 129
Annalisa Tardino

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στρατηγικούς στόχους και 
προτεραιότητες με σκοπό την ενίσχυση της 
συνολικής ανθεκτικότητας των κρίσιμων 
οντοτήτων, λαμβανομένων υπόψη των 
διασυνοριακών και διατομεακών 
αλληλεξαρτήσεων·

α) στρατηγικούς στόχους και 
προτεραιότητες με σκοπό την ενίσχυση της 
συνολικής ανθεκτικότητας των κρίσιμων 
οντοτήτων και της αλυσίδας εφοδιασμού 
τους, λαμβανομένων υπόψη των 
διασυνοριακών και διατομεακών 
αλληλεξαρτήσεων·

Or. en

Τροπολογία 130
Annalisa Tardino

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πλαίσιο διακυβέρνησης για την 
επίτευξη των στρατηγικών στόχων και 
προτεραιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης 
περιγραφής των ρόλων και των 
αρμοδιοτήτων των διαφόρων αρχών, 
κρίσιμων οντοτήτων και άλλων μερών που 
συμμετέχουν στην υλοποίηση της 
στρατηγικής·

β) πλαίσιο διακυβέρνησης για την 
επίτευξη των στρατηγικών στόχων και 
προτεραιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης 
περιγραφής των ρόλων και των 
αρμοδιοτήτων των διαφόρων αρχών, 
κρίσιμων οντοτήτων (δημόσιων και 
ιδιωτικών) και άλλων μερών που 
συμμετέχουν στην υλοποίηση της 
στρατηγικής, ιδίως της αστυνομίας, των 
αρχών στον τομέα της άμυνας και άλλων 
εθνικών αρχών που εμπλέκονται στην 
εθνική ασφάλεια.

Or. en

Τροπολογία 131
Annalisa Tardino
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) πλαίσιο πολιτικής για ενισχυμένο 
συντονισμό μεταξύ των αρμόδιων αρχών 
που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 8 της 
παρούσας οδηγίας και των αρμόδιων 
αρχών που ορίζονται σύμφωνα με την 
[οδηγία NIS 2] για τους σκοπούς της 
ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με 
περιστατικά και απειλές στον 
κυβερνοχώρο, καθώς και της άσκησης 
εποπτικών καθηκόντων.

δ) πλαίσιο πολιτικής για ενισχυμένο 
συντονισμό μεταξύ των αρμόδιων αρχών 
που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 8 της 
παρούσας οδηγίας και των αρμόδιων 
αρχών που ορίζονται σύμφωνα με την 
[οδηγία NIS 2] με στόχο την απλούστευση 
των διαδικασιών υποβολής στοιχείων και 
την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας 
της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ 
ιδιωτικών και δημόσιων οντοτήτων που 
χαρακτηρίζονται ως κρίσιμες οντότητες 
και των εντεταλμένων αρχών, και μεταξύ 
των εντεταλμένων αρχών σε 
αλληλεξαρτώμενα διακρατικά και 
διατομεακά πεδία σχετικά με περιστατικά 
και απειλές στον κυβερνοχώρο, καθώς και 
τον εξορθολογισμό της άσκησης 
εποπτικών καθηκόντων.

Or. en

Τροπολογία 132
Fabienne Keller

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) πλαίσιο πολιτικής για την 
αντιμετώπιση των ιδιαίτερων αναγκών 
των κρίσιμων οντοτήτων, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ιδιαιτερότητες του τομέα και 
τη φύση των κρίσιμων οντοτήτων, όπως 
δημόσιες ή ιδιωτικές οντότητες και 
μεγάλες, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις)·

Or. en
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Τροπολογία 133
Lukas Mandl

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) πλαίσιο πολιτικής για την 
αντιμετώπιση των ιδιαίτερων αναγκών 
και των χαρακτηριστικών των μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων που έχουν 
προσδιοριστεί ως κρίσιμες οντότητες για 
τη βελτίωση της ανθεκτικότητάς τους·

Or. en

Τροπολογία 134
Annalisa Tardino

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) κατάλογο όλων των εθνικών και 
διασυνοριακών αρχών που συμμετέχουν 
στην εφαρμογή της στρατηγικής σε 
πολλούς και αλληλοεξαρτώμενους τομείς·

Or. en

Τροπολογία 135
Lukas Mandl

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στρατηγική επικαιροποιείται όταν είναι 
απαραίτητο και τουλάχιστον ανά 
τετραετία.

Κατόπιν διαβούλευσης που είναι ανοικτή 
σε όλες τις επηρεαζόμενες οντότητες στο 
αντίστοιχο κράτος μέλος, η στρατηγική 
επικαιροποιείται όταν είναι απαραίτητο και 
τουλάχιστον ανά τετραετία.
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Or. en

Τροπολογία 136
Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στρατηγική επικαιροποιείται όταν είναι 
απαραίτητο και τουλάχιστον ανά 
τετραετία.

Η στρατηγική επικαιροποιείται όταν είναι 
απαραίτητο και επανεξετάζεται πλήρως 
τουλάχιστον ανά τετραετία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον απειλών, είναι σκόπιμο να μην θεωρούμε δεδομένες 
τις υπάρχουσες στρατηγικές και προσεγγίσεις, αλλά να διοργανώνουμε μια διεξοδική 
επανεξέταση τουλάχιστον ανά τετραετία.

Τροπολογία 137
Dragoş Tudorache

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στρατηγική επικαιροποιείται όταν είναι 
απαραίτητο και τουλάχιστον ανά 
τετραετία.

Η στρατηγική επικαιροποιείται όταν είναι 
απαραίτητο και τουλάχιστον ανά διετία.

Or. en

Τροπολογία 138
Petar Vitanov, Łukasz Kohut, Elena Yoncheva, Maria Grapini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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1. Οι αρμόδιες αρχές που ορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 8 καταρτίζουν 
κατάλογο των βασικών υπηρεσιών στους 
τομείς που αναφέρονται στο παράρτημα. 
Έως τις [τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας] και, στη συνέχεια, 
όποτε είναι απαραίτητο και τουλάχιστον 
ανά τετραετία, διενεργούν εκτίμηση όλων 
των συναφών κινδύνων που ενδέχεται να 
επηρεάσουν την παροχή των εν λόγω 
βασικών υπηρεσιών, με σκοπό να 
προσδιορίσουν τις κρίσιμες οντότητες 
σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 και 
να συνδράμουν τις εν λόγω κρίσιμες 
οντότητες στη λήψη μέτρων σύμφωνα με 
το άρθρο 11.

1. Οι αρμόδιες αρχές που ορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 8 καταρτίζουν 
κατάλογο των βασικών υπηρεσιών στους 
τομείς που αναφέρονται στο παράρτημα. 
Έως τις [τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας] και, στη συνέχεια, 
όποτε είναι απαραίτητο και τουλάχιστον 
ανά τετραετία, διενεργούν εκτίμηση, βάσει 
κοινών προδιαγραφών και μεθοδολογιών 
που περιέχουν συγκεκριμένους δείκτες 
που καθορίζονται για κάθε καλυπτόμενο 
τομέα, όλων των συναφών κινδύνων που 
ενδέχεται να επηρεάσουν την παροχή των 
εν λόγω βασικών υπηρεσιών, με σκοπό να 
προσδιορίσουν τις κρίσιμες οντότητες 
σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 και 
να συνδράμουν τις εν λόγω κρίσιμες 
οντότητες στη λήψη μέτρων σύμφωνα με 
το άρθρο 11. Οι εκτιμήσεις 
περιλαμβάνουν έναν ελάχιστο αριθμό 
δεικτών, προκειμένου να αποφεύγονται 
αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 139
Lukas Mandl

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές που ορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 8 καταρτίζουν 
κατάλογο των βασικών υπηρεσιών στους 
τομείς που αναφέρονται στο παράρτημα. 
Έως τις [τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας] και, στη συνέχεια, 
όποτε είναι απαραίτητο και τουλάχιστον 
ανά τετραετία, διενεργούν εκτίμηση όλων 
των συναφών κινδύνων που ενδέχεται να 
επηρεάσουν την παροχή των εν λόγω 
βασικών υπηρεσιών, με σκοπό να 
προσδιορίσουν τις κρίσιμες οντότητες 
σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 και 
να συνδράμουν τις εν λόγω κρίσιμες 

1. Οι αρμόδιες αρχές που ορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 8 καταρτίζουν, σε 
στενό συντονισμό με την Επιτροπή, 
κατάλογο των βασικών υπηρεσιών στους 
τομείς που αναφέρονται στο παράρτημα. 
Έως τις [τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας] και, στη συνέχεια, 
όποτε είναι απαραίτητο και τουλάχιστον 
ανά τετραετία, διενεργούν εκτίμηση όλων 
των συναφών κινδύνων που ενδέχεται να 
επηρεάσουν την παροχή των εν λόγω 
βασικών υπηρεσιών, με σκοπό να 
προσδιορίσουν τις κρίσιμες οντότητες 
σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 και 
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οντότητες στη λήψη μέτρων σύμφωνα με 
το άρθρο 11.

να συνδράμουν τις εν λόγω κρίσιμες 
οντότητες στη λήψη μέτρων σύμφωνα με 
το άρθρο 11.

Or. en

Τροπολογία 140
Dragoş Tudorache

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές που ορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 8 καταρτίζουν 
κατάλογο των βασικών υπηρεσιών στους 
τομείς που αναφέρονται στο παράρτημα. 
Έως τις [τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας] και, στη συνέχεια, 
όποτε είναι απαραίτητο και τουλάχιστον 
ανά τετραετία, διενεργούν εκτίμηση όλων 
των συναφών κινδύνων που ενδέχεται να 
επηρεάσουν την παροχή των εν λόγω 
βασικών υπηρεσιών, με σκοπό να 
προσδιορίσουν τις κρίσιμες οντότητες 
σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 και 
να συνδράμουν τις εν λόγω κρίσιμες 
οντότητες στη λήψη μέτρων σύμφωνα με 
το άρθρο 11.

1. Οι αρμόδιες αρχές που ορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 8 καταρτίζουν 
κατάλογο των βασικών υπηρεσιών στους 
τομείς που αναφέρονται στο παράρτημα. 
Έως τις [ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας] και, στη συνέχεια, 
όποτε είναι απαραίτητο και τουλάχιστον 
ανά διετία, διενεργούν εκτίμηση όλων των 
συναφών κινδύνων που ενδέχεται να 
επηρεάσουν την παροχή των εν λόγω 
βασικών υπηρεσιών, με σκοπό να 
προσδιορίσουν τις κρίσιμες οντότητες 
σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 και 
να συνδράμουν τις εν λόγω κρίσιμες 
οντότητες στη λήψη μέτρων σύμφωνα με 
το άρθρο 11.

Or. en

Τροπολογία 141
Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εκτίμηση κινδύνων λαμβάνει υπόψη 
όλους τους συναφείς φυσικούς και 
ανθρωπογενείς κινδύνους, 
συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων 

Η εκτίμηση κινδύνων λαμβάνει υπόψη 
όλους τους συναφείς φυσικούς και 
ανθρωπογενείς κινδύνους, 
συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων 
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ατυχημάτων, φυσικών καταστροφών, 
έκτακτων καταστάσεων στη δημόσια υγεία 
και των ανταγωνιστικών απειλών, 
συμπεριλαμβανομένων των 
τρομοκρατικών εγκλημάτων σύμφωνα με 
την οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου34.

ατυχημάτων, φυσικών καταστροφών, 
έκτακτων καταστάσεων στη δημόσια υγεία 
και των ανταγωνιστικών απειλών, 
συμπεριλαμβανομένων των απειλών και 
πράξεων δολιοφθοράς από πρόσωπα που 
κατέχουν εμπιστευτικές θέσεις και των 
τρομοκρατικών εγκλημάτων σύμφωνα με 
την οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου34.

_________________ _________________
34 Οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
15ης Μαρτίου 2017, για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την 
τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 88 της 31.3.2017, 
σ. 6)

34 Οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
15ης Μαρτίου 2017, για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την 
τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 88 της 31.3.2017, 
σ. 6)

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πράξεις δολιοφθοράς, μεταξύ άλλων από πρόσωπα που κατέχουν εμπιστευτικές θέσεις ή 
άλλο προσωπικό, αποτελούν μια χρόνια απειλή που είναι δύσκολο αλλά απαραίτητο να 
αντιμετωπιστεί.

Τροπολογία 142
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εκτίμηση κινδύνων λαμβάνει υπόψη 
όλους τους συναφείς φυσικούς και 
ανθρωπογενείς κινδύνους, 
συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων 
ατυχημάτων, φυσικών καταστροφών, 
έκτακτων καταστάσεων στη δημόσια υγεία 
και των ανταγωνιστικών απειλών, 
συμπεριλαμβανομένων των 
τρομοκρατικών εγκλημάτων σύμφωνα με 
την οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του 

Η εκτίμηση κινδύνων λαμβάνει υπόψη 
όλους τους συναφείς φυσικούς και 
ανθρωπογενείς κινδύνους, 
συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων 
ατυχημάτων, φυσικών καταστροφών, 
έκτακτων καταστάσεων στη δημόσια υγεία 
και των ανταγωνιστικών απειλών, 
συμπεριλαμβανομένων των 
τρομοκρατικών εγκλημάτων σύμφωνα με 
τον τίτλο ΙΙ της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 



AM\1234326EL.docx 71/135 PE693.909v01-00

EL

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου34.

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου34.

_________________ _________________
34 Οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
15ης Μαρτίου 2017, για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την 
τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 88 της 31.3.2017, 
σ. 6)

34 Οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
15ης Μαρτίου 2017, για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την 
τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 88 της 31.3.2017, 
σ. 6)

Or. en

Τροπολογία 143
Annalisa Tardino

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εκτίμηση κινδύνων λαμβάνει υπόψη 
όλους τους συναφείς φυσικούς και 
ανθρωπογενείς κινδύνους, 
συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων 
ατυχημάτων, φυσικών καταστροφών, 
έκτακτων καταστάσεων στη δημόσια υγεία 
και των ανταγωνιστικών απειλών, 
συμπεριλαμβανομένων των 
τρομοκρατικών εγκλημάτων σύμφωνα με 
την οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου34.

Η εκτίμηση κινδύνων λαμβάνει υπόψη 
όλους τους συναφείς φυσικούς και 
ανθρωπογενείς κινδύνους, 
συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων 
ατυχημάτων, υβριδικών απειλών, φυσικών 
καταστροφών, έκτακτων καταστάσεων στη 
δημόσια υγεία και των ανταγωνιστικών 
απειλών, συμπεριλαμβανομένων των 
τρομοκρατικών εγκλημάτων σύμφωνα με 
την οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου34.

_________________ _________________
34 Οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
15ης Μαρτίου 2017, για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την 
τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 88 της 31.3.2017, 
σ. 6)

34 Οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
15ης Μαρτίου 2017, για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την 
τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 88 της 31.3.2017, 
σ. 6).
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Or. en

Τροπολογία 144
Lukas Mandl

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του στοιχείου γ) του 
πρώτου εδαφίου, τα κράτη μέλη 
συνεργάζονται, κατά περίπτωση, με τις 
αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών και 
τρίτων χωρών.

Για τους σκοπούς του στοιχείου γ) του 
πρώτου εδαφίου, τα κράτη μέλη 
συνεργάζονται, κατά περίπτωση, με τις 
αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών, 
τρίτων χωρών και με την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 145
Dragoş Tudorache

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην 
Επιτροπή στοιχεία σχετικά με τα είδη των 
κινδύνων που προσδιορίστηκαν και τα 
αποτελέσματα των εκτιμήσεων κινδύνων, 
ανά τομέα και υποτομέα που αναφέρονται 
στο παράρτημα, έως τις [τρία έτη μετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] και, 
στη συνέχεια, όποτε είναι απαραίτητο και 
τουλάχιστον ανά τετραετία.

4. Κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην 
Επιτροπή στοιχεία σχετικά με τα είδη των 
κινδύνων που προσδιορίστηκαν και τα 
αποτελέσματα των εκτιμήσεων κινδύνων, 
ανά τομέα και υποτομέα που αναφέρονται 
στο παράρτημα, έως τις [ένα έτος μετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] και, 
στη συνέχεια, όποτε είναι απαραίτητο και 
τουλάχιστον ανά διετία.

Or. en

Τροπολογία 146
Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή μπορεί, σε συνεργασία 
με τα κράτη μέλη, να αναπτύξει 
προαιρετικό κοινό υπόδειγμα υποβολής 
στοιχείων για τους σκοπούς της 
συμμόρφωσης με την παράγραφο 4.

5. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα 
κράτη μέλη, αναπτύσσει προαιρετικό 
κοινό υπόδειγμα υποβολής στοιχείων για 
τους σκοπούς της συμμόρφωσης με την 
παράγραφο 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας να εφαρμοστούν με συνεκτικό τρόπο, υπάρχει 
σαφής προστιθέμενη αξία σε ένα προαιρετικό κοινό υπόδειγμα υποβολής στοιχείων.

Τροπολογία 147
Lukas Mandl

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή μπορεί, σε συνεργασία 
με τα κράτη μέλη, να αναπτύξει 
προαιρετικό κοινό υπόδειγμα υποβολής 
στοιχείων για τους σκοπούς της 
συμμόρφωσης με την παράγραφο 4.

5. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα 
κράτη μέλη, αναπτύσσει προαιρετικό 
κοινό υπόδειγμα υποβολής στοιχείων για 
τους σκοπούς της συμμόρφωσης με την 
παράγραφο 4.

Or. en

Τροπολογία 148
Petar Vitanov, Łukasz Kohut, Elena Yoncheva, Maria Grapini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις [τέσσερα έτη και τρεις 
μήνες μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας] τα κράτη μέλη 
προσδιορίζουν τις κρίσιμες οντότητες για 
κάθε τομέα και υποτομέα που αναφέρονται 
στο παράρτημα, εκτός των σημείων 3, 4 

1. Έως τις [τρία έτη και τρεις μήνες 
μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας] τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τις 
κρίσιμες οντότητες για κάθε τομέα και 
υποτομέα που αναφέρονται στο 
παράρτημα, εκτός των σημείων 3, 4 και 8, 
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και 8. κατά περίπτωση.

Or. en

Τροπολογία 149
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις [τέσσερα έτη και τρεις 
μήνες μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας] τα κράτη μέλη 
προσδιορίζουν τις κρίσιμες οντότητες για 
κάθε τομέα και υποτομέα που αναφέρονται 
στο παράρτημα, εκτός των σημείων 3, 4 
και 8.

1. Έως τις [τρία έτη και τρεις μήνες 
μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας] τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τις 
κρίσιμες οντότητες για κάθε τομέα και 
υποτομέα που αναφέρονται στο 
παράρτημα, εκτός των σημείων 8 και 9.

Or. en

Τροπολογία 150
Dragoş Tudorache

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις [τέσσερα έτη και τρεις 
μήνες μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας] τα κράτη μέλη 
προσδιορίζουν τις κρίσιμες οντότητες για 
κάθε τομέα και υποτομέα που αναφέρονται 
στο παράρτημα, εκτός των σημείων 3, 4 
και 8.

1. Έως τις [ένα έτος και έξι μήνες 
μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας] τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τις 
κρίσιμες οντότητες για κάθε τομέα και 
υποτομέα που αναφέρονται στο 
παράρτημα, εκτός των σημείων 3, 4 και 8.

Or. en

Τροπολογία 151
Lukas Mandl
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η παροχή της εν λόγω υπηρεσίας 
εξαρτάται από υποδομή η οποία βρίσκεται 
στο κράτος μέλος· και

β) η παροχή της εν λόγω βασικής 
υπηρεσίας εξαρτάται από υποδομή η οποία 
βρίσκεται στο κράτος μέλος· και

Or. en

Τροπολογία 152
Lukas Mandl

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τυχόν περιστατικό θα προκαλούσε 
σημαντική διαταραχή στην παροχή της 
υπηρεσίας ή άλλων βασικών υπηρεσιών 
στους τομείς που αναφέρονται στο 
παράρτημα οι οποίες εξαρτώνται από την 
υπηρεσία.

γ) τυχόν περιστατικό θα προκαλούσε 
σημαντική διαταραχή στην παροχή της 
βασικής υπηρεσίας ή άλλων βασικών 
υπηρεσιών στους τομείς που αναφέρονται 
στο παράρτημα οι οποίες εξαρτώνται από 
την υπηρεσία.

Or. en

Τροπολογία 153
Lukas Mandl

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Μετά την κοινοποίηση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3, τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι οι κρίσιμες 
οντότητες υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές 
τους που έχουν οριστεί σύμφωνα με το 
άρθρο 8 της παρούσας οδηγίας 
πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσον 
έχουν προσδιοριστεί ως κρίσιμες οντότητες 
σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη. 

5. Μετά την κοινοποίηση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3, τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι οι κρίσιμες 
οντότητες υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές 
τους που έχουν οριστεί σύμφωνα με το 
άρθρο 8 της παρούσας οδηγίας 
πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσον 
έχουν προσδιοριστεί ως κρίσιμες οντότητες 
σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη. 
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Αν οντότητα έχει προσδιοριστεί ως 
κρίσιμη οντότητα από δύο ή περισσότερα 
κράτη μέλη, τα εν λόγω κράτη μέλη 
διαβουλεύονται μεταξύ τους με στόχο τη 
μείωση της επιβάρυνσης της κρίσιμης 
οντότητας όσον αφορά τις υποχρεώσεις 
της βάσει του κεφαλαίου III.

Αν οντότητα έχει προσδιοριστεί ως 
κρίσιμη οντότητα από δύο ή περισσότερα 
κράτη μέλη, τα εν λόγω κράτη μέλη 
διαβουλεύονται μεταξύ τους με στόχο την 
επίτευξη του υψηλότερου δυνατού 
βαθμού συνοχής και τη μείωση της 
επιβάρυνσης της κρίσιμης οντότητας όσον 
αφορά τις υποχρεώσεις της βάσει του 
κεφαλαίου III.

Or. en

Τροπολογία 154
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Μετά την κοινοποίηση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3, τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι οι κρίσιμες 
οντότητες υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές 
τους που έχουν οριστεί σύμφωνα με το 
άρθρο 8 της παρούσας οδηγίας 
πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσον 
έχουν προσδιοριστεί ως κρίσιμες οντότητες 
σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη. 
Αν οντότητα έχει προσδιοριστεί ως 
κρίσιμη οντότητα από δύο ή περισσότερα 
κράτη μέλη, τα εν λόγω κράτη μέλη 
διαβουλεύονται μεταξύ τους με στόχο τη 
μείωση της επιβάρυνσης της κρίσιμης 
οντότητας όσον αφορά τις υποχρεώσεις 
της βάσει του κεφαλαίου III.

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
κρίσιμες οντότητες υποβάλλουν στις 
αρμόδιες αρχές τους που έχουν οριστεί 
σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας 
οδηγίας πληροφορίες σχετικά με το κατά 
πόσον έχουν προσδιοριστεί ως κρίσιμες 
οντότητες σε ένα ή περισσότερα άλλα 
κράτη μέλη. Αν οντότητα έχει 
προσδιοριστεί ως κρίσιμη οντότητα από 
δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, τα εν λόγω 
κράτη μέλη διαβουλεύονται μεταξύ τους 
με στόχο τη μείωση της επιβάρυνσης της 
κρίσιμης οντότητας όσον αφορά τις 
υποχρεώσεις της βάσει του κεφαλαίου III 
και την επίτευξη συγκρίσιμου επιπέδου 
ανθεκτικότητας σε διασυνοριακό 
επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 155
Petar Vitanov, Łukasz Kohut, Elena Yoncheva, Maria Grapini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Για τους σκοπούς του κεφαλαίου 
IV, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
κρίσιμες οντότητες, μετά την κοινοποίηση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 3, 
παρέχουν πληροφορίες στις αρμόδιες 
αρχές τους που έχουν οριστεί σύμφωνα με 
το άρθρο 8 της παρούσας οδηγίας σχετικά 
με το κατά πόσον παρέχουν βασικές 
υπηρεσίες προς ή εντός άνω του ενός 
τρίτου των κρατών μελών. Όταν συντρέχει 
τέτοια περίπτωση, το οικείο κράτος μέλος 
κοινοποιεί στην Επιτροπή, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, την 
ταυτότητα των εν λόγω κρίσιμων 
οντοτήτων.

6. Για τους σκοπούς του κεφαλαίου 
IV, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
κρίσιμες οντότητες, μετά την κοινοποίηση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 3, 
παρέχουν πληροφορίες στις αρμόδιες 
αρχές τους που έχουν οριστεί σύμφωνα με 
το άρθρο 8 της παρούσας οδηγίας σχετικά 
με το κατά πόσον παρέχουν βασικές 
υπηρεσίες προς ή εντός τριών κρατών 
μελών. Όταν συντρέχει τέτοια περίπτωση, 
το οικείο κράτος μέλος κοινοποιεί στην 
Επιτροπή, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, την ταυτότητα των εν λόγω 
κρίσιμων οντοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 156
Lukas Mandl

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Για τους σκοπούς του κεφαλαίου 
IV, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
κρίσιμες οντότητες, μετά την κοινοποίηση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 3, 
παρέχουν πληροφορίες στις αρμόδιες 
αρχές τους που έχουν οριστεί σύμφωνα με 
το άρθρο 8 της παρούσας οδηγίας σχετικά 
με το κατά πόσον παρέχουν βασικές 
υπηρεσίες προς ή εντός άνω του ενός 
τρίτου των κρατών μελών. Όταν συντρέχει 
τέτοια περίπτωση, το οικείο κράτος μέλος 
κοινοποιεί στην Επιτροπή, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, την 
ταυτότητα των εν λόγω κρίσιμων 
οντοτήτων.

6. Για τους σκοπούς του κεφαλαίου 
IV, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
κρίσιμες οντότητες, μετά την κοινοποίηση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 3, 
παρέχουν πληροφορίες στις αρμόδιες 
αρχές τους που έχουν οριστεί σύμφωνα με 
το άρθρο 8 της παρούσας οδηγίας σχετικά 
με το κατά πόσον παρέχουν βασικές 
υπηρεσίες προς ή εντός τριών κρατών 
μελών. Όταν συντρέχει τέτοια περίπτωση, 
το οικείο κράτος μέλος κοινοποιεί στην 
Επιτροπή, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, την ταυτότητα των εν λόγω 
κρίσιμων οντοτήτων.

Or. en
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Τροπολογία 157
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Για τους σκοπούς του κεφαλαίου 
IV, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
κρίσιμες οντότητες, μετά την κοινοποίηση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 3, 
παρέχουν πληροφορίες στις αρμόδιες 
αρχές τους που έχουν οριστεί σύμφωνα με 
το άρθρο 8 της παρούσας οδηγίας σχετικά 
με το κατά πόσον παρέχουν βασικές 
υπηρεσίες προς ή εντός άνω του ενός 
τρίτου των κρατών μελών. Όταν συντρέχει 
τέτοια περίπτωση, το οικείο κράτος μέλος 
κοινοποιεί στην Επιτροπή, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, την 
ταυτότητα των εν λόγω κρίσιμων 
οντοτήτων.

6. Για τους σκοπούς του κεφαλαίου 
IV, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
κρίσιμες οντότητες, μετά την κοινοποίηση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 3, 
παρέχουν πληροφορίες στις αρμόδιες 
αρχές τους που έχουν οριστεί σύμφωνα με 
το άρθρο 8 της παρούσας οδηγίας σχετικά 
με το κατά πόσον παρέχουν βασικές 
υπηρεσίες προς ή εντός τριών κρατών 
μελών. Όταν συντρέχει τέτοια περίπτωση, 
το οικείο κράτος μέλος κοινοποιεί στην 
Επιτροπή, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, την ταυτότητα των εν λόγω 
κρίσιμων οντοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 158
Dragoş Tudorache

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη, όποτε είναι 
απαραίτητο και σε κάθε περίπτωση 
τουλάχιστον ανά τετραετία, 
επανεξετάζουν και, αν συντρέχει 
περίπτωση, επικαιροποιούν τον κατάλογο 
των προσδιορισμένων κρίσιμων 
οντοτήτων.

7. Τα κράτη μέλη, όποτε είναι 
απαραίτητο και σε κάθε περίπτωση 
τουλάχιστον ανά διετία, επανεξετάζουν 
και, αν συντρέχει περίπτωση, 
επικαιροποιούν τον κατάλογο των 
προσδιορισμένων κρίσιμων οντοτήτων.

Or. en
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Τροπολογία 159
Dragoş Tudorache

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν οι εν λόγω επικαιροποιήσεις έχουν 
ως αποτέλεσμα τον προσδιορισμό 
επιπρόσθετων κρίσιμων οντοτήτων, 
εφαρμόζονται οι παράγραφοι 3, 4, 5 και 6. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
οι οντότητες που δεν προσδιορίζονται 
πλέον ως κρίσιμες οντότητες κατόπιν 
τέτοιας επικαιροποίησης λαμβάνουν 
σχετική ειδοποίηση και ενημερώνονται ότι 
δεν υπέχουν πλέον τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στο κεφάλαιο III από την 
παραλαβή της εν λόγω ειδοποίησης και 
εφεξής.

Όταν οι εν λόγω επικαιροποιήσεις έχουν 
ως αποτέλεσμα τον προσδιορισμό 
επιπρόσθετων κρίσιμων οντοτήτων, 
εφαρμόζονται οι παράγραφοι 3, 4, 5 και 6. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
οι οντότητες που δεν προσδιορίζονται 
πλέον ως κρίσιμες οντότητες κατόπιν 
τέτοιας επικαιροποίησης λαμβάνουν 
σχετική ειδοποίηση και ενημερώνονται 
εγκαίρως ότι δεν υπέχουν πλέον τις 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στο 
κεφάλαιο III από την παραλαβή της εν 
λόγω ειδοποίησης και εφεξής.

Or. en

Τροπολογία 160
Lukas Mandl

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον αριθμό των χρηστών που 
εξαρτώνται από την υπηρεσία που 
παρέχεται από την οντότητα·

α) τον αριθμό των χρηστών που 
εξαρτώνται από τη βασική υπηρεσία που 
παρέχεται από την οντότητα·

Or. en

Τροπολογία 161
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον αριθμό των χρηστών που 
εξαρτώνται από την υπηρεσία που 
παρέχεται από την οντότητα·

α) τον αριθμό των ατόμων που 
εξαρτώνται από την υπηρεσία που 
παρέχεται από την οντότητα·

Or. en

Τροπολογία 162
Lukas Mandl

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την εξάρτηση άλλων τομέων που 
αναφέρονται στο παράρτημα από την εν 
λόγω υπηρεσία·

β) την εξάρτηση άλλων τομέων που 
αναφέρονται στο παράρτημα από την εν 
λόγω βασική υπηρεσία·

Or. en

Τροπολογία 163
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τον αντίκτυπο που θα μπορούσαν 
να έχουν τα περιστατικά, από πλευράς 
μεγέθους και διάρκειας, σε οικονομικές και 
κοινωνικές δραστηριότητες, στο 
περιβάλλον και στη δημόσια ασφάλεια·

γ) τον αντίκτυπο που θα μπορούσαν 
να έχουν τα περιστατικά, από πλευράς 
μεγέθους και διάρκειας, στην παροχή 
βασικών υπηρεσιών στον επηρεαζόμενο 
πληθυσμό, σε οικονομικές και κοινωνικές 
δραστηριότητες, στο περιβάλλον και στη 
δημόσια ασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία 164
Diana Riba i Giner
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τον αντίκτυπο που θα μπορούσαν 
να έχουν τα περιστατικά, από πλευράς 
μεγέθους και διάρκειας, σε οικονομικές και 
κοινωνικές δραστηριότητες, στο 
περιβάλλον και στη δημόσια ασφάλεια·

γ) τον αντίκτυπο που θα μπορούσαν 
να έχουν τα περιστατικά, από πλευράς 
μεγέθους και διάρκειας, σε οικονομικές και 
κοινωνικές δραστηριότητες, στο 
περιβάλλον, στη δημόσια ασφάλεια, στο 
κράτος δικαίου και στα θεμελιώδη 
δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 165
Annalisa Tardino

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τον αντίκτυπο που θα μπορούσαν 
να έχουν τα περιστατικά, από πλευράς 
μεγέθους και διάρκειας, σε οικονομικές και 
κοινωνικές δραστηριότητες, στο 
περιβάλλον και στη δημόσια ασφάλεια·

γ) τον αντίκτυπο που θα μπορούσαν 
να έχουν τα περιστατικά, από πλευράς 
μεγέθους και διάρκειας, σε οικονομικές και 
κοινωνικές δραστηριότητες, στο 
περιβάλλον, στη δημόσια υγεία και στη 
δημόσια ασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία 166
Lukas Mandl

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τη σημασία της οντότητας για τη 
διατήρηση επαρκούς επιπέδου της 
υπηρεσίας, λαμβανομένων υπόψη των 
διαθέσιμων εναλλακτικών μέσων για την 
παροχή της εν λόγω υπηρεσίας.

στ) τη σημασία της οντότητας για τη 
διατήρηση επαρκούς επιπέδου της βασικής 
υπηρεσίας, λαμβανομένων υπόψη των 
διαθέσιμων εναλλακτικών μέσων για την 
παροχή της εν λόγω βασικής υπηρεσίας.
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Or. en

Τροπολογία 167
Dragoş Tudorache

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) την έλλειψη πόρων που 
απαιτούνται για την παραγωγή 
συνιστωσών της υποδομής που είναι 
απαραίτητα για την παροχή της 
υπηρεσίας.

Or. en

Τροπολογία 168
Dragoş Tudorache

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Έως τις [τρία έτη και τρεις μήνες 
μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας], τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή τις ακόλουθες πληροφορίες:

2. Έως τις [ένα έτος και έξι μήνες 
μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας], τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή τις ακόλουθες πληροφορίες:

Or. en

Τροπολογία 169
Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τον αριθμό των κρίσιμων 
οντοτήτων που προσδιορίστηκαν για κάθε 
τομέα και υποτομέα που αναφέρονται στο 

β) τον αριθμό των κρίσιμων 
οντοτήτων που προσδιορίστηκαν για κάθε 
τομέα και υποτομέα που αναφέρονται στο 
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παράρτημα και την υπηρεσία ή τις 
υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 τις οποίες παρέχει κάθε 
οντότητα·

παράρτημα και ποσοτική περίληψη των 
υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 οι οποίες παρέχονται από 
τις εν λόγω οντότητες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι απαραίτητο οι υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων στο Κεφάλαιο II - εθνικά πλαίσια να 
είναι τόσο συγκεκριμένες, λαμβάνοντας επίσης υπόψη το γεγονός ότι υπάρχουν σημαντικές 
ανησυχίες για την ασφάλεια κατά τον χειρισμό υποδομών ζωτικής σημασίας.

Τροπολογία 170
Dragoş Tudorache

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στη συνέχεια, υποβάλλουν τις εν λόγω 
πληροφορίες όποτε είναι απαραίτητο και 
τουλάχιστον ανά τετραετία.

Στη συνέχεια, υποβάλλουν τις εν λόγω 
πληροφορίες όποτε είναι απαραίτητο και 
τουλάχιστον ανά διετία.

Or. en

Τροπολογία 171
Dragoş Tudorache

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί, αφού ζητήσει 
τη γνώμη της ομάδας για την 
ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων, 
να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για τη 
διευκόλυνση της εφαρμογής των κριτηρίων 
της παραγράφου 1, λαμβάνοντας υπόψη τις 
πληροφορίες της παραγράφου 2.

3. Η Επιτροπή, αφού ζητήσει τη 
γνώμη της ομάδας για την ανθεκτικότητα 
των κρίσιμων οντοτήτων, εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές για τη 
διευκόλυνση της εφαρμογής των κριτηρίων 
της παραγράφου 1, λαμβάνοντας υπόψη τις 
πληροφορίες της παραγράφου 2.

Or. en
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Τροπολογία 172
Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί, αφού ζητήσει 
τη γνώμη της ομάδας για την 
ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων, 
να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για τη 
διευκόλυνση της εφαρμογής των κριτηρίων 
της παραγράφου 1, λαμβάνοντας υπόψη τις 
πληροφορίες της παραγράφου 2.

3. Η Επιτροπή, αφού ζητήσει τη 
γνώμη της ομάδας για την ανθεκτικότητα 
των κρίσιμων οντοτήτων, εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές για τη 
διευκόλυνση της εφαρμογής των κριτηρίων 
της παραγράφου 1, λαμβάνοντας υπόψη τις 
πληροφορίες της παραγράφου 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές είναι χρήσιμες και η υποχρέωση εκπόνησής τους θα 
βοηθούσε τα κράτη μέλη και τους διαχειριστές υποδομών ζωτικής σημασίας.

Τροπολογία 173
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά τους τομείς που 
αναφέρονται στα σημεία 3, 4 και 8 του 
παραρτήματος, έως τις [τρία έτη και τρεις 
μήνες μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας], τα κράτη μέλη 
προσδιορίζουν τις οντότητες που 
αντιμετωπίζονται ως ισοδύναμες των 
κρίσιμων οντοτήτων για τους σκοπούς του 
παρόντος κεφαλαίου. Εφαρμόζουν τις 
διατάξεις των άρθρων 3 και 4, του άρθρου 
5 παράγραφοι 1 έως 4 και 7, και του 
άρθρου 9 ως προς τις εν λόγω οντότητες.

1. Όσον αφορά τους τομείς που 
αναφέρονται στα σημεία 8 και 9 του 
παραρτήματος, έως τις [τρία έτη και τρεις 
μήνες μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας], τα κράτη μέλη 
προσδιορίζουν τις οντότητες που 
αντιμετωπίζονται ως ισοδύναμες των 
κρίσιμων οντοτήτων για τους σκοπούς του 
παρόντος κεφαλαίου. Εφαρμόζουν τις 
διατάξεις των άρθρων 3 και 4, του άρθρου 
5 παράγραφοι 1 έως 4 και 7, και του 
άρθρου 9 ως προς τις εν λόγω οντότητες.

Or. en
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Τροπολογία 174
Dragoş Tudorache

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά τους τομείς που 
αναφέρονται στα σημεία 3, 4 και 8 του 
παραρτήματος, έως τις [τρία έτη και τρεις 
μήνες μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας], τα κράτη μέλη 
προσδιορίζουν τις οντότητες που 
αντιμετωπίζονται ως ισοδύναμες των 
κρίσιμων οντοτήτων για τους σκοπούς του 
παρόντος κεφαλαίου. Εφαρμόζουν τις 
διατάξεις των άρθρων 3 και 4, του άρθρου 
5 παράγραφοι 1 έως 4 και 7, και του 
άρθρου 9 ως προς τις εν λόγω οντότητες.

1. Όσον αφορά τους τομείς που 
αναφέρονται στα σημεία 3, 4 και 8 του 
παραρτήματος, έως τις [ένα έτος και έξι 
μήνες μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας], τα κράτη μέλη 
προσδιορίζουν τις οντότητες που 
αντιμετωπίζονται ως ισοδύναμες των 
κρίσιμων οντοτήτων για τους σκοπούς του 
παρόντος κεφαλαίου. Εφαρμόζουν τις 
διατάξεις των άρθρων 3 και 4, του άρθρου 
5 παράγραφοι 1 έως 4 και 7, και του 
άρθρου 9 ως προς τις εν λόγω οντότητες.

Or. en

Τροπολογία 175
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όσον αφορά τις οντότητες στους 
τομείς που αναφέρονται στα σημεία 3 και 
4 του παραρτήματος οι οποίες 
προσδιορίζονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι, για τους σκοπούς της 
εφαρμογής του άρθρου 8 παράγραφος 1, 
οι αρχές που ορίζονται ως αρμόδιες 
αρχές είναι οι αρμόδιες αρχές που έχουν 
οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 41 του 
[κανονισμού DORA].

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 176
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει μία ή 
περισσότερες αρμόδιες αρχές ως 
υπεύθυνες για την ορθή εφαρμογή και, 
όταν είναι απαραίτητο, την επιβολή των 
κανόνων της παρούσας οδηγίας σε εθνικό 
επίπεδο (στο εξής: αρμόδια αρχή). Τα 
κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν συναφώς 
υφιστάμενη αρχή ή αρχές.

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει μία ή 
περισσότερες αρμόδιες αρχές ως 
υπεύθυνες για την ορθή εφαρμογή και, 
όταν είναι απαραίτητο, την επιβολή των 
κανόνων της παρούσας οδηγίας (στο εξής: 
αρμόδια αρχή). Τα κράτη μέλη μπορούν να 
ορίσουν συναφώς υφιστάμενη αρχή ή 
αρχές.

Or. en

Τροπολογία 177
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν ορίσουν περισσότερες από μία αρχές, 
καθορίζουν σαφώς τα αντίστοιχα 
καθήκοντα των εν λόγω αρχών και 
διασφαλίζουν ότι αυτές συνεργάζονται 
αποτελεσματικά για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων τους βάσει της παρούσας 
οδηγίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον 
ορισμό και τις δραστηριότητες του ενιαίου 
κέντρου επαφής της παραγράφου 2.

Αν ορίσουν περισσότερες από μία αρχές, 
καθορίζουν σαφώς την εδαφική 
οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων και τα 
αντίστοιχα καθήκοντα των εν λόγω αρχών 
και διασφαλίζουν ότι αυτές συνεργάζονται 
αποτελεσματικά για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων τους βάσει της παρούσας 
οδηγίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον 
ορισμό και τις δραστηριότητες του ενιαίου 
κέντρου επαφής της παραγράφου 2.

Or. en

Τροπολογία 178
Nicola Procaccini
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Επιτροπή δημοσιεύει συστάσεις 
σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις και 
κατευθυντήριες γραμμές για τη 
λειτουργία και τη διακυβέρνηση των 
αρμόδιων αρχών.

Or. en

Τροπολογία 179
Petar Vitanov, Łukasz Kohut, Elena Yoncheva, Maria Grapini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος ορίζει, εντός 
της αρμόδιας αρχής, ένα ενιαίο κέντρο 
επαφής το οποίο ασκεί καθήκοντα 
συνδέσμου για τη διασφάλιση της 
διασυνοριακής συνεργασίας με τις 
αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών 
και με την ομάδα για την ανθεκτικότητα 
των κρίσιμων οντοτήτων του άρθρου 16 
(στο εξής: ενιαίο κέντρο επαφής).

2. Κάθε κράτος μέλος ορίζει, εντός 
της αρμόδιας αρχής, ένα ενιαίο κέντρο 
επαφής το οποίο ασκεί καθήκοντα 
συνδέσμου για τη διασφάλιση της 
διασυνοριακής συνεργασίας με τις 
αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών, 
με την Επιτροπή και με την ομάδα για την 
ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων 
του άρθρου 16 (στο εξής: ενιαίο κέντρο 
επαφής).

Or. en

Τροπολογία 180
Annalisa Tardino

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Με την επιφύλαξη των διατάξεων 
που θεσπίζονται στο πλαίσιο 
συγκεκριμένων τομεακών νομοθετικών 



PE693.909v01-00 88/135 AM\1234326EL.docx

EL

πλαισίων και της οδηγίας NIS 2, το ενιαίο 
κέντρο επαφής που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 θα είναι το μοναδικό κέντρο 
επαφής για δημόσιες και ιδιωτικές 
κρίσιμες οντότητες που διαχειρίζονται 
διασυνοριακές υπηρεσίες κατά την 
αναφορά περιστατικών ή κινδύνων 
περιστατικών που συμβαίνουν στο 
κράτος μέλος του ενιαίου κέντρου 
επαφής, προκειμένου να διασφαλιστεί ο 
γρήγορος και απλουστευμένος 
συντονισμός των πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 181
Dragoş Tudorache

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Έως τις [δύο έτη και έξι μήνες μετά 
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] 
και σε ετήσια βάση στη συνέχεια, τα ενιαία 
κέντρα επαφής υποβάλλουν συνοπτική 
έκθεση στην Επιτροπή και την ομάδα για 
την ανθεκτικότητα των κρίσιμων 
οντοτήτων σχετικά με τις κοινοποιήσεις 
που έχουν λάβει, συμπεριλαμβανομένων 
του αριθμού των κοινοποιήσεων, της 
φύσης των κοινοποιημένων περιστατικών 
και των μέτρων που λήφθηκαν σύμφωνα 
με το άρθρο 13 παράγραφος 3.

3. Έως τις [ένα έτος και έξι μήνες 
μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας] και σε ετήσια βάση στη συνέχεια, 
τα ενιαία κέντρα επαφής υποβάλλουν 
συνοπτική έκθεση στην Επιτροπή και την 
ομάδα για την ανθεκτικότητα των 
κρίσιμων οντοτήτων σχετικά με τις 
κοινοποιήσεις που έχουν λάβει, 
συμπεριλαμβανομένων του αριθμού των 
κοινοποιήσεων, της φύσης των 
κοινοποιημένων περιστατικών και των 
μέτρων που λήφθηκαν σύμφωνα με το 
άρθρο 13 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 182
Annalisa Tardino

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές τους, όταν συντρέχει 
σχετική περίπτωση και σύμφωνα με την 
ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία, 
διαβουλεύονται και συνεργάζονται με τις 
λοιπές σχετικές εθνικές αρχές, ιδίως τις 
αρμόδιες για την πολιτική προστασία, την 
επιβολή του νόμου και την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς 
και με τα συναφή ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων των κρίσιμων 
οντοτήτων.

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές τους, τακτικά και 
σύμφωνα με την ενωσιακή και την εθνική 
νομοθεσία, διαβουλεύονται και 
συνεργάζονται με τις λοιπές σχετικές 
εθνικές αρχές, ιδίως τις αρμόδιες για την 
εθνική ασφάλεια, την άμυνα, την πολιτική 
προστασία, την επιβολή του νόμου και την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, καθώς και με τα συναφή 
ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων των κρίσιμων 
οντοτήτων, και διασφαλίζουν 
αποτελεσματικές διαδικασίες 
συντονισμού για να βοηθήσουν τις 
κρίσιμες οντότητες και να επεξεργαστούν 
τις πληροφορίες που παρέχονται από τις 
κρίσιμες οντότητες.

Or. en

Τροπολογία 183
Lukas Mandl

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές τους, όταν συντρέχει 
σχετική περίπτωση και σύμφωνα με την 
ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία, 
διαβουλεύονται και συνεργάζονται με τις 
λοιπές σχετικές εθνικές αρχές, ιδίως τις 
αρμόδιες για την πολιτική προστασία, την 
επιβολή του νόμου και την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς 
και με τα συναφή ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων των κρίσιμων 
οντοτήτων.

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές τους, όταν συντρέχει 
σχετική περίπτωση και σύμφωνα με την 
ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία, 
διαβουλεύονται και συνεργάζονται με τις 
λοιπές σχετικές εθνικές αρχές και τις 
αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών, 
ιδίως τις αρμόδιες για την πολιτική 
προστασία, την επιβολή του νόμου και την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, καθώς και με τα συναφή 
ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων των κρίσιμων 
οντοτήτων.

Or. en
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Τροπολογία 184
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές τους, όταν συντρέχει 
σχετική περίπτωση και σύμφωνα με την 
ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία, 
διαβουλεύονται και συνεργάζονται με τις 
λοιπές σχετικές εθνικές αρχές, ιδίως τις 
αρμόδιες για την πολιτική προστασία, την 
επιβολή του νόμου και την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς 
και με τα συναφή ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων των κρίσιμων 
οντοτήτων.

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές τους, όταν συντρέχει 
σχετική περίπτωση και σύμφωνα με την 
ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία, 
διαβουλεύονται και συνεργάζονται με τις 
λοιπές σχετικές εθνικές αρχές, ιδίως τις 
αρμόδιες για την πολιτική προστασία, την 
επιβολή του νόμου και την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς 
και με τα συναφή ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων της ακαδημαϊκής 
κοινότητας, της κοινωνίας των πολιτών 
και των κρίσιμων οντοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 185
Lukas Mandl

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές τους που έχουν οριστεί 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο 
συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές που 
έχουν οριστεί σύμφωνα με την [οδηγία 
NIS 2] όσον αφορά τους κινδύνους 
κυβερνοασφάλειας και τα περιστατικά 
στον κυβερνοχώρο που επηρεάζουν 
κρίσιμες οντότητες, καθώς και τα μέτρα 
που λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές 
που έχουν οριστεί σύμφωνα με την [οδηγία 
NIS 2] σχετικά με κρίσιμες οντότητες.

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές τους που έχουν οριστεί 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο 
συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές 
άλλων κρατών μελών που έχουν οριστεί 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και με 
τις αρμόδιες αρχές που έχουν οριστεί 
σύμφωνα με την [οδηγία NIS 2], όσον 
αφορά τους κινδύνους κυβερνοασφάλειας 
και τα περιστατικά στον κυβερνοχώρο που 
επηρεάζουν κρίσιμες οντότητες, καθώς και 
τα μέτρα που λαμβάνονται από τις 
αρμόδιες αρχές που έχουν οριστεί 
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σύμφωνα με την [οδηγία NIS 2] σχετικά με 
κρίσιμες οντότητες.

Or. en

Τροπολογία 186
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές τους που έχουν οριστεί 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο 
συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές που 
έχουν οριστεί σύμφωνα με την [οδηγία 
NIS 2] όσον αφορά τους κινδύνους 
κυβερνοασφάλειας και τα περιστατικά 
στον κυβερνοχώρο που επηρεάζουν 
κρίσιμες οντότητες, καθώς και τα μέτρα 
που λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές 
που έχουν οριστεί σύμφωνα με την [οδηγία 
NIS 2] σχετικά με κρίσιμες οντότητες.

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές τους που έχουν οριστεί 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο 
συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές που 
έχουν οριστεί σύμφωνα με την [οδηγία 
NIS 2] όσον αφορά τους κινδύνους και τα 
περιστατικά που επηρεάζουν κρίσιμες 
οντότητες, καθώς και τα μέτρα που 
λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές που 
έχουν οριστεί σύμφωνα με την [οδηγία 
NIS 2] σχετικά με κρίσιμες οντότητες.

Or. en

Τροπολογία 187
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην 
Επιτροπή τον ορισμό της αρμόδιας αρχής 
και του ενιαίου κέντρου επαφής εντός 
τριών μηνών από τον εν λόγω ορισμό, 
συμπεριλαμβανομένων των επακριβών 
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους βάσει 
της παρούσας οδηγίας, των στοιχείων 
επικοινωνίας τους και κάθε τυχόν 
μεταγενέστερης μεταβολής τους. Κάθε 

7. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην 
Επιτροπή τον ορισμό της αρμόδιας αρχής 
και του ενιαίου κέντρου επαφής εντός ενός 
μήνα από τον εν λόγω ορισμό, 
συμπεριλαμβανομένων των επακριβών 
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους βάσει 
της παρούσας οδηγίας, των στοιχείων 
επικοινωνίας τους και κάθε τυχόν 
μεταγενέστερης μεταβολής τους. Κάθε 
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κράτος μέλος δημοσιοποιεί τον ορισμό της 
αρμόδιας αρχής και του ενιαίου κέντρου 
επαφής.

κράτος μέλος δημοσιοποιεί τον ορισμό της 
αρμόδιας αρχής και του ενιαίου κέντρου 
επαφής.

Or. en

Τροπολογία 188
Annalisa Tardino

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Κάθε κράτος μέλος εφαρμόζει 
κατάλληλο μηχανισμό επικοινωνίας 
μεταξύ της αρμόδιας αρχής του κράτους 
μέλους και του αξιωματικού συνδέσμου 
ασφαλείας ή του προσώπου ισοδύναμων 
καθηκόντων, με στόχο την ανταλλαγή 
κατάλληλων πληροφοριών που 
αναφέρονται σε προσδιορισμένους 
κινδύνους και απειλές σε σχέση με τις 
οικείες κρίσιμες οντότητες. Ο εν λόγω 
μηχανισμός επικοινωνίας δεν θίγει τις 
εθνικές απαιτήσεις όσον αφορά την 
πρόσβαση σε ευαίσθητες και 
διαβαθμισμένες πληροφορίες.

Or. en

Τροπολογία 189
Dragoş Tudorache

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η Επιτροπή δημοσιεύει κατάλογο 
των ενιαίων κέντρων επαφής των κρατών 
μελών.

8. Η Επιτροπή δημοσιεύει κατάλογο 
των ενιαίων κέντρων επαφής των κρατών 
μελών και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές και να 
συνεργάζονται μέσω των ενιαίων 
κέντρων επαφής τους
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Or. en

Τροπολογία 190
Annalisa Tardino

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη υποστηρίζουν τις 
κρίσιμες οντότητες για την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητάς τους. Η εν λόγω 
υποστήριξη μπορεί να συμπεριλαμβάνει 
την ανάπτυξη υλικού καθοδήγησης και 
μεθοδολογιών, την υποστήριξη της 
διοργάνωσης ασκήσεων για τον έλεγχο της 
ανθεκτικότητας και την παροχή 
κατάρτισης στο προσωπικό των κρίσιμων 
οντοτήτων.

1. Τα κράτη μέλη υποστηρίζουν τις 
κρίσιμες οντότητες για την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητάς τους, καθώς και για την 
ανάπτυξη ειδικών πρωτοκόλλων, 
βέλτιστων πρακτικών και συμφωνιών 
μεταξύ των εμπλεκόμενων δημόσιων και 
ιδιωτικών φορέων. Η εν λόγω υποστήριξη 
μπορεί να συμπεριλαμβάνει την ανάπτυξη 
υλικού καθοδήγησης και μεθοδολογιών, 
την υποστήριξη της διοργάνωσης 
ασκήσεων για τον έλεγχο της 
ανθεκτικότητας και την παροχή 
κατάρτισης στο προσωπικό των κρίσιμων 
οντοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 191
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη υποστηρίζουν τις 
κρίσιμες οντότητες για την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητάς τους. Η εν λόγω 
υποστήριξη μπορεί να συμπεριλαμβάνει 
την ανάπτυξη υλικού καθοδήγησης και 
μεθοδολογιών, την υποστήριξη της 
διοργάνωσης ασκήσεων για τον έλεγχο της 
ανθεκτικότητας και την παροχή 
κατάρτισης στο προσωπικό των κρίσιμων 
οντοτήτων.

1. Τα κράτη μέλη υποστηρίζουν τις 
κρίσιμες οντότητες για την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητάς τους και διασφαλίζουν ότι 
η εν λόγω υποστήριξη παρέχεται σε όλα 
τα επίπεδα διακυβέρνησης. Η εν λόγω 
υποστήριξη μπορεί να συμπεριλαμβάνει 
την ανάπτυξη υλικού καθοδήγησης και 
μεθοδολογιών, την υποστήριξη της 
διοργάνωσης ασκήσεων για τον έλεγχο της 
ανθεκτικότητας και την παροχή 
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κατάρτισης στο προσωπικό των κρίσιμων 
οντοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 192
Petar Vitanov, Łukasz Kohut, Elena Yoncheva, Maria Grapini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη υποστηρίζουν τις 
κρίσιμες οντότητες για την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητάς τους. Η εν λόγω 
υποστήριξη μπορεί να συμπεριλαμβάνει 
την ανάπτυξη υλικού καθοδήγησης και 
μεθοδολογιών, την υποστήριξη της 
διοργάνωσης ασκήσεων για τον έλεγχο της 
ανθεκτικότητας και την παροχή 
κατάρτισης στο προσωπικό των κρίσιμων 
οντοτήτων.

1. Τα κράτη μέλη υποστηρίζουν τις 
κρίσιμες οντότητες, μεταξύ άλλων και 
οικονομικά, για την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητάς τους. Η εν λόγω 
υποστήριξη μπορεί να συμπεριλαμβάνει 
την ανάπτυξη υλικού καθοδήγησης και 
μεθοδολογιών, την υποστήριξη της 
διοργάνωσης ασκήσεων για τον έλεγχο της 
ανθεκτικότητας και την παροχή 
κατάρτισης στο προσωπικό των κρίσιμων 
οντοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 193
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη δημιουργούν 
εργαλεία ανταλλαγής πληροφοριών για την 
υποστήριξη της εθελοντικής ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ κρίσιμων οντοτήτων 
σχετικά με ζητήματα που καλύπτονται από 
την παρούσα οδηγία, σύμφωνα με την 
ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία, ιδίως 
στους τομείς του ανταγωνισμού και της 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

3. Τα κράτη μέλη δημιουργούν 
εργαλεία ανταλλαγής πληροφοριών για την 
υποστήριξη της εθελοντικής ανταλλαγής 
πληροφοριών, τα οποία δεν είναι 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, 
μεταξύ κρίσιμων οντοτήτων σχετικά με 
ζητήματα που καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία, σύμφωνα με την 
ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία.



AM\1234326EL.docx 95/135 PE693.909v01-00

EL

Or. en

Τροπολογία 194
Dragoş Tudorache

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη δημιουργούν 
εργαλεία ανταλλαγής πληροφοριών για την 
υποστήριξη της εθελοντικής ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ κρίσιμων οντοτήτων 
σχετικά με ζητήματα που καλύπτονται από 
την παρούσα οδηγία, σύμφωνα με την 
ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία, ιδίως 
στους τομείς του ανταγωνισμού και της 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

3. Τα κράτη μέλη δημιουργούν 
εργαλεία ανταλλαγής πληροφοριών για την 
υποστήριξη της ανταλλαγής πληροφοριών 
μεταξύ κρίσιμων οντοτήτων σχετικά με 
ζητήματα που καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία, σύμφωνα με την 
ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία, ιδίως 
στους τομείς του ανταγωνισμού και της 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 195
Lukas Mandl

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
κρίσιμες οντότητες διενεργούν, εντός έξι 
μηνών από τη λήψη της κοινοποίησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 
και, στη συνέχεια, όποτε είναι απαραίτητο 
και τουλάχιστον ανά τετραετία, με βάση 
τις εκτιμήσεις κινδύνων των κρατών μελών 
και άλλες συναφείς πηγές πληροφοριών, 
εκτίμηση όλων των συναφών κινδύνων 
που ενδέχεται να διαταράξουν τη 
λειτουργία τους.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
κρίσιμες οντότητες διενεργούν, εντός έξι 
μηνών από τη λήψη της κοινοποίησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 
και, στη συνέχεια, όποτε είναι απαραίτητο 
και τουλάχιστον ανά τετραετία, με βάση 
τις εκτιμήσεις κινδύνων των κρατών μελών 
και άλλες συναφείς πηγές πληροφοριών, 
εκτίμηση όλων των συναφών κινδύνων 
που ενδέχεται να διαταράξουν την εκ 
μέρους τους παροχή βασικών υπηρεσιών.

Or. en
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Τροπολογία 196
Petar Vitanov, Elena Yoncheva, Maria Grapini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
κρίσιμες οντότητες διενεργούν, εντός έξι 
μηνών από τη λήψη της κοινοποίησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 
και, στη συνέχεια, όποτε είναι απαραίτητο 
και τουλάχιστον ανά τετραετία, με βάση 
τις εκτιμήσεις κινδύνων των κρατών μελών 
και άλλες συναφείς πηγές πληροφοριών, 
εκτίμηση όλων των συναφών κινδύνων 
που ενδέχεται να διαταράξουν τη 
λειτουργία τους.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
κρίσιμες οντότητες διενεργούν, εντός 
δώδεκα μηνών από τη λήψη της 
κοινοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 5 
παράγραφος 3 και, στη συνέχεια, όποτε 
είναι απαραίτητο και τουλάχιστον ανά 
τετραετία, με βάση τις εκτιμήσεις 
κινδύνων των κρατών μελών και άλλες 
συναφείς πηγές πληροφοριών, εκτίμηση 
όλων των συναφών κινδύνων που 
ενδέχεται να διαταράξουν τη λειτουργία 
τους.

Or. en

Τροπολογία 197
Dragoş Tudorache

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
κρίσιμες οντότητες διενεργούν, εντός έξι 
μηνών από τη λήψη της κοινοποίησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 
και, στη συνέχεια, όποτε είναι απαραίτητο 
και τουλάχιστον ανά τετραετία, με βάση 
τις εκτιμήσεις κινδύνων των κρατών μελών 
και άλλες συναφείς πηγές πληροφοριών, 
εκτίμηση όλων των συναφών κινδύνων 
που ενδέχεται να διαταράξουν τη 
λειτουργία τους.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
κρίσιμες οντότητες διενεργούν, εντός έξι 
μηνών από τη λήψη της κοινοποίησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 
και, στη συνέχεια, όποτε είναι απαραίτητο 
και τουλάχιστον ανά διετία, με βάση τις 
εκτιμήσεις κινδύνων των κρατών μελών 
και άλλες συναφείς πηγές πληροφοριών, 
εκτίμηση όλων των συναφών κινδύνων 
που ενδέχεται να διαταράξουν τη 
λειτουργία τους.

Or. en
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Τροπολογία 198
Annalisa Tardino

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εκτίμηση κινδύνων καλύπτει όλους τους 
συναφείς κινδύνους που αναφέρονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 οι οποίοι θα 
μπορούσαν να προκαλέσουν διαταραχή της 
παροχής βασικών υπηρεσιών. Λαμβάνει 
υπόψη κάθε εξάρτηση άλλων τομέων που 
αναφέρονται στο παράρτημα από τη 
βασική υπηρεσία που παρέχεται από την 
κρίσιμη οντότητα, μεταξύ άλλων, αν 
συντρέχει περίπτωση, σε γειτονικά κράτη 
μέλη και τρίτες χώρες, καθώς και τον 
αντίκτυπο που μπορεί να έχει στη βασική 
υπηρεσία που παρέχεται από την κρίσιμη 
οντότητα τυχόν διαταραχή της παροχής 
βασικών υπηρεσιών σε έναν ή 
περισσότερους από τους εν λόγω τομείς.

Η εκτίμηση κινδύνων καλύπτει όλους τους 
συναφείς κινδύνους που αναφέρονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 οι οποίοι θα 
μπορούσαν να προκαλέσουν διαταραχή της 
παροχής βασικών υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένης μιας εκτίμησης 
της διεθνούς κατάστασης. Λαμβάνει 
υπόψη κάθε εξάρτηση άλλων τομέων που 
αναφέρονται στο παράρτημα από τη 
βασική υπηρεσία που παρέχεται από την 
κρίσιμη οντότητα, μεταξύ άλλων, αν 
συντρέχει περίπτωση, σε γειτονικά κράτη 
μέλη και τρίτες χώρες, καθώς και τον 
αντίκτυπο που μπορεί να έχει στη βασική 
υπηρεσία που παρέχεται από την κρίσιμη 
οντότητα τυχόν διαταραχή της παροχής 
βασικών υπηρεσιών σε έναν ή 
περισσότερους από τους εν λόγω τομείς.

Or. en

Τροπολογία 199
Diana Riba i Giner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την πρόληψη της επέλευσης 
περιστατικών, μεταξύ άλλων μέσω μέτρων 
μείωσης του κινδύνου καταστροφών και 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή·

α) την πρόληψη της επέλευσης 
περιστατικών, μεταξύ άλλων μέσω μέτρων 
μείωσης του κινδύνου καταστροφών και 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και 
μέτρων που συμβάλλουν στην 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής·

Or. en
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Τροπολογία 200
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την ανάκαμψη από περιστατικά, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων 
επιχειρησιακής συνέχειας και του 
προσδιορισμού εναλλακτικών αλυσίδων 
εφοδιασμού·

δ) την ανάκαμψη από περιστατικά, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων 
επιχειρησιακής συνέχειας και του 
προσδιορισμού εναλλακτικών αλυσίδων 
εφοδιασμού για να εξασφαλιστεί η 
συνέχιση της βασικής υπηρεσίας·

Or. en

Τροπολογία 201
Diana Riba i Giner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τη διασφάλιση της κατάλληλης 
διαχείρισης ασφάλειας των εργαζομένων, 
μεταξύ άλλων μέσω του ορισμού 
κατηγοριών προσωπικού που επιτελεί 
κρίσιμες λειτουργίες, της θέσπισης 
δικαιωμάτων πρόσβασης σε ευαίσθητες 
περιοχές, εγκαταστάσεις και άλλες 
υποδομές, καθώς και σε ευαίσθητες 
πληροφορίες, και του προσδιορισμού 
ειδικών κατηγοριών προσωπικού με βάση 
το άρθρο 12·

ε) τη διασφάλιση της κατάλληλης 
διαχείρισης ασφάλειας των εργαζομένων, 
μεταξύ άλλων μέσω του ορισμού 
κατηγοριών προσωπικού που επιτελεί 
κρίσιμες λειτουργίες, της θέσπισης 
δικαιωμάτων πρόσβασης σε ευαίσθητες 
περιοχές, εγκαταστάσεις και άλλες 
υποδομές, καθώς και σε ευαίσθητες 
πληροφορίες, και του προσδιορισμού 
ειδικών κατηγοριών προσωπικού με βάση 
το άρθρο 12. Όταν εμπλέκονται 
εξωτερικοί πάροχοι στη διαχείριση της 
ασφάλειας, οι κρίσιμες οντότητες θα 
πρέπει να διασφαλίζουν τη συμμόρφωσή 
τους με τα γενικώς αποδεκτά πρότυπα 
και προδιαγραφές·

Or. en
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Τροπολογία 202
Petar Vitanov, Łukasz Kohut, Elena Yoncheva, Maria Grapini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τη διασφάλιση της κατάλληλης 
διαχείρισης ασφάλειας των εργαζομένων, 
μεταξύ άλλων μέσω του ορισμού 
κατηγοριών προσωπικού που επιτελεί 
κρίσιμες λειτουργίες, της θέσπισης 
δικαιωμάτων πρόσβασης σε ευαίσθητες 
περιοχές, εγκαταστάσεις και άλλες 
υποδομές, καθώς και σε ευαίσθητες 
πληροφορίες, και του προσδιορισμού 
ειδικών κατηγοριών προσωπικού με βάση 
το άρθρο 12·

ε) τη διασφάλιση της κατάλληλης 
διαχείρισης ασφάλειας του προσωπικού, 
μεταξύ άλλων μέσω του ορισμού 
κατηγοριών προσωπικού που επιτελεί 
κρίσιμες λειτουργίες, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις που ισχύουν για την 
κατάρτιση και τα προσόντα, της θέσπισης 
δικαιωμάτων πρόσβασης σε ευαίσθητες 
περιοχές, εγκαταστάσεις και άλλες 
υποδομές, καθώς και σε ευαίσθητες 
πληροφορίες, και του προσδιορισμού 
ειδικών κατηγοριών προσωπικού με βάση 
το άρθρο 12·

Or. en

Τροπολογία 203
Fabienne Keller

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τη διασφάλιση της κατάλληλης 
διαχείρισης ασφάλειας των εργαζομένων, 
μεταξύ άλλων μέσω του ορισμού 
κατηγοριών προσωπικού που επιτελεί 
κρίσιμες λειτουργίες, της θέσπισης 
δικαιωμάτων πρόσβασης σε ευαίσθητες 
περιοχές, εγκαταστάσεις και άλλες 
υποδομές, καθώς και σε ευαίσθητες 
πληροφορίες, και του προσδιορισμού 
ειδικών κατηγοριών προσωπικού με βάση 
το άρθρο 12·

ε) τη διασφάλιση της κατάλληλης 
διαχείρισης ασφάλειας των εργαζομένων, 
μεταξύ άλλων μέσω του ορισμού 
κατηγοριών προσωπικού που επιτελεί 
κρίσιμες λειτουργίες, της διασφάλισης 
κατάλληλων απαιτήσεων για την 
κατάρτιση και τα προσόντα, της θέσπισης 
δικαιωμάτων πρόσβασης σε ευαίσθητες 
περιοχές, εγκαταστάσεις και άλλες 
υποδομές, καθώς και σε ευαίσθητες 
πληροφορίες, και του προσδιορισμού 
ειδικών κατηγοριών προσωπικού με βάση 
το άρθρο 12·

Or. en
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Τροπολογία 204
Dragoş Tudorache

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τη διασφάλιση της κατάλληλης 
διαχείρισης ασφάλειας των εργαζομένων, 
μεταξύ άλλων μέσω του ορισμού 
κατηγοριών προσωπικού που επιτελεί 
κρίσιμες λειτουργίες, της θέσπισης 
δικαιωμάτων πρόσβασης σε ευαίσθητες 
περιοχές, εγκαταστάσεις και άλλες 
υποδομές, καθώς και σε ευαίσθητες 
πληροφορίες, και του προσδιορισμού 
ειδικών κατηγοριών προσωπικού με βάση 
το άρθρο 12·

ε) τη διασφάλιση της κατάλληλης 
διαχείρισης ασφάλειας και κατάρτισης 
των εργαζομένων, μεταξύ άλλων μέσω του 
ορισμού κατηγοριών προσωπικού που 
επιτελεί κρίσιμες λειτουργίες, της θέσπισης 
δικαιωμάτων πρόσβασης σε ευαίσθητες 
περιοχές, εγκαταστάσεις και άλλες 
υποδομές, καθώς και σε ευαίσθητες 
πληροφορίες, και του προσδιορισμού 
ειδικών κατηγοριών προσωπικού με βάση 
το άρθρο 12·

Or. en

Τροπολογία 205
Annalisa Tardino

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τη διασφάλιση της κατάλληλης 
διαχείρισης ασφάλειας των εργαζομένων, 
μεταξύ άλλων μέσω του ορισμού 
κατηγοριών προσωπικού που επιτελεί 
κρίσιμες λειτουργίες, της θέσπισης 
δικαιωμάτων πρόσβασης σε ευαίσθητες 
περιοχές, εγκαταστάσεις και άλλες 
υποδομές, καθώς και σε ευαίσθητες 
πληροφορίες, και του προσδιορισμού 
ειδικών κατηγοριών προσωπικού με βάση 
το άρθρο 12·

ε) τη διασφάλιση της κατάλληλης 
διαχείρισης ασφάλειας και κατάρτισης 
των εργαζομένων, μεταξύ άλλων μέσω του 
ορισμού κατηγοριών προσωπικού που 
επιτελεί κρίσιμες λειτουργίες, της θέσπισης 
δικαιωμάτων πρόσβασης σε ευαίσθητες 
περιοχές, εγκαταστάσεις και άλλες 
υποδομές, καθώς και σε ευαίσθητες 
πληροφορίες, και του προσδιορισμού 
ειδικών κατηγοριών προσωπικού με βάση 
το άρθρο 12·

Or. en
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Τροπολογία 206
Fabienne Keller

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) τη διασφάλιση ότι έχει οριστεί 
αξιωματικός σύνδεσμος ανθεκτικότητας 
ή ισοδύναμος υπάλληλος για όλες τις 
εντεταλμένες κρίσιμες οντότητες, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η 
συνεργασία και η επικοινωνία με την 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους και 
την Επιτροπή·

Or. en

Τροπολογία 207
Diana Riba i Giner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) την ευαισθητοποίηση του οικείου 
προσωπικού για τα μέτρα των στοιχείων α) 
έως ε).

στ) την ευαισθητοποίηση του οικείου 
προσωπικού για τα μέτρα των στοιχείων α) 
έως ε), καθώς και τη θέσπιση 
κατάλληλων απαιτήσεων για την 
κατάρτιση και τα προσόντα.

Or. en

Τροπολογία 208
Dragoş Tudorache

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 - παράγραφος 1 - στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) την αξιολόγηση του κρίσιμου 
προσωπικού για να διασφαλιστεί ότι είναι 
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κατάλληλο για την εκτέλεση της εργασίας 
του.

Or. en

Τροπολογία 209
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
όταν τα μέτρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 έχουν τη δυνατότητα να 
περιορίσουν την άσκηση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών των 
φυσικών προσώπων, οι περιορισμοί αυτοί 
περιορίζονται σε ό,τι είναι απολύτως 
αναγκαίο και αναλογικό σε μια 
δημοκρατική κοινωνία.

Or. en

Τροπολογία 210
Diana Riba i Giner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατόπιν αιτήματος του κράτους 
μέλους που προσδιόρισε την κρίσιμη 
οντότητα και με τη σύμφωνη γνώμη της 
οικείας κρίσιμης οντότητας, η Επιτροπή 
διοργανώνει συμβουλευτικές αποστολές, 
σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 15 
παράγραφοι 4, 5, 7 και 8, για την παροχή 
συμβουλών στην οικεία κρίσιμη οντότητα 
όσον αφορά την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών της βάσει του κεφαλαίου III. 
Η συμβουλευτική αποστολή υποβάλλει 
έκθεση με τα πορίσματά της στην 

3. Κατόπιν αιτήματος του κράτους 
μέλους που προσδιόρισε την κρίσιμη 
οντότητα και με τη σύμφωνη γνώμη της 
οικείας κρίσιμης οντότητας, η Επιτροπή 
διοργανώνει συμβουλευτικές αποστολές, 
σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 15 
παράγραφοι 4, 5, 7 και 8, για την παροχή 
συμβουλών στην οικεία κρίσιμη οντότητα 
όσον αφορά την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών της βάσει του κεφαλαίου III. 
Η συμβουλευτική αποστολή υποβάλλει 
έκθεση με τα πορίσματά της στην 
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Επιτροπή, το εν λόγω κράτος μέλος και 
την οικεία κρίσιμη οντότητα.

Επιτροπή, το εν λόγω κράτος μέλος και 
την οικεία κρίσιμη οντότητα. Εφόσον είναι 
απαραίτητο και σκόπιμο, η Επιτροπή 
δύναται να κινητοποιήσει χρηματοδοτική 
στήριξη για το εν λόγω κράτος μέλος και 
την οικεία κρίσιμη οντότητα, μεταξύ 
άλλων από το Ταμείο Εσωτερικής 
Ασφάλειας, με την επιφύλαξη των 
εφαρμοστέων δημοσιονομικών 
διαδικασιών και ελέγχων.

Or. en

Τροπολογία 211
Fabienne Keller

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατόπιν αιτήματος του κράτους 
μέλους που προσδιόρισε την κρίσιμη 
οντότητα και με τη σύμφωνη γνώμη της 
οικείας κρίσιμης οντότητας, η Επιτροπή 
διοργανώνει συμβουλευτικές αποστολές, 
σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 15 
παράγραφοι 4, 5, 7 και 8, για την παροχή 
συμβουλών στην οικεία κρίσιμη οντότητα 
όσον αφορά την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών της βάσει του κεφαλαίου III. 
Η συμβουλευτική αποστολή υποβάλλει 
έκθεση με τα πορίσματά της στην 
Επιτροπή, το εν λόγω κράτος μέλος και 
την οικεία κρίσιμη οντότητα.

3. Κατόπιν αιτήματος του κράτους 
μέλους που προσδιόρισε την κρίσιμη 
οντότητα και με τη σύμφωνη γνώμη της 
οικείας κρίσιμης οντότητας, η Επιτροπή 
διοργανώνει συμβουλευτικές αποστολές, 
σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 15 
παράγραφοι 4, 5, 7 και 8, για την παροχή 
συμβουλών στην οικεία κρίσιμη οντότητα 
όσον αφορά την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών της βάσει του κεφαλαίου III. 
Η συμβουλευτική αποστολή υποβάλλει 
έκθεση με τα πορίσματά της στην 
Επιτροπή, το εν λόγω κράτος μέλος και 
την οικεία κρίσιμη οντότητα. Η Επιτροπή 
δύναται επίσης να προσφέρει 
συμβουλευτικές αποστολές σε κρίσιμες 
οντότητες που εδρεύουν σε τρίτες χώρες 
κατόπιν αιτήματός τους. 

Or. en

Τροπολογία 212
Pernando Barrena Arza
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατόπιν αιτήματος του κράτους 
μέλους που προσδιόρισε την κρίσιμη 
οντότητα και με τη σύμφωνη γνώμη της 
οικείας κρίσιμης οντότητας, η Επιτροπή 
διοργανώνει συμβουλευτικές αποστολές, 
σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 15 
παράγραφοι 4, 5, 7 και 8, για την παροχή 
συμβουλών στην οικεία κρίσιμη οντότητα 
όσον αφορά την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών της βάσει του κεφαλαίου 
III. Η συμβουλευτική αποστολή υποβάλλει 
έκθεση με τα πορίσματά της στην 
Επιτροπή, το εν λόγω κράτος μέλος και 
την οικεία κρίσιμη οντότητα.

3. Κατόπιν αιτήματος του κράτους 
μέλους που προσδιόρισε την κρίσιμη 
οντότητα, η Επιτροπή διοργανώνει 
αποστολές αξιολόγησης, σύμφωνα με τις 
ρυθμίσεις του άρθρου 15 παράγραφοι 4, 5, 
7 και 8, για την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης της κρίσιμης οντότητας με 
τις υποχρεώσεις της βάσει του κεφαλαίου 
III. Η αποστολή αξιολόγησης υποβάλλει 
έκθεση με τα πορίσματά της στην 
Επιτροπή, το εν λόγω κράτος μέλος και 
την οικεία κρίσιμη οντότητα.

Or. en

Τροπολογία 213
Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 21 για τη 
συμπλήρωση της παραγράφου 1 μέσω 
της θέσπισης λεπτομερών κανόνων με 
τους οποίους προσδιορίζονται ορισμένα ή 
όλα τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν 
σύμφωνα με την εν λόγω παράγραφο. Η 
Επιτροπή εκδίδει τις εν λόγω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις στο μέτρο 
που είναι αναγκαίες για την 
αποτελεσματική και συνεπή εφαρμογή 
της εν λόγω παραγράφου σύμφωνα με 
τους στόχους της παρούσας οδηγίας, 
λαμβάνοντας υπόψη κάθε σχετική εξέλιξη 
όσον αφορά τους κινδύνους, την 
τεχνολογία ή την παροχή των οικείων 

διαγράφεται
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υπηρεσιών, καθώς και κάθε 
ιδιαιτερότητα που αφορά συγκεκριμένους 
τομείς ή είδη οντοτήτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιλογή να θεσπίζει η Επιτροπή «λεπτομερείς κανόνες», «με τους οποίους προσδιορίζονται» 
τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, είναι δυσανάλογη δεδομένου ότι πρόκειται για διάταξη από το 
κεφάλαιο III, όπου δεν υπάρχει σημαντική ευρωπαϊκή διάσταση.

Τροπολογία 214
Nicola Procaccini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 21 για τη 
συμπλήρωση της παραγράφου 1 μέσω της 
θέσπισης λεπτομερών κανόνων με τους 
οποίους προσδιορίζονται ορισμένα ή όλα 
τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σύμφωνα 
με την εν λόγω παράγραφο. Η Επιτροπή 
εκδίδει τις εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις στο μέτρο που είναι αναγκαίες για 
την αποτελεσματική και συνεπή εφαρμογή 
της εν λόγω παραγράφου σύμφωνα με τους 
στόχους της παρούσας οδηγίας, 
λαμβάνοντας υπόψη κάθε σχετική εξέλιξη 
όσον αφορά τους κινδύνους, την 
τεχνολογία ή την παροχή των οικείων 
υπηρεσιών, καθώς και κάθε ιδιαιτερότητα 
που αφορά συγκεκριμένους τομείς ή είδη 
οντοτήτων.

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 21 για τη 
συμπλήρωση της παραγράφου 1 μέσω της 
θέσπισης λεπτομερών κανόνων με τους 
οποίους προσδιορίζονται ορισμένα ή όλα 
τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σύμφωνα 
με την εν λόγω παράγραφο. Η Επιτροπή 
εκδίδει τις εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, με σκοπό την εναρμόνιση των 
εθνικών κανόνων στο σύνολο της 
Ένωσης, στο μέτρο που είναι αναγκαίες 
για την αποτελεσματική και συνεπή 
εφαρμογή της εν λόγω παραγράφου 
σύμφωνα με τους στόχους της παρούσας 
οδηγίας. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
λαμβάνουν υπόψη κάθε σχετική εξέλιξη 
όσον αφορά τους κινδύνους, την 
τεχνολογία ή την παροχή των οικείων 
υπηρεσιών, καθώς και κάθε ιδιαιτερότητα 
που αφορά συγκεκριμένους τομείς ή είδη 
οντοτήτων.

Or. en
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Τροπολογία 215
Petar Vitanov, Łukasz Kohut, Elena Yoncheva, Maria Grapini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
κρίσιμες οντότητες μπορούν να 
υποβάλλουν αιτήματα για ελέγχους 
ιστορικού όσον αφορά τα πρόσωπα που 
ανήκουν σε ορισμένες ειδικές κατηγορίες 
του προσωπικού τους, 
συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που 
εξετάζονται για πρόσληψη σε θέσεις που 
εμπίπτουν στις εν λόγω κατηγορίες, καθώς 
και ότι τα εν λόγω αιτήματα αξιολογούνται 
ταχέως από τις αρχές που είναι αρμόδιες 
για τη διεξαγωγή των εν λόγω ελέγχων 
ιστορικού.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
κρίσιμες οντότητες μπορούν να 
υποβάλλουν αιτήματα για ελέγχους 
ιστορικού όσον αφορά τα πρόσωπα που 
ανήκουν σε ορισμένες ειδικές κατηγορίες 
του προσωπικού τους, 
συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που 
εξετάζονται για πρόσληψη σε θέσεις που 
εμπίπτουν στις εν λόγω κατηγορίες, καθώς 
και ότι τα εν λόγω αιτήματα αξιολογούνται 
ταχέως από τις αρχές που είναι αρμόδιες 
για τη διεξαγωγή των εν λόγω ελέγχων 
ιστορικού. Οι έλεγχοι ιστορικού είναι 
αναλογικοί και αυστηρά περιορισμένοι σε 
ό,τι είναι απαραίτητο και σκόπιμο για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων του οικείου 
προσωπικού.

Or. en

Τροπολογία 216
Annalisa Tardino

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
κρίσιμες οντότητες μπορούν να 
υποβάλλουν αιτήματα για ελέγχους 
ιστορικού όσον αφορά τα πρόσωπα που 
ανήκουν σε ορισμένες ειδικές κατηγορίες 
του προσωπικού τους, 
συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που 
εξετάζονται για πρόσληψη σε θέσεις που 
εμπίπτουν στις εν λόγω κατηγορίες, καθώς 
και ότι τα εν λόγω αιτήματα αξιολογούνται 
ταχέως από τις αρχές που είναι αρμόδιες 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
κρίσιμες οντότητες μπορούν να 
υποβάλλουν αιτήματα για ελέγχους 
ιστορικού όσον αφορά τα πρόσωπα που 
ανήκουν σε ορισμένες ειδικές 
επαγγελματικές κατηγορίες που έχουν 
καθοριστεί από τα κράτη μέλη βάσει της 
οικείας εθνικής νομοθεσίας κατόπιν 
διαβούλευσης με τις κρίσιμες οντότητες, 
συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που 
εξετάζονται για πρόσληψη σε θέσεις που 
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για τη διεξαγωγή των εν λόγω ελέγχων 
ιστορικού.

εμπίπτουν στις εν λόγω κατηγορίες, καθώς 
και ότι τα εν λόγω αιτήματα αξιολογούνται 
ταχέως από τις αρχές που είναι αρμόδιες 
για τη διεξαγωγή των εν λόγω ελέγχων 
ιστορικού.

Or. en

Τροπολογία 217
Lukas Mandl

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
κρίσιμες οντότητες μπορούν να 
υποβάλλουν αιτήματα για ελέγχους 
ιστορικού όσον αφορά τα πρόσωπα που 
ανήκουν σε ορισμένες ειδικές κατηγορίες 
του προσωπικού τους, 
συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που 
εξετάζονται για πρόσληψη σε θέσεις που 
εμπίπτουν στις εν λόγω κατηγορίες, καθώς 
και ότι τα εν λόγω αιτήματα αξιολογούνται 
ταχέως από τις αρχές που είναι αρμόδιες 
για τη διεξαγωγή των εν λόγω ελέγχων 
ιστορικού.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
κρίσιμες οντότητες μπορούν να 
υποβάλλουν αιτήματα για ελέγχους 
ιστορικού όσον αφορά τα πρόσωπα που 
ανήκουν σε ορισμένες ειδικές κατηγορίες 
του προσωπικού τους και που επιτελούν 
ευαίσθητα καθήκοντα, 
συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που 
εξετάζονται για πρόσληψη σε θέσεις που 
εμπίπτουν στις εν λόγω κατηγορίες, καθώς 
και ότι τα εν λόγω αιτήματα αξιολογούνται 
ταχέως από τις αρχές που είναι αρμόδιες 
για τη διεξαγωγή των εν λόγω ελέγχων 
ιστορικού.

Or. en

Τροπολογία 218
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σύμφωνα με την εφαρμοστέα 
ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, 
συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679, κάθε κράτος μέλος 

διαγράφεται
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διασφαλίζει ότι έλεγχος ιστορικού της 
παραγράφου 1 μπορεί επίσης να 
επεκταθεί, βάσει δεόντως 
δικαιολογημένου αιτήματος της κρίσιμης 
οντότητας, για την άντληση πληροφοριών 
ασφάλειας και οποιωνδήποτε άλλων 
διαθέσιμων αντικειμενικών πληροφοριών 
που μπορεί να είναι απαραίτητες για την 
εξακρίβωση της καταλληλότητας του 
οικείου προσώπου να εργαστεί στη θέση 
σε σχέση με την οποία η κρίσιμη 
οντότητα ζήτησε εκτενή έλεγχο 
ιστορικού.

Or. en

Τροπολογία 219
Lukas Mandl

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
κρίσιμες οντότητες κοινοποιούν στην 
αρμόδια αρχή, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, τα περιστατικά τα οποία 
διαταράσσουν σημαντικά ή έχουν τη 
δυνατότητα να διαταράξουν σημαντικά τη 
λειτουργία τους. Οι κοινοποιήσεις 
περιλαμβάνουν όλες τις διαθέσιμες 
πληροφορίες που είναι απαραίτητες 
προκειμένου να δοθεί στην αρμόδια αρχή η 
δυνατότητα να κατανοήσει τη φύση, την 
αιτία και τις πιθανές συνέπειες του 
περιστατικού, συμπεριλαμβανομένης της 
δυνατότητας προσδιορισμού του τυχόν 
διασυνοριακού αντικτύπου του 
περιστατικού. Η εν λόγω κοινοποίηση δεν 
συνεπάγεται αυξημένη ευθύνη για τις 
κρίσιμες οντότητες.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
κρίσιμες οντότητες κοινοποιούν στην 
αρμόδια αρχή, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, τα περιστατικά τα οποία 
διαταράσσουν σημαντικά ή έχουν τη 
δυνατότητα να διαταράξουν σημαντικά 
την παροχή βασικών υπηρεσιών. Οι 
κοινοποιήσεις περιλαμβάνουν όλες τις 
διαθέσιμες πληροφορίες που είναι 
απαραίτητες προκειμένου να δοθεί στην 
αρμόδια αρχή η δυνατότητα να κατανοήσει 
τη φύση, την αιτία και τις πιθανές 
συνέπειες του περιστατικού, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
προσδιορισμού του τυχόν διασυνοριακού 
αντικτύπου του περιστατικού. Η εν λόγω 
κοινοποίηση δεν συνεπάγεται αυξημένη 
ευθύνη για τις κρίσιμες οντότητες. Σε 
περίπτωση που υπάρχουν ήδη εθνικά ή 
διεθνή πρότυπα για τη διαχείριση 
κρίσεων που προβλέπουν σύστημα 
κοινοποίησης, τα κράτη μέλη δεν 
θεσπίζουν πρόσθετες απαιτήσεις 
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κοινοποίησης.

Or. en

Τροπολογία 220
Petar Vitanov, Łukasz Kohut, Elena Yoncheva, Maria Grapini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
κρίσιμες οντότητες κοινοποιούν στην 
αρμόδια αρχή, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, τα περιστατικά τα οποία 
διαταράσσουν σημαντικά ή έχουν τη 
δυνατότητα να διαταράξουν σημαντικά τη 
λειτουργία τους. Οι κοινοποιήσεις 
περιλαμβάνουν όλες τις διαθέσιμες 
πληροφορίες που είναι απαραίτητες 
προκειμένου να δοθεί στην αρμόδια αρχή η 
δυνατότητα να κατανοήσει τη φύση, την 
αιτία και τις πιθανές συνέπειες του 
περιστατικού, συμπεριλαμβανομένης της 
δυνατότητας προσδιορισμού του τυχόν 
διασυνοριακού αντικτύπου του 
περιστατικού. Η εν λόγω κοινοποίηση δεν 
συνεπάγεται αυξημένη ευθύνη για τις 
κρίσιμες οντότητες.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
κρίσιμες οντότητες κοινοποιούν στην 
αρμόδια αρχή, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, τα περιστατικά τα οποία 
διαταράσσουν σημαντικά ή έχουν τη 
δυνατότητα να διαταράξουν σημαντικά τη 
λειτουργία τους. Υποβάλλεται αρχική 
κοινοποίηση εντός 24 ωρών από τη 
στιγμή που θα ενημερωθούν για το 
περιστατικό, την οποία ακολουθεί τελική 
λεπτομερής έκθεση το αργότερο έναν 
μήνα μετά. Οι κοινοποιήσεις 
περιλαμβάνουν όλες τις διαθέσιμες 
πληροφορίες που είναι απαραίτητες 
προκειμένου να δοθεί στην αρμόδια αρχή η 
δυνατότητα να κατανοήσει τη φύση, την 
αιτία και τις πιθανές συνέπειες του 
περιστατικού, συμπεριλαμβανομένης της 
δυνατότητας προσδιορισμού του τυχόν 
διασυνοριακού αντικτύπου του 
περιστατικού. Η εν λόγω κοινοποίηση δεν 
συνεπάγεται αυξημένη ευθύνη για τις 
κρίσιμες οντότητες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ομοίως με τις διατάξεις για την NIS 2

Τροπολογία 221
Pernando Barrena Arza
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
κρίσιμες οντότητες κοινοποιούν στην 
αρμόδια αρχή, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, τα περιστατικά τα οποία 
διαταράσσουν σημαντικά ή έχουν τη 
δυνατότητα να διαταράξουν σημαντικά 
τη λειτουργία τους. Οι κοινοποιήσεις 
περιλαμβάνουν όλες τις διαθέσιμες 
πληροφορίες που είναι απαραίτητες 
προκειμένου να δοθεί στην αρμόδια αρχή η 
δυνατότητα να κατανοήσει τη φύση, την 
αιτία και τις πιθανές συνέπειες του 
περιστατικού, συμπεριλαμβανομένης της 
δυνατότητας προσδιορισμού του τυχόν 
διασυνοριακού αντικτύπου του 
περιστατικού. Η εν λόγω κοινοποίηση δεν 
συνεπάγεται αυξημένη ευθύνη για τις 
κρίσιμες οντότητες.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
κρίσιμες οντότητες κοινοποιούν στην 
αρμόδια αρχή, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, τα περιστατικά. Οι 
κοινοποιήσεις περιλαμβάνουν όλες τις 
διαθέσιμες πληροφορίες που είναι 
απαραίτητες προκειμένου να δοθεί στην 
αρμόδια αρχή η δυνατότητα να κατανοήσει 
τη φύση, την αιτία και τις πιθανές 
συνέπειες του περιστατικού, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
προσδιορισμού του τυχόν διασυνοριακού 
αντικτύπου του περιστατικού. Η εν λόγω 
κοινοποίηση δεν συνεπάγεται αυξημένη 
ευθύνη για τις κρίσιμες οντότητες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να κοινοποιούνται όλα τα περιστατικά.

Τροπολογία 222
Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
κρίσιμες οντότητες κοινοποιούν στην 
αρμόδια αρχή, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, τα περιστατικά τα οποία 
διαταράσσουν σημαντικά ή έχουν τη 
δυνατότητα να διαταράξουν σημαντικά τη 
λειτουργία τους. Οι κοινοποιήσεις 
περιλαμβάνουν όλες τις διαθέσιμες 
πληροφορίες που είναι απαραίτητες 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
κρίσιμες οντότητες κοινοποιούν στην 
αρμόδια αρχή, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση και εντός 24 ωρών, τα 
περιστατικά τα οποία διαταράσσουν 
σημαντικά ή έχουν τη δυνατότητα να 
διαταράξουν σημαντικά τη λειτουργία 
τους. Οι κοινοποιήσεις περιλαμβάνουν 
όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες που είναι 
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προκειμένου να δοθεί στην αρμόδια αρχή η 
δυνατότητα να κατανοήσει τη φύση, την 
αιτία και τις πιθανές συνέπειες του 
περιστατικού, συμπεριλαμβανομένης της 
δυνατότητας προσδιορισμού του τυχόν 
διασυνοριακού αντικτύπου του 
περιστατικού. Η εν λόγω κοινοποίηση δεν 
συνεπάγεται αυξημένη ευθύνη για τις 
κρίσιμες οντότητες.

απαραίτητες προκειμένου να δοθεί στην 
αρμόδια αρχή η δυνατότητα να κατανοήσει 
τη φύση, την αιτία και τις πιθανές 
συνέπειες του περιστατικού, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
προσδιορισμού του τυχόν διασυνοριακού 
αντικτύπου του περιστατικού. Η εν λόγω 
κοινοποίηση δεν συνεπάγεται αυξημένη 
ευθύνη για τις κρίσιμες οντότητες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να προβλεφθεί σαφής προθεσμία. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν 
συντομότερες προθεσμίες ως οριζόντια ή τομεακή απαίτηση, εάν το κρίνουν σκόπιμο.

Τροπολογία 223
Nicola Procaccini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
κρίσιμες οντότητες κοινοποιούν στην 
αρμόδια αρχή, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, τα περιστατικά τα οποία 
διαταράσσουν σημαντικά ή έχουν τη 
δυνατότητα να διαταράξουν σημαντικά τη 
λειτουργία τους. Οι κοινοποιήσεις 
περιλαμβάνουν όλες τις διαθέσιμες 
πληροφορίες που είναι απαραίτητες 
προκειμένου να δοθεί στην αρμόδια αρχή η 
δυνατότητα να κατανοήσει τη φύση, την 
αιτία και τις πιθανές συνέπειες του 
περιστατικού, συμπεριλαμβανομένης της 
δυνατότητας προσδιορισμού του τυχόν 
διασυνοριακού αντικτύπου του 
περιστατικού. Η εν λόγω κοινοποίηση δεν 
συνεπάγεται αυξημένη ευθύνη για τις 
κρίσιμες οντότητες.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
κρίσιμες οντότητες κοινοποιούν στην 
αρμόδια αρχή, εντός 24 ωρών, τα 
περιστατικά τα οποία διαταράσσουν 
σημαντικά ή έχουν τη δυνατότητα να 
διαταράξουν σημαντικά τη λειτουργία 
τους. Οι κοινοποιήσεις περιλαμβάνουν 
όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες που είναι 
απαραίτητες προκειμένου να δοθεί στην 
αρμόδια αρχή η δυνατότητα να κατανοήσει 
τη φύση, την αιτία και τις πιθανές 
συνέπειες του περιστατικού, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
προσδιορισμού του τυχόν διασυνοριακού 
αντικτύπου του περιστατικού. Η εν λόγω 
κοινοποίηση δεν συνεπάγεται αυξημένη 
ευθύνη για τις κρίσιμες οντότητες.

Or. en
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Τροπολογία 224
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για να προσδιοριστεί η 
σημαντικότητα της διαταραχής ή της 
δυνητικής διαταραχής της λειτουργίας 
της κρίσιμης οντότητας ως αποτέλεσμα 
περιστατικού, λαμβάνονται υπόψη ιδίως 
οι ακόλουθες παράμετροι:

διαγράφεται

α) ο αριθμός των χρηστών που 
επηρεάζονται από τη διαταραχή ή 
δυνητική διαταραχή·
β) η διάρκεια της διαταραχής ή η 
αναμενόμενη διάρκεια δυνητικής 
διαταραχής·
γ) η γεωγραφική περιοχή που επηρεάζεται 
από τη διαταραχή ή δυνητική διαταραχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μετά την παραπάνω διαγραφή, αυτό δεν είναι απαραίτητο εάν θα πρέπει να κοινοποιούνται 
όλα τα περιστατικά.

Τροπολογία 225
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ο αριθμός των χρηστών που 
επηρεάζονται από τη διαταραχή ή 
δυνητική διαταραχή·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 226
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η διάρκεια της διαταραχής ή η 
αναμενόμενη διάρκεια δυνητικής 
διαταραχής·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 227
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η γεωγραφική περιοχή που 
επηρεάζεται από τη διαταραχή ή 
δυνητική διαταραχή.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 228
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με βάση τις πληροφορίες που 
παρέχονται στην κοινοποίηση από την 
κρίσιμη οντότητα, η αρμόδια αρχή, μέσω 
του οικείου ενιαίου κέντρου επαφής, 
ενημερώνει το ενιαίο κέντρο επαφής των 
άλλων επηρεαζόμενων κρατών μελών, αν 
το περιστατικό έχει ή ενδέχεται να έχει 
σημαντικό αντίκτυπο σε κρίσιμες 
οντότητες και στη συνέχεια της παροχής 

3. Με βάση τις πληροφορίες που 
παρέχονται στην κοινοποίηση από την 
κρίσιμη οντότητα, η αρμόδια αρχή, μέσω 
του οικείου ενιαίου κέντρου επαφής, 
ενημερώνει το ενιαίο κέντρο επαφής των 
άλλων επηρεαζόμενων κρατών μελών, αν 
το περιστατικό έχει ή ενδέχεται να έχει 
αντίκτυπο σε κρίσιμες οντότητες και στη 
συνέχεια της παροχής βασικών υπηρεσιών 
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βασικών υπηρεσιών σε ένα ή περισσότερα 
άλλα κράτη μέλη.

σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 229
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με την 
ενωσιακή νομοθεσία ή εθνική νομοθεσία 
που συνάδει με την ενωσιακή νομοθεσία, 
τα ενιαία κέντρα επαφής χειρίζονται τις 
πληροφορίες με τρόπο που σέβεται την 
εμπιστευτικότητά τους και προστατεύει τα 
συμφέροντα ασφάλειας και τα εμπορικά 
συμφέροντα της οικείας κρίσιμης 
οντότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με την 
ενωσιακή νομοθεσία ή εθνική νομοθεσία 
που συνάδει με την ενωσιακή νομοθεσία, 
τα ενιαία κέντρα επαφής χειρίζονται τις 
πληροφορίες με τρόπο που σέβεται την 
εμπιστευτικότητά τους και προστατεύει τα 
συμφέροντα ασφάλειας της οικείας 
κρίσιμης οντότητας.

Or. en

Τροπολογία 230
Petar Vitanov, Łukasz Kohut, Elena Yoncheva, Maria Grapini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η οικεία αρμόδια αρχή 
ενημερώνει το κοινό για το περιστατικό ή 
ζητεί από την κρίσιμη οντότητα να 
ενημερώσει το κοινό, εφόσον η αρμόδια 
αρχή κρίνει ότι η δημοσιοποίηση του 
περιστατικού θα ήταν προς το δημόσιο 
συμφέρον.

Or. en
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Τροπολογία 231
Petar Vitanov, Łukasz Kohut, Elena Yoncheva, Maria Grapini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
σε περίπτωση συγκεκριμένης και 
σημαντικής απειλής περιστατικού που 
αφορά κρίσιμες οντότητες, οι κρίσιμες 
οντότητες ενημερώνουν τους χρήστες 
των υπηρεσιών τους που θα μπορούσαν 
να επηρεαστούν από το περιστατικό ή 
από τη διαταραχή των υπηρεσιών 
σχετικά με τις επιπτώσεις του 
περιστατικού και, κατά περίπτωση, 
σχετικά με τυχόν μέτρα ασφαλείας ή 
διορθωτικά μέτρα που θα μπορούσαν να 
λάβουν οι χρήστες.

Or. en

Τροπολογία 232
Petar Vitanov, Łukasz Kohut, Elena Yoncheva, Maria Grapini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 - παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3γ. Η οικεία αρμόδια αρχή υποβάλλει, 
άπαξ ετησίως, συνοπτική έκθεση στην 
Επιτροπή και στην ομάδα για την 
ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων 
σχετικά με τις κοινοποιήσεις που 
λαμβάνει και τα μέτρα που έχουν ληφθεί 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Or. en

Τροπολογία 233
Lukas Mandl
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οντότητα θεωρείται κρίσιμη 
οντότητα ιδιαίτερου ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος όταν έχει προσδιοριστεί ως 
κρίσιμη οντότητα, παρέχει βασικές 
υπηρεσίες προς ή εντός άνω του ενός 
τρίτου των κρατών μελών και έχει 
κοινοποιηθεί ως τέτοια στην Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 
6, αντίστοιχα.

2. Οντότητα θεωρείται κρίσιμη 
οντότητα ιδιαίτερου ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος όταν έχει προσδιοριστεί ως 
κρίσιμη οντότητα, παρέχει βασικές 
υπηρεσίες προς ή εντός άνω των τριών 
κρατών μελών και έχει κοινοποιηθεί ως 
τέτοια στην Επιτροπή σύμφωνα με το 
άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 6, αντίστοιχα.

Or. en

Τροπολογία 234
Petar Vitanov, Łukasz Kohut, Elena Yoncheva, Maria Grapini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οντότητα θεωρείται κρίσιμη 
οντότητα ιδιαίτερου ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος όταν έχει προσδιοριστεί ως 
κρίσιμη οντότητα, παρέχει βασικές 
υπηρεσίες προς ή εντός άνω του ενός 
τρίτου των κρατών μελών και έχει 
κοινοποιηθεί ως τέτοια στην Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 
6, αντίστοιχα.

2. Οντότητα θεωρείται κρίσιμη 
οντότητα ιδιαίτερου ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος όταν έχει προσδιοριστεί ως 
κρίσιμη οντότητα, παρέχει βασικές 
υπηρεσίες προς ή εντός άνω των τριών 
κρατών μελών και έχει κοινοποιηθεί ως 
τέτοια στην Επιτροπή σύμφωνα με το 
άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 6, αντίστοιχα.

Or. en

Τροπολογία 235
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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2. Οντότητα θεωρείται κρίσιμη 
οντότητα ιδιαίτερου ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος όταν έχει προσδιοριστεί ως 
κρίσιμη οντότητα, παρέχει βασικές 
υπηρεσίες προς ή εντός άνω του ενός 
τρίτου των κρατών μελών και έχει 
κοινοποιηθεί ως τέτοια στην Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 
6, αντίστοιχα.

2. Οντότητα θεωρείται κρίσιμη 
οντότητα ιδιαίτερου ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος όταν έχει προσδιοριστεί ως 
κρίσιμη οντότητα, παρέχει βασικές 
υπηρεσίες προς ή εντός τριών κρατών 
μελών και έχει κοινοποιηθεί ως τέτοια 
στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφοι 1 και 6, αντίστοιχα.

Or. en

Τροπολογία 236
Lukas Mandl

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση μετά τη λήψη της 
κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 6, ειδοποιεί την οικεία 
οντότητα ότι θεωρείται κρίσιμη οντότητα 
ιδιαίτερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, 
ενημερώνοντάς την για τις υποχρεώσεις 
της βάσει του παρόντος κεφαλαίου και την 
ημερομηνία από την οποία ισχύουν για 
αυτήν οι εν λόγω υποχρεώσεις.

3. Η Επιτροπή, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση μετά τη λήψη της 
κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 6, ειδοποιεί την οικεία 
οντότητα ότι θεωρείται κρίσιμη οντότητα 
ιδιαίτερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, 
ενημερώνοντάς την για τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις της βάσει του παρόντος 
κεφαλαίου και την ημερομηνία από την 
οποία ισχύουν για αυτήν τα εν λόγω 
δικαιώματα και οι εν λόγω υποχρεώσεις.

Or. en

Τροπολογία 237
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατόπιν αιτήματος ενός ή 
περισσότερων κρατών μελών ή της 
Επιτροπής, το κράτος μέλος στο οποίο 

1. Κατόπιν αιτήματος ενός ή 
περισσότερων κρατών μελών ή της 
Επιτροπής, μια κρίσιμη οντότητα 
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βρίσκεται η υποδομή της κρίσιμης 
οντότητας ιδιαίτερου ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος ενημερώνει, από κοινού με 
την εν λόγω οντότητα, την Επιτροπή και 
την ομάδα για την ανθεκτικότητα των 
κρίσιμων οντοτήτων για το αποτέλεσμα 
της εκτίμησης κινδύνων που διενεργήθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 10 και τα μέτρα που 
λήφθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 11.

ιδιαίτερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος 
ενημερώνει την ομάδα για την 
ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων 
για το αποτέλεσμα της εκτίμησης κινδύνων 
που διενεργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 
10 και τα μέτρα που λήφθηκαν σύμφωνα 
με το άρθρο 11.

Or. en

Τροπολογία 238
Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατόπιν αιτήματος ενός ή 
περισσότερων κρατών μελών ή της 
Επιτροπής, το κράτος μέλος στο οποίο 
βρίσκεται η υποδομή της κρίσιμης 
οντότητας ιδιαίτερου ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος ενημερώνει, από κοινού με 
την εν λόγω οντότητα, την Επιτροπή και 
την ομάδα για την ανθεκτικότητα των 
κρίσιμων οντοτήτων για το αποτέλεσμα 
της εκτίμησης κινδύνων που διενεργήθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 10 και τα μέτρα που 
λήφθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 11.

1. Κατόπιν αιτήματος ενός ή 
περισσότερων κρατών μελών ή της 
Επιτροπής, το κράτος μέλος στο οποίο 
βρίσκεται η ευρωπαϊκή έδρα ή η κύρια 
λειτουργία της κρίσιμης οντότητας 
ιδιαίτερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος 
ενημερώνει, από κοινού με την εν λόγω 
οντότητα, την Επιτροπή και την ομάδα για 
την ανθεκτικότητα των κρίσιμων 
οντοτήτων για το αποτέλεσμα της 
εκτίμησης κινδύνων που διενεργήθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 10 και τα μέτρα που 
λήφθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 11.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διαχειριστές κρίσιμων υποδομών που παρέχουν υπηρεσίες σε πολλά κράτη μέλη, έχουν 
συχνά σημαντικό αποτύπωμα, από άποψη οργάνωσης και φυσικής υποδομής, σε πολλά κράτη 
μέλη. Σύμφωνα με άλλη νομοθεσία της ΕΕ για την εσωτερική αγορά, το κράτος μέλος με την 
πρωταρχική νομική ή επιχειρησιακή παρουσία πρέπει να προσδιορίζεται και να είναι υπεύθυνο 
για οποιεσδήποτε ενέργειες που σχετίζονται με την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 239
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Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το εν λόγω κράτος μέλος ενημερώνει 
επίσης, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, την Επιτροπή και την 
ομάδα για την ανθεκτικότητα των 
κρίσιμων οντοτήτων για τα τυχόν μέτρα 
εποπτείας ή επιβολής, 
συμπεριλαμβανομένων των τυχόν 
αξιολογήσεων της συμμόρφωσης ή 
εντολών που έχουν εκδοθεί, τα οποία έχει 
λάβει η αρμόδια αρχή του σύμφωνα με τα 
άρθρα 18 και 19 αναφορικά με την εν 
λόγω οντότητα.

Η εν λόγω οντότητα ενημερώνει επίσης, 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, την 
ομάδα για την ανθεκτικότητα των 
κρίσιμων οντοτήτων για τα τυχόν μέτρα 
εποπτείας ή επιβολής, 
συμπεριλαμβανομένων των τυχόν 
αξιολογήσεων της συμμόρφωσης ή 
εντολών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τα 
άρθρα 18 και 19 αναφορικά με την εν 
λόγω οντότητα.

Or. en

Τροπολογία 240
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατόπιν αιτήματος ενός ή 
περισσότερων κρατών μελών ή με δική 
της πρωτοβουλία, και σε συμφωνία με το 
κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η 
υποδομή της κρίσιμης οντότητας 
ιδιαίτερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, η 
Επιτροπή διοργανώνει συμβουλευτική 
αποστολή για την αξιολόγηση των μέτρων 
που έλαβε η εν λόγω οντότητα για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών της βάσει 
του κεφαλαίου III. Αν απαιτείται, οι 
συμβουλευτικές αποστολές μπορούν να 
ζητούν ειδική εμπειρογνωσία σε θέματα 
διαχείρισης κινδύνων καταστροφής μέσω 
του Κέντρου Συντονισμού Αντιμετώπισης 
Εκτάκτων Αναγκών.

2. Κατόπιν αιτήματος ενός ή 
περισσότερων κρατών μελών, η Επιτροπή 
διοργανώνει αποστολή αξιολόγησης για 
την αξιολόγηση των μέτρων που έλαβε η 
εν λόγω οντότητα για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών της βάσει του κεφαλαίου III. 
Αν απαιτείται, οι αποστολές αξιολόγησης 
μπορούν να ζητούν ειδική εμπειρογνωσία 
σε θέματα διαχείρισης κινδύνων 
καταστροφής μέσω του Κέντρου 
Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων 
Αναγκών.
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Or. en

Τροπολογία 241
Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατόπιν αιτήματος ενός ή 
περισσότερων κρατών μελών ή με δική της 
πρωτοβουλία, και σε συμφωνία με το 
κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η 
υποδομή της κρίσιμης οντότητας 
ιδιαίτερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, η 
Επιτροπή διοργανώνει συμβουλευτική 
αποστολή για την αξιολόγηση των μέτρων 
που έλαβε η εν λόγω οντότητα για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών της βάσει 
του κεφαλαίου III. Αν απαιτείται, οι 
συμβουλευτικές αποστολές μπορούν να 
ζητούν ειδική εμπειρογνωσία σε θέματα 
διαχείρισης κινδύνων καταστροφής μέσω 
του Κέντρου Συντονισμού Αντιμετώπισης 
Εκτάκτων Αναγκών.

2. Κατόπιν αιτήματος ενός ή 
περισσότερων κρατών μελών ή με δική της 
πρωτοβουλία, και σε συμφωνία με το 
κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η 
ευρωπαϊκή έδρα ή η κύρια λειτουργία της 
κρίσιμης οντότητας ιδιαίτερου ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος, η Επιτροπή διοργανώνει 
συμβουλευτική αποστολή για την 
αξιολόγηση των μέτρων που έλαβε η εν 
λόγω οντότητα για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών της βάσει του κεφαλαίου III. 
Αν απαιτείται, οι συμβουλευτικές 
αποστολές μπορούν να ζητούν ειδική 
εμπειρογνωσία σε θέματα διαχείρισης 
κινδύνων καταστροφής μέσω του Κέντρου 
Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων 
Αναγκών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διαχειριστές κρίσιμων υποδομών που παρέχουν υπηρεσίες σε πολλά κράτη μέλη, έχουν 
συχνά σημαντικό αποτύπωμα, από άποψη οργάνωσης και φυσικής υποδομής, σε πολλά κράτη 
μέλη. Σύμφωνα με άλλη νομοθεσία της ΕΕ για την εσωτερική αγορά, το κράτος μέλος με την 
πρωταρχική νομική ή επιχειρησιακή παρουσία πρέπει να προσδιορίζεται και να είναι υπεύθυνο 
για οποιεσδήποτε ενέργειες που σχετίζονται με την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 242
Lukas Mandl

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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2. Κατόπιν αιτήματος ενός ή 
περισσότερων κρατών μελών ή με δική της 
πρωτοβουλία, και σε συμφωνία με το 
κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η 
υποδομή της κρίσιμης οντότητας 
ιδιαίτερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, η 
Επιτροπή διοργανώνει συμβουλευτική 
αποστολή για την αξιολόγηση των μέτρων 
που έλαβε η εν λόγω οντότητα για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών της βάσει 
του κεφαλαίου III. Αν απαιτείται, οι 
συμβουλευτικές αποστολές μπορούν να 
ζητούν ειδική εμπειρογνωσία σε θέματα 
διαχείρισης κινδύνων καταστροφής μέσω 
του Κέντρου Συντονισμού Αντιμετώπισης 
Εκτάκτων Αναγκών.

2. Κατόπιν αιτήματος ενός ή 
περισσότερων κρατών μελών ή με δική της 
πρωτοβουλία, και σε συνεννόηση με το 
κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η 
υποδομή της κρίσιμης οντότητας 
ιδιαίτερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, η 
Επιτροπή διοργανώνει συμβουλευτική 
αποστολή για την αξιολόγηση των μέτρων 
που έλαβε η εν λόγω οντότητα για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών της βάσει 
του κεφαλαίου III. Αν απαιτείται, οι 
συμβουλευτικές αποστολές μπορούν να 
ζητούν ειδική εμπειρογνωσία σε θέματα 
διαχείρισης κινδύνων καταστροφής μέσω 
του Κέντρου Συντονισμού Αντιμετώπισης 
Εκτάκτων Αναγκών.

Or. en

Τροπολογία 243
Petar Vitanov, Łukasz Kohut, Elena Yoncheva, Maria Grapini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατόπιν αιτήματος ενός ή 
περισσότερων κρατών μελών ή με δική της 
πρωτοβουλία, και σε συμφωνία με το 
κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η 
υποδομή της κρίσιμης οντότητας 
ιδιαίτερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, η 
Επιτροπή διοργανώνει συμβουλευτική 
αποστολή για την αξιολόγηση των μέτρων 
που έλαβε η εν λόγω οντότητα για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών της βάσει 
του κεφαλαίου III. Αν απαιτείται, οι 
συμβουλευτικές αποστολές μπορούν να 
ζητούν ειδική εμπειρογνωσία σε θέματα 
διαχείρισης κινδύνων καταστροφής μέσω 
του Κέντρου Συντονισμού Αντιμετώπισης 
Εκτάκτων Αναγκών.

2. Κατόπιν αιτήματος ενός ή 
περισσότερων κρατών μελών ή με δική της 
πρωτοβουλία, και κατόπιν ενημέρωσης 
του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η 
υποδομή της κρίσιμης οντότητας 
ιδιαίτερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, η 
Επιτροπή διοργανώνει συμβουλευτική 
αποστολή για την αξιολόγηση των μέτρων 
που έλαβε η εν λόγω οντότητα για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών της βάσει 
του κεφαλαίου III. Αν απαιτείται, οι 
συμβουλευτικές αποστολές μπορούν να 
ζητούν ειδική εμπειρογνωσία σε θέματα 
διαχείρισης κινδύνων καταστροφής μέσω 
του Κέντρου Συντονισμού Αντιμετώπισης 
Εκτάκτων Αναγκών.

Or. en
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Τροπολογία 244
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η συμβουλευτική αποστολή 
υποβάλλει έκθεση με τα πορίσματά της 
στην Επιτροπή, την ομάδα για την 
ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων 
και την οικεία κρίσιμη οντότητα ιδιαίτερου 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος εντός τριών 
μηνών από την ολοκλήρωση της 
συμβουλευτικής αποστολής.

3. Η αποστολή αξιολόγησης 
υποβάλλει έκθεση με τα πορίσματά της 
στην ομάδα για την ανθεκτικότητα των 
κρίσιμων οντοτήτων και την οικεία 
κρίσιμη οντότητα ιδιαίτερου ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος εντός τριών μηνών από την 
ολοκλήρωση της συμβουλευτικής 
αποστολής.

Or. en

Τροπολογία 245
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή, βάσει της εν λόγω γνώμης, 
ανακοινώνει στο κράτος μέλος στο οποίο 
βρίσκεται η υποδομή της εν λόγω 
οντότητας, στην ομάδα για την 
ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων 
και στην οικεία οντότητα τις απόψεις της 
όσον αφορά το κατά πόσον η εν λόγω 
οντότητα συμμορφώνεται με τις 
υποχρεώσεις της βάσει του κεφαλαίου III 
και, κατά περίπτωση, ποια μέτρα θα 
μπορούσαν να ληφθούν για να βελτιωθεί η 
ανθεκτικότητα της εν λόγω οντότητας.

Η Επιτροπή ανακοινώνει στα κράτη μέλη 
στα οποία δραστηριοποιείται η εν λόγω 
οντότητα, στην ομάδα για την 
ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων 
και στην οικεία οντότητα τη συμβουλή της 
όσον αφορά το κατά πόσον η εν λόγω 
οντότητα συμμορφώνεται με τις 
υποχρεώσεις της βάσει του κεφαλαίου III 
και, κατά περίπτωση, ποια μέτρα θα 
μπορούσαν να ληφθούν για να βελτιωθεί η 
ανθεκτικότητα της εν λόγω οντότητας.

Or. en

Τροπολογία 246
Pernando Barrena Arza
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το οικείο κράτος μέλος λαμβάνει δεόντως 
υπόψη τις εν λόγω απόψεις και παρέχει 
πληροφορίες στην Επιτροπή και στην 
ομάδα για την ανθεκτικότητα των 
κρίσιμων οντοτήτων σχετικά με τα τυχόν 
μέτρα που έχει λάβει σύμφωνα με την 
ανακοίνωση.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν δεόντως υπόψη 
τις εν λόγω απόψεις και παρέχουν 
πληροφορίες στην Επιτροπή και στην 
ομάδα για την ανθεκτικότητα των 
κρίσιμων οντοτήτων σχετικά με τα τυχόν 
μέτρα που έχουν λάβει σύμφωνα με την 
ανακοίνωση.

Or. en

Τροπολογία 247
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κάθε συμβουλευτική αποστολή 
απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες από τα 
κράτη μέλη και εκπροσώπους της 
Επιτροπής. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
προτείνουν υποψηφίους για να 
συμμετάσχουν σε συμβουλευτική 
αποστολή. Η Επιτροπή επιλέγει και 
διορίζει τα μέλη κάθε συμβουλευτικής 
αποστολής βάσει της επαγγελματικής 
ιδιότητάς τους και διασφαλίζοντας 
γεωγραφικά ισορροπημένη εκπροσώπηση 
των κρατών μελών. Η Επιτροπή βαρύνεται 
με τις δαπάνες συμμετοχής στη 
συμβουλευτική αποστολή.

4. Κάθε αποστολή αξιολόγησης 
απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες από τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή. Τα κράτη 
μέλη ορίζουν υποψηφίους για να 
συμμετάσχουν σε αποστολή αξιολόγησης. 
Η Επιτροπή επιλέγει και διορίζει τα μέλη 
κάθε συμβουλευτικής αποστολής βάσει της 
επαγγελματικής ιδιότητάς τους και 
διασφαλίζοντας γεωγραφικά ισορροπημένη 
εκπροσώπηση των κρατών μελών. Η 
Επιτροπή βαρύνεται με τις δαπάνες 
συμμετοχής στην αποστολή αξιολόγησης.

Or. en

Τροπολογία 248
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή οργανώνει το πρόγραμμα της 
εκάστοτε συμβουλευτικής αποστολής, σε 
συνεννόηση με τα μέλη της συγκεκριμένης 
συμβουλευτικής αποστολής και σε 
συμφωνία με το κράτος μέλος στο οποίο 
βρίσκεται η υποδομή της οικείας 
κρίσιμης οντότητας ή κρίσιμης 
οντότητας ιδιαίτερου ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος.

Η Επιτροπή οργανώνει το πρόγραμμα της 
εκάστοτε αποστολής αξιολόγησης, σε 
συνεννόηση με τα μέλη της συγκεκριμένης 
συμβουλευτικής αποστολής.

Or. en

Τροπολογία 249
Petar Vitanov, Łukasz Kohut, Elena Yoncheva, Maria Grapini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή οργανώνει το πρόγραμμα της 
εκάστοτε συμβουλευτικής αποστολής, σε 
συνεννόηση με τα μέλη της συγκεκριμένης 
συμβουλευτικής αποστολής και σε 
συμφωνία με το κράτος μέλος στο οποίο 
βρίσκεται η υποδομή της οικείας κρίσιμης 
οντότητας ή κρίσιμης οντότητας ιδιαίτερου 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Η Επιτροπή οργανώνει το πρόγραμμα της 
εκάστοτε συμβουλευτικής αποστολής, σε 
συνεννόηση με τα μέλη της συγκεκριμένης 
συμβουλευτικής αποστολής και το κράτος 
μέλος στο οποίο βρίσκεται η υποδομή της 
οικείας κρίσιμης οντότητας ή κρίσιμης 
οντότητας ιδιαίτερου ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος.

Or. en

Τροπολογία 250
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική 
πράξη στην οποία καθορίζονται κανόνες 
σχετικά με τις διαδικαστικές ρυθμίσεις για 

5. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική 
πράξη στην οποία καθορίζονται κανόνες 
σχετικά με τις διαδικαστικές ρυθμίσεις για 
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τη διεξαγωγή των συμβουλευτικών 
αποστολών και την υποβολή των σχετικών 
εκθέσεων. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη 
εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 
20 παράγραφος 2.

τη διεξαγωγή των αποστολών αξιολόγησης 
και την υποβολή των σχετικών εκθέσεων. 
Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 20 
παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 251
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
οικεία κρίσιμη οντότητα ιδιαίτερου 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος παρέχει στη 
συμβουλευτική αποστολή πρόσβαση σε 
όλες τις πληροφορίες, τα συστήματα και 
τις εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την 
παροχή των βασικών υπηρεσιών της, όπως 
απαιτείται για την εκτέλεση των 
καθηκόντων της.

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
οικεία κρίσιμη οντότητα ιδιαίτερου 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος παρέχει στην 
αποστολή αξιολόγησης πρόσβαση σε όλες 
τις πληροφορίες, τα συστήματα και τις 
εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την 
παροχή των βασικών υπηρεσιών της, όπως 
απαιτείται για την εκτέλεση των 
καθηκόντων της.

Or. en

Τροπολογία 252
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η συμβουλευτική αποστολή 
διεξάγεται σύμφωνα με την εφαρμοστέα 
εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους στο 
οποίο βρίσκεται η εν λόγω υποδομή.

7. Η αποστολή αξιολόγησης 
διεξάγεται σύμφωνα με την εφαρμοστέα 
εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους στο 
οποίο βρίσκεται η εν λόγω υποδομή.

Or. en
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Τροπολογία 253
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Κατά τη διοργάνωση των 
συμβουλευτικών αποστολών, η Επιτροπή 
λαμβάνει υπόψη τις τυχόν εκθέσεις που 
έχουν καταρτιστεί στο πλαίσιο 
επιθεωρήσεων που διεξήγαγε η Επιτροπή 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
300/2008 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
725/2004 και τις τυχόν εκθέσεις που έχουν 
καταρτιστεί στο πλαίσιο παρακολούθησης 
που διενήργησε η Επιτροπή σύμφωνα με 
την οδηγία 2005/65/ΕΚ όσον αφορά την 
κρίσιμη οντότητα ή την κρίσιμη οντότητα 
ιδιαίτερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, 
κατά περίπτωση.

8. Κατά τη διοργάνωση των 
αποστολών αξιολόγησης, η Επιτροπή 
λαμβάνει υπόψη τις τυχόν εκθέσεις που 
έχουν καταρτιστεί στο πλαίσιο 
επιθεωρήσεων που διεξήγαγε η Επιτροπή 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
300/2008 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
725/2004 και τις τυχόν εκθέσεις που έχουν 
καταρτιστεί στο πλαίσιο παρακολούθησης 
που διενήργησε η Επιτροπή σύμφωνα με 
την οδηγία 2005/65/ΕΚ όσον αφορά την 
κρίσιμη οντότητα ή την κρίσιμη οντότητα 
ιδιαίτερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, 
κατά περίπτωση.

Or. en

Τροπολογία 254
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ομάδα για την ανθεκτικότητα 
των κρίσιμων οντοτήτων απαρτίζεται από 
εκπροσώπους των κρατών μελών και της 
Επιτροπής. Όταν είναι σκόπιμο για την 
εκτέλεση των καθηκόντων της, η ομάδα 
για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων 
οντοτήτων μπορεί να προσκαλεί 
εκπροσώπους ενδιαφερόμενων μερών να 
συμμετάσχουν στις εργασίες της.

2. Η ομάδα για την ανθεκτικότητα 
των κρίσιμων οντοτήτων απαρτίζεται από 
εκπροσώπους των κρατών μελών και της 
Επιτροπής. Όταν είναι σκόπιμο για την 
εκτέλεση των καθηκόντων της, η ομάδα 
για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων 
οντοτήτων προσκαλεί εκπροσώπους 
ενδιαφερόμενων μερών, όπως της 
ακαδημαϊκής κοινότητας, της κοινωνίας 
των πολιτών και κρίσιμων οντοτήτων, να 
συμμετάσχουν στις εργασίες της.

Or. en
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Τροπολογία 255
Lukas Mandl

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ομάδα για την ανθεκτικότητα 
των κρίσιμων οντοτήτων απαρτίζεται από 
εκπροσώπους των κρατών μελών και της 
Επιτροπής. Όταν είναι σκόπιμο για την 
εκτέλεση των καθηκόντων της, η ομάδα 
για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων 
οντοτήτων μπορεί να προσκαλεί 
εκπροσώπους ενδιαφερόμενων μερών να 
συμμετάσχουν στις εργασίες της.

2. Η ομάδα για την ανθεκτικότητα 
των κρίσιμων οντοτήτων απαρτίζεται από 
εκπροσώπους των κρατών μελών και της 
Επιτροπής. Όταν είναι σκόπιμο για την 
εκτέλεση των καθηκόντων της, η ομάδα 
για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων 
οντοτήτων μπορεί να προσκαλεί 
εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και ενδιαφερόμενων μερών 
να συμμετάσχουν στις εργασίες της.

Or. en

Τροπολογία 256
Petar Vitanov, Łukasz Kohut, Elena Yoncheva, Maria Grapini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ομάδα για την ανθεκτικότητα 
των κρίσιμων οντοτήτων απαρτίζεται από 
εκπροσώπους των κρατών μελών και της 
Επιτροπής. Όταν είναι σκόπιμο για την 
εκτέλεση των καθηκόντων της, η ομάδα 
για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων 
οντοτήτων μπορεί να προσκαλεί 
εκπροσώπους ενδιαφερόμενων μερών να 
συμμετάσχουν στις εργασίες της.

2. Η ομάδα για την ανθεκτικότητα 
των κρίσιμων οντοτήτων απαρτίζεται από 
εκπροσώπους των κρατών μελών, της 
Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Όταν είναι σκόπιμο για την 
εκτέλεση των καθηκόντων της, η ομάδα 
για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων 
οντοτήτων προσκαλεί εκπροσώπους των 
οικείων οντοτήτων να συμμετάσχουν στις 
εργασίες της.

Or. en

Τροπολογία 257
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Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής 
προεδρεύει της ομάδας για την 
ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων.

Ο πρόεδρος της ομάδας για την 
ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων 
εκλέγεται από την ομάδα για την 
ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 258
Dragoş Tudorache

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή διαβιβάζει στην ομάδα 
για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων 
οντοτήτων συνοπτική έκθεση σχετικά με 
τις πληροφορίες που παρείχαν τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 
3 και το άρθρο 4 παράγραφος 4 έως τις 
[τρία έτη και έξι μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας] και, στη 
συνέχεια, όποτε είναι απαραίτητο και 
τουλάχιστον ανά τετραετία.

7. Η Επιτροπή διαβιβάζει στην ομάδα 
για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων 
οντοτήτων συνοπτική έκθεση σχετικά με 
τις πληροφορίες που παρείχαν τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 
3 και το άρθρο 4 παράγραφος 4 έως τις 
[ένα έτος και έξι μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας] και, στη 
συνέχεια, όποτε είναι απαραίτητο και 
τουλάχιστον ανά τετραετία.

Or. en

Τροπολογία 259
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διεξάγουν επιτόπιες επιθεωρήσεις 
των εγκαταστάσεων που η κρίσιμη 

α) διεξάγουν αιφνιδιαστικές επιτόπιες 
επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων που η 
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οντότητα χρησιμοποιεί για την παροχή των 
βασικών υπηρεσιών της και μη επιτόπια 
εποπτεία των μέτρων που λαμβάνουν οι 
κρίσιμες οντότητες σύμφωνα με το άρθρο 
11·

κρίσιμη οντότητα χρησιμοποιεί για την 
παροχή των βασικών υπηρεσιών της και 
μη επιτόπια εποπτεία των μέτρων που 
λαμβάνουν οι κρίσιμες οντότητες σύμφωνα 
με το άρθρο 11·

Or. en

Τροπολογία 260
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διεξάγουν ή δίνουν εντολή για 
ελέγχους αναφορικά με τις εν λόγω 
οντότητες.

β) διεξάγουν ελέγχους αναφορικά με 
τις εν λόγω οντότητες.

Or. en

Τροπολογία 261
Nicola Procaccini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η Επιτροπή καθορίζει τη 
μεθοδολογία και το περιεχόμενο ενός 
συστήματος αξιολόγησης από ομοτίμους 
για την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 
των μέτρων εφαρμογής των κρατών 
μελών.

Or. en

Τροπολογία 262
Nicola Procaccini
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καθορίζουν το καθεστώς 
των κυρώσεων που επιβάλλονται για την 
παράβαση των εθνικών διατάξεων που 
θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο 
μέτρο προκειμένου να εξασφαλίσουν την 
εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη 
μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις 
στην Επιτροπή το αργότερο έως τις [δύο 
έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας] και την ενημερώνουν αμελλητί 
σχετικά με κάθε μεταγενέστερη 
τροποποίησή τους.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την επιβολή 
διοικητικών προστίμων που επιβάλλονται 
για την παράβαση των υποχρεώσεων που 
ορίζονται στην παρούσα οδηγία και 
λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο 
προκειμένου να εξασφαλίσουν την 
εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη 
μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις 
στην Επιτροπή το αργότερο έως τις [δύο 
έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας] και την ενημερώνουν αμελλητί 
σχετικά με κάθε μεταγενέστερη 
τροποποίησή τους.

Or. en

Τροπολογία 263
Lukas Mandl

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή υποβάλλει, έως τις [54 μήνες 
μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας], έκθεση προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στην οποία 
αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο τα κράτη 
μέλη έχουν λάβει τα αναγκαία μέτρα 
προκειμένου να συμμορφωθούν με την 
παρούσα οδηγία.

Η Επιτροπή υποβάλλει, έως τις [54 μήνες 
μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας], έκθεση προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στην οποία 
αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο τα 
διάφορα κράτη μέλη έχουν λάβει τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Η 
έκθεση αυτή περιλαμβάνει χωριστά ανά 
χώρα κεφάλαια σχετικά με τη 
συγκεκριμένη πρόοδο όσον αφορά την 
εφαρμογή σε κάθε κράτος μέλος.

Or. en
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Τροπολογία 264
Lukas Mandl

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή προβαίνει σε περιοδική 
επανεξέταση της λειτουργίας της 
παρούσας οδηγίας και υποβάλλει έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο. Στην έκθεση αξιολογούνται, 
ιδίως, ο αντίκτυπος και η προστιθέμενη 
αξία της παρούσας οδηγίας όσον αφορά τη 
διασφάλιση της ανθεκτικότητας των 
κρίσιμων οντοτήτων και το κατά πόσον το 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας θα πρέπει να 
επεκταθεί ούτως ώστε να καλύπτει και 
άλλους τομείς ή υποτομείς. Η πρώτη 
έκθεση υποβάλλεται έως τις [έξι έτη μετά 
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] 
και αξιολογεί ιδίως το κατά πόσον θα 
πρέπει να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής 
της οδηγίας ούτως ώστε να συμπεριλάβει 
τον τομέα της παραγωγής, μεταποίησης 
και διανομής τροφίμων.

Η Επιτροπή προβαίνει σε περιοδική 
επανεξέταση της λειτουργίας της 
παρούσας οδηγίας και υποβάλλει έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο. Στην έκθεση αξιολογούνται, 
ιδίως, ο αντίκτυπος και η προστιθέμενη 
αξία της παρούσας οδηγίας όσον αφορά τη 
διασφάλιση της ανθεκτικότητας των 
κρίσιμων οντοτήτων και το κατά πόσον το 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας θα πρέπει να 
επεκταθεί ούτως ώστε να καλύπτει και 
άλλους τομείς ή υποτομείς. Η πρώτη 
έκθεση υποβάλλεται έως τις [έξι έτη μετά 
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] 
και αξιολογεί ιδίως το κατά πόσον θα 
πρέπει να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής 
της οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 265
Dragoş Tudorache

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή προβαίνει σε περιοδική 
επανεξέταση της λειτουργίας της 
παρούσας οδηγίας και υποβάλλει έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο. Στην έκθεση αξιολογούνται, 
ιδίως, ο αντίκτυπος και η προστιθέμενη 
αξία της παρούσας οδηγίας όσον αφορά τη 
διασφάλιση της ανθεκτικότητας των 
κρίσιμων οντοτήτων και το κατά πόσον το 

Η Επιτροπή προβαίνει σε περιοδική 
επανεξέταση της λειτουργίας της 
παρούσας οδηγίας και υποβάλλει έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο. Στην έκθεση αξιολογούνται, 
ιδίως, ο αντίκτυπος και η προστιθέμενη 
αξία της παρούσας οδηγίας όσον αφορά τη 
διασφάλιση της ανθεκτικότητας των 
κρίσιμων οντοτήτων και το κατά πόσον το 
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πεδίο εφαρμογής της οδηγίας θα πρέπει να 
επεκταθεί ούτως ώστε να καλύπτει και 
άλλους τομείς ή υποτομείς. Η πρώτη 
έκθεση υποβάλλεται έως τις [έξι έτη μετά 
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] 
και αξιολογεί ιδίως το κατά πόσον θα 
πρέπει να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής 
της οδηγίας ούτως ώστε να συμπεριλάβει 
τον τομέα της παραγωγής, μεταποίησης 
και διανομής τροφίμων.

πεδίο εφαρμογής της οδηγίας θα πρέπει να 
επεκταθεί ούτως ώστε να καλύπτει και 
άλλους τομείς ή υποτομείς. Η πρώτη 
έκθεση υποβάλλεται έως τις [δύο έτη μετά 
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] 
και αξιολογεί ιδίως το κατά πόσον θα 
πρέπει να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής 
της οδηγίας ούτως ώστε να συμπεριλάβει 
τον τομέα της παραγωγής, μεταποίησης 
και διανομής τροφίμων.

Or. en

Τροπολογία 266
Sylvie Guillaume

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή προβαίνει σε περιοδική 
επανεξέταση της λειτουργίας της 
παρούσας οδηγίας και υποβάλλει έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο. Στην έκθεση αξιολογούνται, 
ιδίως, ο αντίκτυπος και η προστιθέμενη 
αξία της παρούσας οδηγίας όσον αφορά τη 
διασφάλιση της ανθεκτικότητας των 
κρίσιμων οντοτήτων και το κατά πόσον το 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας θα πρέπει να 
επεκταθεί ούτως ώστε να καλύπτει και 
άλλους τομείς ή υποτομείς. Η πρώτη 
έκθεση υποβάλλεται έως τις [έξι έτη μετά 
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] 
και αξιολογεί ιδίως το κατά πόσον θα 
πρέπει να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής 
της οδηγίας ούτως ώστε να συμπεριλάβει 
τον τομέα της παραγωγής, μεταποίησης 
και διανομής τροφίμων.

Η Επιτροπή προβαίνει σε περιοδική 
επανεξέταση της λειτουργίας της 
παρούσας οδηγίας και υποβάλλει έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο. Στην έκθεση αξιολογούνται, 
ιδίως, ο αντίκτυπος και η προστιθέμενη 
αξία της παρούσας οδηγίας όσον αφορά τη 
διασφάλιση της ανθεκτικότητας των 
κρίσιμων οντοτήτων και το κατά πόσον το 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας θα πρέπει να 
επεκταθεί ούτως ώστε να καλύπτει και 
άλλους τομείς ή υποτομείς. Η πρώτη 
έκθεση υποβάλλεται έως τις [δύο έτη μετά 
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] 
και αξιολογεί ιδίως τον τρόπο με τον 
οποίο θα πρέπει να επεκταθεί το πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας ούτως ώστε να 
συμπεριλάβει τον τομέα της παραγωγής, 
μεταποίησης και διανομής τροφίμων.

Or. en

Τροπολογία 267
Petar Vitanov, Łukasz Kohut, Elena Yoncheva, Maria Grapini
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – τομέας 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Υγεία 5. Υγεία

Πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 στοιχείο ζ) της 
οδηγίας 2011/24/ΕΕ

Πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 στοιχείο ζ) της 
οδηγίας 2011/24/ΕΕ

Εργαστήρια αναφοράς της ΕΕ που 
αναφέρονται στο άρθρο 15 του 
κανονισμού [XX] σχετικά με σοβαρές 
διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας

Εργαστήρια αναφοράς της ΕΕ που 
αναφέρονται στο άρθρο 15 του 
κανονισμού [XX] σχετικά με σοβαρές 
διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας

Οντότητες που διεξάγουν δραστηριότητες 
έρευνας και ανάπτυξης φαρμάκων που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 σημείο 2. της 
οδηγίας 2001/83/ΕΚ

Οντότητες που διεξάγουν δραστηριότητες 
έρευνας και ανάπτυξης φαρμάκων που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 σημείο 2. της 
οδηγίας 2001/83/ΕΚ

Οντότητες που κατασκευάζουν βασικά 
φαρμακευτικά προϊόντα και φαρμακευτικά 
παρασκευάσματα που αναφέρονται στον 
κλάδο 21 τομέας Γ της NACE αναθ. 2

Οντότητες που κατασκευάζουν βασικά 
φαρμακευτικά προϊόντα και φαρμακευτικά 
παρασκευάσματα που αναφέρονται στον 
κλάδο 21 τομέας Γ της NACE αναθ. 2

Οντότητες που κατασκευάζουν 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα τα οποία 
θεωρούνται κρίσιμης σημασίας κατά τη 
διάρκεια κατάστασης έκτακτης ανάγκης 
στον τομέα της δημόσιας υγείας (στο εξής: 
κατάλογος προϊόντων κρίσιμης κατά τη 
διάρκεια κατάστασης έκτακτης ανάγκης 
για τη δημόσια υγεία) που αναφέρονται 
στο άρθρο 20 του κανονισμού XXXX

Οντότητες που κατασκευάζουν 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα τα οποία 
θεωρούνται κρίσιμης σημασίας κατά τη 
διάρκεια κατάστασης έκτακτης ανάγκης 
στον τομέα της δημόσιας υγείας (στο εξής: 
κατάλογος προϊόντων κρίσιμης κατά τη 
διάρκεια κατάστασης έκτακτης ανάγκης 
για τη δημόσια υγεία) που αναφέρονται 
στο άρθρο 20 του κανονισμού XXXX

— Οντότητες οι οποίες διαθέτουν άδεια 
διανομής, που αναφέρονται στο άρθρο 79 
της οδηγίας 2001/83/ΕΚ

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τελευταία γραμμή να προστεθεί στο σχετικό μέρος του πίνακα.

Τροπολογία 268
Lukas Mandl

Πρόταση οδηγίας
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 Παράρτημα – τομέας 5 – υποτομέας 6 (νέο) 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

— Οντότητες οι οποίες διαθέτουν άδεια 
διανομής, που αναφέρονται στο άρθρο 79 
της οδηγίας 2001/83/ΕΚ

Or. en

Τροπολογία 269
Lukas Mandl

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – τομέας 10 α (νέο)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

10α. Παραγωγή, μεταποίηση και διανομή 
τροφίμων

— Επιχειρήσεις τροφίμων, που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 σημείο 2 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 (31)

Or. en

Τροπολογία 270
Fulvio Martusciello, Salvatore De Meo

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – τομέας 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10α. Αγροδιατροφικός τομέας
Αγορές χονδρικής πώλησης
Οντότητες δημοσίου συμφέροντος που 
εξασφαλίζουν μια βασική υπηρεσία για 
την παροχή και τη διανομή γεωργικών 
προϊόντων, προϊόντων αλιείας, νωπών 
και ευπαθών τροφίμων στην 
αγροδιατροφική αλυσίδα έως τον τελικό 
καταναλωτή, για πολύ μεγάλες 
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περιφερειακές και διαπεριφερειακές 
περιοχές.

Or. en


