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Τροπολογία 85
Peter Kofod

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου11 αποσκοπούσε στην 
ανάπτυξη ικανοτήτων κυβερνοασφάλειας 
σε ολόκληρη την Ένωση, στον μετριασμό 
των απειλών για τα δικτυακά και 
πληροφοριακά συστήματα που 
χρησιμοποιούνται για την παροχή βασικών 
υπηρεσιών σε σημαντικούς τομείς και στη 
διασφάλιση της συνέχειας των υπηρεσιών 
αυτών κατά την αντιμετώπιση 
περιστατικών κυβερνοασφάλειας, ώστε να 
συμβάλει στην αποτελεσματική λειτουργία 
της οικονομίας και της κοινωνίας της 
Ένωσης.

(1) Η οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου11 αποσκοπούσε στην 
ανάπτυξη ικανοτήτων κυβερνοασφάλειας 
σε ολόκληρη την Ένωση, στον μετριασμό 
των απειλών για τα δικτυακά και 
πληροφοριακά συστήματα που 
χρησιμοποιούνται για την παροχή βασικών 
υπηρεσιών σε σημαντικούς τομείς και στη 
διασφάλιση της συνέχειας των υπηρεσιών 
αυτών κατά την αντιμετώπιση 
περιστατικών κυβερνοασφάλειας, ώστε να 
συμβάλει στην αποτελεσματική λειτουργία 
της ασφάλειας, της οικονομίας και της 
κοινωνίας της Ένωσης.

_________________ _________________
11 Οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, 
σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο 
ασφάλειας συστημάτων δικτύου και 
πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση 
(ΕΕ L 194/1 της 19.7.2016, σ. 1). 1).

11 Οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, 
σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο 
ασφάλειας συστημάτων δικτύου και 
πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση 
(ΕΕ L 194/1 της 19.7.2016, σ. 1). 1).
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Τροπολογία 86
Maria Grapini

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Αφότου άρχισε να ισχύει η οδηγία 
(ΕΕ) 2016/1148, έχει σημειωθεί σημαντική 
πρόοδος όσον αφορά την αύξηση του 

(2) Αφότου άρχισε να ισχύει η οδηγία 
(ΕΕ) 2016/1148, έχει σημειωθεί σημαντική 
πρόοδος όσον αφορά την αύξηση του 
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επιπέδου ανθεκτικότητας της 
κυβερνοασφάλειας της Ένωσης. Η 
επανεξέταση της εν λόγω οδηγίας 
κατέδειξε ότι αυτή λειτούργησε ως 
καταλύτης για τη θεσμική και κανονιστική 
προσέγγιση της κυβερνοασφάλειας στην 
Ένωση καθώς προετοίμασε το έδαφος για 
μια σημαντική αλλαγή νοοτροπίας. Με την 
οδηγία διασφαλίστηκε η ολοκλήρωση των 
εθνικών πλαισίων με τον καθορισμό 
εθνικών στρατηγικών κυβερνοασφάλειας, 
τη θέσπιση εθνικών ικανοτήτων και την 
εφαρμογή ρυθμιστικών μέτρων τα οποία 
καλύπτουν βασικές υποδομές και φορείς 
που προσδιορίζονται από κάθε κράτος 
μέλος. Συνέβαλε επίσης στη συνεργασία 
σε επίπεδο Ένωσης μέσω της σύστασης 
της ομάδας συνεργασίας12 και ενός 
δικτύου εθνικών ομάδων απόκρισης για 
συμβάντα που αφορούν την ασφάλεια 
υπολογιστών («δίκτυο CSIRT»)13. Παρά 
τα επιτεύγματα αυτά, η επανεξέταση της 
οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148 αποκάλυψε 
εγγενείς αδυναμίες που την εμποδίζουν να 
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις 
ταυτόχρονες και αναδυόμενες προκλήσεις 
στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

επιπέδου ανθεκτικότητας της 
κυβερνοασφάλειας της Ένωσης. Η 
επανεξέταση της εν λόγω οδηγίας 
κατέδειξε ότι αυτή λειτούργησε ως 
καταλύτης για τη θεσμική και κανονιστική 
προσέγγιση της κυβερνοασφάλειας στην 
Ένωση καθώς προετοίμασε το έδαφος για 
μια σημαντική αλλαγή νοοτροπίας. Με την 
οδηγία διασφαλίστηκε η ολοκλήρωση των 
εθνικών πλαισίων με τον καθορισμό 
εθνικών στρατηγικών κυβερνοασφάλειας, 
τη θέσπιση εθνικών ικανοτήτων και την 
εφαρμογή ρυθμιστικών μέτρων τα οποία 
καλύπτουν βασικές υποδομές και φορείς 
που προσδιορίζονται από κάθε κράτος 
μέλος. Συνέβαλε επίσης στη συνεργασία 
σε επίπεδο Ένωσης μέσω της σύστασης 
της ομάδας συνεργασίας12 και ενός 
δικτύου εθνικών ομάδων απόκρισης για 
συμβάντα που αφορούν την ασφάλεια 
υπολογιστών («δίκτυο CSIRT»)13. Παρά 
τα επιτεύγματα αυτά, η επανεξέταση της 
οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148 αποκάλυψε 
εγγενείς αδυναμίες που την εμποδίζουν να 
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις 
ταυτόχρονες και αναδυόμενες προκλήσεις 
στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Η 
επέκταση των ηλεκτρονικών 
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της 
πανδημίας της νόσου COVID-19 
κατέδειξε πόση σημασία έχουν όχι μόνο 
τα ζητήματα κυβερνοασφάλειας αλλά και 
η παροχή σχετικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης σε μεγάλη κλίμακα, πρακτικά 
στον συνολικό πληθυσμό του πλανήτη.

_________________ _________________
12 Άρθρο 11 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148. 12 Άρθρο 11 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148.
13 Άρθρο 12 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148. 13 Άρθρο 12 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148.
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Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Τα δικτυακά και πληροφοριακά 
συστήματα έχουν εξελιχθεί σε κεντρικό 
στοιχείο της καθημερινής ζωής με τον ταχύ 
ψηφιακό μετασχηματισμό και τη 
διασύνδεση της κοινωνίας, μεταξύ άλλων 
στις διασυνοριακές ανταλλαγές. Η εξέλιξη 
αυτή έχει οδηγήσει σε επέκταση του 
τοπίου των απειλών για την 
κυβερνοασφάλεια, γεγονός που δημιουργεί 
νέες προκλήσεις οι οποίες απαιτούν 
προσαρμοσμένες, συντονισμένες και 
καινοτόμες αποκρίσεις σε όλα τα κράτη 
μέλη. Ο αριθμός, το μέγεθος, η 
επινοητικότητα, η συχνότητα και ο 
αντίκτυπος των περιστατικών 
κυβερνοασφάλειας αυξάνονται και 
συνιστούν μείζονα απειλή για τη 
λειτουργία των δικτυακών και 
πληροφοριακών συστημάτων. Ως εκ 
τούτου, τα κυβερνοπεριστατικά μπορούν 
να παρεμποδίσουν την άσκηση 
οικονομικών δραστηριοτήτων στην 
εσωτερική αγορά, να προκαλέσουν 
οικονομικές απώλειες, να υπονομεύσουν 
την εμπιστοσύνη των χρηστών και των 
χρηστριών και να προκαλέσουν σοβαρή 
ζημία στην οικονομία και την κοινωνία της 
Ένωσης. Ως εκ τούτου, η ετοιμότητα και η 
αποτελεσματικότητα στον τομέα της 
κυβερνοασφάλειας είναι πλέον πιο 
σημαντικές από ποτέ για την ορθή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(3) Τα δικτυακά και πληροφοριακά 
συστήματα έχουν εξελιχθεί σε κεντρικό 
στοιχείο της καθημερινής ζωής με τον ταχύ 
ψηφιακό μετασχηματισμό και τη 
διασύνδεση της κοινωνίας, μεταξύ άλλων 
στις διασυνοριακές ανταλλαγές. Η εξέλιξη 
αυτή έχει οδηγήσει σε επέκταση του 
τοπίου των απειλών για την 
κυβερνοασφάλεια, γεγονός που δημιουργεί 
νέες προκλήσεις οι οποίες απαιτούν 
προσαρμοσμένες, συντονισμένες και 
καινοτόμες αποκρίσεις σε όλα τα κράτη 
μέλη. Ο αριθμός, το μέγεθος, η 
επινοητικότητα, η συχνότητα και ο 
αντίκτυπος των περιστατικών 
κυβερνοασφάλειας αυξάνονται και 
συνιστούν μείζονα απειλή για τη 
λειτουργία των δικτυακών και 
πληροφοριακών συστημάτων. Ως εκ 
τούτου, τα κυβερνοπεριστατικά μπορούν 
να παρεμποδίσουν την άσκηση 
οικονομικών δραστηριοτήτων στην 
εσωτερική αγορά, να προκαλέσουν 
οικονομικές απώλειες, να υπονομεύσουν 
την εμπιστοσύνη των χρηστών και των 
χρηστριών και να προκαλέσουν σοβαρή 
ζημία στην οικονομία και την κοινωνία της 
Ένωσης. Ως εκ τούτου, η ετοιμότητα και η 
αποτελεσματικότητα στον τομέα της 
κυβερνοασφάλειας είναι πλέον πιο 
σημαντικές από ποτέ για την ορθή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Οι 
κακόβουλες δραστηριότητες στον 
κυβερνοχώρο δεν απειλούν μόνο τις 
οικονομίες των χωρών μας, αλλά και τη 
λειτουργία των δημοκρατιών μας, τις 
ελευθερίες και τις αξίες μας. Για να 
είμαστε ασφαλείς στο μέλλον, πρέπει να 
μετασχηματίσουμε τη δυναμικότητά μας 
με τέτοιο τρόπο ώστε να προστατεύσουμε 
την ΕΕ από κυβερνοαπειλές τόσο στο 
πεδίο των στρατιωτικών ικανοτήτων όσο 
και στις μη στρατιωτικές υποδομές.

Or. ro
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Τροπολογία 88
Maria Grapini

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Όλες αυτές οι αποκλίσεις έχουν ως 
αποτέλεσμα τον κατακερματισμό της 
εσωτερικής αγοράς και ενδέχεται να έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία της, 
επηρεάζοντας ιδίως τη διασυνοριακή 
παροχή υπηρεσιών και το επίπεδο 
ανθεκτικότητας της κυβερνοασφάλειας 
λόγω της εφαρμογής διαφορετικών 
προτύπων. Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί 
στην εξάλειψη αυτών των μεγάλων 
αποκλίσεων μεταξύ των κρατών μελών, 
ιδίως με τον καθορισμό ελάχιστων 
κανόνων σχετικά με τη λειτουργία ενός 
συντονισμένου κανονιστικού πλαισίου, με 
τη θέσπιση μηχανισμών για την 
αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των 
αρμόδιων αρχών σε κάθε κράτος μέλος, με 
την επικαιροποίηση του καταλόγου των 
τομέων και δραστηριοτήτων που 
υπόκεινται σε υποχρεώσεις 
κυβερνοασφάλειας και με τη θέσπιση 
αποτελεσματικών ένδικων μέσων και 
κυρώσεων που είναι καθοριστικής 
σημασίας για την αποτελεσματική επιβολή 
των εν λόγω υποχρεώσεων. Ως εκ τούτου, 
η οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 θα πρέπει να 
καταργηθεί και να αντικατασταθεί από την 
παρούσα οδηγία.

(5) Όλες αυτές οι αποκλίσεις έχουν ως 
αποτέλεσμα τον κατακερματισμό της 
εσωτερικής αγοράς και ενδέχεται να έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία της, 
επηρεάζοντας ιδίως τη διασυνοριακή 
παροχή υπηρεσιών και το επίπεδο 
ανθεκτικότητας της κυβερνοασφάλειας 
λόγω της εφαρμογής διαφορετικών 
προτύπων. Η κυβερνοασφάλεια πρέπει να 
αποτελέσει τη βάση για τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό των καθημερινών μας 
δραστηριοτήτων εντός της συνολικής 
επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και απαιτείται να παγιωθεί η συνεργασία 
μεταξύ των ενωσιακών οργανισμών και 
των αρχών των κρατών μελών που είναι 
αρμόδιες για την πρόληψη και την 
αποτροπή των κυβερνοεπιθέσεων. Η 
παρούσα οδηγία αποσκοπεί στην εξάλειψη 
αυτών των μεγάλων αποκλίσεων μεταξύ 
των κρατών μελών, ιδίως με τον 
καθορισμό ελάχιστων κανόνων σχετικά με 
τη λειτουργία ενός συντονισμένου 
κανονιστικού πλαισίου, με τη θέσπιση 
μηχανισμών για την αποτελεσματική 
συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών 
σε κάθε κράτος μέλος, με την 
επικαιροποίηση του καταλόγου των 
τομέων και δραστηριοτήτων που 
υπόκεινται σε υποχρεώσεις 
κυβερνοασφάλειας και με τη θέσπιση 
αποτελεσματικών ένδικων μέσων και 
κυρώσεων που είναι καθοριστικής 
σημασίας για την αποτελεσματική επιβολή 
των εν λόγω υποχρεώσεων. Ως εκ τούτου, 
η οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 θα πρέπει να 
καταργηθεί και να αντικατασταθεί από την 
παρούσα οδηγία.
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Τροπολογία 89
Peter Kofod

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Όλες αυτές οι αποκλίσεις έχουν ως 
αποτέλεσμα τον κατακερματισμό της 
εσωτερικής αγοράς και ενδέχεται να έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία της, 
επηρεάζοντας ιδίως τη διασυνοριακή 
παροχή υπηρεσιών και το επίπεδο 
ανθεκτικότητας της κυβερνοασφάλειας 
λόγω της εφαρμογής διαφορετικών 
προτύπων. Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί 
στην εξάλειψη αυτών των μεγάλων 
αποκλίσεων μεταξύ των κρατών μελών, 
ιδίως με τον καθορισμό ελάχιστων 
κανόνων σχετικά με τη λειτουργία ενός 
συντονισμένου κανονιστικού πλαισίου, με 
τη θέσπιση μηχανισμών για την 
αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των 
αρμόδιων αρχών σε κάθε κράτος μέλος, με 
την επικαιροποίηση του καταλόγου των 
τομέων και δραστηριοτήτων που 
υπόκεινται σε υποχρεώσεις 
κυβερνοασφάλειας και με τη θέσπιση 
αποτελεσματικών ένδικων μέσων και 
κυρώσεων που είναι καθοριστικής 
σημασίας για την αποτελεσματική επιβολή 
των εν λόγω υποχρεώσεων. Ως εκ τούτου, 
η οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 θα πρέπει να 
καταργηθεί και να αντικατασταθεί από την 
παρούσα οδηγία.

(5) Όλες αυτές οι αποκλίσεις έχουν ως 
αποτέλεσμα τον κατακερματισμό της 
εσωτερικής αγοράς και ενδέχεται να έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία της, 
επηρεάζοντας ιδίως τη διασυνοριακή 
παροχή υπηρεσιών και το επίπεδο 
ανθεκτικότητας της κυβερνοασφάλειας 
λόγω της εφαρμογής διαφορετικών 
προτύπων, ενώ επίσης απειλούν τη 
συνολική ασφάλεια της Ένωσης. Η 
παρούσα οδηγία αποσκοπεί στην εξάλειψη 
αυτών των μεγάλων αποκλίσεων μεταξύ 
των κρατών μελών, ιδίως με τον 
καθορισμό ελάχιστων κανόνων σχετικά με 
τη λειτουργία ενός συντονισμένου 
κανονιστικού πλαισίου, με τη θέσπιση 
μηχανισμών για την αποτελεσματική 
συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών 
σε κάθε κράτος μέλος, με την 
επικαιροποίηση του καταλόγου των 
τομέων και δραστηριοτήτων που 
υπόκεινται σε υποχρεώσεις 
κυβερνοασφάλειας και με τη θέσπιση 
αποτελεσματικών ένδικων μέσων και 
κυρώσεων που είναι καθοριστικής 
σημασίας για την αποτελεσματική επιβολή 
των εν λόγω υποχρεώσεων. Ως εκ τούτου, 
η οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 θα πρέπει να 
καταργηθεί και να αντικατασταθεί από την 
παρούσα οδηγία.
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Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τη 
δυνατότητα των κρατών μελών να 
λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την 
προστασία των ουσιωδών συμφερόντων 
της ασφάλειας τους, τη διαφύλαξη της 
δημόσιας τάξης και ασφάλειας, καθώς και 
τη διερεύνηση, ανίχνευση και δίωξη 
ποινικών αδικημάτων, σε συμμόρφωση με 
το δίκαιο της Ένωσης. Σύμφωνα με το 
άρθρο 346 της ΣΛΕΕ, κανένα κράτος 
μέλος δεν υποχρεούται να παρέχει 
πληροφορίες, η γνωστοποίηση των οποίων 
θα ήταν αντίθετη προς ουσιώδη 
συμφέροντα της δημόσιας ασφάλειάς του. 
Σημαντικά στοιχεία στο πλαίσιο αυτό είναι 
οι εθνικοί και ενωσιακοί κανόνες για την 
προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών, 
οι συμφωνίες εμπιστευτικότητας και οι 
ανεπίσημες συμφωνίες εμπιστευτικότητας, 
όπως το πρωτόκολλο για την ανταλλαγή 
πληροφοριών «Traffic Light Protocol»14.

(6) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τη 
δυνατότητα των κρατών μελών να 
λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την 
προστασία των ουσιωδών συμφερόντων 
της εθνικής ασφάλειάς τους, τη διαφύλαξη 
της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, καθώς 
και τον εντοπισμό, τη διερεύνηση, 
ανίχνευση και δίωξη ποινικών 
αδικημάτων, σε συμμόρφωση με το δίκαιο 
της Ένωσης. Σύμφωνα με το άρθρο 346 
της ΣΛΕΕ, κανένα κράτος μέλος δεν 
υποχρεούται να παρέχει πληροφορίες, η 
γνωστοποίηση των οποίων θα ήταν 
αντίθετη προς ουσιώδη συμφέροντα της 
δημόσιας ασφάλειάς του. Σημαντικά 
στοιχεία στο πλαίσιο αυτό είναι οι εθνικοί 
και ενωσιακοί κανόνες για την προστασία 
διαβαθμισμένων πληροφοριών, οι 
συμφωνίες εμπιστευτικότητας και οι 
ανεπίσημες συμφωνίες εμπιστευτικότητας, 
όπως το πρωτόκολλο για την ανταλλαγή 
πληροφοριών «Traffic Light Protocol»14.

_________________ _________________
14 Το πρωτόκολλο για την ανταλλαγή 
πληροφοριών «Traffic Light» (TLP) είναι 
μέσο που επιτρέπει σε όσους και όσες 
ανταλλάσσουν πληροφορίες να 
ενημερώνουν το ακροατήριό τους σχετικά 
με τυχόν περιορισμούς στην περαιτέρω 
διάδοση των πληροφοριών αυτών. 
Χρησιμοποιείται σε όλες σχεδόν τις 
κοινότητες των ομάδων CSIRT και σε 
ορισμένα κέντρα κοινοχρησίας και 
ανάλυσης πληροφοριών (ISAC).

14 Το πρωτόκολλο για την ανταλλαγή 
πληροφοριών «Traffic Light» (TLP) είναι 
μέσο που επιτρέπει σε όσους και όσες 
ανταλλάσσουν πληροφορίες να 
ενημερώνουν το ακροατήριό τους σχετικά 
με τυχόν περιορισμούς στην περαιτέρω 
διάδοση των πληροφοριών αυτών. 
Χρησιμοποιείται σε όλες σχεδόν τις 
κοινότητες των ομάδων CSIRT και σε 
ορισμένα κέντρα κοινοχρησίας και 
ανάλυσης πληροφοριών (ISAC).

Or. en

Τροπολογία 91
Patryk Jaki
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 
2016/1148, τα κράτη μέλη έφεραν την 
ευθύνη του προσδιορισμού των οντοτήτων 
που πληρούν τα κριτήρια του ορισμού του 
φορέα εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών 
(«διαδικασία προσδιορισμού»). 
Προκειμένου να εξαλειφθούν οι μεγάλες 
αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών ως 
προς το θέμα αυτό και να εξασφαλιστεί 
ασφάλεια δικαίου για όλες τις σχετικές 
οντότητες όσον αφορά τις απαιτήσεις 
διαχείρισης κινδύνου και τις υποχρεώσεις 
αναφοράς περιστατικών, θα πρέπει να 
θεσπιστεί ενιαίο κριτήριο για τον 
προσδιορισμό των οντοτήτων που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας. Το κριτήριο αυτό θα 
πρέπει να συνίσταται στην εφαρμογή του 
κανόνα του κατωτάτου ορίου μεγέθους, 
σύμφωνα με τον οποίο όλες οι μεσαίες και 
μεγάλες επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στη 
σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής15, οι 
οποίες δραστηριοποιούνται εντός των 
τομέων ή παρέχουν το είδος των 
υπηρεσιών που καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία, εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της. Τα κράτη μέλη δεν θα 
πρέπει να υποχρεούνται να καταρτίσουν 
κατάλογο των οντοτήτων οι οποίες 
πληρούν αυτό το γενικά εφαρμοστέο 
κριτήριο που αφορά το μέγεθος.

(8) Σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 
2016/1148, τα κράτη μέλη έφεραν την 
ευθύνη του προσδιορισμού των οντοτήτων 
που πληρούν τα κριτήρια του ορισμού του 
φορέα εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών 
(«διαδικασία προσδιορισμού»). 
Προκειμένου να εξαλειφθούν οι μεγάλες 
αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών ως 
προς το θέμα αυτό και να εξασφαλιστεί 
ασφάλεια δικαίου για όλες τις σχετικές 
οντότητες όσον αφορά τις απαιτήσεις 
διαχείρισης κινδύνου και τις υποχρεώσεις 
αναφοράς περιστατικών, θα πρέπει να 
θεσπιστεί ενιαίο κριτήριο για τον 
προσδιορισμό των οντοτήτων που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας. Το κριτήριο αυτό θα 
πρέπει να συνίσταται στην εφαρμογή του 
κανόνα του κατωτάτου ορίου μεγέθους, 
σύμφωνα με τον οποίο όλες οι μεσαίες και 
μεγάλες επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στη 
σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής15, οι 
οποίες δραστηριοποιούνται εντός των 
τομέων ή παρέχουν το είδος των 
υπηρεσιών που καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία, εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της. Τα κράτη μέλη δεν θα 
πρέπει να υποχρεούνται να καταρτίσουν 
κατάλογο των οντοτήτων οι οποίες 
πληρούν αυτό το γενικά εφαρμοστέο 
κριτήριο που αφορά το μέγεθος. 
Λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη τη 
διαφορά στη σύνθεση της δημόσιας 
διοίκησης στα κράτη μέλη, η διαδικασία 
προσδιορισμού που προβλέπεται στην 
οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 εξακολουθεί να 
αποτελεί κατάλληλο μηχανισμό για τον 
προσδιορισμό των φορέων δημόσιας 
διοίκησης που θα πρέπει να εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας.

_________________ _________________
15 Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, 15 Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, 
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της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον 
ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 
των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 
20.5.2003, σ. 36).

της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον 
ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 
των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 
20.5.2003, σ. 36).

Or. en

Τροπολογία 92
Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές 
στα εθνικά πλαίσια δημόσιας διοίκησης, 
τα κράτη μέλη διατηρούν πλήρη 
αυτονομία λήψης αποφάσεων σχετικά με 
το ζήτημα του αν θα προσδιορίζονται οι 
φορείς δημόσιας διοίκησης και εάν τα 
κράτη μέλη αποφάσισαν ποιες οντότητες 
πρέπει να προσδιορίζονται. Θα ήταν 
επίσης δυνατό να προβλεφθεί στην εθνική 
νομοθεσία συγκεκριμένες κατηγορίες 
φορέων δημόσιας διοίκησης να 
προσδιορίζονται ότι εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να είναι σε 
θέση να διαρθρώνουν τις υποχρεώσεις 
των φορέων δημόσιας διοίκησης σχετικά 
με τις απαιτήσεις ασφαλείας, την 
αναφορά περιστατικών, την εποπτεία και 
τις κυρώσεις.

Or. en

Τροπολογία 93
Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(11) Ανάλογα με τον τομέα στον οποίο 
δραστηριοποιούνται ή το είδος της 
υπηρεσίας που παρέχουν, οι οντότητες που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας θα πρέπει να 
ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες: βασικές 
και σημαντικές. Η κατηγοριοποίηση αυτή 
θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το επίπεδο 
κρισιμότητας του τομέα ή του είδους της 
υπηρεσίας, καθώς και το επίπεδο 
εξάρτησης άλλων τομέων ή ειδών 
υπηρεσιών. Τόσο οι βασικές όσο και οι 
σημαντικές οντότητες θα πρέπει να 
υπόκεινται στις ίδιες απαιτήσεις 
διαχείρισης κινδύνου και στις ίδιες 
υποχρεώσεις αναφοράς περιστατικών. Τα 
καθεστώτα εποπτείας και επιβολής 
κυρώσεων μεταξύ αυτών των δύο 
κατηγοριών οντοτήτων θα πρέπει να 
διαφοροποιούνται ώστε να εξασφαλίζεται 
δίκαιη ισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων 
και των υποχρεώσεων, αφενός, και του 
διοικητικού φόρτου που προκύπτει από την 
εποπτεία της συμμόρφωσης, αφετέρου.

(11) Ανάλογα με τον τομέα στον οποίο 
δραστηριοποιούνται ή το είδος της 
υπηρεσίας που παρέχουν, οι οντότητες που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας θα πρέπει να 
ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες: 
βασικές, σημαντικές και δημόσιας 
διοίκησης. Η κατηγοριοποίηση αυτή θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη το επίπεδο 
κρισιμότητας του τομέα ή του είδους της 
υπηρεσίας, καθώς και το επίπεδο 
εξάρτησης άλλων τομέων ή ειδών 
υπηρεσιών. Οι βασικές και οι σημαντικές 
οντότητες και οι φορείς δημόσιας 
διοίκησης θα πρέπει να υπόκεινται στις 
ίδιες απαιτήσεις διαχείρισης κινδύνου και 
στις ίδιες υποχρεώσεις αναφοράς 
περιστατικών. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
έχουν το δικαίωμα να εξαιρούν τους 
φορείς δημόσιας διοίκησης από 
ορισμένες υποχρεώσεις. Τα καθεστώτα 
εποπτείας και επιβολής κυρώσεων μεταξύ 
των βασικών και σημαντικών οντοτήτων 
θα πρέπει να διαφοροποιούνται ώστε να 
εξασφαλίζεται δίκαιη ισορροπία μεταξύ 
των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων, 
αφενός, και του διοικητικού φόρτου που 
προκύπτει από την εποπτεία της 
συμμόρφωσης, αφετέρου. Τα καθεστώτα 
εποπτείας και επιβολής κυρώσεων για 
φορείς δημόσιας διοίκησης θα πρέπει να 
είναι σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία 
και το νομικό σύστημα.

Or. en

Τροπολογία 94
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η υποστήριξη και η διατήρηση 
ενός αξιόπιστου, ανθεκτικού και ασφαλούς 

(15) Η υποστήριξη και η διατήρηση 
ενός αξιόπιστου, ανθεκτικού και ασφαλούς 
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συστήματος ονομάτων τομέα (DNS) 
αποτελούν βασικό παράγοντα για τη 
διασφάλιση της ακεραιότητας του 
διαδικτύου και είναι ουσιαστικής σημασίας 
για τη συνεχή και σταθερή λειτουργία του, 
από την οποία εξαρτάται η ψηφιακή 
οικονομία και κοινωνία. Ως εκ τούτου, η 
παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε όλους τους παρόχους 
υπηρεσιών DNS κατά μήκος της 
αλυσίδας επίλυσης DNS, 
συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών 
των εξυπηρετητών ονομάτων ρίζας (root 
name servers), των διακομιστών 
ονομάτων τομέα ανωτάτου επιπέδου 
(TLD), των επίσημων διακομιστών 
ονομάτων για ονόματα τομέα και των 
αναδρομικών επιλυτών.

συστήματος ονομάτων τομέα (DNS) 
αποτελούν βασικό παράγοντα για τη 
διασφάλιση της ακεραιότητας του 
διαδικτύου και είναι ουσιαστικής σημασίας 
για τη συνεχή και σταθερή λειτουργία του, 
από την οποία εξαρτάται η ψηφιακή 
οικονομία και κοινωνία.

Or. en

Τροπολογία 95
Maria Grapini

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Αυτές οι αυξανόμενες 
αλληλεξαρτήσεις είναι αποτέλεσμα ενός 
ολοένα και περισσότερο διασυνοριακού 
και αλληλεξαρτώμενου δικτύου παροχής 
υπηρεσιών που χρησιμοποιεί βασικές 
υποδομές σε ολόκληρη την Ένωση στους 
τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, 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 και η λειτουργία ανήκει στην 

(20) Αυτές οι αυξανόμενες 
αλληλεξαρτήσεις είναι αποτέλεσμα ενός 
ολοένα και περισσότερο διασυνοριακού 
και αλληλεξαρτώμενου δικτύου παροχής 
υπηρεσιών που χρησιμοποιεί βασικές 
υποδομές σε ολόκληρη την Ένωση στους 
τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, 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 και η λειτουργία ανήκει στην 
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Ένωση, ή γίνεται εξ ονόματος αυτής, στο 
πλαίσιο των διαστημικών προγραμμάτων 
της. Λόγω των αλληλεξαρτήσεων αυτών, 
οποιαδήποτε διαταραχή, ακόμη και αν 
αρχικά περιοριζόταν σε μία οντότητα ή σε 
έναν τομέα, μπορεί να έχει ευρύτερες 
αλυσιδωτές επιπτώσεις, με δυνητικά 
μεγάλης κλίμακας και μακροχρόνιο 
αρνητικό αντίκτυπο στην παροχή 
υπηρεσιών σε ολόκληρη την εσωτερική 
αγορά. Η πανδημία της COVID-19 
κατέδειξε την τρωτότητα των ολοένα και 
πιο αλληλεξαρτώμενων κοινωνιών μας 
απέναντι σε κινδύνους χαμηλής 
πιθανότητας.

Ένωση, ή γίνεται εξ ονόματος αυτής, στο 
πλαίσιο των διαστημικών προγραμμάτων 
της. Λόγω των αλληλεξαρτήσεων αυτών, 
οποιαδήποτε διαταραχή, ακόμη και αν 
αρχικά περιοριζόταν σε μία οντότητα ή σε 
έναν τομέα, μπορεί να έχει ευρύτερες 
αλυσιδωτές επιπτώσεις, με δυνητικά 
μεγάλης κλίμακας και μακροχρόνιο 
αρνητικό αντίκτυπο στην παροχή 
υπηρεσιών σε ολόκληρη την εσωτερική 
αγορά. Η πανδημία της COVID-19 
κατέδειξε την τρωτότητα των ολοένα και 
πιο αλληλεξαρτώμενων κοινωνιών μας 
απέναντι σε κινδύνους χαμηλής 
πιθανότητας. Η κυβερνοασφάλεια πρέπει 
να αποτελεί προτεραιότητα της ΕΕ κατά 
την αντιμετώπιση της πανδημίας της 
νόσου COVID-19, στη διάρκεια της 
οποίας εντάθηκαν οι κυβερνοεπιθέσεις, κι 
αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν κι 
άλλες επενδύσεις στον τομέα.

Or. ro

Τροπολογία 96
Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) Είναι καίριας σημασίας να 
αυξηθεί η κυβερνοευαισθητοποίηση και η 
κυβερνοανθεκτικότητα των φορέων 
δημόσιας διοίκησης. Ταυτόχρονα, είναι 
επίσης σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες της σύνθεσης των εθνικών 
φορέων δημόσιας διοίκησης. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει, επομένως, να έχουν 
ευελιξία να αποφασίζουν εάν και ποιοι 
φορείς δημόσιας διοίκησης θα πρέπει να 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία και 
θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να 
εξαιρούν τους εν λόγω φορείς από 
συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Ο 
προσδιορισμός των φορέων δημόσιας 
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διοίκησης θα πρέπει να πραγματοποιείται 
κατά την αποκλειστική κρίση του κάθε 
κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 97
Maria Grapini

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Με δεδομένες τις διαφορές των 
εθνικών δομών διακυβέρνησης και 
προκειμένου να διασφαλιστούν οι ήδη 
υφιστάμενες τομεακές ρυθμίσεις ή οι 
εποπτικοί και ρυθμιστικοί φορείς της 
Ένωσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι 
σε θέση να ορίζουν περισσότερες από μία 
αρμόδιες εθνικές αρχές για την εκτέλεση 
των καθηκόντων που συνδέονται με την 
ασφάλεια των δικτυακών και 
πληροφοριακών συστημάτων βασικών και 
σημαντικών οντοτήτων δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
αναθέτουν τον ρόλο αυτόν σε υφιστάμενη 
αρχή.

(21) Με δεδομένες τις διαφορές των 
εθνικών δομών διακυβέρνησης και 
προκειμένου να διασφαλιστούν οι ήδη 
υφιστάμενες τομεακές ρυθμίσεις ή οι 
εποπτικοί και ρυθμιστικοί φορείς της 
Ένωσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι 
σε θέση να ορίζουν περισσότερες από μία 
αρμόδιες εθνικές αρχές για την εκτέλεση 
των καθηκόντων που συνδέονται με την 
ασφάλεια των δικτυακών και 
πληροφοριακών συστημάτων βασικών και 
σημαντικών οντοτήτων δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
αναθέτουν τον ρόλο αυτόν σε υφιστάμενη 
αρχή και να διασφαλίζουν ότι η εν λόγω 
αρχή διαθέτει επαρκείς πόρους για να 
εκτελεί τα καθήκοντά της με τρόπο 
αποδοτικό και αποτελεσματικό.

Or. ro

Τροπολογία 98
Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Με δεδομένες τις διαφορές των (21) Με δεδομένες τις διαφορές των 
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εθνικών δομών διακυβέρνησης και 
προκειμένου να διασφαλιστούν οι ήδη 
υφιστάμενες τομεακές ρυθμίσεις ή οι 
εποπτικοί και ρυθμιστικοί φορείς της 
Ένωσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι 
σε θέση να ορίζουν περισσότερες από μία 
αρμόδιες εθνικές αρχές για την εκτέλεση 
των καθηκόντων που συνδέονται με την 
ασφάλεια των δικτυακών και 
πληροφοριακών συστημάτων βασικών και 
σημαντικών οντοτήτων δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
αναθέτουν τον ρόλο αυτόν σε υφιστάμενη 
αρχή.

εθνικών δομών διακυβέρνησης και 
προκειμένου να διασφαλιστούν οι ήδη 
υφιστάμενες τομεακές ρυθμίσεις ή οι 
εποπτικοί και ρυθμιστικοί φορείς της 
Ένωσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι 
σε θέση να ορίζουν περισσότερες από μία 
αρμόδιες εθνικές αρχές για την εκτέλεση 
των καθηκόντων που συνδέονται με την 
ασφάλεια των δικτυακών και 
πληροφοριακών συστημάτων βασικών και 
σημαντικών οντοτήτων και φορέων 
δημόσιας διοίκησης δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
αναθέτουν τον ρόλο αυτόν σε υφιστάμενη 
αρχή.

Or. en

Τροπολογία 99
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Όσον αφορά τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, οι CSIRT θα 
πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου19  όσον αφορά τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εξ 
ονόματος και κατόπιν αιτήματος 
οντότητας δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας, προδραστική σάρωση των 
δικτυακών και πληροφοριακών 
συστημάτων που χρησιμοποιούνται για 
την παροχή των υπηρεσιών τους. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να στοχεύουν στην 
εξασφάλιση του ίδιου επιπέδου τεχνικών 
ικανοτήτων για όλες τις τομεακές CSIRT. 
Για την ανάπτυξη των εθνικών τους 
CSIRT, τα κράτη μέλη μπορούν να ζητούν 
τη συνδρομή του Οργανισμού της 

(25) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
στοχεύουν στην εξασφάλιση του ίδιου 
επιπέδου τεχνικών ικανοτήτων για όλες τις 
τομεακές CSIRT. Για την ανάπτυξη των 
εθνικών τους CSIRT, τα κράτη μέλη 
μπορούν να ζητούν τη συνδρομή του 
Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την Κυβερνοασφάλεια (ENISA).
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Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
Κυβερνοασφάλεια (ENISA).

_________________
19 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 
4.5.2016, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 100
Maria Grapini

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Όσον αφορά τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, οι CSIRT θα 
πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου19 όσον αφορά τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, εξ ονόματος και 
κατόπιν αιτήματος οντότητας δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας, προδραστική σάρωση 
των δικτυακών και πληροφοριακών 
συστημάτων που χρησιμοποιούνται για την 
παροχή των υπηρεσιών τους. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να στοχεύουν στην 
εξασφάλιση του ίδιου επιπέδου τεχνικών 
ικανοτήτων για όλες τις τομεακές CSIRT. 
Για την ανάπτυξη των εθνικών τους 
CSIRT, τα κράτη μέλη μπορούν να ζητούν 
τη συνδρομή του Οργανισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
Κυβερνοασφάλεια (ENISA).

(25) Όσον αφορά τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, οι CSIRT θα 
πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου19 όσον αφορά τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, εξ ονόματος και 
κατόπιν αιτήματος οντότητας δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας, προδραστική σάρωση 
των δικτυακών και πληροφοριακών 
συστημάτων που χρησιμοποιούνται για την 
παροχή των υπηρεσιών τους. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να στοχεύουν στην 
εξασφάλιση του ίδιου επιπέδου τεχνικών 
ικανοτήτων για όλες τις τομεακές CSIRT. 
Για την ανάπτυξη των εθνικών τους 
CSIRT, τα κράτη μέλη μπορούν να ζητούν 
τη συνδρομή του Οργανισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
Κυβερνοασφάλεια (ENISA). Συν τοις 
άλλοις, οι κίνδυνοι για την 
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κυβερνοασφάλεια δεν πρέπει ποτέ να 
χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα για να 
παραβιάζονται ανθρώπινα δικαιώματα.

_________________ _________________
19 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 
4.5.2016, σ. 1).

19 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 
4.5.2016, σ. 1).

Or. ro

Τροπολογία 101
Maria Grapini

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Σύμφωνα με το παράρτημα της 
σύστασης (ΕΕ) 2017/1548 της Επιτροπής 
για τη συντονισμένη αντιμετώπιση 
περιστατικών και κρίσεων μεγάλης 
κλίμακας στον κυβερνοχώρο 
(«προσχέδιο»)20, ως περιστατικό μεγάλης 
κλίμακας θα πρέπει να νοείται εκείνο που 
έχει ευρείες συνέπειες σε τουλάχιστον δύο 
κράτη μέλη ή το οποίο προκαλεί 
διαταραχή που υπερβαίνει την ικανότητα 
ενός κράτους μέλους να ανταποκριθεί σε 
αυτή. Ανάλογα με την αιτία και τις 
συνέπειές τους, τα περιστατικά μεγάλης 
κλίμακας ενδέχεται να κλιμακωθούν και να 
μετατραπούν σε πραγματικές κρίσεις που 
καθιστούν αδύνατη την ομαλή λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς. Δεδομένου των 
ευρέων συνεπειών και, στις περισσότερες 
περιπτώσεις, του διασυνοριακού 
χαρακτήρα τέτοιων περιστατικών, τα 

(27) Σύμφωνα με το παράρτημα της 
σύστασης (ΕΕ) 2017/1548 της Επιτροπής 
για τη συντονισμένη αντιμετώπιση 
περιστατικών και κρίσεων μεγάλης 
κλίμακας στον κυβερνοχώρο 
(«προσχέδιο»)20, ως περιστατικό μεγάλης 
κλίμακας θα πρέπει να νοείται εκείνο που 
έχει ευρείες συνέπειες σε τουλάχιστον δύο 
κράτη μέλη ή το οποίο προκαλεί 
διαταραχή που υπερβαίνει την ικανότητα 
ενός κράτους μέλους να ανταποκριθεί σε 
αυτή. Ανάλογα με την αιτία και τις 
συνέπειές τους, τα περιστατικά μεγάλης 
κλίμακας ενδέχεται να κλιμακωθούν και να 
μετατραπούν σε πραγματικές κρίσεις που 
καθιστούν αδύνατη την ομαλή λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς. Δεδομένου των 
ευρέων συνεπειών και, στις περισσότερες 
περιπτώσεις, του διασυνοριακού 
χαρακτήρα τέτοιων περιστατικών, τα 
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κράτη μέλη και τα σχετικά θεσμικά και 
λοιπά όργανα και οργανισμοί της Ένωσης 
θα πρέπει να συνεργάζονται σε τεχνικό, 
επιχειρησιακό και πολιτικό επίπεδο για τον 
κατάλληλο συντονισμό της αντιμετώπισής 
τους σε ολόκληρη την Ένωση.

κράτη μέλη και τα σχετικά θεσμικά και 
λοιπά όργανα και οργανισμοί της Ένωσης 
θα πρέπει να συνεργάζονται σε τεχνικό, 
επιχειρησιακό και πολιτικό επίπεδο για τον 
κατάλληλο συντονισμό της αντιμετώπισής 
τους σε ολόκληρη την Ένωση. Η 
κυβερνοασφάλεια είναι απαραίτητη για 
τη διασύνδεση των δικτύων και τη 
συνδεσιμότητα του παγκόσμιου 
διαδικτύου, οπότε έχει ζωτική σημασία η 
βελτίωση της κυβερνοασφάλειας ώστε να 
μπορούν οι πολίτες της ΕΕ να 
εμπιστεύονται την καινοτομία και τις 
συνδέσεις, δεδομένου ότι έχουν επεκταθεί 
οι ηλεκτρονικές δραστηριότητες στο 
πλαίσιο της πανδημίας της νόσου 
COVID-19.

_________________ _________________
20 Σύσταση (ΕΕ) 2017/1584 της Επιτροπής, 
της 13ης Σεπτεμβρίου 2017, για τη 
συντονισμένη αντιμετώπιση περιστατικών 
και κρίσεων μεγάλης κλίμακας στον 
κυβερνοχώρο (ΕΕ L 239 της 19.9.2017, 
σ. 36).

20 Σύσταση (ΕΕ) 2017/1584 της Επιτροπής, 
της 13ης Σεπτεμβρίου 2017, για τη 
συντονισμένη αντιμετώπιση περιστατικών 
και κρίσεων μεγάλης κλίμακας στον 
κυβερνοχώρο (ΕΕ L 239 της 19.9.2017, 
σ. 36).

Or. ro

Τροπολογία 102
Maria Grapini

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη 
οφείλουν να λάβουν μέτρα για να 
διευκολύνουν τη συντονισμένη 
γνωστοποίηση τρωτών σημείων με τη 
θέσπιση σχετικής εθνικής πολιτικής. Στο 
πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ορίσουν μια CSIRT η οποία θα αναλάβει 
ρόλο «συντονίστριας», ενεργώντας ως 
διαμεσολαβήτρια μεταξύ των 
αναφερουσών οντοτήτων και των 
κατασκευαστών ή παρόχων προϊόντων ή 

(29) Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη 
οφείλουν να λάβουν μέτρα για να 
διευκολύνουν τη συντονισμένη 
γνωστοποίηση τρωτών σημείων με τη 
θέσπιση σχετικής εθνικής πολιτικής. Στο 
πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ορίσουν μια CSIRT η οποία θα αναλάβει 
ρόλο «συντονίστριας», ενεργώντας ως 
διαμεσολαβήτρια μεταξύ των 
αναφερουσών οντοτήτων και των 
κατασκευαστών ή παρόχων προϊόντων ή 
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υπηρεσιών ΤΠΕ, όπου απαιτείται. Τα 
καθήκοντα της συντονίστριας CSIRT θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν ιδίως τον 
προσδιορισμό και την επικοινωνία με τις 
σχετικές οντότητες, την υποστήριξη των 
αναφερουσών οντοτήτων, τη 
διαπραγμάτευση των χρονοδιαγραμμάτων 
γνωστοποίησης και τη διαχείριση των 
τρωτών σημείων που επηρεάζουν 
πολλαπλούς οργανισμούς (γνωστοποίηση 
τρωτών σημείων που αφορούν πολλά 
μέρη). Όταν τα τρωτά σημεία επηρεάζουν 
αρκετούς κατασκευαστές ή παρόχους 
προϊόντων ή υπηρεσιών ΤΠΕ που είναι 
εγκατεστημένοι σε περισσότερα του ενός 
κράτη μέλη, οι CSIRT που έχει ορίσει 
καθένα από τα επηρεαζόμενα κράτη μέλη 
θα πρέπει να συνεργάζονται στο πλαίσιο 
του δικτύου CSIRT.

υπηρεσιών ΤΠΕ, όπου απαιτείται. Τα 
καθήκοντα της συντονίστριας CSIRT θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν ιδίως τον 
προσδιορισμό και την επικοινωνία με τις 
σχετικές οντότητες, την υποστήριξη των 
αναφερουσών οντοτήτων, τη 
διαπραγμάτευση των χρονοδιαγραμμάτων 
γνωστοποίησης και τη διαχείριση των 
τρωτών σημείων που επηρεάζουν 
πολλαπλούς οργανισμούς (γνωστοποίηση 
τρωτών σημείων που αφορούν πολλά 
μέρη). Όταν τα τρωτά σημεία επηρεάζουν 
αρκετούς κατασκευαστές ή παρόχους 
προϊόντων ή υπηρεσιών ΤΠΕ που είναι 
εγκατεστημένοι σε περισσότερα του ενός 
κράτη μέλη, οι CSIRT που έχει ορίσει 
καθένα από τα επηρεαζόμενα κράτη μέλη 
θα πρέπει να συνεργάζονται στο πλαίσιο 
του δικτύου CSIRT. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να παρακολουθούν από κοινού 
πώς υλοποιούνται οι ενωσιακοί κανόνες, 
να αλληλοϋποστηρίζονται σε περίπτωση 
διασυνοριακών προβλημάτων, να 
εγκαθιδρύσουν περισσότερο διαρθρωμένο 
διάλογο με τον ιδιωτικό τομέα και να 
συνεργάζονται όσον αφορά τους 
κινδύνους για την ασφάλεια και τις 
απειλές που συνδέονται με τις νέες 
τεχνολογίες, όπως έγινε με την 
τεχνολογία 5G.

Or. ro

Τροπολογία 103
Maria Grapini

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Η πρόσβαση σε ορθές και έγκαιρες 
πληροφορίες σχετικά με τα τρωτά σημεία 
που επηρεάζουν τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες ΤΠΕ συμβάλλει στην ενίσχυση 
της διαχείρισης κινδύνων 
κυβερνοασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό, οι 

(30) Η πρόσβαση σε ορθές και έγκαιρες 
πληροφορίες σχετικά με τα τρωτά σημεία 
που επηρεάζουν τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες ΤΠΕ συμβάλλει στην ενίσχυση 
της διαχείρισης κινδύνων 
κυβερνοασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό, οι 
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πηγές δημόσια διαθέσιμων πληροφοριών 
σχετικά με τα τρωτά σημεία αποτελούν 
σημαντικό εργαλείο για τις οντότητες και 
τους χρήστες τους, αλλά και για τις εθνικές 
αρμόδιες αρχές και τις CSIRT. Για τον 
λόγο αυτό, ο ENISA θα πρέπει να 
καταρτίσει μητρώο τρωτών σημείων στο 
οποίο βασικές και σημαντικές οντότητες 
και οι πάροχοί τους, καθώς και οντότητες 
που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
της παρούσας οδηγίας, θα μπορούν, σε 
εθελοντική βάση, να γνωστοποιούν τρωτά 
σημεία και να παρέχουν τις πληροφορίες 
σχετικά με τρωτά σημεία οι οποίες 
επιτρέπουν στους χρήστες να λάβουν 
κατάλληλα μέτρα μετριασμού.

πηγές δημόσια διαθέσιμων πληροφοριών 
σχετικά με τα τρωτά σημεία αποτελούν 
σημαντικό εργαλείο για τις οντότητες και 
τους χρήστες τους, αλλά και για τις εθνικές 
αρμόδιες αρχές και τις CSIRT. Για τον 
λόγο αυτό, ο ENISA θα πρέπει να 
καταρτίσει μητρώο τρωτών σημείων στο 
οποίο βασικές και σημαντικές οντότητες 
και οι πάροχοί τους, καθώς και οντότητες 
που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
της παρούσας οδηγίας, θα μπορούν, σε 
εθελοντική βάση, να γνωστοποιούν τρωτά 
σημεία και να παρέχουν τις πληροφορίες 
σχετικά με τρωτά σημεία οι οποίες 
επιτρέπουν στους χρήστες να λάβουν 
κατάλληλα μέτρα μετριασμού. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να αλληλοϋποστηρίζονται 
σε περίπτωση διασυνοριακών 
προβλημάτων, να εγκαθιδρύσουν 
περισσότερο διαρθρωμένο διάλογο με τον 
ιδιωτικό τομέα και να συνεργάζονται 
όσον αφορά τους κινδύνους για την 
ασφάλεια και τις απειλές που συνδέονται 
με τις νέες τεχνολογίες, όπως έγινε με την 
τεχνολογία 5G.

Or. ro

Τροπολογία 104
Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Michal 
Šimečka, Moritz Körner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Η Ένωση θα πρέπει, κατά 
περίπτωση, να συνάπτει διεθνείς 
συμφωνίες σύμφωνα με το άρθρο 218 
ΣΛΕΕ με τρίτες χώρες ή διεθνείς 
οργανισμούς επιτρέποντας και 
οργανώνοντας τη συμμετοχή τους σε 
ορισμένες δραστηριότητες της ομάδας 
συνεργασίας και του δικτύου CSIRT. Οι 
συμφωνίες αυτές θα πρέπει να 
διασφαλίζουν την επαρκή προστασία των 

(36) Η Ένωση θα πρέπει, κατά 
περίπτωση, να συνάπτει διεθνείς 
συμφωνίες σύμφωνα με το άρθρο 218 
ΣΛΕΕ με τρίτες χώρες ή διεθνείς 
οργανισμούς επιτρέποντας και 
οργανώνοντας τη συμμετοχή τους σε 
ορισμένες δραστηριότητες της ομάδας 
συνεργασίας και του δικτύου CSIRT. Όταν 
διαβιβάζονται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή 
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δεδομένων. οργανισμό, εφαρμόζεται το κεφάλαιο V 
του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Or. en

Τροπολογία 105
Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Michal 
Šimečka, Moritz Körner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
συμβάλουν στη δημιουργία του πλαισίου 
της ΕΕ για την αντιμετώπιση κρίσεων στον 
κυβερνοχώρο που ορίζεται στη σύσταση 
(ΕΕ) 2017/1584 μέσω των υφιστάμενων 
δικτύων συνεργασίας, ιδίως μέσω του 
δικτύου οργανώσεων διασύνδεσης για τις 
κρίσεις στον κυβερνοχώρο (EU-
CyCLONe), του δικτύου CSIRT και της 
ομάδας συνεργασίας. Το EU-CyCLONe 
και το δίκτυο CSIRT θα πρέπει να 
συνεργάζονται βάσει διαδικαστικών 
ρυθμίσεων που θα καθορίζουν τις 
λεπτομέρειες της εν λόγω συνεργασίας. Οι 
διαδικαστικοί κανόνες του EU-CyCLONe 
θα πρέπει να προσδιορίζουν περαιτέρω τις 
λεπτομέρειες λειτουργίας του δικτύου, 
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, 
των ρόλων, των τρόπων συνεργασίας, των 
αλληλεπιδράσεων με άλλους σχετικούς 
παράγοντες και των υποδειγμάτων για την 
ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και των 
μέσων επικοινωνίας. Για τη διαχείριση 
κρίσεων σε επίπεδο Ένωσης, τα 
ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να 
βασίζονται στις ολοκληρωμένες ρυθμίσεις 
για την πολιτική αντιμετώπιση κρίσεων 
(IPCR). Η Επιτροπή θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσει για τον σκοπό αυτό την 
υψηλού επιπέδου διαδικασία ARGUS για 
τον συντονισμό σε περιπτώσεις 
διατομεακών κρίσεων. Εάν η κρίση ενέχει 
σημαντική εξωτερική διάσταση ή 

(37) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
συμβάλουν στη δημιουργία του πλαισίου 
της ΕΕ για την αντιμετώπιση κρίσεων στον 
κυβερνοχώρο που ορίζεται στη σύσταση 
(ΕΕ) 2017/1584 μέσω των υφιστάμενων 
δικτύων συνεργασίας, ιδίως μέσω του 
δικτύου οργανώσεων διασύνδεσης για τις 
κρίσεις στον κυβερνοχώρο (EU-
CyCLONe), του δικτύου CSIRT και της 
ομάδας συνεργασίας. Το EU-CyCLONe 
και το δίκτυο CSIRT θα πρέπει να 
συνεργάζονται βάσει διαδικαστικών 
ρυθμίσεων που θα καθορίζουν τις 
λεπτομέρειες της εν λόγω συνεργασίας. Οι 
διαδικαστικοί κανόνες του EU-CyCLONe 
θα πρέπει να προσδιορίζουν περαιτέρω τις 
λεπτομέρειες λειτουργίας του δικτύου, 
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, 
των ρόλων, των τρόπων συνεργασίας, των 
αλληλεπιδράσεων με άλλους σχετικούς 
παράγοντες και των υποδειγμάτων για την 
ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και των 
μέσων επικοινωνίας. Για τη διαχείριση 
κρίσεων σε επίπεδο Ένωσης, τα 
ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να 
βασίζονται στις ολοκληρωμένες ρυθμίσεις 
για την πολιτική αντιμετώπιση κρίσεων 
(IPCR). Η Επιτροπή θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσει για τον σκοπό αυτό την 
υψηλού επιπέδου διαδικασία ARGUS για 
τον συντονισμό σε περιπτώσεις 
διατομεακών κρίσεων. Εάν η κρίση αφορά 
δύο ή περισσότερα κράτη μέλη και είναι ή 
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διάσταση κοινής πολιτικής ασφάλειας και 
άμυνας (ΚΠΑΑ), θα πρέπει να 
ενεργοποιείται ο Μηχανισμός 
Αντιμετώπισης Κρίσεων (CRM) της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 
Δράσης (ΕΥΕΔ).

μπορεί να υπάρξουν υποψίες ότι είναι 
ποινικού χαρακτήρα, θα πρέπει να 
εξεταστεί η ενεργοποίηση του 
πρωτοκόλλου αντιμετώπισης έκτακτης 
ανάγκης για την επιβολή του δικαίου της 
ΕΕ. Εάν η κρίση ενέχει σημαντική 
εξωτερική διάσταση ή διάσταση κοινής 
πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ), 
θα πρέπει να ενεργοποιείται ο Μηχανισμός 
Αντιμετώπισης Κρίσεων (CRM) της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 
Δράσης (ΕΥΕΔ).

Or. en

Τροπολογία 106
Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Οι βασικές και οι σημαντικές 
οντότητες θα πρέπει να εγγυώνται την 
ασφάλεια των δικτυακών και 
πληροφοριακών συστημάτων που 
χρησιμοποιούν στις δραστηριότητές τους. 
Κατά κύριο λόγο πρόκειται για ιδιωτικά 
δικτυακά και πληροφοριακά συστήματα τα 
οποία διαχειρίζεται το εσωτερικά 
απασχολούμενο προσωπικό πληροφορικής 
ή των οποίων η ασφάλεια έχει ανατεθεί σε 
τρίτους. Οι απαιτήσεις για τη διαχείριση 
των κινδύνων και την αναφορά 
περιστατικών σχετικά με την 
κυβερνοασφάλεια σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζονται στις σχετικές βασικές και 
σημαντικές οντότητες, ανεξάρτητα από το 
αν εκτελούν τη συντήρηση των δικτυακών 
και πληροφοριακών συστημάτων τους 
εσωτερικά ή αν την αναθέτουν σε τρίτους.

(42) Οι βασικές και οι σημαντικές και οι 
φορείς δημόσιας διοίκησης θα πρέπει να 
εγγυώνται την ασφάλεια των δικτυακών 
και πληροφοριακών συστημάτων που 
χρησιμοποιούν στις δραστηριότητές τους. 
Κατά κύριο λόγο πρόκειται για ιδιωτικά 
δικτυακά και πληροφοριακά συστήματα τα 
οποία διαχειρίζεται το εσωτερικά 
απασχολούμενο προσωπικό πληροφορικής 
ή των οποίων η ασφάλεια έχει ανατεθεί σε 
τρίτους. Οι απαιτήσεις για τη διαχείριση 
των κινδύνων και την αναφορά 
περιστατικών σχετικά με την 
κυβερνοασφάλεια σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζονται στις σχετικές βασικές και 
σημαντικές οντότητες και τους φορείς 
δημόσιας διοίκησης, ανεξάρτητα από το 
αν εκτελούν τη συντήρηση των δικτυακών 
και πληροφοριακών συστημάτων τους 
εσωτερικά ή αν την αναθέτουν σε τρίτους.

Or. en
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Τροπολογία 107
Maria Grapini

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Οι οντότητες θα πρέπει επίσης να 
αντιμετωπίζουν τους κινδύνους για την 
κυβερνοασφάλεια που γεννώνται από τις 
αλληλεπιδράσεις και τις σχέσεις τους με 
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη εντός ενός 
ευρύτερου οικοσυστήματος. Ειδικότερα, οι 
οντότητες θα πρέπει να λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα ώστε η συνεργασία τους 
με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα 
να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 
πολιτικές τους για την κυβερνοασφάλεια 
και να ακολουθεί τις ορθές πρακτικές όσον 
αφορά την ασφαλή πρόσβαση και διάδοση 
των πληροφοριών εν γένει και την 
προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας 
ειδικότερα. Ομοίως, δεδομένης της 
σημασίας και της αξίας που έχουν τα 
δεδομένα για τις δραστηριότητες των 
οντοτήτων, όταν βασίζονται σε υπηρεσίες 
μετασχηματισμού και ανάλυσης 
δεδομένων από τρίτα μέρη, οι οντότητες 
θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα 
μέτρα κυβερνοασφάλειας.

(45) Οι οντότητες θα πρέπει επίσης να 
αντιμετωπίζουν τους κινδύνους για την 
κυβερνοασφάλεια που γεννώνται από τις 
αλληλεπιδράσεις και τις σχέσεις τους με 
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη εντός ενός 
ευρύτερου οικοσυστήματος. Ειδικότερα, οι 
οντότητες θα πρέπει να λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα ώστε η συνεργασία τους 
με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα 
να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 
πολιτικές τους για την κυβερνοασφάλεια 
και να ακολουθεί τις ορθές πρακτικές όσον 
αφορά την ασφαλή πρόσβαση και διάδοση 
των πληροφοριών εν γένει και την 
προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας 
ειδικότερα. Ομοίως, δεδομένης της 
σημασίας και της αξίας που έχουν τα 
δεδομένα για τις δραστηριότητες των 
οντοτήτων, όταν βασίζονται σε υπηρεσίες 
μετασχηματισμού και ανάλυσης 
δεδομένων από τρίτα μέρη, οι οντότητες 
θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα 
μέτρα κυβερνοασφάλειας και, όταν 
διαπιστώνουν πιθανότητες 
κυβερνοεπίθεσης, να τις αναφέρουν.

Or. ro

Τροπολογία 108
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46) Για την περαιτέρω αντιμετώπιση (46) Για την περαιτέρω αντιμετώπιση 
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των βασικών κινδύνων της αλυσίδας 
εφοδιασμού και την παροχή βοήθειας σε 
οντότητες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε 
τομείς που καλύπτονται από την παρούσα 
οδηγία με σκοπό την κατάλληλη 
διαχείριση των κινδύνων για την 
κυβερνοασφάλεια που σχετίζονται με την 
αλυσίδα εφοδιασμού και τους 
προμηθευτές, η ομάδα συνεργασίας στην 
οποία συμμετέχουν αρμόδιες εθνικές 
αρχές, σε συνεργασία με την Επιτροπή και 
τον ENISA, θα πρέπει να διενεργεί 
συντονισμένες τομεακές εκτιμήσεις 
κινδύνου στην αλυσίδα εφοδιασμού, όπως 
έγινε ήδη για τα δίκτυα 5G κατόπιν της 
σύστασης (ΕΕ) 2019/534 για την 
κυβερνοασφάλεια των δικτύων 5G21, με 
στόχο τον εντοπισμό ανά τομέα των 
κρίσιμων υπηρεσιών, συστημάτων ή 
προϊόντων ΤΠΕ, των σχετικών απειλών 
και των τρωτών σημείων.

των βασικών κινδύνων της αλυσίδας 
εφοδιασμού και την παροχή βοήθειας σε 
οντότητες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε 
τομείς που καλύπτονται από την παρούσα 
οδηγία με σκοπό την κατάλληλη 
διαχείριση των κινδύνων για την 
κυβερνοασφάλεια που σχετίζονται με την 
αλυσίδα εφοδιασμού και τους 
προμηθευτές, η ομάδα συνεργασίας στην 
οποία συμμετέχουν αρμόδιες εθνικές 
αρχές, σε συνεργασία με την Επιτροπή και 
τον ENISA, θα πρέπει να διενεργεί 
συντονισμένες τομεακές εκτιμήσεις 
κινδύνου στην αλυσίδα εφοδιασμού, όπως 
έγινε ήδη για τα δίκτυα 5G κατόπιν της 
σύστασης (ΕΕ) 2019/534 για την 
κυβερνοασφάλεια των δικτύων 5G21, με 
στόχο τον εντοπισμό ανά τομέα των 
κρίσιμων υπηρεσιών, συστημάτων ή 
προϊόντων ΤΠΕ, των σχετικών απειλών 
και των τρωτών σημείων. Θα πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι 
οι υπηρεσίες, τα συστήματα ή τα 
προϊόντα ΤΠΕ που υπόκεινται σε 
συγκεκριμένες απαιτήσεις στη χώρα 
προέλευσης ενδέχεται να αποτελούν 
εμπόδιο για τη συμμόρφωση με το δίκαιο 
της ΕΕ για την προστασία της ιδιωτικής 
ζωής και των δεδομένων. Θα πρέπει, 
κατά περίπτωση, να ζητείται η γνώμη του 
ΕΣΠΔ στο πλαίσιο των εν λόγω 
εκτιμήσεων κινδύνου.

_________________ _________________
21 Σύσταση (ΕΕ) 2019/534 της Επιτροπής, 
της 26ης Μαρτίου 2019, 
Κυβερνοασφάλεια δικτύων 5G (ΕΕ L 88 
της 29.3.2019, σ. 42).

21 Σύσταση (ΕΕ) 2019/534 της Επιτροπής, 
της 26ης Μαρτίου 2019, 
Κυβερνοασφάλεια δικτύων 5G (ΕΕ L 88 
της 29.3.2019, σ. 42).

Or. en

Τροπολογία 109
Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 46
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46) Για την περαιτέρω αντιμετώπιση 
των βασικών κινδύνων της αλυσίδας 
εφοδιασμού και την παροχή βοήθειας σε 
οντότητες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε 
τομείς που καλύπτονται από την παρούσα 
οδηγία με σκοπό την κατάλληλη 
διαχείριση των κινδύνων για την 
κυβερνοασφάλεια που σχετίζονται με την 
αλυσίδα εφοδιασμού και τους 
προμηθευτές, η ομάδα συνεργασίας στην 
οποία συμμετέχουν αρμόδιες εθνικές 
αρχές, σε συνεργασία με την Επιτροπή και 
τον ENISA, θα πρέπει να διενεργεί 
συντονισμένες τομεακές εκτιμήσεις 
κινδύνου στην αλυσίδα εφοδιασμού, όπως 
έγινε ήδη για τα δίκτυα 5G κατόπιν της 
σύστασης (ΕΕ) 2019/534 για την 
κυβερνοασφάλεια των δικτύων 5G21, με 
στόχο τον εντοπισμό ανά τομέα των 
κρίσιμων υπηρεσιών, συστημάτων ή 
προϊόντων ΤΠΕ, των σχετικών απειλών 
και των τρωτών σημείων.

(46) Για την περαιτέρω αντιμετώπιση 
των βασικών κινδύνων της αλυσίδας 
εφοδιασμού και την παροχή βοήθειας σε 
οντότητες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε 
τομείς που καλύπτονται από την παρούσα 
οδηγία και σε φορείς δημόσιας διοίκησης 
με σκοπό την κατάλληλη διαχείριση των 
κινδύνων για την κυβερνοασφάλεια που 
σχετίζονται με την αλυσίδα εφοδιασμού 
και τους προμηθευτές, η ομάδα 
συνεργασίας στην οποία συμμετέχουν 
αρμόδιες εθνικές αρχές, σε συνεργασία με 
την Επιτροπή και τον ENISA, θα πρέπει να 
διενεργεί συντονισμένες τομεακές 
εκτιμήσεις κινδύνου στην αλυσίδα 
εφοδιασμού, όπως έγινε ήδη για τα δίκτυα 
5G κατόπιν της σύστασης (ΕΕ) 2019/534 
για την κυβερνοασφάλεια των δικτύων 
5G21, με στόχο τον εντοπισμό ανά τομέα 
των κρίσιμων υπηρεσιών, συστημάτων ή 
προϊόντων ΤΠΕ, των σχετικών απειλών 
και των τρωτών σημείων.

_________________ _________________
21 Σύσταση (ΕΕ) 2019/534 της Επιτροπής, 
της 26ης Μαρτίου 2019, 
Κυβερνοασφάλεια δικτύων 5G (ΕΕ L 88 
της 29.3.2019, σ. 42).

21 Σύσταση (ΕΕ) 2019/534 της Επιτροπής, 
της 26ης Μαρτίου 2019, 
Κυβερνοασφάλεια δικτύων 5G (ΕΕ L 88 
της 29.3.2019, σ. 42).

Or. en

Τροπολογία 110
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 46 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46α) Το ελεύθερο λογισμικό ανοικτού 
κώδικα καθώς και το υλικό ανοικτού 
κώδικα θα μπορούσαν να αποφέρουν 
τεράστια οφέλη από την άποψη της 
κυβερνοασφάλειας, ιδίως όσον αφορά τη 
διαφάνεια και την επαληθευσιμότητα των 
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χαρακτηριστικών. Καθώς αυτό θα 
μπορούσε να βοηθήσει στην 
αντιμετώπιση και τον περιορισμό 
συγκεκριμένων κινδύνων της αλυσίδας 
εφοδιασμού, η χρήση τους θα πρέπει, 
όπου είναι εφικτό, να προτιμάται.

Or. en

Τροπολογία 111
Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Οι εκτιμήσεις κινδύνου στην 
αλυσίδα εφοδιασμού, υπό το πρίσμα των 
χαρακτηριστικών του οικείου τομέα, θα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τόσο 
τεχνικούς όσο και, κατά περίπτωση, μη 
τεχνικούς παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
ορίζονται στη σύσταση (ΕΕ) 2019/534, 
στην πανευρωπαϊκή συντονισμένη 
εκτίμηση κινδύνου της ασφάλειας των 
δικτύων 5G και στην εργαλειοθήκη της ΕΕ 
για την κυβερνοασφάλεια των δικτύων 5G 
που συμφωνήθηκε από την ομάδα 
συνεργασίας. Ο προσδιορισμός των 
αλυσίδων εφοδιασμού που θα πρέπει να 
υποβάλλονται σε συντονισμένη εκτίμηση 
κινδύνου, θα πρέπει να γίνεται με γνώμονα 
τα ακόλουθα κριτήρια: i) τον βαθμό στον 
οποίο βασικές και σημαντικές οντότητες 
χρησιμοποιούν και βασίζονται σε 
συγκεκριμένες κρίσιμες υπηρεσίες, 
συστήματα ή προϊόντα ΤΠΕ· ii) τη 
σημασία συγκεκριμένων κρίσιμων 
υπηρεσιών, συστημάτων ή προϊόντων ΤΠΕ 
για την εκτέλεση κρίσιμων ή ευαίσθητων 
λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένης της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα· iii) τη διαθεσιμότητα 
εναλλακτικών υπηρεσιών, συστημάτων ή 
προϊόντων ΤΠΕ· iv) την ανθεκτικότητα 

(47) Οι εκτιμήσεις κινδύνου στην 
αλυσίδα εφοδιασμού, υπό το πρίσμα των 
χαρακτηριστικών του οικείου τομέα, θα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τόσο 
τεχνικούς όσο και, κατά περίπτωση, μη 
τεχνικούς παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
ορίζονται στη σύσταση (ΕΕ) 2019/534, 
στην πανευρωπαϊκή συντονισμένη 
εκτίμηση κινδύνου της ασφάλειας των 
δικτύων 5G και στην εργαλειοθήκη της ΕΕ 
για την κυβερνοασφάλεια των δικτύων 5G 
που συμφωνήθηκε από την ομάδα 
συνεργασίας. Ο προσδιορισμός των 
αλυσίδων εφοδιασμού που θα πρέπει να 
υποβάλλονται σε συντονισμένη εκτίμηση 
κινδύνου, θα πρέπει να γίνεται με γνώμονα 
τα ακόλουθα κριτήρια: i) τον βαθμό στον 
οποίο βασικές και σημαντικές οντότητες 
και φορείς δημόσιας διοίκησης 
χρησιμοποιούν και βασίζονται σε 
συγκεκριμένες κρίσιμες υπηρεσίες, 
συστήματα ή προϊόντα ΤΠΕ· ii) τη 
σημασία συγκεκριμένων κρίσιμων 
υπηρεσιών, συστημάτων ή προϊόντων ΤΠΕ 
για την εκτέλεση κρίσιμων ή ευαίσθητων 
λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένης της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα· iii) τη διαθεσιμότητα 
εναλλακτικών υπηρεσιών, συστημάτων ή 
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του συνόλου της αλυσίδας εφοδιασμού 
υπηρεσιών, συστημάτων ή προϊόντων ΤΠΕ 
έναντι γεγονότων που προκαλούν 
διαταραχές και v) όσον αφορά 
αναδυόμενες υπηρεσίες, συστήματα ή 
προϊόντα ΤΠΕ, τη δυνητική μελλοντική 
τους σημασία για τις δραστηριότητες των 
οντοτήτων.

προϊόντων ΤΠΕ· iv) την ανθεκτικότητα 
του συνόλου της αλυσίδας εφοδιασμού 
υπηρεσιών, συστημάτων ή προϊόντων ΤΠΕ 
έναντι γεγονότων που προκαλούν 
διαταραχές και v) όσον αφορά 
αναδυόμενες υπηρεσίες, συστήματα ή 
προϊόντα ΤΠΕ, τη δυνητική μελλοντική 
τους σημασία για τις δραστηριότητες των 
οντοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 112
Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 48 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48α) Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ) συχνά στερούνται της κλίμακας 
και των πόρων για να αντεπεξέλθουν στο 
μεγάλο και αυξανόμενο εύρος των 
αναγκών κυβερνοασφάλειας σε έναν 
διασυνδεδεμένο κόσμο με την αύξηση της 
εξ αποστάσεως εργασίας. Επομένως, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει στις εθνικές 
στρατηγικές τους για την 
κυβερνοασφάλεια να προβλέπουν 
κατευθύνσεις και υποστήριξη για τις 
ΜΜΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ΜΜΕ συνήθως αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Ωστόσο, είναι σχετικοί παράγοντες Αποτελούν ωστόσο σημαντικούς παράγοντες όσον αφορά 
την αύξηση των επιπέδων κυβερνοασφάλειας των κοινωνιών και των οικονομιών. Οι εθνικές 
στρατηγικές θα πρέπει επομένως να δώσουν προσοχή στις συγκεκριμένες ανάγκες και τα τρωτά 
σημεία τους.

Τροπολογία 113
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Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(51) Η εσωτερική αγορά εξαρτάται 
περισσότερο από ποτέ από τη λειτουργία 
του διαδικτύου. Οι υπηρεσίες όλων, 
σχεδόν, των βασικών και των σημαντικών 
οντοτήτων εξαρτώνται από τις υπηρεσίες 
που παρέχονται μέσω του διαδικτύου. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή 
παροχή υπηρεσιών που παρέχονται από 
βασικές και σημαντικές οντότητες, είναι 
σημαντικό τα δημόσια δίκτυα 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως, για 
παράδειγμα, οι βασικοί κορμοί του 
διαδικτύου ή τα υποβρύχια καλώδια 
επικοινωνιών, να διαθέτουν κατάλληλα 
μέτρα κυβερνοασφάλειας και να 
αναφέρουν τα σχετικά περιστατικά.

(51) Η εσωτερική αγορά εξαρτάται 
περισσότερο από ποτέ από τη λειτουργία 
του διαδικτύου. Οι υπηρεσίες όλων, 
σχεδόν, των βασικών και των σημαντικών 
οντοτήτων και των φορέων δημόσιας 
διοίκησης εξαρτώνται από τις υπηρεσίες 
που παρέχονται μέσω του διαδικτύου. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή 
παροχή υπηρεσιών που παρέχονται από 
βασικές και σημαντικές οντότητες και 
φορείς δημόσιας διοίκησης, είναι 
σημαντικό τα δημόσια δίκτυα 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως, για 
παράδειγμα, οι βασικοί κορμοί του 
διαδικτύου ή τα υποβρύχια καλώδια 
επικοινωνιών, να διαθέτουν κατάλληλα 
μέτρα κυβερνοασφάλειας και να 
αναφέρουν τα σχετικά περιστατικά.

Or. en

Τροπολογία 114
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 51 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(51α) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
απαραίτητη διαφάνεια για τον μετριασμό 
των κινδύνων της εφοδιαστικής 
αλυσίδας, θα πρέπει να ευνοηθούν τα 
προϊόντα ανοικτού κώδικα στον τομέα 
της κυβερνοασφάλειας (λογισμικό και 
υλικό), συμπεριλαμβανομένης της 
κρυπτογράφησης ανοικτού κώδικα, 
σύμφωνα με τη γνωμοδότηση 5/2021 του 
Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας 
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Δεδομένων15α

_________________
15α Γνωμοδότηση 5/2021 του Ευρωπαίου 
Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σχετικά 
με τη στρατηγική για την 
κυβερνοασφάλεια και την οδηγία NIS 2.0, 
11 Μαρτίου 2021

Or. en

Τροπολογία 115
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(53) Ειδικότερα, οι πάροχοι δημόσιων 
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή 
διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα πρέπει να 
ενημερώνουν τους αποδέκτες υπηρεσιών 
σχετικά με ιδιαίτερες και σημαντικές 
κυβερνοαπειλές και σχετικά με τα μέτρα 
προστασίας που μπορούν να λαμβάνουν 
για την ασφάλεια των επικοινωνιών τους, 
για παράδειγμα χρησιμοποιώντας 
συγκεκριμένους τύπους λογισμικού ή 
τεχνολογίες κρυπτογράφησης.

(53) Προκειμένου να προστατεύσουν 
τους καταναλωτές τους, οι πάροχοι 
δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών ή διαθέσιμων στο κοινό 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα 
πρέπει να εφαρμόζουν την ασφάλεια βάσει 
σχεδιασμού και εξ ορισμού και να 
ενημερώνουν τους αποδέκτες υπηρεσιών 
σχετικά με ιδιαίτερες και σημαντικές 
κυβερνοαπειλές και σχετικά με τα 
πρόσθετα μέτρα προστασίας που μπορούν 
να λαμβάνουν για την ασφάλεια των 
συσκευών και των επικοινωνιών τους, για 
παράδειγμα χρησιμοποιώντας 
συγκεκριμένους τύπους λογισμικού ή 
τεχνολογίες κρυπτογράφησης. 
Προκειμένου να αυξηθεί η ασφάλεια του 
υλικού και του λογισμικού, οι πάροχοι θα 
πρέπει να ενθαρρύνονται να 
χρησιμοποιούν λογισμικό και υλικό 
ανοικτού κώδικα.

Or. en

Τροπολογία 116
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Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(54) Προκειμένου να διαφυλαχθεί η 
ασφάλεια των δικτύων και των υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, θα πρέπει να 
προωθηθεί η χρήση της κρυπτογράφησης, 
και ιδίως της διατερματικής 
κρυπτογράφησης, και, όπου απαιτείται, 
αυτή θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για 
τους παρόχους των εν λόγω υπηρεσιών και 
δικτύων, σύμφωνα με τις αρχές της 
ασφάλειας και της ιδιωτικότητας εκ 
προεπιλογής και εκ σχεδιασμού, για τους 
σκοπούς του άρθρου 18. Η χρήση της 
διατερματικής κρυπτογράφησης θα πρέπει 
να συμβιβάζεται με τις εξουσίες των 
κρατών μελών να διασφαλίζουν την 
προστασία των ουσιωδών συμφερόντων 
ασφάλειας και δημόσιας ασφάλειάς τους 
και να επιτρέπουν τη διερεύνηση, τον 
εντοπισμό και τη δίωξη ποινικών 
αδικημάτων σύμφωνα με το δίκαιο της 
Ένωσης. Οι λύσεις για τη νόμιμη 
πρόσβαση σε πληροφορίες σε 
διατερματικές κρυπτογραφημένες 
επικοινωνίες θα πρέπει να διατηρούν την 
αποτελεσματικότητα της 
κρυπτογράφησης όσον αφορά την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής και της 
ασφάλειας των επικοινωνιών, παρέχοντας 
παράλληλα αποτελεσματική άμυνα κατά 
της εγκληματικότητας.

(54) Προκειμένου να διαφυλαχθεί η 
ασφάλεια των δικτύων και των υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, θα πρέπει να 
προωθηθεί η χρήση της κρυπτογράφησης, 
και ιδίως της διατερματικής 
κρυπτογράφησης, και, όπου απαιτείται, 
αυτή θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για 
τους παρόχους των εν λόγω υπηρεσιών και 
δικτύων, σύμφωνα με τις αρχές της 
ασφάλειας και της ιδιωτικότητας εκ 
προεπιλογής και εκ σχεδιασμού, για τους 
σκοπούς του άρθρου 18. Καμία διάταξη 
της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να 
εκληφθεί ως υποστήριξη ή υποχρέωση 
αποδυνάμωσης της διατερματικής 
κρυπτογράφησης, είτε μέσω 
«κερκόπορτας» είτε μέσω άλλων λύσεων.

Or. en

Τροπολογία 117
Sophia in 't Veld, Moritz Körner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 54
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(54) Προκειμένου να διαφυλαχθεί η 
ασφάλεια των δικτύων και των υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, θα πρέπει να 
προωθηθεί η χρήση της κρυπτογράφησης, 
και ιδίως της διατερματικής 
κρυπτογράφησης, και, όπου απαιτείται, 
αυτή θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για 
τους παρόχους των εν λόγω υπηρεσιών και 
δικτύων, σύμφωνα με τις αρχές της 
ασφάλειας και της ιδιωτικότητας εκ 
προεπιλογής και εκ σχεδιασμού, για τους 
σκοπούς του άρθρου 18. Η χρήση της 
διατερματικής κρυπτογράφησης θα πρέπει 
να συμβιβάζεται με τις εξουσίες των 
κρατών μελών να διασφαλίζουν την 
προστασία των ουσιωδών συμφερόντων 
ασφάλειας και δημόσιας ασφάλειάς τους 
και να επιτρέπουν τη διερεύνηση, τον 
εντοπισμό και τη δίωξη ποινικών 
αδικημάτων σύμφωνα με το δίκαιο της 
Ένωσης. Οι λύσεις για τη νόμιμη 
πρόσβαση σε πληροφορίες σε 
διατερματικές κρυπτογραφημένες 
επικοινωνίες θα πρέπει να διατηρούν την 
αποτελεσματικότητα της 
κρυπτογράφησης όσον αφορά την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής και της 
ασφάλειας των επικοινωνιών, παρέχοντας 
παράλληλα αποτελεσματική άμυνα κατά 
της εγκληματικότητας.

(54) Προκειμένου να διαφυλαχθεί η 
ασφάλεια των δικτύων και των υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, θα πρέπει να 
προωθηθεί η χρήση της κρυπτογράφησης, 
και ιδίως της διατερματικής 
κρυπτογράφησης, η οποία είναι μια 
κρίσιμη και αναντικατάστατη τεχνολογία 
για την αποτελεσματική προστασία των 
δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής, και, 
όπου απαιτείται, αυτή θα πρέπει να είναι 
υποχρεωτική για τους παρόχους των εν 
λόγω υπηρεσιών και δικτύων, σύμφωνα με 
τις αρχές της ασφάλειας και της 
ιδιωτικότητας εκ προεπιλογής και εκ 
σχεδιασμού, για τους σκοπούς του άρθρου 
18. Καμία διάταξη του παρόντος 
κανονισμού δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως 
προσπάθεια αποδυνάμωσης της 
διατερματικής κρυπτογράφησης μέσω 
«κερκόπορτας» ή άλλων λύσεων.

Or. en

Τροπολογία 118
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(54) Προκειμένου να διαφυλαχθεί η 
ασφάλεια των δικτύων και των υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, θα πρέπει να 

(54) Καθώς είναι ουσιώδες να 
διαφυλαχθεί η ασφάλεια των δικτύων και 
των υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
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προωθηθεί η χρήση της κρυπτογράφησης, 
και ιδίως της διατερματικής 
κρυπτογράφησης, και, όπου απαιτείται, 
αυτή θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για 
τους παρόχους των εν λόγω υπηρεσιών και 
δικτύων, σύμφωνα με τις αρχές της 
ασφάλειας και της ιδιωτικότητας εκ 
προεπιλογής και εκ σχεδιασμού, για τους 
σκοπούς του άρθρου 18. Η χρήση της 
διατερματικής κρυπτογράφησης θα 
πρέπει να συμβιβάζεται με τις εξουσίες 
των κρατών μελών να διασφαλίζουν την 
προστασία των ουσιωδών συμφερόντων 
ασφάλειας και δημόσιας ασφάλειάς τους 
και να επιτρέπουν τη διερεύνηση, τον 
εντοπισμό και τη δίωξη ποινικών 
αδικημάτων σύμφωνα με το δίκαιο της 
Ένωσης. Οι λύσεις για τη νόμιμη 
πρόσβαση σε πληροφορίες σε 
διατερματικές κρυπτογραφημένες 
επικοινωνίες θα πρέπει να διατηρούν την 
αποτελεσματικότητα της 
κρυπτογράφησης όσον αφορά την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής και της 
ασφάλειας των επικοινωνιών, παρέχοντας 
παράλληλα αποτελεσματική άμυνα κατά 
της εγκληματικότητας.

επικοινωνιών, καθώς και το θεμελιώδες 
δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, θα πρέπει 
να προωθηθεί η χρήση της 
κρυπτογράφησης, και ιδίως της 
διατερματικής κρυπτογράφησης, και να 
είναι υποχρεωτική για τους παρόχους των 
εν λόγω υπηρεσιών και δικτύων, σύμφωνα 
με τις αρχές της ασφάλειας και της 
ιδιωτικότητας εκ προεπιλογής και εκ 
σχεδιασμού, για τους σκοπούς του άρθρου 
18. Οποιεσδήποτε παρεμβάσεις στην 
εμπιστευτικότητα των ιδιωτικών 
επικοινωνιών δεν θα πρέπει να οδηγεί στη 
δημιουργία «κερκόπορτας» ή στην 
αποδυνάμωση της κρυπτογράφησης, ενώ 
θα πρέπει να διασφαλίζει ότι δεν 
παραβιάζεται η προστασία της ιδιωτικής 
ζωής και η ασφάλεια κρυπτογραφημένων 
δεδομένων, μεταξύ άλλων σε 
διατερματικές κρυπτογραφημένες 
επικοινωνίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη δεν πρέπει ούτε να διατάσσουν νόμιμα ούτε να παρέχουν άλλου είδους κίνητρα 
για την αποδυνάμωση της κρυπτογράφησης για οποιονδήποτε λόγο, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο 
θα υπονόμευε αναπόφευκτα την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών για όλους τους χρήστες 
και τα θεσμικά όργανα.

Τροπολογία 119
Maria Grapini

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(54) Προκειμένου να διαφυλαχθεί η 
ασφάλεια των δικτύων και των υπηρεσιών 

(54) Προκειμένου να διαφυλαχθεί η 
ασφάλεια των δικτύων και των υπηρεσιών 
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ηλεκτρονικών επικοινωνιών, θα πρέπει να 
προωθηθεί η χρήση της κρυπτογράφησης, 
και ιδίως της διατερματικής 
κρυπτογράφησης, και, όπου απαιτείται, 
αυτή θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για 
τους παρόχους των εν λόγω υπηρεσιών και 
δικτύων, σύμφωνα με τις αρχές της 
ασφάλειας και της ιδιωτικότητας εκ 
προεπιλογής και εκ σχεδιασμού, για τους 
σκοπούς του άρθρου 18. Η χρήση της 
διατερματικής κρυπτογράφησης θα πρέπει 
να συμβιβάζεται με τις εξουσίες των 
κρατών μελών να διασφαλίζουν την 
προστασία των ουσιωδών συμφερόντων 
ασφάλειας και δημόσιας ασφάλειάς τους 
και να επιτρέπουν τη διερεύνηση, τον 
εντοπισμό και τη δίωξη ποινικών 
αδικημάτων σύμφωνα με το δίκαιο της 
Ένωσης. Οι λύσεις για τη νόμιμη 
πρόσβαση σε πληροφορίες σε 
διατερματικές κρυπτογραφημένες 
επικοινωνίες θα πρέπει να διατηρούν την 
αποτελεσματικότητα της κρυπτογράφησης 
όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής 
ζωής και της ασφάλειας των επικοινωνιών, 
παρέχοντας παράλληλα αποτελεσματική 
άμυνα κατά της εγκληματικότητας.

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, θα πρέπει να 
προωθηθεί η χρήση της κρυπτογράφησης, 
και ιδίως της διατερματικής 
κρυπτογράφησης, και, όπου απαιτείται, 
αυτή θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για 
τους παρόχους των εν λόγω υπηρεσιών και 
δικτύων, σύμφωνα με τις αρχές της 
ασφάλειας και της ιδιωτικότητας εκ 
προεπιλογής και εκ σχεδιασμού, για τους 
σκοπούς του άρθρου 18. Η χρήση της 
διατερματικής κρυπτογράφησης θα πρέπει 
να συμβιβάζεται με τις εξουσίες των 
κρατών μελών να διασφαλίζουν την 
προστασία των ουσιωδών συμφερόντων 
ασφάλειας και δημόσιας ασφάλειάς τους 
και να επιτρέπουν τη διερεύνηση, τον 
εντοπισμό και τη δίωξη ποινικών 
αδικημάτων σύμφωνα με το δίκαιο της 
Ένωσης. Οι λύσεις για τη νόμιμη 
πρόσβαση σε πληροφορίες σε 
διατερματικές κρυπτογραφημένες 
επικοινωνίες θα πρέπει να διατηρούν την 
αποτελεσματικότητα της κρυπτογράφησης 
όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής 
ζωής και της ασφάλειας των επικοινωνιών, 
όρος που δεν πρέπει επ’ ουδενί να 
υπονομεύεται, καθώς οποιαδήποτε 
αποτυχία στην κρυπτογράφηση επιτρέπει 
σε φορείς την εξερεύνηση ή την 
εκμετάλλευση, ανεξαρτήτως της 
νομιμότητας ή της πρόθεσής τους.

Or. ro

Τροπολογία 120
Maria Grapini

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 54 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(54α) Οποιαδήποτε μέτρα με σκοπό την 
αποδυνάμωση της κρυπτογράφησης ή 
την παράκαμψη της τεχνολογικής 
αρχιτεκτονικής ενδέχεται να ενέχουν 
σημαντικούς κινδύνους που υπονομεύουν 
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τις ικανότητές της για αποτελεσματική 
προστασία, θέτοντας συνεπώς σε κίνδυνο 
την προστασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής, με 
αποτέλεσμα συνολική απώλεια 
εμπιστοσύνης στις διαδικασίες 
ασφαλείας. Οποιαδήποτε μη 
εξουσιοδοτημένη αποκρυπτογράφηση, 
ανάδρομη τεχνική έρευνα σχετικά με τον 
κώδικα κρυπτογράφησης ή 
παρακολούθηση ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, πέρα από όσες διενεργούν 
οι νομικές αρχές, θα πρέπει να 
απαγορεύεται, ώστε να διασφαλίζεται η 
αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας και 
η ευρύτερη χρήση της. Στις περιπτώσεις 
στις οποίες η κρυπτογράφηση μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τον μετριασμό 
κινδύνων οι οποίοι σχετίζονται με μη 
συμμορφούμενες διαβιβάσεις δεδομένων, 
όπως παρουσιάζονται στις συστάσεις του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας 
Δεδομένων (ΕΣΠΔ) 01/2020, 
προσφέρεται η δυνατότητα ισχυρότερης 
κρυπτογράφησης, υπό διαμετακόμιση ή 
σε αδράνεια, για παρόχους τέτοιου είδους 
υπηρεσιών και δίκτυα για τους σκοπούς 
του άρθρου 18.

Or. ro

Τροπολογία 121
Maria Grapini

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55) Η παρούσα οδηγία θεσπίζει μια 
προσέγγιση δύο σταδίων ως προς την 
αναφορά περιστατικών, προκειμένου να 
επιτευχθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ, 
αφενός, της ταχείας αναφοράς, που 
συμβάλλει στον μετριασμό της πιθανής 
εξάπλωσης συμβάντων και επιτρέπει στις 
οντότητες να αναζητούν στήριξη και, 

(55) Η παρούσα οδηγία θεσπίζει μια 
προσέγγιση δύο σταδίων ως προς την 
αναφορά περιστατικών, προκειμένου να 
επιτευχθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ, 
αφενός, της ταχείας αναφοράς, που 
συμβάλλει στον μετριασμό της πιθανής 
εξάπλωσης συμβάντων και επιτρέπει στις 
οντότητες να αναζητούν στήριξη και, 
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αφετέρου, της υποβολής 
εμπεριστατωμένων εκθέσεων που αντλούν 
πολύτιμα διδάγματα από μεμονωμένα 
περιστατικά και βελτιώνουν με την πάροδο 
του χρόνου την ανθεκτικότητα 
μεμονωμένων εταιρειών και ολόκληρων 
τομέων έναντι των κυβερνοαπειλών. Όταν 
οι οντότητες λαμβάνουν γνώση 
περιστατικού, θα πρέπει να υποχρεούνται 
να υποβάλουν αρχική κοινοποίηση εντός 
24 ωρών, ακολουθούμενη από τελική 
έκθεση το αργότερο ένα μήνα μετά. Η 
αρχική κοινοποίηση θα πρέπει να 
περιλαμβάνει μόνο τις πληροφορίες που 
είναι απολύτως αναγκαίες για να 
ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές σχετικά με 
το περιστατικό και να δοθεί η δυνατότητα 
στην οντότητα να ζητήσει συνδρομή, 
εφόσον απαιτείται. Η εν λόγω 
κοινοποίηση, κατά περίπτωση, θα πρέπει 
να αναφέρει εάν το περιστατικό είναι 
πιθανόν να οφείλεται σε παράνομη ή 
κακόβουλη ενέργεια. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι η απαίτηση 
υποβολής αυτής της αρχικής κοινοποίησης 
δεν εκτρέπει τους πόρους της 
αναφέρουσας οντότητας από 
δραστηριότητες που σχετίζονται με τον 
χειρισμό περιστατικών, στις οποίες θα 
πρέπει να δίνεται προτεραιότητα. Για να 
αποτραπεί το μελλοντικό ενδεχόμενο οι 
υποχρεώσεις αναφοράς περιστατικών είτε 
να εκτρέπουν πόρους από τον χειρισμό της 
αντιμετώπισης περιστατικών είτε να 
μπορούν με άλλον τρόπο να θέσουν σε 
κίνδυνο τις σχετικές προσπάθειες των 
φορέων, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης 
να προβλέπουν ότι, σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις και σε 
συμφωνία με τις αρμόδιες αρχές ή την 
CSIRT, η εν λόγω οντότητα θα μπορεί να 
παρεκκλίνει από τις προθεσμίες των 24 
ωρών για την αρχική κοινοποίηση και του 
ενός μήνα για την τελική έκθεση.

αφετέρου, της υποβολής 
εμπεριστατωμένων εκθέσεων που αντλούν 
πολύτιμα διδάγματα από μεμονωμένα 
περιστατικά και βελτιώνουν με την πάροδο 
του χρόνου την ανθεκτικότητα 
μεμονωμένων εταιρειών και ολόκληρων 
τομέων έναντι των κυβερνοαπειλών. Όταν 
οι οντότητες λαμβάνουν γνώση 
περιστατικού, θα πρέπει να υποχρεούνται 
να υποβάλουν αρχική κοινοποίηση εντός 
μέγιστης προθεσμίας 24 ωρών, 
ακολουθούμενη από τελική έκθεση το 
αργότερο ένα μήνα μετά. Η αρχική 
κοινοποίηση θα πρέπει να περιλαμβάνει 
μόνο τις πληροφορίες που είναι απολύτως 
αναγκαίες για να ενημερωθούν οι αρμόδιες 
αρχές σχετικά με το περιστατικό και να 
δοθεί η δυνατότητα στην οντότητα να 
ζητήσει συνδρομή, εφόσον απαιτείται. Η 
εν λόγω κοινοποίηση, κατά περίπτωση, θα 
πρέπει να αναφέρει εάν το περιστατικό 
είναι πιθανόν να οφείλεται σε παράνομη ή 
κακόβουλη ενέργεια. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι η απαίτηση 
υποβολής αυτής της αρχικής κοινοποίησης 
δεν εκτρέπει τους πόρους της 
αναφέρουσας οντότητας από 
δραστηριότητες που σχετίζονται με τον 
χειρισμό περιστατικών, στις οποίες θα 
πρέπει να δίνεται προτεραιότητα. Για να 
αποτραπεί το μελλοντικό ενδεχόμενο οι 
υποχρεώσεις αναφοράς περιστατικών είτε 
να εκτρέπουν πόρους από τον χειρισμό της 
αντιμετώπισης περιστατικών είτε να 
μπορούν με άλλον τρόπο να θέσουν σε 
κίνδυνο τις σχετικές προσπάθειες των 
φορέων, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης 
να προβλέπουν ότι, σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις και σε 
συμφωνία με τις αρμόδιες αρχές ή την 
CSIRT, η εν λόγω οντότητα θα μπορεί να 
παρεκκλίνει από τη μέγιστη προθεσμία 24 
ωρών για την αρχική κοινοποίηση και την 
προθεσμία ενός μήνα για την τελική 
έκθεση.

Or. ro
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Τροπολογία 122
Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 56

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(56) Οι βασικές και σημαντικές 
οντότητες βρίσκονται συχνά αντιμέτωπες 
με καταστάσεις κατά τις οποίες ένα 
συγκεκριμένο περιστατικό, λόγω των 
χαρακτηριστικών του, πρέπει να αναφερθεί 
σε διαφορετικές αρχές, ως αποτέλεσμα των 
υποχρεώσεων κοινοποίησης που 
περιλαμβάνονται σε διάφορες νομικές 
πράξεις. Οι περιπτώσεις αυτές 
δημιουργούν πρόσθετες επιβαρύνσεις και 
ενδέχεται επίσης να οδηγήσουν σε 
αβεβαιότητες όσον αφορά τη μορφή και τις 
διαδικασίες των εν λόγω κοινοποιήσεων. 
Με βάση τα ανωτέρω και για τους σκοπούς 
της αναφοράς περιστατικών που θέτουν σε 
κίνδυνο την ασφάλεια, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να θεσπίσουν ενιαίο σημείο εισόδου 
για όλες τις κοινοποιήσεις που απαιτούνται 
βάσει της παρούσας οδηγίας, καθώς και 
βάσει άλλων νομοθετικών πράξεων της 
Ένωσης, όπως ο κανονισμός (ΕΕ) 
2016/679 και η οδηγία 2002/58/ΕΚ. Ο 
ENISA, σε συνεργασία με την ομάδα 
συνεργασίας, θα πρέπει να αναπτύξει κοινά 
υποδείγματα κοινοποίησης μέσω 
κατευθυντήριων γραμμών που θα 
απλουστεύουν και θα εξορθολογίζουν τις 
πληροφορίες αναφοράς που απαιτούνται 
από το δίκαιο της Ένωσης και θα μειώνουν 
τον φόρτο για τις εταιρείες.

(56) Οι βασικές και σημαντικές 
οντότητες και φορείς δημόσιας διοίκησης 
βρίσκονται συχνά αντιμέτωποι με 
καταστάσεις κατά τις οποίες ένα 
συγκεκριμένο περιστατικό, λόγω των 
χαρακτηριστικών του, πρέπει να αναφερθεί 
σε διαφορετικές αρχές, ως αποτέλεσμα των 
υποχρεώσεων κοινοποίησης που 
περιλαμβάνονται σε διάφορες νομικές 
πράξεις. Οι περιπτώσεις αυτές 
δημιουργούν πρόσθετες επιβαρύνσεις και 
ενδέχεται επίσης να οδηγήσουν σε 
αβεβαιότητες όσον αφορά τη μορφή και τις 
διαδικασίες των εν λόγω κοινοποιήσεων. 
Με βάση τα ανωτέρω και για τους σκοπούς 
της αναφοράς περιστατικών που θέτουν σε 
κίνδυνο την ασφάλεια, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να θεσπίσουν ενιαίο σημείο εισόδου 
για όλες τις κοινοποιήσεις που απαιτούνται 
βάσει της παρούσας οδηγίας, καθώς και 
βάσει άλλων νομοθετικών πράξεων της 
Ένωσης, όπως ο κανονισμός (ΕΕ) 
2016/679 και η οδηγία 2002/58/ΕΚ. Ο 
ENISA, σε συνεργασία με την ομάδα 
συνεργασίας, θα πρέπει να αναπτύξει κοινά 
υποδείγματα κοινοποίησης μέσω 
κατευθυντήριων γραμμών που θα 
απλουστεύουν και θα εξορθολογίζουν τις 
πληροφορίες αναφοράς που απαιτούνται 
από το δίκαιο της Ένωσης και θα μειώνουν 
τον φόρτο για τις εταιρείες.

Or. en

Τροπολογία 123
Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 57
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(57) Όταν υπάρχει υπόνοια ότι ένα 
περιστατικό σχετίζεται με σοβαρές 
εγκληματικές δραστηριότητες δυνάμει 
ενωσιακής ή εθνικής νομοθεσίας, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να παροτρύνουν τις 
βασικές και τις σημαντικές οντότητες με 
βάση τους ισχύοντες στο ενωσιακό δίκαιο 
κανόνες ποινικών διαδικασιών, να 
αναφέρουν περιστατικά εικαζόμενης 
σοβαρής εγκληματικής φύσεως στις 
αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου. Κατά 
περίπτωση, και με την επιφύλαξη των 
κανόνων προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που ισχύουν για 
την Ευρωπόλ, είναι επιθυμητό ο 
συντονισμός μεταξύ των αρμόδιων αρχών 
και των αρχών επιβολής του νόμου των 
διαφόρων κρατών μελών να διευκολύνεται 
από το EC3 και από τον ENISA.

(57) Όταν υπάρχει υπόνοια ότι ένα 
περιστατικό σχετίζεται με σοβαρές 
εγκληματικές δραστηριότητες δυνάμει 
ενωσιακής ή εθνικής νομοθεσίας, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να παροτρύνουν τις 
βασικές και τις σημαντικές οντότητες και 
φορείς δημόσιας διοίκησης με βάση τους 
ισχύοντες στο ενωσιακό δίκαιο κανόνες 
ποινικών διαδικασιών, να αναφέρουν 
περιστατικά εικαζόμενης σοβαρής 
εγκληματικής φύσεως στις αρμόδιες αρχές 
επιβολής του νόμου. Κατά περίπτωση, και 
με την επιφύλαξη των κανόνων 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που ισχύουν για την Ευρωπόλ, 
είναι επιθυμητό ο συντονισμός μεταξύ των 
αρμόδιων αρχών και των αρχών επιβολής 
του νόμου των διαφόρων κρατών μελών να 
διευκολύνεται από το EC3 και από τον 
ENISA.

Or. en

Τροπολογία 124
Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Michal 
Šimečka, Olivier Chastel, Moritz Körner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(57) Όταν υπάρχει υπόνοια ότι ένα 
περιστατικό σχετίζεται με σοβαρές 
εγκληματικές δραστηριότητες δυνάμει 
ενωσιακής ή εθνικής νομοθεσίας, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να παροτρύνουν τις 
βασικές και τις σημαντικές οντότητες με 
βάση τους ισχύοντες στο ενωσιακό δίκαιο 
κανόνες ποινικών διαδικασιών, να 
αναφέρουν περιστατικά εικαζόμενης 
σοβαρής εγκληματικής φύσεως στις 
αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου. Κατά 
περίπτωση, και με την επιφύλαξη των 

(57) Όταν υπάρχει υπόνοια ότι ένα 
περιστατικό σχετίζεται με σοβαρές 
εγκληματικές δραστηριότητες δυνάμει 
ενωσιακής ή εθνικής νομοθεσίας, οι 
βασικές και οι σημαντικές οντότητες με 
βάση τους ισχύοντες στο ενωσιακό δίκαιο 
κανόνες ποινικών διαδικασιών, θα πρέπει 
να αναφέρουν περιστατικά εικαζόμενης 
σοβαρής εγκληματικής φύσεως στις 
αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου. Κατά 
περίπτωση, και με την επιφύλαξη των 
κανόνων προστασίας των δεδομένων 
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κανόνων προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που ισχύουν για 
την Ευρωπόλ, είναι επιθυμητό ο 
συντονισμός μεταξύ των αρμόδιων αρχών 
και των αρχών επιβολής του νόμου των 
διαφόρων κρατών μελών να διευκολύνεται 
από το EC3 και από τον ENISA.

προσωπικού χαρακτήρα που ισχύουν για 
την Ευρωπόλ, είναι επιθυμητό ο 
συντονισμός μεταξύ των αρμόδιων αρχών 
και των αρχών επιβολής του νόμου των 
διαφόρων κρατών μελών να διευκολύνεται 
από το EC3 και από τον ENISA.

Or. en

Τροπολογία 125
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 59

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(59) Η διατήρηση επακριβών και 
πλήρων βάσεων δεδομένων ονομάτων 
τομέα και δεδομένων καταχώρισης (τα 
λεγόμενα «δεδομένα WHOIS») και η 
παροχή νόμιμης πρόσβασης στα εν λόγω 
δεδομένα είναι ουσιαστικής σημασίας για 
τη διασφάλιση της ασφάλειας, της 
σταθερότητας και της ανθεκτικότητας 
του DNS, γεγονός που με τη σειρά του 
συμβάλλει σε υψηλό κοινό επίπεδο 
κυβερνοασφάλειας εντός της Ένωσης. 
Όταν η επεξεργασία περιλαμβάνει 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η εν 
λόγω επεξεργασία συμμορφώνεται με το 
δίκαιο της Ένωσης για την προστασία 
των δεδομένων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 126
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 60
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(60) Η διαθεσιμότητα των εν λόγω 
δεδομένων για τις δημόσιες αρχές και η 
έγκαιρη προσβασιμότητά τους από αυτές, 
συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων 
αρχών βάσει του ενωσιακού ή του 
εθνικού δικαίου για την πρόληψη, τη 
διερεύνηση ή τη δίωξη ποινικών 
αδικημάτων, των CERT, των CSIRT, και 
όσον αφορά τα δεδομένα των πελατών 
τους, σε παρόχους δικτύων και 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
και σε παρόχους τεχνολογιών και 
υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας που 
ενεργούν για λογαριασμό των εν λόγω 
πελατών, είναι ουσιαστικής σημασίας για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
κατάχρησης του συστήματος ονομάτων 
τομέα, ιδίως για την πρόληψη, τον 
εντοπισμό και την αντιμετώπιση 
περιστατικών κυβερνοασφάλειας. Η εν 
λόγω πρόσβαση θα πρέπει να 
συμμορφώνεται με τη νομοθεσία της 
Ένωσης για την προστασία των 
δεδομένων στον βαθμό που σχετίζεται με 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 127
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 61

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(61) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
διαθεσιμότητα ακριβών και πλήρων 
δεδομένων καταχώρισης ονομάτων 
τομέα, τα μητρώα TLD και οι οντότητες 
που παρέχουν υπηρεσίες καταχώρισης 
ονομάτων τομέα για τον TLD (οι 
αποκαλούμενοι καταχωρητές), θα πρέπει 
να συλλέγουν και να εγγυώνται την 

διαγράφεται
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ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των 
δεδομένων καταχώρισης ονομάτων 
τομέα. Ειδικότερα, τα μητρώα TLD και 
οι οντότητες που παρέχουν υπηρεσίες 
καταχώρισης ονομάτων τομέα για τον 
TLD θα πρέπει να θεσπίσουν πολιτικές 
και διαδικασίες για τη συλλογή και τη 
διατήρηση ακριβών και πλήρων 
δεδομένων καταχώρισης, καθώς και για 
την πρόληψη και διόρθωση ανακριβών 
δεδομένων καταχώρισης σύμφωνα με 
τους κανόνες της Ένωσης για την 
προστασία των δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 128
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 62

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(62) Τα μητρώα TLD και οι οντότητες 
που παρέχουν υπηρεσίες καταχώρισης 
ονομάτων τομέα για αυτά θα πρέπει να 
δημοσιοποιούν δεδομένα καταχώρισης 
ονομάτων τομέα που δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής των κανόνων της 
Ένωσης για την προστασία των 
δεδομένων, όπως δεδομένα που αφορούν 
νομικά πρόσωπα25. Τα μητρώα TLD και 
οι οντότητες που παρέχουν υπηρεσίες 
καταχώρισης ονομάτων τομέα για τον 
TLD θα πρέπει επίσης να καθιστούν 
δυνατή τη νόμιμη πρόσβαση από 
νόμιμους αιτούντες πρόσβαση σε 
συγκεκριμένα δεδομένα καταχώρισης 
ονομάτων τομέα που αφορούν φυσικά 
πρόσωπα, σύμφωνα με το δίκαιο της 
Ένωσης για την προστασία των 
δεδομένων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι τα μητρώα TLD και οι 
οντότητες που παρέχουν υπηρεσίες 
καταχώρισης ονομάτων τομέα για 

διαγράφεται
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λογαριασμό τους θα πρέπει να 
ανταποκρίνονται χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση σε αιτήματα νόμιμων 
αιτούντων πρόσβαση για τη 
γνωστοποίηση δεδομένων καταχώρισης 
ονομάτων τομέα. Τα μητρώα TLD και οι 
οντότητες που παρέχουν υπηρεσίες 
καταχώρισης ονομάτων τομέα για 
λογαριασμό τους θα πρέπει να θεσπίσουν 
πολιτικές και διαδικασίες για τη 
δημοσίευση και γνωστοποίηση 
δεδομένων καταχώρισης, 
συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών σε 
επίπεδο υπηρεσιών για την αντιμετώπιση 
αιτημάτων πρόσβασης από νόμιμους 
αιτούντες πρόσβαση. Η διαδικασία 
πρόσβασης μπορεί επίσης να 
περιλαμβάνει τη χρήση διεπαφής, πύλης 
ή άλλου τεχνικού εργαλείου για την 
παροχή αποτελεσματικού συστήματος 
υποβολής αιτημάτων για δεδομένα 
καταχώρισης και την πρόσβαση σε αυτά. 
Με σκοπό την προώθηση 
εναρμονισμένων πρακτικών σε ολόκληρη 
την εσωτερική αγορά, η Επιτροπή μπορεί 
να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με τις εν λόγω διαδικασίες, με 
την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας 
Δεδομένων.
_________________
25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ αιτιολογική σκέψη 
(14) βάσει της οποίας «ο παρών 
κανονισμός δεν καλύπτει την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
αφορούν νομικά πρόσωπα και ιδίως 
επιχειρήσεις συσταθείσες ως νομικά 
πρόσωπα, περιλαμβανομένων της 
επωνυμίας, του τύπου και των στοιχείων 
επικοινωνίας του νομικού προσώπου».

Or. en

Τροπολογία 129
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Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 63

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(63) Όλες οι βασικές και οι σημαντικές 
οντότητες δυνάμει της παρούσας οδηγίας 
θα πρέπει να υπάγονται στη δικαιοδοσία 
του κράτους μέλους στο οποίο παρέχουν 
τις υπηρεσίες τους. Εάν η οντότητα 
παρέχει υπηρεσίες σε περισσότερα του 
ενός κράτη μέλη, θα πρέπει να υπάγεται 
στη χωριστή και συντρέχουσα δικαιοδοσία 
καθενός από τα εν λόγω κράτη μέλη. Οι 
αρμόδιες αρχές των εν λόγω κρατών μελών 
θα πρέπει να συνεργάζονται, να παρέχουν 
αμοιβαία συνδρομή μεταξύ τους και, κατά 
περίπτωση, να εκτελούν κοινές εποπτικές 
δράσεις.

(63) Όλες οι βασικές και οι σημαντικές 
οντότητες δυνάμει της παρούσας οδηγίας 
θα πρέπει να υπάγονται στη δικαιοδοσία 
του κράτους μέλους στο οποίο παρέχουν 
τις υπηρεσίες τους. Εάν η οντότητα 
παρέχει υπηρεσίες σε περισσότερα του 
ενός κράτη μέλη, θα πρέπει να υπάγεται 
στη χωριστή και συντρέχουσα δικαιοδοσία 
καθενός από τα εν λόγω κράτη μέλη. Οι 
αρμόδιες αρχές των εν λόγω κρατών μελών 
θα πρέπει να συνεργάζονται, να παρέχουν 
αμοιβαία συνδρομή μεταξύ τους και, κατά 
περίπτωση, να εκτελούν κοινές εποπτικές 
δράσεις. Οι φορείς δημόσιας διοίκησης 
εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του κράτους 
μέλους στο οποίο προσδιορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 2α.

Or. en

Τροπολογία 130
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 65

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(65) Σε περιπτώσεις που πάροχος 
υπηρεσιών DNS, μητρώο ονομάτων TLD, 
πάροχος δικτύου διανομής περιεχομένου, 
πάροχος υπηρεσιών νεφοϋπολογιστικής, 
πάροχος υπηρεσιών κέντρου δεδομένων 
και πάροχος ψηφιακών υπηρεσιών ο 
οποίος δεν είναι εγκατεστημένος στην 
Ένωση προσφέρει υπηρεσίες εντός της 
Ένωσης, θα πρέπει να ορίσει εκπρόσωπο. 
Για να προσδιοριστεί κατά πόσον μια 
τέτοια οντότητα προσφέρει υπηρεσίες 

(65) Σε περιπτώσεις που μητρώο 
ονομάτων TLD, πάροχος δικτύου διανομής 
περιεχομένου, πάροχος υπηρεσιών 
νεφοϋπολογιστικής, πάροχος υπηρεσιών 
κέντρου δεδομένων και πάροχος ψηφιακών 
υπηρεσιών ο οποίος δεν είναι 
εγκατεστημένος στην Ένωση προσφέρει 
υπηρεσίες εντός της Ένωσης, θα πρέπει να 
ορίσει εκπρόσωπο. Για να προσδιοριστεί 
κατά πόσον μια τέτοια οντότητα προσφέρει 
υπηρεσίες εντός της Ένωσης, θα πρέπει να 
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εντός της Ένωσης, θα πρέπει να 
εξακριβώνεται αν είναι προφανές ότι η εν 
λόγω οντότητα σκοπεύει να προσφέρει 
υπηρεσίες σε πρόσωπα σε ένα η 
περισσότερα κράτη μέλη. Η 
προσβασιμότητα εντός της Ένωσης του 
ιστοτόπου της οντότητας ή μεσάζοντα ή 
διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
και άλλων στοιχείων επικοινωνίας, ή η 
χρήση γλώσσας που χρησιμοποιείται 
γενικά στην τρίτη χώρα όπου είναι 
εγκατεστημένος ο πάροχος ψηφιακών 
υπηρεσιών δεν αρκούν από μόνες τους για 
να εξακριβωθεί τέτοια πρόθεση. Ωστόσο, 
άλλοι παράγοντες όπως η χρήση γλώσσας 
ή νομίσματος που χρησιμοποιείται γενικά 
σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη με 
δυνατότητα παραγγελίας υπηρεσιών σε 
αυτή την άλλη γλώσσα ή οι αναφορές σε 
καταναλωτές ή χρήστες που βρίσκονται 
στην Ένωση μπορούν να καθιστούν 
προφανή την πρόθεση της οντότητας να 
προσφέρει υπηρεσίες εντός της Ένωσης. Ο 
εκπρόσωπος πρέπει να ενεργεί εξ ονόματος 
της οντότητας και οι αρμόδιες αρχές ή οι 
CSIRT θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα 
να έρχονται σε επαφή με αυτόν. Ο 
εκπρόσωπος θα πρέπει να ορίζεται ρητώς 
με γραπτή εντολή της οντότητας να ενεργεί 
για λογαριασμό του τελευταίου όσον 
αφορά τις υποχρεώσεις του που απορρέουν 
από την παρούσα οδηγία, 
συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς 
περιστατικών.

εξακριβώνεται αν είναι προφανές ότι η εν 
λόγω οντότητα σκοπεύει να προσφέρει 
υπηρεσίες σε πρόσωπα σε ένα η 
περισσότερα κράτη μέλη. Η 
προσβασιμότητα εντός της Ένωσης του 
ιστοτόπου της οντότητας ή μεσάζοντα ή 
διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
και άλλων στοιχείων επικοινωνίας, ή η 
χρήση γλώσσας που χρησιμοποιείται 
γενικά στην τρίτη χώρα όπου είναι 
εγκατεστημένος ο πάροχος ψηφιακών 
υπηρεσιών δεν αρκούν από μόνες τους για 
να εξακριβωθεί τέτοια πρόθεση. Ωστόσο, 
άλλοι παράγοντες όπως η χρήση γλώσσας 
ή νομίσματος που χρησιμοποιείται γενικά 
σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη με 
δυνατότητα παραγγελίας υπηρεσιών σε 
αυτή την άλλη γλώσσα ή οι αναφορές σε 
καταναλωτές ή χρήστες που βρίσκονται 
στην Ένωση μπορούν να καθιστούν 
προφανή την πρόθεση της οντότητας να 
προσφέρει υπηρεσίες εντός της Ένωσης. Ο 
εκπρόσωπος πρέπει να ενεργεί εξ ονόματος 
της οντότητας και οι αρμόδιες αρχές ή οι 
CSIRT θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα 
να έρχονται σε επαφή με αυτόν. Ο 
εκπρόσωπος θα πρέπει να ορίζεται ρητώς 
με γραπτή εντολή της οντότητας να ενεργεί 
για λογαριασμό του τελευταίου όσον 
αφορά τις υποχρεώσεις του που απορρέουν 
από την παρούσα οδηγία, 
συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς 
περιστατικών.

Or. en

Τροπολογία 131
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 69

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(69) Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, στον βαθμό που 
είναι απολύτως αναγκαία και αναλογική 
για τους σκοπούς της προστασίας της 
δικτυακής και πληροφοριακής ασφάλειας 
από οντότητες, δημόσιες αρχές, CERT, 
CSIRT και παρόχους τεχνολογιών και 
υπηρεσιών ασφάλειας, θα πρέπει να 
συνιστά έννομο συμφέρον του 
ενδιαφερόμενου υπευθύνου επεξεργασίας 
δεδομένων, όπως αναφέρεται στον 
κανονισμό (ΕΕ) 2016/679. Στο πλαίσιο 
αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνονται 
μέτρα σχετικά με την πρόληψη, τον 
εντοπισμό, την ανάλυση και την 
αντιμετώπιση περιστατικών, μέτρα για 
την ευαισθητοποίηση σχετικά με 
συγκεκριμένες κυβερνοαπειλές, την 
ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο της 
αποκατάστασης τρωτών σημείων και της 
συντονισμένης γνωστοποίησης, καθώς 
και την εθελούσια ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά με τα εν λόγω 
περιστατικά, και τις κυβερνοαπειλές και 
τα τρωτά σημεία, τους δείκτες 
συμβιβασμού, τις τακτικές, τις τεχνικές 
και τις διαδικασίες, τις ειδοποιήσεις 
επαγρύπνησης για την κυβερνοασφάλεια 
και τα εργαλεία διαμόρφωσης. Τα μέτρα 
αυτά μπορεί να απαιτούν την επεξεργασία 
των ακόλουθων τύπων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα: διευθύνσεις IP, 
ενιαίους εντοπιστές πόρων (URL), 
ονόματα τομέα και διευθύνσεις 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

διαγράφεται
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Τροπολογία 132
Maria Grapini

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 69

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(69) Η επεξεργασία δεδομένων (69) Η επεξεργασία δεδομένων 
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προσωπικού χαρακτήρα, στον βαθμό που 
είναι απολύτως αναγκαία και αναλογική 
για τους σκοπούς της προστασίας της 
δικτυακής και πληροφοριακής ασφάλειας 
από οντότητες, δημόσιες αρχές, CERT, 
CSIRT και παρόχους τεχνολογιών και 
υπηρεσιών ασφάλειας, θα πρέπει να 
συνιστά έννομο συμφέρον του 
ενδιαφερόμενου υπευθύνου επεξεργασίας 
δεδομένων, όπως αναφέρεται στον 
κανονισμό (ΕΕ) 2016/679. Στο πλαίσιο 
αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνονται μέτρα 
σχετικά με την πρόληψη, τον εντοπισμό, 
την ανάλυση και την αντιμετώπιση 
περιστατικών, μέτρα για την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με 
συγκεκριμένες κυβερνοαπειλές, την 
ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο της 
αποκατάστασης τρωτών σημείων και της 
συντονισμένης γνωστοποίησης, καθώς και 
την εθελούσια ανταλλαγή πληροφοριών 
σχετικά με τα εν λόγω περιστατικά, και τις 
κυβερνοαπειλές και τα τρωτά σημεία, τους 
δείκτες συμβιβασμού, τις τακτικές, τις 
τεχνικές και τις διαδικασίες, τις 
ειδοποιήσεις επαγρύπνησης για την 
κυβερνοασφάλεια και τα εργαλεία 
διαμόρφωσης. Τα μέτρα αυτά μπορεί να 
απαιτούν την επεξεργασία των ακόλουθων 
τύπων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: 
διευθύνσεις IP, ενιαίους εντοπιστές πόρων 
(URL), ονόματα τομέα και διευθύνσεις 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

προσωπικού χαρακτήρα, στον βαθμό που 
είναι απολύτως αναγκαία και αναλογική 
για τους σκοπούς της προστασίας της 
δικτυακής και πληροφοριακής ασφάλειας 
από οντότητες, δημόσιες αρχές, CERT, 
CSIRT και παρόχους τεχνολογιών και 
υπηρεσιών ασφάλειας, θα πρέπει να 
συνιστά έννομο συμφέρον του 
ενδιαφερόμενου υπευθύνου επεξεργασίας 
δεδομένων, όπως αναφέρεται στον 
κανονισμό (ΕΕ) 2016/679. Στο πλαίσιο 
αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνονται μέτρα 
σχετικά με την πρόληψη, τον εντοπισμό, 
την ανάλυση και την αντιμετώπιση 
περιστατικών, μέτρα για την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με 
συγκεκριμένες κυβερνοαπειλές, την 
ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο της 
αποκατάστασης τρωτών σημείων και της 
συντονισμένης γνωστοποίησης, καθώς και 
την εθελούσια ανταλλαγή πληροφοριών 
σχετικά με τα εν λόγω περιστατικά, και τις 
κυβερνοαπειλές και τα τρωτά σημεία, τους 
δείκτες συμβιβασμού, τις τακτικές, τις 
τεχνικές και τις διαδικασίες, τις 
ειδοποιήσεις επαγρύπνησης για την 
κυβερνοασφάλεια και τα εργαλεία 
διαμόρφωσης. Σε πολλές περιπτώσεις, τα 
προσωπικά δεδομένα παραβιάζονται στο 
πλαίσιο κυβερνοπεριστατικών: συνεπώς, 
οι αρμόδιες αρχές και οι αρχές 
προστασίας δεδομένων των κρατών 
μελών της ΕΕ θα πρέπει να 
συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν 
πληροφορίες πάνω σε όλα τα συναφή 
ζητήματα ώστε να αντιμετωπίζουν κάθε 
παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Τα 
μέτρα αυτά μπορεί να απαιτούν την 
επεξεργασία των ακόλουθων τύπων 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: 
διευθύνσεις IP, ενιαίους εντοπιστές πόρων 
(URL), ονόματα τομέα και διευθύνσεις 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Or. ro

Τροπολογία 133
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Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 70

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(70) Προκειμένου να ενισχυθούν οι 
εποπτικές εξουσίες και δράσεις που 
συμβάλλουν στη διασφάλιση της 
αποτελεσματικής συμμόρφωσης, η 
παρούσα οδηγία θα πρέπει να προβλέπει 
έναν ελάχιστο κατάλογο εποπτικών 
δράσεων και μέσων με τα οποία οι 
αρμόδιες αρχές μπορούν να εποπτεύουν 
βασικές και σημαντικές οντότητες. 
Επιπλέον, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
καθιερώσει μια διαφοροποίηση του 
εποπτικού καθεστώτος μεταξύ βασικών 
και σημαντικών οντοτήτων, με σκοπό την 
εξασφάλιση δίκαιης ισορροπίας των 
υποχρεώσεων τόσο για τις οντότητες όσο 
και για τις αρμόδιες αρχές. Ως εκ τούτου, 
οι βασικές οντότητες θα πρέπει να 
υπόκεινται σε πλήρες καθεστώς εποπτείας 
(εκ των προτέρων και εκ των υστέρων), 
ενώ οι σημαντικές οντότητες θα πρέπει να 
υπόκεινται σε απλοποιημένο, μόνο εκ των 
υστέρων, εποπτικό καθεστώς. Για την 
τελευταία περίπτωση, αυτό σημαίνει ότι οι 
σημαντικές οντότητες δεν θα πρέπει να 
τεκμηριώνουν συστηματικά τη 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις διαχείρισης 
κινδύνων κυβερνοασφάλειας, ενώ οι 
αρμόδιες αρχές θα πρέπει να εφαρμόζουν 
μια εκ των υστέρων προσέγγιση 
αντίδρασης όσον αφορά την εποπτεία και, 
ως εκ τούτου, να μην έχουν γενική 
υποχρέωση εποπτείας των εν λόγω 
οντοτήτων.

(70) Προκειμένου να ενισχυθούν οι 
εποπτικές εξουσίες και δράσεις που 
συμβάλλουν στη διασφάλιση της 
αποτελεσματικής συμμόρφωσης, η 
παρούσα οδηγία θα πρέπει να προβλέπει 
έναν ελάχιστο κατάλογο εποπτικών 
δράσεων και μέσων με τα οποία οι 
αρμόδιες αρχές μπορούν να εποπτεύουν 
βασικές και σημαντικές οντότητες. 
Επιπλέον, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
καθιερώσει μια διαφοροποίηση του 
εποπτικού καθεστώτος μεταξύ βασικών 
και σημαντικών οντοτήτων, με σκοπό την 
εξασφάλιση δίκαιης ισορροπίας των 
υποχρεώσεων τόσο για τις οντότητες όσο 
και για τις αρμόδιες αρχές. Ως εκ τούτου, 
οι βασικές οντότητες θα πρέπει να 
υπόκεινται σε πλήρες καθεστώς εποπτείας 
(εκ των προτέρων και εκ των υστέρων), 
ενώ οι σημαντικές οντότητες θα πρέπει να 
υπόκεινται σε απλοποιημένο, μόνο εκ των 
υστέρων, εποπτικό καθεστώς. Για την 
τελευταία περίπτωση, αυτό σημαίνει ότι οι 
σημαντικές οντότητες δεν θα πρέπει να 
τεκμηριώνουν συστηματικά τη 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις διαχείρισης 
κινδύνων κυβερνοασφάλειας, ενώ οι 
αρμόδιες αρχές θα πρέπει να εφαρμόζουν 
μια εκ των υστέρων προσέγγιση 
αντίδρασης όσον αφορά την εποπτεία και, 
ως εκ τούτου, να μην έχουν γενική 
υποχρέωση εποπτείας των εν λόγω 
οντοτήτων. Όσον αφορά τους φορείς 
δημόσιας διοίκησης, οι εποπτικές 
εξουσίες θα πρέπει να εκτελούνται 
σύμφωνα με τα εθνικά πλαίσια και θα 
πρέπει να εναπόκειται στη διακριτική 
ευχέρεια των κρατών μελών να 
επιβάλλουν κατάλληλα μέτρα εποπτείας 
και επιβολής.

Or. en
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Τροπολογία 134
Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Michal 
Šimečka, Moritz Körner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 78 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(78α) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει 
να υποστηρίξει τα κράτη μέλη να 
σχεδιάσουν εκπαιδευτικά προγράμματα 
για την κυβερνοασφάλεια, ώστε τα μέλη 
του διοικητικού οργάνου των οντοτήτων 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας να έχουν τη 
δυνατότητα να δέχονται ή να 
προσλαμβάνουν ειδικούς και τεχνικούς 
κυβερνοασφάλειας προκειμένου να 
συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από την παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 135
Maria Grapini

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 79

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(79) Θα πρέπει να θεσπιστεί μηχανισμός 
αξιολόγησης από ομοτίμους, ο οποίος θα 
επιτρέπει την αξιολόγηση, από 
εμπειρογνώμονες που ορίζονται από τα 
κράτη μέλη, της εφαρμογής των πολιτικών 
κυβερνοασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου 
του επιπέδου των ικανοτήτων και των 
διαθέσιμων πόρων των κρατών μελών.

(79) Θα πρέπει να θεσπιστεί μηχανισμός 
αξιολόγησης από ομοτίμους, ο οποίος θα 
επιτρέπει την αξιολόγηση, από 
εμπειρογνώμονες που ορίζονται από τα 
κράτη μέλη, της εφαρμογής των πολιτικών 
κυβερνοασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου 
του επιπέδου των ικανοτήτων και των 
διαθέσιμων πόρων των κρατών μελών. Η 
ΕΕ οφείλει να διασφαλίσει τη 
συντονισμένη αντιμετώπιση σε 
κυβερνοπεριστατικά και κρίσεις μεγάλης 
κλίμακας και, επίσης, να συνεισφέρει 
στην καλύτερη ανάκαμψη ύστερα από 
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τέτοιες κυβερνοεπιθέσεις. 

Or. ro

Τροπολογία 136
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 82 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(82α) Η παρούσα οδηγία δεν 
εφαρμόζεται στα όργανα της Ένωσης, 
ωστόσο, τα όργανα της Ένωσης θα 
μπορούσαν να θεωρηθούν βασικές ή 
σημαντικές οντότητες βάσει της 
παρούσας οδηγίας. Έως [6 μήνες μετά 
την έναρξη ισχύος], η Επιτροπή θα 
πρέπει να αξιολογήσει την ανάγκη 
εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας στα όργανα της Ένωσης και να 
υποβάλει, κατά περίπτωση, νομοθετικές 
προτάσεις για τον σκοπό αυτό.

Or. en

Τροπολογία 137
Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) καθορίζει τις υποχρεώσεις 
διαχείρισης κινδύνου και αναφοράς 
περιστατικών στον τομέα της 
κυβερνοασφάλειας για οντότητα είδους 
που αναφέρεται ως βασική οντότητα στο 
παράρτημα Ι και ως σημαντική οντότητα 
στο παράρτημα ΙΙ·

β) καθορίζει τις υποχρεώσεις 
διαχείρισης κινδύνου και αναφοράς 
περιστατικών στον τομέα της 
κυβερνοασφάλειας για οντότητα είδους 
που αναφέρεται ως βασική οντότητα στο 
παράρτημα Ι, ως σημαντική οντότητα στο 
παράρτημα ΙΙ και ως φορέας δημόσιας 
διοίκησης·

Or. en
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Τροπολογία 138
Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Michal 
Šimečka, Moritz Körner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1α
Προστασία και επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα
1. Οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στα κράτη μέλη 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την οδηγία 
2002/58/ΕΚ. Οποιαδήποτε επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
την Επιτροπή και τον ENISA σύμφωνα 
με την παρούσα οδηγία πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 2018/1725.

Or. en

Τροπολογία 139
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
δημόσια ή ιδιωτική οντότητα είδους 
αναφερόμενου ως βασική οντότητα στο 
παράρτημα Ι και ως σημαντική οντότητα 
στο παράρτημα ΙΙ. Η παρούσα οδηγία δεν 
εφαρμόζεται σε οντότητες που 
χαρακτηρίζονται ως πολύ μικρές και 
μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της 
σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.28

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
δημόσια ή ιδιωτική οντότητα είδους 
αναφερόμενου ως βασική οντότητα στο 
παράρτημα Ι και ως σημαντική οντότητα 
στο παράρτημα ΙΙ. Η παρούσα οδηγία δεν 
εφαρμόζεται σε οντότητες που 
χαρακτηρίζονται ως πολύ μικρές και 
μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της 
σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής28 
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ούτε σε μη εμπορικού χαρακτήρα, 
δωρεάν έργα και έργα ανοιχτού κώδικα. 
Το άρθρο 3 παράγραφος 4 του 
παραρτήματος στη σύσταση 
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής δεν ισχύει. 

_________________ _________________
28 Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, 
της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον 
ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 
των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 
20.5.2003, σ. 36).

28 Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, 
της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον 
ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 
των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 
20.5.2003, σ. 36).

Or. en

Τροπολογία 140
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
δημόσια ή ιδιωτική οντότητα είδους 
αναφερόμενου ως βασική οντότητα στο 
παράρτημα Ι και ως σημαντική οντότητα 
στο παράρτημα ΙΙ. Η παρούσα οδηγία δεν 
εφαρμόζεται σε οντότητες που 
χαρακτηρίζονται ως πολύ μικρές και 
μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της 
σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.28

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
δημόσια ή ιδιωτική οντότητα είδους 
αναφερόμενου ως βασική οντότητα στο 
παράρτημα Ι και ως σημαντική οντότητα 
στο παράρτημα ΙΙ. Η παρούσα οδηγία δεν 
εφαρμόζεται σε οντότητες που 
χαρακτηρίζονται ως πολύ μικρές 
επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.28

_________________ _________________
28 Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, 
της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον 
ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 
των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 
20.5.2003, σ. 36).

28 Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, 
της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον 
ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 
των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 
20.5.2003, σ. 36).

Or. en

Τροπολογία 141
Patryk Jaki
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται 
επίσης σε φορείς δημόσιας διοίκησης που 
προσδιορίζονται από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 2α, με την 
επιφύλαξη της παραγράφου 1β.

Or. en

Τροπολογία 142
Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Η παρούσα οδηγία δεν 
εφαρμόζεται σε φορείς δημόσιας 
διοίκησης που ασκούν δραστηριότητες 
στους τομείς της δημόσιας ασφάλειας, 
της άμυνας ή της εθνικής ασφάλειας.

Or. en

Τροπολογία 143
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) μητρώα ονομάτων τομέα 
ανωτάτου επιπέδου και παρόχου 
υπηρεσιών του συστήματος ονομάτων 
τομέα (DNS) που αναφέρονται στο 
παράρτημα I σημείο 8·

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Μια καθολική τομεακή προσέγγιση δεν είναι συμβατή με το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας.

Τροπολογία 144
Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η οντότητα είναι φορέας δημόσιας 
διοίκησης όπως ορίζεται στο άρθρο 4 
σημείο 23·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 145
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η οντότητα είναι ο μοναδικός 
πάροχος υπηρεσίας σε κράτος μέλος·

γ) η οντότητα είναι ο μοναδικός 
πάροχος υπηρεσίας σε κράτος μέλος ή 
περιφέρεια·

Or. en

Τροπολογία 146
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η ενδεχόμενη διατάραξη της 
υπηρεσίας που παρέχει η οντότητα θα 

δ) η διατάραξη της υπηρεσίας που 
παρέχει η οντότητα θα μπορούσε να έχει 
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μπορούσε να έχει επιπτώσεις στη δημόσια 
ασφάλεια, στη δημόσια προστασία ή στη 
δημόσια υγεία·

επιπτώσεις στη δημόσια ασφάλεια, στη 
δημόσια προστασία ή στη δημόσια υγεία·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο κείμενο προβλέπονται κριτήρια αξιολόγησης, συνεπώς ο κανόνας θα ισχύει σε περίπτωση 
που μια διατάραξη θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις. Με την αλλαγή καταργείται η επιβολή 
διπλής προϋπόθεσης.

Τροπολογία 147
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ενδεχόμενη διατάραξη της 
υπηρεσίας που παρέχεται από την 
οντότητα θα μπορούσε να προκαλέσει 
συστημικούς κινδύνους, ιδίως για τους 
τομείς στους οποίους η διαταραχή αυτή θα 
μπορούσε να έχει διασυνοριακό αντίκτυπο·

ε) διατάραξη της υπηρεσίας που 
παρέχεται από την οντότητα θα μπορούσε 
να προκαλέσει συστημικούς κινδύνους, 
ιδίως για τους τομείς στους οποίους η 
διαταραχή αυτή θα μπορούσε να έχει 
διασυνοριακό αντίκτυπο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο κείμενο προβλέπονται κριτήρια αξιολόγησης, συνεπώς ο κανόνας θα ισχύει σε περίπτωση 
που μια διατάραξη θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις. Με την αλλαγή καταργείται η επιβολή 
διπλής προϋπόθεσης.

Τροπολογία 148
Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν κατάλογο των 
οντοτήτων που προσδιορίζονται σύμφωνα 

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν κατάλογο των 
οντοτήτων που προσδιορίζονται σύμφωνα 
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με τα στοιχεία β) έως στ) και τον 
υποβάλλουν στην Επιτροπή έως τις [6 
μήνες μετά την προθεσμία μεταφοράς στο 
εθνικό δίκαιο]. Σε τακτική βάση και 
τουλάχιστον ανά διετία, τα κράτη μέλη 
επανεξετάζουν και, εφόσον απαιτείται, 
επικαιροποιούν τον κατάλογο.

με τα στοιχεία β) έως ε) και τον 
υποβάλλουν στην Επιτροπή έως τις [6 
μήνες μετά την προθεσμία μεταφοράς στο 
εθνικό δίκαιο]. Σε τακτική βάση και 
τουλάχιστον ανά διετία, τα κράτη μέλη 
επανεξετάζουν και, εφόσον απαιτείται, 
επικαιροποιούν τον κατάλογο.

Or. en

Τροπολογία 149
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με 
την επιφύλαξη της οδηγίας 2008/114/ΕΚ 
του Συμβουλίου30 και των οδηγιών 
2011/93/ΕΕ31 και 2013/40/ΕΕ32 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

4. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με 
την επιφύλαξη της οδηγίας 2013/40/ΕΕ32 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

_________________ _________________
30 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 (ΕΕ L 345 της 23.12.2008, σ. 75).
31 Οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την 
καταπολέμηση της σεξουαλικής 
κακοποίησης και της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής 
πορνογραφίας και την αντικατάσταση 
της απόφασης-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 335 της 17.12.2011, σ. 
1).
32 Οδηγία 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Αυγούστου 2013, για τις επιθέσεις 

32 Οδηγία 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Αυγούστου 2013, για τις επιθέσεις 
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κατά συστημάτων πληροφοριών και την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 
2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 218 
της 14.8.2013, σ. 8).

κατά συστημάτων πληροφοριών και την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 
2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 218 
της 14.8.2013, σ. 8).

Or. en

Τροπολογία 150
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται 
με την επιφύλαξη της ενωσιακής 
νομοθεσίας για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
ιδίως του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, της 
οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 και της οδηγίας 
2002/58/ΕΚ. Όταν η εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας απαιτεί την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, η επεξεργασία αυτή 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εν 
λόγω πράξεις.

Or. en

Τροπολογία 151
Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Με την επιφύλαξη του άρθρου 346 
της ΣΛΕΕ, πληροφορίες που είναι 
εμπιστευτικές σύμφωνα με ενωσιακούς και 
εθνικούς κανόνες, όπως κανόνες περί 
επιχειρηματικού απορρήτου, 
ανταλλάσσονται με την Επιτροπή και 
άλλες αρμόδιες αρχές μόνον εφόσον η 

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

ανταλλαγή αυτή είναι αναγκαία για την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Οι 
ανταλλασσόμενες πληροφορίες 
περιορίζονται σε ό,τι είναι συναφές και 
αναλογικό προς τον σκοπό της ανταλλαγής 
αυτής. Η ανταλλαγή πληροφοριών 
διαφυλάσσει το απόρρητο αυτών των 
πληροφοριών και προστατεύει τα 
συμφέροντα ασφάλειας και τα εμπορικά 
συμφέροντα των βασικών ή σημαντικών 
οντοτήτων ή φορέων δημόσιας διοίκησης.

Or. en

Τροπολογία 152
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Με την επιφύλαξη του άρθρου 346 
της ΣΛΕΕ, πληροφορίες που είναι 
εμπιστευτικές σύμφωνα με ενωσιακούς και 
εθνικούς κανόνες, όπως κανόνες περί 
επιχειρηματικού απορρήτου, 
ανταλλάσσονται με την Επιτροπή και 
άλλες αρμόδιες αρχές μόνον εφόσον η 
ανταλλαγή αυτή είναι αναγκαία για την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Οι 
ανταλλασσόμενες πληροφορίες 
περιορίζονται σε ό,τι είναι αναγκαίο προς 
τον σκοπό της ανταλλαγής αυτής. Η 
ανταλλαγή πληροφοριών διαφυλάσσει το 
απόρρητο αυτών των πληροφοριών και 
προστατεύει τα συμφέροντα ασφάλειας 
των βασικών ή σημαντικών οντοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 153
Maria Grapini
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Όσον αφορά την επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι 
βασικές και σημαντικές οντότητες καθώς 
και οι αρμόδιες αρχές, οι CERT και οι 
CSIRT επεξεργάζονται δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, στον βαθμό που 
είναι απολύτως αναγκαίο και αναλογικό, 
για τους σκοπούς της προστασίας της 
δικτυακής και πληροφοριακής 
ασφάλειας, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις 
που ορίζονται στην παρούσα οδηγία. 
Όταν η επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα απαιτείται για 
τους σκοπούς της κυβερνοασφάλειας και 
της δικτυακής και πληροφοριακής 
ασφάλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις στο 
άρθρο 18 και στο άρθρο 20 της οδηγίας, 
συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων 
στο άρθρο 23, η επεξεργασία θεωρείται 
αναγκαία για τη συμμόρφωση με νομική 
υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση της νομικής βάσης δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, για την επεξεργασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπου υπάρχει υποχρέωση συμμόρφωσης με τις 
απαιτήσεις των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 154
Maria Grapini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β. Όσον αφορά την επεξεργασία 
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δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
βασικές οντότητες που παρέχουν 
υπηρεσίες δημόσιων δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή 
διαθέσιμων στο κοινό ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών που αναφέρονται στο 
παράρτημα Ι σημείο 8 και στο άρθρο 2 
παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i), 
αυτού του είδους η επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
απαιτείται για τους σκοπούς της 
εγγύησης της δικτυακής και 
πληροφοριακής ασφάλειας πρέπει να 
συνάδει με τις διατάξεις της οδηγίας 
2002/58/ΕΚ.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση της νομικής βάσης δυνάμει της οδηγίας 2002/58/ΕΚ (οδηγία για την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από οντότητες που παρέχουν υπηρεσίες δημόσιων δικτύων επικοινωνιών ή 
διαθέσιμων στο κοινό ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 155
Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Fabienne Keller

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2021, 
η Επιτροπή θα δημοσιεύσει νομοθετική 
πρόταση για τη συμπερίληψη θεσμικών 
και λοιπών οργάνων, και οργανισμών της 
Ένωσης στο συνολικό πλαίσιο 
κυβερνοασφάλειας σε επίπεδο ΕΕ, με 
σκοπό την επίτευξη ενιαίου επιπέδου 
προστασίας μέσω συνεκτικών και 
ομοιογενών κανόνων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Γνωμοδότηση του ΕΕΠΔ

Τροπολογία 156
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
πλήρη συμμόρφωση με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και 
δεν τροποποιεί τις διατάξεις του, ούτε 
προσθέτει νέες διατάξεις.

Or. en

Τροπολογία 157
Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2α
Προσδιορισμός φορέων δημόσιας 

διοίκησης
1. Έως τις [ημερομηνία] τα κράτη μέλη 
μπορούν να προσδιορίσουν φορείς 
δημόσιας διοίκησης που είναι 
εγκατεστημένοι στην επικράτειά τους.
2. Τα κριτήρια για τον σταδιακό 
προσδιορισμό φορέων δημόσιας 
διοίκησης είναι τα εξής:



PE695.133v01-00 60/110 AM\1235509EL.docx

EL

α) έχει συσταθεί με σκοπό την κάλυψη 
αναγκών γενικού συμφέροντος και δεν 
έχει βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα·
β) χρηματοδοτείται κατά το μεγαλύτερο 
μέρος από το κράτος, περιφερειακές 
αρχές ή άλλους οργανισμούς δημοσίου 
δικαίου· ή η διαχείρισή του υπόκειται 
στην εποπτεία των εν λόγω αρχών ή των 
εν λόγω οργανισμών· ή περισσότερο από 
το ήμισυ των μελών του διοικητικού, του 
διευθυντικού ή του εποπτικού συμβουλίου 
του διορίζεται από το κράτος, τις 
περιφερειακές αρχές ή άλλους 
οργανισμούς δημοσίου δικαίου·
γ) έχει την εξουσία να εκδίδει διοικητικές 
ή κανονιστικές αποφάσεις που 
απευθύνονται σε φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και επηρεάζουν τα δικαιώματά 
τους στη διασυνοριακή κυκλοφορία 
προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών ή 
κεφαλαίων.
3. Οι φορείς δημόσιας διοίκησης που 
προσδιορίζονται σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο επανεξετάζονται και, κατά 
περίπτωση, επικαιροποιούνται από τα 
κράτη μέλη όταν είναι απαραίτητο.
4. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή σχετικά με το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας προσδιορισμού φορέων 
δημόσιας διοίκησης σύμφωνα με το 
παρόν άρθρο.

Or. en

Τροπολογία 158
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9) «εκπρόσωπος»: κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην 

9) «εκπρόσωπος»: κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην 
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Ένωση που έχει οριστεί ρητά για να 
ενεργεί για λογαριασμό i) παρόχου 
υπηρεσιών DNS, μητρώου ονομάτων 
τομέα ανωτάτου επιπέδου (TLD), 
παρόχου υπηρεσιών νεφοϋπολογιστικής, 
παρόχου υπηρεσιών κέντρου δεδομένων, 
παρόχου δικτύου διανομής περιεχομένου 
όπως αναφέρεται στο παράρτημα Ι σημείο 
8 ή ii) των οντοτήτων που αναφέρονται 
στο παράρτημα II σημείο 6 οι οποίες δεν 
είναι εγκατεστημένες στην Ένωση, στο 
οποίο μπορούν να απευθύνονται οι εθνικές 
αρμόδιες αρχές ή τα CSIRT αντί για την 
οντότητα όσον αφορά τις υποχρεώσεις της 
εν λόγω οντότητας δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας·

Ένωση που έχει οριστεί ρητά για να 
ενεργεί για λογαριασμό i) παρόχου 
υπηρεσιών νεφοϋπολογιστικής, παρόχου 
υπηρεσιών κέντρου δεδομένων, παρόχου 
δικτύου διανομής περιεχομένου όπως 
αναφέρεται στο παράρτημα Ι σημείο 8 ή ii) 
των οντοτήτων που αναφέρονται στο 
παράρτημα II σημείο 6 οι οποίες δεν είναι 
εγκατεστημένες στην Ένωση, στο οποίο 
μπορούν να απευθύνονται οι εθνικές 
αρμόδιες αρχές ή τα CSIRT αντί για την 
οντότητα όσον αφορά τις υποχρεώσεις της 
εν λόγω οντότητας δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας·

Or. en

Τροπολογία 159
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12) «σημείο ανταλλαγής κίνησης 
διαδικτύου (Internet Exchange Point — 
IXP)»: δικτυακή υποδομή που επιτρέπει 
τη διασύνδεση περισσότερων από δύο 
ανεξάρτητων δικτύων (αυτόνομων 
συστημάτων), κυρίως με σκοπό τη 
διευκόλυνση της ανταλλαγής κίνησης 
διαδικτύου και η οποία διασυνδέει μόνον 
αυτόνομα συστήματα· το IXP δεν απαιτεί 
η κίνηση διαδικτύου που διέρχεται 
μεταξύ οποιουδήποτε ζεύγους 
συμμετεχόντων αυτόνομων συστημάτων 
να διέλθει από τρίτο αυτόνομο σύστημα 
ούτε την τροποποιεί ούτε παρεμβαίνει με 
άλλον τρόπο σε αυτήν·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 160
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14) «πάροχος υπηρεσιών DNS»: 
οντότητα που παρέχει υπηρεσίες 
αναδρομικής ή αυθεντικής επίλυσης 
ονομάτων τομέα σε τελικούς χρήστες του 
διαδικτύου και σε άλλους παρόχους 
υπηρεσιών DNS·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 161
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

15) «μητρώο ονομάτων τομέα 
ανωτάτου επιπέδου»: οντότητα στην 
οποία έχει ανατεθεί συγκεκριμένος 
τομέας ανωτάτου επιπέδου (TLD) και η 
οποία είναι υπεύθυνη για τη διοίκηση του 
TLD, συμπεριλαμβανομένης της 
καταχώρισης ονομάτων τομέα στον TLD 
και της τεχνικής λειτουργίας του, στην 
οποία περιλαμβάνεται η λειτουργία των 
εξυπηρετητών ονομάτων του, η 
συντήρηση των βάσεων δεδομένων του 
και η κατανομή των αρχείων ζώνης TLD 
μεταξύ των εξυπηρετητών ονομάτων·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση του κειμένου με τις αλλαγές στο πεδίο εφαρμογής. Το γεγονός ότι υπάρχει 
ανάγκη ορισμού του συγκεκριμένου όρου καταδεικνύει την ανάγκη για τομεακή νομοθεσία.
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Τροπολογία 162
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

22) «πλατφόρμα υπηρεσιών 
κοινωνικής δικτύωσης»: πλατφόρμα που 
επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να 
συνδέονται, να ανταλλάσσουν, να 
ανακαλύπτουν και να επικοινωνούν 
μεταξύ τους μέσω πολλαπλών συσκευών, 
και ιδίως μέσω συνομιλιών, αναρτήσεων, 
βίντεο και συστάσεων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 163
Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 23 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

23) «φορέας δημόσιας διοίκησης»: 
οντότητα κράτους μέλους που πληροί τα 
ακόλουθα κριτήρια:

23) «φορέας δημόσιας διοίκησης»: 
οντότητα κράτους μέλους που έχει 
προσδιοριστεί από το κράτος μέλος 
σύμφωνα με το άρθρο 2α.

Or. en

Τροπολογία 164
Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 23 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έχει συσταθεί με σκοπό την 
κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος 

διαγράφεται
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και δεν έχει βιομηχανικό ή εμπορικό 
χαρακτήρα·

Or. en

Τροπολογία 165
Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 23 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) έχει νομική προσωπικότητα· διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 166
Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 23 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) χρηματοδοτείται κατά το 
μεγαλύτερο μέρος από το κράτος, 
περιφερειακές αρχές ή άλλους 
οργανισμούς δημοσίου δικαίου· ή η 
διαχείρισή του υπόκειται στην εποπτεία 
των εν λόγω αρχών ή των εν λόγω 
οργανισμών· ή περισσότερο από το ήμισυ 
των μελών του διοικητικού, του 
διευθυντικού ή του εποπτικού συμβουλίου 
του διορίζεται από το κράτος, τις 
περιφερειακές αρχές ή άλλους 
οργανισμούς δημοσίου δικαίου·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 167
Patryk Jaki
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 23 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) έχει την εξουσία να εκδίδει 
διοικητικές ή κανονιστικές αποφάσεις 
που απευθύνονται σε φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και επηρεάζουν τα δικαιώματά 
τους στη διασυνοριακή κυκλοφορία 
προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών ή 
κεφαλαίων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 168
Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 23 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εξαιρούνται οι φορείς δημόσιας 
διοίκησης που εκτελούν δραστηριότητες 
στους τομείς της δημόσιας ασφάλειας, 
της επιβολής του νόμου, της άμυνας ή 
της εθνικής ασφάλειας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 169
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) εκτίμηση του γενικού επιπέδου 
ευαισθητοποίησης σχετικά με την 
κυβερνοασφάλεια των πολιτών καθώς και 
του γενικού επιπέδου ασφάλειας των 
συνδεδεμένων με τους καταναλωτές 
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συσκευών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ασφάλεια εξαρτάται επίσης από την ευαισθητοποίηση των χρηστών, όπως και το επίπεδο 
ασφάλειας των συνδεδεμένων με τους καταναλωτές συσκευών. Οι συνδεδεμένες με τους 
καταναλωτές συσκευές μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο επιθέσεων DDoS και, συνεπώς, το 
επίπεδο προετοιμασίας των πολιτών και των συσκευών που διατίθενται συνήθως στην αγορά 
αποτελεί σημαντικό δείκτη κινδύνου. Η αναφορά συνδέεται με το άρθρο 5 παράγραφος 2 
στοιχείο ε) που απαιτεί μέτρα αύξησης της ευαισθητοποίησης.

Τροπολογία 170
Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) πολιτική σχετικά με την 
κυβερνοασφάλεια στην αλυσίδα 
εφοδιασμού προϊόντων και υπηρεσιών 
ΤΠΕ που χρησιμοποιούνται από βασικές 
και σημαντικές οντότητες για την παροχή 
των υπηρεσιών τους·

α) πολιτική σχετικά με την 
κυβερνοασφάλεια στην αλυσίδα 
εφοδιασμού προϊόντων και υπηρεσιών 
ΤΠΕ που χρησιμοποιούνται από βασικές 
και σημαντικές οντότητες και φορείς 
δημόσιας διοίκησης για την παροχή των 
υπηρεσιών τους·

Or. en

Τροπολογία 171
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με 
τη συμπερίληψη και τον προσδιορισμό 
απαιτήσεων σχετικών με την 
κυβερνοασφάλεια όσον αφορά προϊόντα 
και υπηρεσίες ΤΠΕ στις δημόσιες 

β) κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με 
τη συμπερίληψη και τον προσδιορισμό 
απαιτήσεων σχετικών με την 
κυβερνοασφάλεια όσον αφορά προϊόντα 
και υπηρεσίες ΤΠΕ στις δημόσιες 
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συμβάσεις· συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ 
άλλων απαιτήσεων κρυπτογράφησης και 
προώθησης της χρήσης προϊόντων 
κυβερνοασφάλειας ανοικτής πηγής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Εισάγεται ένα ορισμένο επίπεδο καθοδήγησης, με παράλληλη παροχή ευελιξίας στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 172
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) πολιτική που συνδέεται με τη 
διατήρηση της χρήσης ανοιχτών 
δεδομένων και δεδομένων ανοικτής 
πηγής στο πλαίσιο της ασφάλειας μέσω 
διαφάνειας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την υποστήριξη ενός τοπίου μετριασμού των διαφόρων απειλών.

Τροπολογία 173
Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) πολιτική που προωθεί το 
απόρρητο και την ασφάλεια των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των 
χρηστών επιγραμμικών υπηρεσιών·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η κυβερνοασφάλεια δεν αφορά μόνο τη διασφάλιση της λειτουργικότητας του δικτύου, αλλά και 
την προστασία των χρηστών του δικτύου.

Τροπολογία 174
Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Michal 
Šimečka, Olivier Chastel, Moritz Körner

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) πολιτική για την εκπαίδευση για 
την ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης 
στην κυβερνοασφάλεια για την παροχή 
ειδικών και τεχνικών στις οντότητες·

Or. en

Τροπολογία 175
Maria Grapini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) πολιτική για τη στήριξη των 
πανεπιστημιακών και ερευνητικών 
ιδρυμάτων με σκοπό την ανάπτυξη 
εργαλείων κυβερνοασφάλειας και 
ασφαλών δικτυακών υποδομών·

στ) πολιτική για τη στήριξη των 
πανεπιστημιακών και ερευνητικών 
ιδρυμάτων με σκοπό την ανάπτυξη 
εργαλείων κυβερνοασφάλειας και 
ασφαλών δικτυακών υποδομών, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικών πολιτικών 
για πτυχές που αφορούν την ισόρροπη 
εκπροσώπηση των φύλων στα 
προαναφερθέντα πεδία·

Or. ro

Τροπολογία 176
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Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) πολιτική για τη στήριξη των 
πανεπιστημιακών και ερευνητικών 
ιδρυμάτων με σκοπό την ανάπτυξη 
εργαλείων κυβερνοασφάλειας και 
ασφαλών δικτυακών υποδομών·

στ) πολιτική για τη στήριξη των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ιδίως των 
πανεπιστημιακών και ερευνητικών 
ιδρυμάτων με σκοπό την ανάπτυξη και τη 
χρήση εργαλείων κυβερνοασφάλειας και 
ασφαλών δικτυακών υποδομών·

Or. en

Τροπολογία 177
Maria Grapini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζα) υλοποίηση ερευνητικών έργων που 
συνεισφέρουν στην εθνική στρατηγική 
κυβερνοασφάλειας, ώστε να 
εξασφαλίζεται σε διαρκή βάση το 
υψηλότερο δυνατό επίπεδο 
κυβερνοασφάλειας·

Or. ro

Τροπολογία 178
Peter Kofod

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) πολιτική για την αντιμετώπιση 
ειδικών αναγκών των ΜΜΕ, ιδίως εκείνων 
που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής 

η) πολιτική για την αντιμετώπιση 
ειδικών αναγκών των ΜΜΕ, ιδίως εκείνων 
που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής 
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της παρούσας οδηγίας, όσον αφορά την 
καθοδήγηση και τη στήριξή τους για τη 
βελτίωση της ανθεκτικότητάς τους έναντι 
απειλών κυβερνοασφάλειας.

της παρούσας οδηγίας, όσον αφορά την 
καθοδήγηση και τη στήριξή τους για τη 
βελτίωση της ανθεκτικότητάς τους έναντι 
απειλών κυβερνοασφάλειας και 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις 
ικανότητές τους να ανταποκρίνονται σε 
τέτοιες απειλές.

Or. en

Τροπολογία 179
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ENISA δημιουργεί και διατηρεί 
ευρωπαϊκό μητρώο τρωτών σημείων. Για 
τον σκοπό αυτό, ο ENISA δημιουργεί και 
διατηρεί κατάλληλα πληροφοριακά 
συστήματα και κατάλληλες πολιτικές και 
διαδικασίες προκειμένου, ιδίως, να παρέχει 
τη δυνατότητα στις σημαντικές και στις 
βασικές οντότητες και στους προμηθευτές 
δικτυακών και πληροφοριακών 
συστημάτων τους να γνωστοποιούν και να 
καταγράφουν τρωτά σημεία που 
παρατηρούνται σε προϊόντα ΤΠΕ ή 
υπηρεσίες ΤΠΕ, καθώς και να παρέχει 
πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με 
τρωτά σημεία που περιλαμβάνονται στο 
μητρώο σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Το 
μητρώο περιλαμβάνει, συγκεκριμένα, 
πληροφορίες που περιγράφουν το τρωτό 
σημείο, το προϊόν ΤΠΕ ή τις υπηρεσίες 
ΤΠΕ που επηρεάζονται και τη σοβαρότητα 
του τρωτού σημείου από την άποψη των 
περιστάσεων υπό τις οποίες μπορεί να 
αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης, τη 
διαθεσιμότητα σχετικών διορθωτικών 
προγραμμάτων και, ελλείψει διαθέσιμων 
διορθωτικών προγραμμάτων, υλικό 
καθοδήγησης που απευθύνεται στους 
χρήστες τρωτών προϊόντων και υπηρεσιών 

2. Ο ENISA δημιουργεί και διατηρεί 
ευρωπαϊκό μητρώο τρωτών σημείων. Για 
τον σκοπό αυτό, ο ENISA δημιουργεί και 
διατηρεί κατάλληλα πληροφοριακά 
συστήματα και κατάλληλες πολιτικές και 
διαδικασίες προκειμένου, ιδίως, να παρέχει 
τη δυνατότητα στις σημαντικές και στις 
βασικές οντότητες και στους προμηθευτές 
δικτυακών και πληροφοριακών 
συστημάτων τους να γνωστοποιούν και να 
καταγράφουν τρωτά σημεία που 
παρατηρούνται σε προϊόντα ΤΠΕ ή 
υπηρεσίες ΤΠΕ, καθώς και να παρέχει 
πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με 
τρωτά σημεία που περιλαμβάνονται στο 
μητρώο σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Το 
μητρώο περιλαμβάνει, συγκεκριμένα, 
πληροφορίες που περιγράφουν το τρωτό 
σημείο, το προϊόν ΤΠΕ ή τις υπηρεσίες 
ΤΠΕ που επηρεάζονται και τη σοβαρότητα 
του τρωτού σημείου από την άποψη των 
περιστάσεων υπό τις οποίες μπορεί να 
αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης, τη 
διαθεσιμότητα σχετικών διορθωτικών 
προγραμμάτων και, ελλείψει διαθέσιμων 
διορθωτικών προγραμμάτων, υλικό 
καθοδήγησης που απευθύνεται στους 
χρήστες τρωτών προϊόντων και υπηρεσιών 
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σχετικά με τον τρόπο μετριασμού των 
κινδύνων που απορρέουν από τα 
γνωστοποιημένα τρωτά σημεία.

σχετικά με τον τρόπο μετριασμού των 
κινδύνων που απορρέουν από τα 
γνωστοποιημένα τρωτά σημεία. Για την 
εγγύηση της ασφάλειας και της 
προσβασιμότητας των πληροφοριών, τα 
πλέον πρόσφατα μέτρα 
κυβερνοασφάλειας συνοδεύονται από 
ομάδες δεδομένων σε μηχανικά 
αναγνώσιμη μορφή και αντίστοιχες 
διεπαφές (API).

Or. en

Τροπολογία 180
Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ENISA δημιουργεί και διατηρεί 
ευρωπαϊκό μητρώο τρωτών σημείων. Για 
τον σκοπό αυτό, ο ENISA δημιουργεί και 
διατηρεί κατάλληλα πληροφοριακά 
συστήματα και κατάλληλες πολιτικές και 
διαδικασίες προκειμένου, ιδίως, να παρέχει 
τη δυνατότητα στις σημαντικές και στις 
βασικές οντότητες και στους προμηθευτές 
δικτυακών και πληροφοριακών 
συστημάτων τους να γνωστοποιούν και να 
καταγράφουν τρωτά σημεία που 
παρατηρούνται σε προϊόντα ΤΠΕ ή 
υπηρεσίες ΤΠΕ, καθώς και να παρέχει 
πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με 
τρωτά σημεία που περιλαμβάνονται στο 
μητρώο σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Το 
μητρώο περιλαμβάνει, συγκεκριμένα, 
πληροφορίες που περιγράφουν το τρωτό 
σημείο, το προϊόν ΤΠΕ ή τις υπηρεσίες 
ΤΠΕ που επηρεάζονται και τη σοβαρότητα 
του τρωτού σημείου από την άποψη των 
περιστάσεων υπό τις οποίες μπορεί να 
αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης, τη 
διαθεσιμότητα σχετικών διορθωτικών 
προγραμμάτων και, ελλείψει διαθέσιμων 
διορθωτικών προγραμμάτων, υλικό 

2. Ο ENISA δημιουργεί και διατηρεί 
ευρωπαϊκό μητρώο τρωτών σημείων. Για 
τον σκοπό αυτό, ο ENISA δημιουργεί και 
διατηρεί κατάλληλα πληροφοριακά 
συστήματα και κατάλληλες πολιτικές και 
διαδικασίες προκειμένου, ιδίως, να παρέχει 
τη δυνατότητα στις σημαντικές και στις 
βασικές οντότητες, καθώς και στους 
φορείς δημόσιας διοίκησης, και στους 
προμηθευτές δικτυακών και 
πληροφοριακών συστημάτων τους να 
γνωστοποιούν και να καταγράφουν τρωτά 
σημεία που παρατηρούνται σε προϊόντα 
ΤΠΕ ή υπηρεσίες ΤΠΕ, καθώς και να 
παρέχει πρόσβαση στις πληροφορίες 
σχετικά με τρωτά σημεία που 
περιλαμβάνονται στο μητρώο σε όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη. Το μητρώο 
περιλαμβάνει, συγκεκριμένα, πληροφορίες 
που περιγράφουν το τρωτό σημείο, το 
προϊόν ΤΠΕ ή τις υπηρεσίες ΤΠΕ που 
επηρεάζονται και τη σοβαρότητα του 
τρωτού σημείου από την άποψη των 
περιστάσεων υπό τις οποίες μπορεί να 
αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης, τη 
διαθεσιμότητα σχετικών διορθωτικών 
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καθοδήγησης που απευθύνεται στους 
χρήστες τρωτών προϊόντων και υπηρεσιών 
σχετικά με τον τρόπο μετριασμού των 
κινδύνων που απορρέουν από τα 
γνωστοποιημένα τρωτά σημεία.

προγραμμάτων και, ελλείψει διαθέσιμων 
διορθωτικών προγραμμάτων, υλικό 
καθοδήγησης που απευθύνεται στους 
χρήστες τρωτών προϊόντων και υπηρεσιών 
σχετικά με τον τρόπο μετριασμού των 
κινδύνων που απορρέουν από τα 
γνωστοποιημένα τρωτά σημεία.

Or. en

Τροπολογία 181
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ENISA δημιουργεί και διατηρεί 
ευρωπαϊκό μητρώο τρωτών σημείων. Για 
τον σκοπό αυτό, ο ENISA δημιουργεί και 
διατηρεί κατάλληλα πληροφοριακά 
συστήματα και κατάλληλες πολιτικές και 
διαδικασίες προκειμένου, ιδίως, να παρέχει 
τη δυνατότητα στις σημαντικές και στις 
βασικές οντότητες και στους προμηθευτές 
δικτυακών και πληροφοριακών 
συστημάτων τους να γνωστοποιούν και να 
καταγράφουν τρωτά σημεία που 
παρατηρούνται σε προϊόντα ΤΠΕ ή 
υπηρεσίες ΤΠΕ, καθώς και να παρέχει 
πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με 
τρωτά σημεία που περιλαμβάνονται στο 
μητρώο σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 
Το μητρώο περιλαμβάνει, συγκεκριμένα, 
πληροφορίες που περιγράφουν το τρωτό 
σημείο, το προϊόν ΤΠΕ ή τις υπηρεσίες 
ΤΠΕ που επηρεάζονται και τη σοβαρότητα 
του τρωτού σημείου από την άποψη των 
περιστάσεων υπό τις οποίες μπορεί να 
αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης, τη 
διαθεσιμότητα σχετικών διορθωτικών 
προγραμμάτων και, ελλείψει διαθέσιμων 
διορθωτικών προγραμμάτων, υλικό 
καθοδήγησης που απευθύνεται στους 
χρήστες τρωτών προϊόντων και υπηρεσιών 
σχετικά με τον τρόπο μετριασμού των 

2. Ο ENISA δημιουργεί και διατηρεί 
ευρωπαϊκό μητρώο τρωτών σημείων. Για 
τον σκοπό αυτό, ο ENISA δημιουργεί και 
διατηρεί κατάλληλα πληροφοριακά 
συστήματα και κατάλληλες πολιτικές και 
διαδικασίες προκειμένου, ιδίως, να παρέχει 
τη δυνατότητα στις σημαντικές και στις 
βασικές οντότητες και στους προμηθευτές 
δικτυακών και πληροφοριακών 
συστημάτων τους να γνωστοποιούν και να 
καταγράφουν τρωτά σημεία που 
παρατηρούνται σε προϊόντα ΤΠΕ ή 
υπηρεσίες ΤΠΕ, καθώς και να παρέχει 
πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με 
τρωτά σημεία που περιλαμβάνονται στο 
μητρώο στο κοινό. Το μητρώο 
περιλαμβάνει, συγκεκριμένα, πληροφορίες 
που περιγράφουν το τρωτό σημείο, το 
προϊόν ΤΠΕ ή τις υπηρεσίες ΤΠΕ που 
επηρεάζονται και τη σοβαρότητα του 
τρωτού σημείου από την άποψη των 
περιστάσεων υπό τις οποίες μπορεί να 
αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης, τη 
διαθεσιμότητα σχετικών διορθωτικών 
προγραμμάτων και, ελλείψει διαθέσιμων 
διορθωτικών προγραμμάτων, υλικό 
καθοδήγησης που απευθύνεται στους 
χρήστες τρωτών προϊόντων και υπηρεσιών 
σχετικά με τον τρόπο μετριασμού των 
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κινδύνων που απορρέουν από τα 
γνωστοποιημένα τρωτά σημεία.

κινδύνων που απορρέουν από τα 
γνωστοποιημένα τρωτά σημεία.

Or. en

Τροπολογία 182
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι στόχοι των εθνικών μέτρων και 
δραστηριοτήτων ετοιμότητας·

α) οι στόχοι των εθνικών, 
περιφερειακών και διασυνοριακών 
μέτρων και δραστηριοτήτων ετοιμότητας·

Or. en

Τροπολογία 183
Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
κάθε CSIRT διαθέτει κατάλληλη, ασφαλή 
και ανθεκτική υποδομή επικοινωνίας και 
πληροφοριών για την ανταλλαγή 
πληροφοριών με βασικές και σημαντικές 
οντότητες και άλλα σχετικά ενδιαφερόμενα 
μέρη. Για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι CSIRT συμβάλλουν 
στην εγκατάσταση ασφαλών εργαλείων 
ανταλλαγής πληροφοριών.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
κάθε CSIRT διαθέτει κατάλληλη, ασφαλή 
και ανθεκτική υποδομή επικοινωνίας και 
πληροφοριών για την ανταλλαγή 
πληροφοριών με βασικές και σημαντικές 
οντότητες και φορείς δημόσιας διοίκησης, 
καθώς και άλλα σχετικά ενδιαφερόμενα 
μέρη. Για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι CSIRT συμβάλλουν 
στην εγκατάσταση ασφαλών εργαλείων 
ανταλλαγής πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 184
Patryk Jaki



PE695.133v01-00 74/110 AM\1235509EL.docx

EL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι CSIRT συνεργάζονται και, κατά 
περίπτωση, ανταλλάσσουν σχετικές 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 26 με 
αξιόπιστες τομεακές ή διατομεακές 
κοινότητες βασικών και σημαντικών 
οντοτήτων.

4. Οι CSIRT συνεργάζονται και, κατά 
περίπτωση, ανταλλάσσουν σχετικές 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 26 με 
αξιόπιστες τομεακές ή διατομεακές 
κοινότητες βασικών και σημαντικών 
οντοτήτων και φορέων δημόσιας 
διοίκησης.

Or. en

Τροπολογία 185
Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) παροχή έγκαιρων 
προειδοποιήσεων, ειδοποιήσεων 
επαγρύπνησης και ανακοινώσεων και 
διάδοση πληροφοριών στις βασικές και 
στις σημαντικές οντότητες, καθώς και σε 
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με 
κυβερνοαπειλές, τρωτά σημεία και 
περιστατικά·

β) παροχή έγκαιρων 
προειδοποιήσεων, ειδοποιήσεων 
επαγρύπνησης και ανακοινώσεων και 
διάδοση πληροφοριών στις βασικές και 
στις σημαντικές οντότητες και στους 
φορείς δημόσιας διοίκησης, καθώς και σε 
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με 
κυβερνοαπειλές, τρωτά σημεία και 
περιστατικά·

Or. en

Τροπολογία 186
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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ε) παροχή, κατόπιν αιτήματος της 
οντότητας, προληπτικής σάρωσης των 
δικτυακών και πληροφοριακών 
συστημάτων που χρησιμοποιεί μια 
οντότητα για την παροχή των υπηρεσιών 
της·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως επέκρινε ο ΕΕΠΔ, η πρόταση δεν προσδιορίζει τους τύπους προληπτικής σάρωσης που 
μπορεί να ζητηθούν από τις CSIRT και δεν προσδιορίζει τις κύριες κατηγορίες των σχετικών 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Υπάρχει κίνδυνος τα συστήματα «προληπτικής σάρωσης» 
να επιτρέψουν τη συστηματική συλλογή και ανάλυση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και/ή 
δεδομένων ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τις CSIRT.

Τροπολογία 187
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) παροχή, κατόπιν αιτήματος της 
οντότητας, προληπτικής σάρωσης των 
δικτυακών και πληροφοριακών 
συστημάτων που χρησιμοποιεί μια 
οντότητα για την παροχή των υπηρεσιών 
της·

ε) παροχή, κατόπιν αιτήματος της 
οντότητας, προληπτικής σάρωσης των 
δικτυακών και πληροφοριακών 
συστημάτων που χρησιμοποιεί μια 
οντότητα για την παροχή των υπηρεσιών 
της· Η επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων στο πλαίσιο της εν λόγω 
σάρωσης περιορίζεται σε ό,τι είναι 
απολύτως αναγκαίο και, σε κάθε 
περίπτωση, σε διευθύνσεις IP και URL.

Or. en

Τροπολογία 188
Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
είτε οι αρμόδιες αρχές τους είτε οι CSIRT 
τους λαμβάνουν κοινοποιήσεις για 
περιστατικά, σημαντικές κυβερνοαπειλές 
και παρ’ ολίγον περιστατικά που 
υποβάλλονται σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία. Αν ένα κράτος μέλος αποφασίσει 
ότι οι CSIRT του δεν θα λαμβάνουν τις εν 
λόγω κοινοποιήσεις, παρέχεται στις 
CSIRT, στον βαθμό που είναι αναγκαίος 
για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, 
πρόσβαση σε δεδομένα σχετικά με 
περιστατικά που κοινοποιούνται από τις 
βασικές ή τις σημαντικές οντότητες, 
σύμφωνα με το άρθρο 20.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
είτε οι αρμόδιες αρχές τους είτε οι CSIRT 
τους λαμβάνουν κοινοποιήσεις για 
περιστατικά, σημαντικές κυβερνοαπειλές 
και παρ’ ολίγον περιστατικά που 
υποβάλλονται σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία. Αν ένα κράτος μέλος αποφασίσει 
ότι οι CSIRT του δεν θα λαμβάνουν τις εν 
λόγω κοινοποιήσεις, παρέχεται στις 
CSIRT, στον βαθμό που είναι αναγκαίος 
για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, 
πρόσβαση σε δεδομένα σχετικά με 
περιστατικά που κοινοποιούνται από τις 
βασικές ή τις σημαντικές οντότητες ή τους 
φορείς δημόσιας διοίκησης, σύμφωνα με 
το άρθρο 20.

Or. en

Τροπολογία 189
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ομάδα συνεργασίας απαρτίζεται 
από εκπροσώπους των κρατών μελών, της 
Επιτροπής και του ENISA. Η Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 
συμμετέχει στις δραστηριότητες της 
ομάδας συνεργασίας ως παρατηρητής. Οι 
Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ) 
σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 5 
στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 
XXXX/XXXX [κανονισμός DORA] 
μπορούν να συμμετέχουν στις 
δραστηριότητες της ομάδας συνεργασίας.

3. Η ομάδα συνεργασίας απαρτίζεται 
από εκπροσώπους των κρατών μελών, της 
Επιτροπής και του ENISA. Οι Ευρωπαϊκές 
Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ) σύμφωνα με το 
άρθρο 17 παράγραφος 5 στοιχείο γ) του 
κανονισμού (ΕΕ) XXXX/XXXX 
[κανονισμός DORA] μπορούν να 
συμμετέχουν στις δραστηριότητες της 
ομάδας συνεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 190
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Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Michal 
Šimečka, Olivier Chastel, Moritz Körner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ομάδα συνεργασίας απαρτίζεται 
από εκπροσώπους των κρατών μελών, της 
Επιτροπής και του ENISA. Η Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης συμμετέχει 
στις δραστηριότητες της ομάδας 
συνεργασίας ως παρατηρητής. Οι 
Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ) 
σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 5 
στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 
XXXX/XXXX [κανονισμός DORA] 
μπορούν να συμμετέχουν στις 
δραστηριότητες της ομάδας συνεργασίας.

3. Η ομάδα συνεργασίας απαρτίζεται 
από εκπροσώπους των κρατών μελών, της 
Επιτροπής και του ENISA. Η Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και το 
ευρωπαϊκό κέντρο για τα εγκλήματα στον 
κυβερνοχώρο στο πλαίσιο της Ευρωπόλ 
συμμετέχουν στις δραστηριότητες της 
ομάδας συνεργασίας ως παρατηρητής. Οι 
Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ) 
σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 5 
στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 
XXXX/XXXX [κανονισμός DORA] 
μπορούν να συμμετέχουν στις 
δραστηριότητες της ομάδας συνεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 191
Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ομάδα συνεργασίας απαρτίζεται 
από εκπροσώπους των κρατών μελών, της 
Επιτροπής και του ENISA. Η Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης συμμετέχει 
στις δραστηριότητες της ομάδας 
συνεργασίας ως παρατηρητής. Οι 
Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ) 
σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 5 
στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 
XXXX/XXXX [κανονισμός DORA] 
μπορούν να συμμετέχουν στις 
δραστηριότητες της ομάδας συνεργασίας.

3. Η ομάδα συνεργασίας απαρτίζεται 
από εκπροσώπους των κρατών μελών, της 
Επιτροπής, του ENISA και του ΕΣΠΔ. Η 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 
συμμετέχει στις δραστηριότητες της 
ομάδας συνεργασίας ως παρατηρητής. Οι 
Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ) 
σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 5 
στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 
XXXX/XXXX [κανονισμός DORA] 
μπορούν να συμμετέχουν στις 
δραστηριότητες της ομάδας συνεργασίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι εκπρόσωποι του ΕΣΠΔ θα πρέπει να είναι μέλη (όχι μόνο παρατηρητές) της ομάδας 
συνεργασίας, λόγω της αποστολής της ομάδας αυτής και της πιθανής σύνδεσης με το πλαίσιο 
προστασίας δεδομένων.

Τροπολογία 192
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάλογα με την περίπτωση, η ομάδα 
συνεργασίας μπορεί να καλεί 
εκπροσώπους σχετικών ενδιαφερόμενων 
φορέων για να συμμετάσχουν στις 
εργασίες της.

Ανάλογα με την περίπτωση, η ομάδα 
συνεργασίας καλεί εκπροσώπους σχετικών 
ενδιαφερόμενων φορέων, της 
ακαδημαϊκής κοινότητας και της 
κοινωνίας των πολιτών για να 
συμμετάσχουν στις εργασίες της.

Or. en

Τροπολογία 193
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η ομάδα συνεργασίας συνεδριάζει 
τακτικά και τουλάχιστον μία φορά ετησίως 
με την ομάδα ανθεκτικότητας κρίσιμων 
οντοτήτων που συστάθηκε βάσει της 
οδηγίας (ΕΕ) XXXX/XXXX [οδηγία για 
την ανθεκτικότητα των κρίσιμων 
οντοτήτων] με σκοπό την προώθηση της 
στρατηγικής συνεργασίας και της 
ανταλλαγής πληροφοριών.

8. Η ομάδα συνεργασίας συνεδριάζει 
τακτικά και τουλάχιστον μία φορά ετησίως 
με την ομάδα ανθεκτικότητας κρίσιμων 
οντοτήτων που συστάθηκε βάσει της 
οδηγίας (ΕΕ) XXXX/XXXX [οδηγία για 
την ανθεκτικότητα των κρίσιμων 
οντοτήτων] με σκοπό τη συνεργασία και 
την ανταλλαγή πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 194
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Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Michal 
Šimečka, Olivier Chastel, Moritz Körner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το δίκτυο CSIRT απαρτίζεται από 
εκπροσώπους των CSIRT των κρατών 
μελών και της CERT-EU. Η Επιτροπή 
συμμετέχει στο δίκτυο CSIRT ως 
παρατηρητής. Ο ENISA παρέχει τη 
γραμματειακή υποστήριξη και υποστηρίζει 
ενεργά τη συνεργασία μεταξύ των CSIRT.

2. Το δίκτυο CSIRT απαρτίζεται από 
εκπροσώπους των CSIRT των κρατών 
μελών και της CERT-EU. Η Επιτροπή και 
το ευρωπαϊκό κέντρο για τα εγκλήματα 
στον κυβερνοχώρο στο πλαίσιο της 
Ευρωπόλ συμμετέχουν στο δίκτυο CSIRT 
ως παρατηρητής. Ο ENISA παρέχει τη 
γραμματειακή υποστήριξη και υποστηρίζει 
ενεργά τη συνεργασία μεταξύ των CSIRT.

Or. en

Τροπολογία 195
Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Michal 
Šimečka, Olivier Chastel, Moritz Körner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το δίκτυο EU-CyCLONe 
απαρτίζεται από τους εκπροσώπους των 
αρχών διαχείρισης κρίσεων των κρατών 
μελών που ορίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 7, της Επιτροπής και του ENISA. Ο 
ENISA παρέχει γραμματειακή υποστήριξη 
στο δίκτυο και υποστηρίζει την ασφαλή 
ανταλλαγή πληροφοριών.

2. Το δίκτυο EU-CyCLONe 
απαρτίζεται από τους εκπροσώπους των 
αρχών διαχείρισης κρίσεων των κρατών 
μελών που ορίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 7, της Επιτροπής και του ENISA. 
Το ευρωπαϊκό κέντρο για τα εγκλήματα 
στον κυβερνοχώρο στο πλαίσιο της 
Ευρωπόλ συμμετέχει στις 
δραστηριότητες του δικτύου EU-
CyCLONe ως παρατηρητής. Ο ENISA 
παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο 
δίκτυο και υποστηρίζει την ασφαλή 
ανταλλαγή πληροφοριών.

Or. en
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Τροπολογία 196
Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το EU-CyCLONe υποβάλλει 
τακτικά εκθέσεις στην ομάδα συνεργασίας 
σχετικά με τις απειλές, τα περιστατικά και 
τις τάσεις στον κυβερνοχώρο, εστιάζοντας 
ιδίως στον αντίκτυπό τους στις βασικές και 
τις σημαντικές οντότητες.

5. Το EU-CyCLONe υποβάλλει 
τακτικά εκθέσεις στην ομάδα συνεργασίας 
σχετικά με τα περιστατικά μεγάλης 
κλίμακας, εστιάζοντας ιδίως στον 
αντίκτυπό τους στις βασικές και τις 
σημαντικές οντότητες και τους φορείς 
δημόσιας διοίκησης.

Or. en

Τροπολογία 197
Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Michal 
Šimečka, Moritz Körner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Το EU-CyCLONe συνεργάζεται με 
το δίκτυο CSIRT βάσει συμφωνημένων 
διαδικαστικών ρυθμίσεων.

6. Το EU-CyCLONe συνεργάζεται με 
το δίκτυο CSIRT βάσει συμφωνημένων 
διαδικαστικών ρυθμίσεων και με τις αρχές 
επιβολής του νόμου στο πλαίσιο του 
πρωτοκόλλου αντιμετώπισης έκτακτης 
ανάγκης για την επιβολή του δικαίου της 
ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 198
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο ENISA εκδίδει, σε συνεργασία 
με την Επιτροπή, έκθεση ανά διετία 
σχετικά με την κατάσταση της 
κυβερνοασφάλειας στην Ένωση. 
Συγκεκριμένα, στην έκθεση 
αξιολογούνται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

1. Ο ENISA εκδίδει, σε συνεργασία 
με την Επιτροπή, έκθεση ανά διετία 
σχετικά με την κατάσταση της 
κυβερνοασφάλειας στην Ένωση. 
Συγκεκριμένα, η έκθεση παρέχεται σε 
μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και σε 
αυτήν αξιολογούνται, μεταξύ άλλων, τα 
εξής:

Or. en

Τροπολογία 199
Peter Kofod

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο ENISA εκδίδει, σε συνεργασία 
με την Επιτροπή, έκθεση ανά διετία 
σχετικά με την κατάσταση της 
κυβερνοασφάλειας στην Ένωση. 
Συγκεκριμένα, στην έκθεση 
αξιολογούνται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

1. Ο ENISA εκδίδει, σε συνεργασία 
με την Επιτροπή, ετήσια έκθεση σχετικά 
με την κατάσταση της κυβερνοασφάλειας 
στην Ένωση. Συγκεκριμένα, στην έκθεση 
αξιολογούνται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Or. en

Τροπολογία 200
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) επισκόπηση του γενικού επιπέδου 
ευαισθητοποίησης σχετικά με την 
κυβερνοασφάλεια και τη χρήση της από 
τους πολίτες, καθώς επίσης και του 
γενικού επιπέδου ασφάλειας των 
συνδεδεμένων συσκευών με 
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προσανατολισμό στις ανάγκες των 
καταναλωτών στην αγορά της Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αιτιολόγηση: Είναι επιβεβλημένο να καλυφθούν όλοι οι κίνδυνοι και τα τρωτά σημεία.

Τροπολογία 201
Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
διοικητικά όργανα βασικών και 
σημαντικών οντοτήτων εγκρίνουν τα 
μέτρα διαχείρισης κινδύνων στον τομέα 
της κυβερνοασφάλειας που λαμβάνονται 
από τις εν λόγω οντότητες προκειμένου να 
συμμορφωθούν με το άρθρο 18, 
εποπτεύουν την εφαρμογή τους και 
λογοδοτούν για τη μη συμμόρφωση των 
οντοτήτων με τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από το παρόν άρθρο.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
διοικητικά όργανα βασικών και 
σημαντικών οντοτήτων και φορέων 
δημόσιας διοίκησης εγκρίνουν τα μέτρα 
διαχείρισης κινδύνων στον τομέα της 
κυβερνοασφάλειας που λαμβάνονται από 
τις εν λόγω οντότητες προκειμένου να 
συμμορφωθούν με το άρθρο 18, 
εποπτεύουν την εφαρμογή τους και 
λογοδοτούν για τη μη συμμόρφωση των 
οντοτήτων με τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από το παρόν άρθρο.

Or. en

Τροπολογία 202
Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Michal 
Šimečka, Moritz Körner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
μέλη του διοικητικού οργάνου 
παρακολουθούν, σε τακτική βάση, ειδικά 
προγράμματα κατάρτισης για την 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
μέλη του διοικητικού οργάνου και οι 
υπεύθυνοι ειδικοί κυβερνοασφάλειας 
παρακολουθούν, σε τακτική βάση, ειδικά 
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απόκτηση επαρκών γνώσεων και 
δεξιοτήτων ώστε να αντιλαμβάνονται και 
να αξιολογούν τους κινδύνους για την 
κυβερνοασφάλεια και τις πρακτικές 
διαχείρισής τους, καθώς και τον αντίκτυπό 
τους στις δραστηριότητες της οντότητας.

προγράμματα κατάρτισης για την 
απόκτηση επαρκών γνώσεων και 
δεξιοτήτων, ώστε να αντιλαμβάνονται και 
να αξιολογούν τους κινδύνους για την 
κυβερνοασφάλεια και τις πρακτικές 
διαχείρισής τους, καθώς και τον αντίκτυπό 
τους στις δραστηριότητες της οντότητας.

Or. en

Τροπολογία 203
Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Michal 
Šimečka, Moritz Körner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
βασικές και σημαντικές οντότητες 
λαμβάνουν κατάλληλα και αναλογικά 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη 
διαχείριση των κινδύνων όσον αφορά την 
ασφάλεια δικτυακών και πληροφοριακών 
συστημάτων που χρησιμοποιούν οι εν 
λόγω οντότητες κατά την παροχή των 
υπηρεσιών τους. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
πλέον πρόσφατες τεχνικές δυνατότητες, τα 
μέτρα αυτά διασφαλίζουν επίπεδο 
ασφάλειας δικτυακών και πληροφοριακών 
συστημάτων ανάλογο προς τον εκάστοτε 
κίνδυνο.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
βασικές και σημαντικές οντότητες 
λαμβάνουν κατάλληλα και αναλογικά 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη 
διαχείριση των κινδύνων όσον αφορά την 
κυβερνοασφάλεια δικτυακών και 
πληροφοριακών συστημάτων που 
χρησιμοποιούνται για την παροχή των 
υπηρεσιών τους και προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συνέχεια των υπηρεσιών 
αυτών και η διαχείριση των κινδύνων που 
ενέχουν για τα δικαιώματα των φυσικών 
προσώπων κατά την επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους. 
Λαμβάνοντας υπόψη τις πλέον πρόσφατες 
τεχνικές δυνατότητες, τα μέτρα αυτά 
διασφαλίζουν επίπεδο κυβερνοασφάλειας 
δικτυακών και πληροφοριακών 
συστημάτων ανάλογο προς τον εκάστοτε 
κίνδυνο.

Or. en

Τροπολογία 204
Patryk Jaki



PE695.133v01-00 84/110 AM\1235509EL.docx

EL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
βασικές και σημαντικές οντότητες 
λαμβάνουν κατάλληλα και αναλογικά 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη 
διαχείριση των κινδύνων όσον αφορά την 
ασφάλεια δικτυακών και πληροφοριακών 
συστημάτων που χρησιμοποιούν οι εν 
λόγω οντότητες κατά την παροχή των 
υπηρεσιών τους. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
πλέον πρόσφατες τεχνικές δυνατότητες, τα 
μέτρα αυτά διασφαλίζουν επίπεδο 
ασφάλειας δικτυακών και πληροφοριακών 
συστημάτων ανάλογο προς τον εκάστοτε 
κίνδυνο.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
βασικές και σημαντικές οντότητες και οι 
φορείς δημόσιας διοίκησης λαμβάνουν 
κατάλληλα και αναλογικά τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα για τη διαχείριση των 
κινδύνων όσον αφορά την ασφάλεια 
δικτυακών και πληροφοριακών 
συστημάτων που χρησιμοποιούν οι εν 
λόγω οντότητες κατά την παροχή των 
υπηρεσιών τους. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
πλέον πρόσφατες τεχνικές δυνατότητες, τα 
μέτρα αυτά διασφαλίζουν επίπεδο 
ασφάλειας δικτυακών και πληροφοριακών 
συστημάτων ανάλογο προς τον εκάστοτε 
κίνδυνο.

Or. en

Τροπολογία 205
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) η χρήση της κρυπτογράφησης και 
της κρυπτοθέτησης.

ζ) η χρήση της κρυπτογράφησης και 
της ισχυρής κρυπτοθέτησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να στηρίξουμε τις επενδύσεις στον τομέα της τεχνολογίας που προσφέρει τις 
πλέον πρόσφατες τεχνικές δυνατότητες.

Τροπολογία 206
Peter Kofod
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
κατά την εξέταση των κατάλληλων μέτρων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 
στοιχείο δ), οι οντότητες λαμβάνουν 
υπόψη τα τρωτά σημεία που 
χαρακτηρίζουν κάθε προμηθευτή και 
πάροχο υπηρεσιών, καθώς και τη συνολική 
ποιότητα των προϊόντων και πρακτικών 
κυβερνοασφάλειας των προμηθευτών και 
των παρόχων υπηρεσιών τους, 
συμπεριλαμβανομένων των ασφαλών 
διαδικασιών ανάπτυξής τους.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
κατά την εξέταση των κατάλληλων και 
αναλογικών μέτρων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο δ), οι οντότητες 
λαμβάνουν υπόψη τα τρωτά σημεία που 
χαρακτηρίζουν κάθε προμηθευτή και 
πάροχο υπηρεσιών, καθώς και τη συνολική 
ποιότητα των προϊόντων και πρακτικών 
κυβερνοασφάλειας των προμηθευτών και 
των παρόχων υπηρεσιών τους, 
συμπεριλαμβανομένων των ασφαλών 
διαδικασιών ανάπτυξής τους.

Or. en

Τροπολογία 207
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Τα κράτη μέλη παρέχουν στον 
χρήστη ενός δικτύου και ενός 
συστήματος πληροφοριών που παρέχεται 
από βασική ή σημαντική οντότητα το 
δικαίωμα να λαμβάνει από την οντότητα 
πληροφορίες σχετικά με τα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα που εφαρμόζονται για 
τη διαχείριση των κινδύνων για την 
ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και 
πληροφοριών. Τα κράτη μέλη καθορίζουν 
τους περιορισμούς στο εν λόγω δικαίωμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ασφάλεια μέσω της διαφάνειας
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Τροπολογία 208
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ομάδα συνεργασίας, σε 
συνεργασία με την Επιτροπή και τον 
ENISA, μπορεί να διενεργεί 
συντονισμένες εκτιμήσεις κινδύνου για την 
ασφάλεια συγκεκριμένων κρίσιμων 
υπηρεσιών, συστημάτων ή προϊόντων 
αλυσίδων εφοδιασμού ΤΠΕ, λαμβάνοντας 
υπόψη τεχνικούς και, κατά περίπτωση, μη 
τεχνικούς παράγοντες κινδύνου.

1. Η ομάδα συνεργασίας, σε 
συνεργασία με την Επιτροπή και τον 
ENISA, διενεργεί συντονισμένες 
εκτιμήσεις κινδύνου για την ασφάλεια 
συγκεκριμένων κρίσιμων υπηρεσιών, 
συστημάτων ή προϊόντων αλυσίδων 
εφοδιασμού ΤΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη 
τεχνικούς και, κατά περίπτωση, μη 
τεχνικούς παράγοντες κινδύνου.

Or. en

Τροπολογία 209
Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Michal 
Šimečka, Moritz Körner, Olivier Chastel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης 
με την ομάδα συνεργασίας και τον ENISA, 
προσδιορίζει τις συγκεκριμένες κρίσιμες 
υπηρεσίες, συστήματα ή προϊόντα ΤΠΕ 
που ενδέχεται να υπόκεινται στη 
συντονισμένη εκτίμηση κινδύνου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1.

2. Η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης 
με την ομάδα συνεργασίας, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων και 
τον ENISA, προσδιορίζει τις 
συγκεκριμένες κρίσιμες υπηρεσίες, 
συστήματα ή προϊόντα ΤΠΕ που ενδέχεται 
να υπόκεινται στη συντονισμένη εκτίμηση 
κινδύνου που αναφέρεται στην παράγραφο 
1.

Or. en

Τροπολογία 210
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Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης 
με την ομάδα συνεργασίας και τον ENISA, 
προσδιορίζει τις συγκεκριμένες κρίσιμες 
υπηρεσίες, συστήματα ή προϊόντα ΤΠΕ 
που ενδέχεται να υπόκεινται στη 
συντονισμένη εκτίμηση κινδύνου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1.

2. Η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης 
με την ομάδα συνεργασίας και τον ENISA, 
προσδιορίζει τις συγκεκριμένες κρίσιμες 
υπηρεσίες, συστήματα ή προϊόντα ΤΠΕ 
που υπόκεινται στη συντονισμένη 
εκτίμηση κινδύνου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 211
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
βασικές και σημαντικές οντότητες 
κοινοποιούν, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, στις αρμόδιες αρχές ή στην 
CSIRT, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 
και 4, κάθε περιστατικό που έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στην παροχή των 
υπηρεσιών τους. Κατά περίπτωση, οι εν 
λόγω οντότητες κοινοποιούν στους 
αποδέκτες των υπηρεσιών τους χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση περιστατικά 
που ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς 
την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών. Τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω 
οντότητες αναφέρουν, μεταξύ άλλων, κάθε 
πληροφορία που επιτρέπει στις αρμόδιες 
αρχές ή στην CSIRT να προσδιορίσουν 
τυχόν διασυνοριακές επιπτώσεις του 
περιστατικού.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
βασικές και σημαντικές οντότητες 
κοινοποιούν, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, στις αρμόδιες αρχές ή στην 
CSIRT, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 
και 4, κάθε περιστατικό που έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στην παροχή των 
υπηρεσιών τους. Οι εν λόγω οντότητες 
κοινοποιούν στους αποδέκτες των 
υπηρεσιών τους χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση περιστατικά που ενδέχεται 
να επηρεάσουν δυσμενώς την παροχή των 
εν λόγω υπηρεσιών και παρέχουν 
πληροφορίες που θα τους δώσουν τη 
δυνατότητα να μετριάσουν τις δυσμενείς 
επιπτώσεις των κυβερνοεπιθέσεων. 
Κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις που η 
δημόσια κοινοποίηση θα μπορούσε να 
προκαλέσει περαιτέρω κυβερνοεπιθέσεις, 
οι βασικές και σημαντικές οντότητες θα 
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μπορούσαν να καθυστερήσουν την 
κοινοποίηση. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω οντότητες 
αναφέρουν, μεταξύ άλλων, κάθε 
πληροφορία που επιτρέπει στις αρμόδιες 
αρχές ή στην CSIRT να προσδιορίσουν 
τυχόν διασυνοριακές επιπτώσεις του 
περιστατικού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αλλαγή λογικής, από την υποκειμενική αξιολόγηση στην κοινοποίηση κατά κανόνα, με 
περιορισμένες εξαιρέσεις.

Τροπολογία 212
Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Michal 
Šimečka, Moritz Körner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
βασικές και σημαντικές οντότητες 
κοινοποιούν, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, στις αρμόδιες αρχές ή στην 
CSIRT, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 
και 4, κάθε περιστατικό που έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στην παροχή των 
υπηρεσιών τους. Κατά περίπτωση, οι εν 
λόγω οντότητες κοινοποιούν στους 
αποδέκτες των υπηρεσιών τους χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση περιστατικά 
που ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς 
την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών. Τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω 
οντότητες αναφέρουν, μεταξύ άλλων, κάθε 
πληροφορία που επιτρέπει στις αρμόδιες 
αρχές ή στην CSIRT να προσδιορίσουν 
τυχόν διασυνοριακές επιπτώσεις του 
περιστατικού.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
βασικές και σημαντικές οντότητες 
κοινοποιούν, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, στις αρμόδιες αρχές ή στην 
CSIRT, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 
και 4, κάθε περιστατικό που έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στην παροχή των 
υπηρεσιών τους και στις αρμόδιες αρχές 
επιβολής του νόμου εάν το περιστατικό 
υπάρχουν υποψίες ή είναι γνωστό ότι 
είναι κακόβουλου χαρακτήρα. Κατά 
περίπτωση, οι εν λόγω οντότητες 
κοινοποιούν στους αποδέκτες των 
υπηρεσιών τους χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση περιστατικά που ενδέχεται 
να επηρεάσουν δυσμενώς την παροχή των 
εν λόγω υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω οντότητες 
αναφέρουν, μεταξύ άλλων, κάθε 
πληροφορία που επιτρέπει στις αρμόδιες 
αρχές ή στην CSIRT να προσδιορίσουν 
τυχόν διασυνοριακές επιπτώσεις του 
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περιστατικού.

Or. en

Τροπολογία 213
Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
βασικές και σημαντικές οντότητες 
κοινοποιούν, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, στις αρμόδιες αρχές ή στην 
CSIRT, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 
και 4, κάθε περιστατικό που έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στην παροχή των 
υπηρεσιών τους. Κατά περίπτωση, οι εν 
λόγω οντότητες κοινοποιούν στους 
αποδέκτες των υπηρεσιών τους χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση περιστατικά 
που ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς 
την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών. Τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω 
οντότητες αναφέρουν, μεταξύ άλλων, κάθε 
πληροφορία που επιτρέπει στις αρμόδιες 
αρχές ή στην CSIRT να προσδιορίσουν 
τυχόν διασυνοριακές επιπτώσεις του 
περιστατικού.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
βασικές και σημαντικές οντότητες και οι 
φορείς δημόσιας διοίκησης κοινοποιούν, 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αλλά 
εντός 24 ωρών, στις αρμόδιες αρχές ή 
στην CSIRT, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 3 και 4, κάθε περιστατικό 
που έχει σημαντικό αντίκτυπο στην 
παροχή των υπηρεσιών τους. Κατά 
περίπτωση, οι εν λόγω οντότητες 
κοινοποιούν στους αποδέκτες των 
υπηρεσιών τους χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση περιστατικά που ενδέχεται 
να επηρεάσουν δυσμενώς την παροχή των 
εν λόγω υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω οντότητες 
αναφέρουν, μεταξύ άλλων, κάθε 
πληροφορία που επιτρέπει στις αρμόδιες 
αρχές ή στην CSIRT να προσδιορίσουν 
τυχόν διασυνοριακές επιπτώσεις του 
περιστατικού.

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 214
Peter Kofod

Πρόταση οδηγίας
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Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
βασικές και σημαντικές οντότητες 
κοινοποιούν, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, στις αρμόδιες αρχές ή στην 
CSIRT, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 
και 4, κάθε περιστατικό που έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στην παροχή των 
υπηρεσιών τους. Κατά περίπτωση, οι εν 
λόγω οντότητες κοινοποιούν στους 
αποδέκτες των υπηρεσιών τους χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση περιστατικά 
που ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς 
την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών. Τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω 
οντότητες αναφέρουν, μεταξύ άλλων, κάθε 
πληροφορία που επιτρέπει στις αρμόδιες 
αρχές ή στην CSIRT να προσδιορίσουν 
τυχόν διασυνοριακές επιπτώσεις του 
περιστατικού.

1. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν τις 
βασικές και σημαντικές οντότητες ώστε να 
μπορούν να κοινοποιούν, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στις 
αρμόδιες αρχές ή στην CSIRT, σύμφωνα 
με τις παραγράφους 3 και 4, κάθε 
περιστατικό που έχει σημαντικό αντίκτυπο 
στην παροχή των υπηρεσιών τους. Κατά 
περίπτωση, οι εν λόγω οντότητες 
κοινοποιούν στους αποδέκτες των 
υπηρεσιών τους χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση περιστατικά που ενδέχεται 
να επηρεάσουν δυσμενώς την παροχή των 
εν λόγω υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω οντότητες 
αναφέρουν, μεταξύ άλλων, κάθε 
πληροφορία που επιτρέπει στις αρμόδιες 
αρχές ή στην CSIRT να προσδιορίσουν 
τυχόν διασυνοριακές επιπτώσεις του 
περιστατικού.

Or. en

Τροπολογία 215
Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
βασικές και σημαντικές οντότητες 
κοινοποιούν, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, στις αρμόδιες αρχές ή στην 
CSIRT κάθε σημαντική κυβερνοαπειλή 
την οποία εντοπίζουν οι εν λόγω οντότητες 
και η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να 
οδηγήσει σε σημαντικό περιστατικό.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
βασικές και σημαντικές οντότητες και οι 
φορείς δημόσιας διοίκησης κοινοποιούν, 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αλλά 
εντός 24 ωρών, στις αρμόδιες αρχές ή 
στην CSIRT κάθε σημαντική 
κυβερνοαπειλή την οποία εντοπίζουν οι εν 
λόγω οντότητες και η οποία θα μπορούσε 
ενδεχομένως να οδηγήσει σε σημαντικό 
περιστατικό.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να προβλεφθεί σαφής προθεσμία και σε περίπτωση ενδεχόμενου συμβάντος. Η 
απειλή θα μπορούσε να παραμείνει και να επηρεάσει άλλες οντότητες. Η γρήγορη αναφορά της 
απειλής θα μπορούσε να βοηθήσει στον περιορισμό της.

Τροπολογία 216
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά περίπτωση, οι εν λόγω οντότητες 
κοινοποιούν, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, στους αποδέκτες των 
υπηρεσιών τους που ενδέχεται να 
επηρεαστούν από σημαντική 
κυβερνοαπειλή τυχόν μέτρα ή διορθωτικά 
μέτρα που μπορούν να λάβουν οι εν λόγω 
αποδέκτες για την αντιμετώπιση της εν 
λόγω απειλής. Κατά περίπτωση, οι 
οντότητες ενημερώνουν επίσης τους εν 
λόγω αποδέκτες για την ίδια την απειλή. Η 
κοινοποίηση δεν συνεπάγεται αυξημένη 
ευθύνη για τη σχετική οντότητα.

Οι εν λόγω οντότητες κοινοποιούν, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στους 
αποδέκτες των υπηρεσιών τους που 
ενδέχεται να επηρεαστούν από σημαντική 
κυβερνοαπειλή τυχόν μέτρα ή διορθωτικά 
μέτρα που μπορούν να λάβουν οι εν λόγω 
αποδέκτες για την αντιμετώπιση της εν 
λόγω απειλής. Κατά περίπτωση, οι 
οντότητες ενημερώνουν επίσης τους εν 
λόγω αποδέκτες για την ίδια την απειλή. 
Κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις που η 
δημόσια κοινοποίηση θα μπορούσε να 
προκαλέσει περαιτέρω κυβερνοεπιθέσεις, 
οι βασικές και σημαντικές οντότητες θα 
μπορούσαν να καθυστερήσουν την 
κοινοποίηση. Η κοινοποίηση δεν 
συνεπάγεται αυξημένη ευθύνη για τη 
σχετική οντότητα.

Or. en

Τροπολογία 217
Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Michal 
Šimečka, Moritz Körner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Κατά περίπτωση, και ιδίως όταν το 6. Κατά περίπτωση, και ιδίως όταν το 
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περιστατικό που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 αφορά δύο ή περισσότερα 
κράτη μέλη, η αρμόδια αρχή ή η CSIRT 
ενημερώνουν τα λοιπά επηρεαζόμενα 
κράτη μέλη και τον ENISA για το 
περιστατικό. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης 
αυτής, οι αρμόδιες αρχές, οι CSIRT και τα 
ενιαία σημεία επαφής, σύμφωνα με το 
ενωσιακό δίκαιο, ή με την εθνική 
νομοθεσία που είναι σύμφωνη προς το 
ενωσιακό δίκαιο, διαφυλάσσουν την 
ασφάλεια και τα εμπορικά συμφέροντα της 
οντότητας, καθώς και το απόρρητο των 
πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί.

περιστατικό που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 αφορά δύο ή περισσότερα 
κράτη μέλη, η αρμόδια αρχή ή η CSIRT 
ενημερώνουν τα λοιπά επηρεαζόμενα 
κράτη μέλη και τον ENISA για το 
περιστατικό. Εάν το περιστατικό αφορά 
δύο ή περισσότερα κράτη μέλη και είναι ή 
μπορεί να υπάρξουν υποψίες ότι είναι 
ποινικού χαρακτήρα, η αρμόδια αρχή ή η 
CSIRT ενημερώνει την Ευρωπόλ. Στο 
πλαίσιο της ενημέρωσης αυτής, οι 
αρμόδιες αρχές, οι CSIRT και τα ενιαία 
σημεία επαφής, σύμφωνα με το ενωσιακό 
δίκαιο, ή με την εθνική νομοθεσία που 
είναι σύμφωνη προς το ενωσιακό δίκαιο, 
διαφυλάσσουν την ασφάλεια και τα 
εμπορικά συμφέροντα της οντότητας, 
καθώς και το απόρρητο των πληροφοριών 
που έχουν παρασχεθεί.

Or. en

Τροπολογία 218
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Όταν η ευαισθητοποίηση του 
κοινού είναι απαραίτητη για την πρόληψη 
περιστατικού ή για την αντιμετώπιση εν 
εξελίξει περιστατικού, ή όταν η 
γνωστοποίηση του περιστατικού 
εξυπηρετεί άλλως το δημόσιο συμφέρον, η 
αρμόδια αρχή ή η CSIRT και, κατά 
περίπτωση, οι αρχές ή οι CSIRT άλλων 
ενδιαφερόμενων κρατών μελών μπορούν, 
κατόπιν διαβούλευσης με την 
ενδιαφερόμενη οντότητα, να ενημερώνουν 
το κοινό σχετικά με το συμβάν ή να 
απαιτούν από την οντότητα να το πράξει.

7. Όταν η ευαισθητοποίηση του 
κοινού είναι απαραίτητη για την πρόληψη 
περιστατικού ή για την αντιμετώπιση εν 
εξελίξει περιστατικού, ή όταν η 
γνωστοποίηση του περιστατικού 
εξυπηρετεί άλλως το δημόσιο συμφέρον, η 
αρμόδια αρχή ή η CSIRT και, κατά 
περίπτωση, οι αρχές ή οι CSIRT άλλων 
ενδιαφερόμενων κρατών μελών, κατόπιν 
διαβούλευσης με την ενδιαφερόμενη 
οντότητα, ενημερώνουν το κοινό σχετικά 
με το συμβάν ή απαιτούν από την οντότητα 
να το πράξει.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Όταν η ευαισθητοποίηση του κοινού είναι απαραίτητη, τα κράτη μέλη πρέπει απαραίτητα να 
ενημερώνουν το κοινό. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται όταν κάποιος χαρακτηρίσει την 
ευαισθητοποίηση του κοινού ως «απαραίτητη».

Τροπολογία 219
Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 20α
Απόκλιση για φορείς δημόσιας διοίκησης
Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν 
κανόνες σχετικά με το εάν και σε ποιον 
βαθμό οι φορείς δημόσιας διοίκησης 
αποκλείονται από τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στα άρθρα 17, 18 και 20.

Or. en

Τροπολογία 220
Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προκειμένου να αποδειχθεί η 
συμμόρφωση με ορισμένες απαιτήσεις του 
άρθρου 18, τα κράτη μέλη μπορούν να 
απαιτούν από βασικές και σημαντικές 
οντότητες να πιστοποιούν ορισμένα 
προϊόντα ΤΠΕ, υπηρεσίες ΤΠΕ και 
διαδικασίες ΤΠΕ στο πλαίσιο 
συγκεκριμένων ευρωπαϊκών συστημάτων 
πιστοποίησης της κυβερνοασφάλειας που 
εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 49 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2019/881. Τα προϊόντα, 
οι υπηρεσίες και οι διαδικασίες που 
υπόκεινται σε πιστοποίηση μπορούν να 

1. Προκειμένου να αποδειχθεί η 
συμμόρφωση με ορισμένες απαιτήσεις του 
άρθρου 18, τα κράτη μέλη μπορούν να 
απαιτούν από βασικές και σημαντικές 
οντότητες και φορείς δημόσιας διοίκησης 
να πιστοποιούν ορισμένα προϊόντα ΤΠΕ, 
υπηρεσίες ΤΠΕ και διαδικασίες ΤΠΕ στο 
πλαίσιο συγκεκριμένων ευρωπαϊκών 
συστημάτων πιστοποίησης της 
κυβερνοασφάλειας που εγκρίνονται 
σύμφωνα με το άρθρο 49 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2019/881. Τα προϊόντα, οι υπηρεσίες 
και οι διαδικασίες που υπόκεινται σε 
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αναπτυχθούν από βασική ή σημαντική 
οντότητα ή να παρασχεθούν από τρίτους.

πιστοποίηση μπορούν να αναπτυχθούν από 
βασική ή σημαντική οντότητα ή φορέα 
δημόσιας διοίκησης ή να παρασχεθούν 
από τρίτους.

Or. en

Τροπολογία 221
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ENISA, σε συνεργασία με τα 
κράτη μέλη, εκδίδει συμβουλές και 
κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τους 
τεχνικούς τομείς που θα πρέπει να 
εξεταστούν σε σχέση με την παράγραφο 1, 
καθώς και όσον αφορά ήδη υφιστάμενα 
πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των 
εθνικών προτύπων των κρατών μελών, για 
την κάλυψη αυτών των τομέων.

2. Ο ENISA, σε συνεργασία με τα 
κράτη μέλη και σε συνεννόηση με το 
ΕΣΠΔ, εκδίδει συμβουλές και 
κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τους 
τεχνικούς τομείς που θα πρέπει να 
εξεταστούν σε σχέση με την παράγραφο 1, 
καθώς και όσον αφορά ήδη υφιστάμενα 
πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των 
εθνικών προτύπων των κρατών μελών, για 
την κάλυψη αυτών των τομέων.

Or. en

Τροπολογία 222
Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Michal 
Šimečka, Moritz Körner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ENISA, σε συνεργασία με τα 
κράτη μέλη, εκδίδει συμβουλές και 
κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τους 
τεχνικούς τομείς που θα πρέπει να 
εξεταστούν σε σχέση με την παράγραφο 1, 
καθώς και όσον αφορά ήδη υφιστάμενα 
πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των 

2. Ο ENISA, κατόπιν συνεννόησης 
με το ΕΣΠΔ, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, εκδίδει συμβουλές και 
κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τους 
τεχνικούς τομείς που θα πρέπει να 
εξεταστούν σε σχέση με την παράγραφο 1, 
καθώς και όσον αφορά ήδη υφιστάμενα 
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εθνικών προτύπων των κρατών μελών, για 
την κάλυψη αυτών των τομέων.

πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των 
εθνικών προτύπων των κρατών μελών, για 
την κάλυψη αυτών των τομέων.

Or. en

Τροπολογία 223
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 23 διαγράφεται
Βάσεις δεδομένων με ονόματα τομέα και 

δεδομένα καταχώρισης
1. Για τους σκοπούς της συμβολής στην 
ασφάλεια, τη σταθερότητα και την 
ανθεκτικότητα του συστήματος 
ονομάτων τομέα (DNS), τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι τα μητρώα τομέα 
ανωτάτου επιπέδου (TLD) και οι 
οντότητες που παρέχουν υπηρεσίες 
καταχώρισης ονομάτων τομέα για 
μητρώα TLD συλλέγουν και διατηρούν 
ακριβή και πλήρη δεδομένα καταχώρισης 
ονομάτων τομέα σε ειδική βάση 
δεδομένων με τη δέουσα επιμέλεια 
τηρώντας τη νομοθεσία της Ένωσης για 
την προστασία των δεδομένων όσον 
αφορά τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα.
2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
βάσεις δεδομένων καταχώρισης 
ονομάτων τομέα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 περιέχουν σχετικές 
πληροφορίες για τον εντοπισμό και την 
επικοινωνία με τους κατόχους των 
ονομάτων τομέα και τα σημεία επαφής 
που διαχειρίζονται τα ονόματα τομέα στο 
πλαίσιο των TLD.
3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
μητρώα TLD και οι οντότητες που 
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παρέχουν υπηρεσίες καταχώρισης 
ονομάτων τομέα για τον TLD διαθέτουν 
πολιτικές και διαδικασίες που 
διασφαλίζουν ότι οι βάσεις δεδομένων 
περιλαμβάνουν ακριβείς και πλήρεις 
πληροφορίες. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω πολιτικές και 
διαδικασίες δημοσιοποιούνται.
4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
μητρώα TLD και οι οντότητες που 
παρέχουν υπηρεσίες καταχώρισης 
ονομάτων τομέα για τον TLD 
δημοσιεύουν, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση μετά την καταχώριση 
ονόματος τομέα, τα δεδομένα 
καταχώρισης τομέα που δεν αποτελούν 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
μητρώα TLD και οι οντότητες που 
παρέχουν υπηρεσίες καταχώρισης 
ονομάτων τομέα για τον TLD παρέχουν 
πρόσβαση σε συγκεκριμένα δεδομένα 
καταχώρισης ονομάτων τομέα κατόπιν 
νόμιμων και δεόντως αιτιολογημένων 
αιτημάτων νόμιμων αιτούντων 
πρόσβαση, σύμφωνα με τη νομοθεσία της 
Ένωσης για την προστασία των 
δεδομένων. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
ότι τα μητρώα TLD και οι οντότητες που 
παρέχουν υπηρεσίες καταχώρισης 
ονομάτων τομέα για τον TLD 
ανταποκρίνονται χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση σε όλα τα αιτήματα 
πρόσβασης. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
ότι οι πολιτικές και οι διαδικασίες 
γνωστοποίησης των εν λόγω δεδομένων 
δημοσιοποιούνται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρόλο που οι εν λόγω οντότητες διαδραματίζουν ρόλο στη διασφάλιση της κυβερνοασφάλειας, 
η ρύθμιση της κύριας δραστηριότητάς τους προσιδιάζει καλύτερα σε ειδική τομεακή νομοθεσία.

Οι συμφωνίες με το ICANN περιέχουν ήδη διατάξεις που απαιτούν βασικά μέτρα (π.χ., ετήσια 
υπενθύμιση στους καταχωρίζοντες ότι τα δεδομένα πρέπει να είναι ακριβή, διόρθωση 
δεδομένων όταν παρουσιάζονται με στοιχεία ανακρίβειας κ.λπ.) για την επαλήθευση της 
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ακρίβειας των δεδομένων καταχώρισης ονομάτων τομέα.

Τροπολογία 224
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς της συμβολής 
στην ασφάλεια, τη σταθερότητα και την 
ανθεκτικότητα του συστήματος ονομάτων 
τομέα (DNS), τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
ότι τα μητρώα τομέα ανωτάτου επιπέδου 
(TLD) και οι οντότητες που παρέχουν 
υπηρεσίες καταχώρισης ονομάτων τομέα 
για μητρώα TLD συλλέγουν και διατηρούν 
ακριβή και πλήρη δεδομένα καταχώρισης 
ονομάτων τομέα σε ειδική βάση 
δεδομένων με τη δέουσα επιμέλεια 
τηρώντας τη νομοθεσία της Ένωσης για 
την προστασία των δεδομένων όσον αφορά 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

1. Για τους σκοπούς της συμβολής 
στην ασφάλεια, τη σταθερότητα και την 
ανθεκτικότητα του συστήματος ονομάτων 
τομέα (DNS), τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
ότι τα μητρώα τομέα ανωτάτου επιπέδου 
(TLD) και οι οντότητες που παρέχουν 
υπηρεσίες καταχώρισης ονομάτων τομέα 
για μητρώα TLD συλλέγουν και διατηρούν 
ακριβή και πλήρη δεδομένα καταχώρισης 
ονομάτων τομέα σε ειδική βάση 
δεδομένων σύμφωνα με τη νομοθεσία της 
Ένωσης για την προστασία των δεδομένων 
όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 225
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
βάσεις δεδομένων καταχώρισης ονομάτων 
τομέα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
περιέχουν σχετικές πληροφορίες για τον 
εντοπισμό και την επικοινωνία με τους 
κατόχους των ονομάτων τομέα και τα 
σημεία επαφής που διαχειρίζονται τα 
ονόματα τομέα στο πλαίσιο των TLD.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
βάσεις δεδομένων καταχώρισης ονομάτων 
τομέα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
περιέχουν πληροφορίες για τον εντοπισμό 
και την επικοινωνία με τους κατόχους των 
ονομάτων τομέα, όπως το όνομα και τη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
και τα σημεία επαφής που διαχειρίζονται 
τα ονόματα τομέα στο πλαίσιο των TLD.
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Τροπολογία 226
Pernando Barrena Arza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
μητρώα TLD και οι οντότητες που 
παρέχουν υπηρεσίες καταχώρισης 
ονομάτων τομέα για τον TLD παρέχουν 
πρόσβαση σε συγκεκριμένα δεδομένα 
καταχώρισης ονομάτων τομέα κατόπιν 
νόμιμων και δεόντως αιτιολογημένων 
αιτημάτων νόμιμων αιτούντων πρόσβαση, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης για 
την προστασία των δεδομένων. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι τα μητρώα TLD και 
οι οντότητες που παρέχουν υπηρεσίες 
καταχώρισης ονομάτων τομέα για τον TLD 
ανταποκρίνονται χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση σε όλα τα αιτήματα 
πρόσβασης. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
ότι οι πολιτικές και οι διαδικασίες 
γνωστοποίησης των εν λόγω δεδομένων 
δημοσιοποιούνται.

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
μητρώα TLD και οι οντότητες που 
παρέχουν υπηρεσίες καταχώρισης 
ονομάτων τομέα για τον TLD παρέχουν 
πρόσβαση σε συγκεκριμένα δεδομένα 
καταχώρισης ονομάτων τομέα κατόπιν 
νόμιμων και δεόντως αιτιολογημένων 
αιτημάτων, τα οποία είναι απαραίτητα 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των 
CERT, των CSIRT και των αρμόδιων 
αρχών βάσει του ενωσιακού ή του 
εθνικού δικαίου για την πρόληψη, 
διερεύνηση ή δίωξη ποινικών 
αδικημάτων, σύμφωνα με τη νομοθεσία 
της Ένωσης για την προστασία των 
δεδομένων. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
ότι τα μητρώα TLD και οι οντότητες που 
παρέχουν υπηρεσίες καταχώρισης 
ονομάτων τομέα για τον TLD 
ανταποκρίνονται χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση σε όλα τα επαρκώς 
τεκμηριωμένα αιτήματα πρόσβασης. Τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πολιτικές 
και οι διαδικασίες γνωστοποίησης των εν 
λόγω δεδομένων δημοσιοποιούνται.

Or. en

Τροπολογία 227
Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Michal 
Šimečka, Moritz Körner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
μητρώα TLD και οι οντότητες που 
παρέχουν υπηρεσίες καταχώρισης 
ονομάτων τομέα για τον TLD παρέχουν 
πρόσβαση σε συγκεκριμένα δεδομένα 
καταχώρισης ονομάτων τομέα κατόπιν 
νόμιμων και δεόντως αιτιολογημένων 
αιτημάτων νόμιμων αιτούντων πρόσβαση, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης για 
την προστασία των δεδομένων. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι τα μητρώα TLD και 
οι οντότητες που παρέχουν υπηρεσίες 
καταχώρισης ονομάτων τομέα για τον TLD 
ανταποκρίνονται χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση σε όλα τα αιτήματα 
πρόσβασης. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
ότι οι πολιτικές και οι διαδικασίες 
γνωστοποίησης των εν λόγω δεδομένων 
δημοσιοποιούνται.

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
μητρώα TLD και οι οντότητες που 
παρέχουν υπηρεσίες καταχώρισης 
ονομάτων τομέα για τον TLD παρέχουν 
πρόσβαση σε συγκεκριμένα δεδομένα 
καταχώρισης ονομάτων τομέα κατόπιν 
νόμιμων και δεόντως αιτιολογημένων 
αιτημάτων δημόσιων αρχών, 
συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων 
αρχών βάσει της παρούσας οδηγίας ή 
των εποπτικών αρχών βάσει του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, σύμφωνα με 
τη νομοθεσία της Ένωσης για την 
προστασία των δεδομένων. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι τα μητρώα TLD και οι 
οντότητες που παρέχουν υπηρεσίες 
καταχώρισης ονομάτων τομέα για τον TLD 
ανταποκρίνονται χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση σε όλα τα νόμιμα και 
δεόντως αιτιολογημένα αιτήματα 
πρόσβασης. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
ότι οι πολιτικές και οι διαδικασίες 
γνωστοποίησης των εν λόγω δεδομένων 
δημοσιοποιούνται.

Or. en

Τροπολογία 228
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών DNS, τα 
μητρώα ονομάτων TLD, οι πάροχοι 
υπηρεσιών νεφοϋπολογιστικής, οι πάροχοι 
υπηρεσιών κέντρου δεδομένων και οι 
πάροχοι δικτύων διανομής περιεχομένου 
που αναφέρονται στο παράρτημα I σημείο 
8, καθώς και οι πάροχοι ψηφιακών 
υπηρεσιών που αναφέρονται στο 
παράρτημα II σημείο 6 θεωρείται ότι 

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
νεφοϋπολογιστικής, οι πάροχοι υπηρεσιών 
κέντρου δεδομένων και οι πάροχοι δικτύων 
διανομής περιεχομένου που αναφέρονται 
στο παράρτημα I σημείο 8, καθώς και οι 
πάροχοι ψηφιακών υπηρεσιών που 
αναφέρονται στο παράρτημα II σημείο 6 
θεωρείται ότι υπάγονται στη δικαιοδοσία 
του κράτους μέλους στο οποίο έχουν την 
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υπάγονται στη δικαιοδοσία του κράτους 
μέλους στο οποίο έχουν την κύρια 
εγκατάστασή τους στην Ένωση.

κύρια εγκατάστασή τους στην Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 229
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο ENISA δημιουργεί και διατηρεί 
μητρώο με τις βασικές και τις σημαντικές 
οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 24 
παράγραφος 1. Οι οντότητες υποβάλλουν 
τις ακόλουθες πληροφορίες στον ENISA 
[το αργότερο έως 12 μήνες από την έναρξη 
ισχύος της οδηγίας]:

1. Ο ENISA δημιουργεί και διατηρεί 
ασφαλές μητρώο με τις βασικές και τις 
σημαντικές οντότητες που αναφέρονται 
στο άρθρο 24 παράγραφος 1. Οι οντότητες 
υποβάλλουν τις ακόλουθες πληροφορίες 
στον ENISA [το αργότερο έως 12 μήνες 
από την έναρξη ισχύος της οδηγίας]:

Or. en

Τροπολογία 230
Peter Kofod

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι βασικές και 
σημαντικές οντότητες μπορούν να 
ανταλλάσσουν μεταξύ τους σχετικές 
πληροφορίες για την κυβερνοασφάλεια, 
μεταξύ άλλων πληροφορίες για 
κυβερνοαπειλές, τρωτά σημεία, δείκτες 
έκθεσης σε κίνδυνο, τακτικές, τεχνικές και 
διαδικασίες, προειδοποιήσεις για την 
κυβερνοασφάλεια και εργαλεία 
παραμετροποίησης, στον βαθμό που η εν 

1. Με την επιφύλαξη του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι βασικές και 
σημαντικές οντότητες μπορούν να 
ανταλλάσσουν μεταξύ τους σχετικές 
πληροφορίες για την κυβερνοασφάλεια, 
μεταξύ άλλων πληροφορίες για 
κυβερνοαπειλές, τρωτά σημεία, δείκτες 
έκθεσης σε κίνδυνο, τακτικές, τεχνικές και 
διαδικασίες, προειδοποιήσεις για την 
κυβερνοασφάλεια και εργαλεία 
παραμετροποίησης, καθώς και την 
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λόγω ανταλλαγή πληροφοριών: τοποθεσία ή την ταυτότητα του 
επιτιθέμενου, στον βαθμό που η εν λόγω 
ανταλλαγή πληροφοριών:

Or. en

Τροπολογία 231
Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι βασικές και 
σημαντικές οντότητες μπορούν να 
ανταλλάσσουν μεταξύ τους σχετικές 
πληροφορίες για την κυβερνοασφάλεια, 
μεταξύ άλλων πληροφορίες για 
κυβερνοαπειλές, τρωτά σημεία, δείκτες 
έκθεσης σε κίνδυνο, τακτικές, τεχνικές και 
διαδικασίες, προειδοποιήσεις για την 
κυβερνοασφάλεια και εργαλεία 
παραμετροποίησης, στον βαθμό που η εν 
λόγω ανταλλαγή πληροφοριών:

1. Με την επιφύλαξη του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι βασικές και 
σημαντικές οντότητες και οι φορείς 
δημόσιας διοίκησης μπορούν να 
ανταλλάσσουν μεταξύ τους σχετικές 
πληροφορίες για την κυβερνοασφάλεια, 
μεταξύ άλλων πληροφορίες για 
κυβερνοαπειλές, τρωτά σημεία, δείκτες 
έκθεσης σε κίνδυνο, τακτικές, τεχνικές και 
διαδικασίες, προειδοποιήσεις για την 
κυβερνοασφάλεια και εργαλεία 
παραμετροποίησης, στον βαθμό που η εν 
λόγω ανταλλαγή πληροφοριών:

Or. en

Τροπολογία 232
Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται 
στο πλαίσιο αξιόπιστων κοινοτήτων 
βασικών και σημαντικών οντοτήτων. Η 
ανταλλαγή αυτή πραγματοποιείται βάσει 
ρυθμίσεων ανταλλαγής πληροφοριών όσον 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται 
στο πλαίσιο αξιόπιστων κοινοτήτων 
βασικών και σημαντικών οντοτήτων και 
φορέων δημόσιας διοίκησης. Η 
ανταλλαγή αυτή πραγματοποιείται βάσει 
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αφορά τον δυνητικά ευαίσθητο χαρακτήρα 
των ανταλλασσόμενων πληροφοριών και 
σύμφωνα με τους κανόνες του δικαίου της 
Ένωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 
1.

ρυθμίσεων ανταλλαγής πληροφοριών όσον 
αφορά τον δυνητικά ευαίσθητο χαρακτήρα 
των ανταλλασσόμενων πληροφοριών και 
σύμφωνα με τους κανόνες του δικαίου της 
Ένωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 
1.

Or. en

Τροπολογία 233
Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι βασικές και σημαντικές 
οντότητες γνωστοποιούν στις αρμόδιες 
αρχές τη συμμετοχή τους στις ρυθμίσεις 
ανταλλαγής πληροφοριών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, μόλις 
προσχωρήσουν στις εν λόγω ρυθμίσεις ή, 
ανάλογα με την περίπτωση, την ανάκληση 
της συμμετοχής τους στις ρυθμίσεις αυτές, 
μόλις τεθεί σε ισχύ η απόσυρση.

4. Οι βασικές και σημαντικές 
οντότητες και οι φορείς δημόσιας 
διοίκησης γνωστοποιούν στις αρμόδιες 
αρχές τη συμμετοχή τους στις ρυθμίσεις 
ανταλλαγής πληροφοριών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, μόλις 
προσχωρήσουν στις εν λόγω ρυθμίσεις ή, 
ανάλογα με την περίπτωση, την ανάκληση 
της συμμετοχής τους στις ρυθμίσεις αυτές, 
μόλις τεθεί σε ισχύ η απόσυρση.

Or. en

Τροπολογία 234
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά την αντιμετώπιση 
περιστατικών που οδηγούν σε παραβιάσεις 
προσωπικών δεδομένων, οι αρμόδιες αρχές 
συνεργάζονται στενά με τις αρχές 
προστασίας δεδομένων.

2. Κατά την αντιμετώπιση 
περιστατικών που οδηγούν σε παραβιάσεις 
προσωπικών δεδομένων, οι αρμόδιες αρχές 
συνεργάζονται στενά με τις αρχές 
προστασίας δεδομένων, με την επιφύλαξη 
των αρμοδιοτήτων, των καθηκόντων και 
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των εξουσιών των αρχών προστασίας 
δεδομένων δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διευκρίνιση ήταν απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η NIS2 δεν επηρεάζει την 
επιβολή του ΓΚΠΔ.

Τροπολογία 235
Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 30α
Εποπτεία και επιβολή όσον αφορά τους 

φορείς δημόσιας διοίκησης
1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
μέτρα εποπτείας ή επιβολής που 
επιβάλλονται σε φορείς δημόσιας 
διοίκησης σε σχέση με τις υποχρεώσεις 
που ορίζονται στην παρούσα οδηγία είναι 
αποτελεσματικά, αναλογικά και 
αποτρεπτικά, λαμβάνοντας υπόψη τις 
περιστάσεις κάθε μεμονωμένης 
περίπτωσης.
2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές, κατά την άσκηση των 
καθηκόντων εποπτείας και των εξουσιών 
επιβολής τους σε σχέση με φορείς 
δημόσιας διοίκησης, έχουν τις 
κατάλληλες εξουσίες σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 236
Patryk Jaki
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γενικοί όροι για την επιβολή διοικητικών 
προστίμων σε βασικές και σε σημαντικές 
οντότητες

Γενικοί όροι για την επιβολή διοικητικών 
προστίμων σε βασικές και σε σημαντικές 
οντότητες και σε φορείς δημόσιας 
διοίκησης

Or. en

Τροπολογία 237
Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
επιβολή διοικητικών προστίμων σε 
βασικές και σε σημαντικές οντότητες 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο για 
παραβάσεις των υποχρεώσεων που 
ορίζονται στην παρούσα οδηγία είναι, σε 
κάθε μεμονωμένη περίπτωση, 
αποτελεσματική, αναλογική και 
αποτρεπτική.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
επιβολή διοικητικών προστίμων σε 
βασικές και σε σημαντικές οντότητες και 
σε φορείς δημόσιας διοίκησης σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο για παραβάσεις των 
υποχρεώσεων που ορίζονται στην παρούσα 
οδηγία είναι, σε κάθε μεμονωμένη 
περίπτωση, αποτελεσματική, αναλογική 
και αποτρεπτική.

Or. en

Τροπολογία 238
Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Με την επιφύλαξη των εξουσιών 
των αρμόδιων αρχών σύμφωνα με τα 
άρθρα 29 και 30, κάθε κράτος μέλος 
δύναται να καθορίζει τους κανόνες σχετικά 
με το εάν και σε ποιο βαθμό μπορούν να 

6. Με την επιφύλαξη των εξουσιών 
των αρμόδιων αρχών σύμφωνα με τα 
άρθρα 29 και 30, κάθε κράτος μέλος 
δύναται να καθορίζει τους κανόνες σχετικά 
με το εάν και σε ποιο βαθμό μπορούν να 
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επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα σε 
φορείς της δημόσιας διοίκησης που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 23, 
με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα σε 
φορείς της δημόσιας διοίκησης που 
προσδιορίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 2α, με την επιφύλαξη των 
υποχρεώσεων που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 239
Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν οι αρμόδιες αρχές έχουν 
ενδείξεις ότι η παράβαση από βασική ή 
σημαντική οντότητα των υποχρεώσεων 
που ορίζονται στα άρθρα 18 και 20 
συνεπάγεται παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 12 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 2016/679, η οποία κοινοποιείται 
σύμφωνα με το άρθρο 33 του εν λόγω 
κανονισμού, ενημερώνουν τις εποπτικές 
αρχές που είναι αρμόδιες σύμφωνα με τα 
άρθρα 55 και 56 του εν λόγω κανονισμού 
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

1. Εάν οι αρμόδιες αρχές έχουν 
ενδείξεις ότι η παράβαση από βασική ή 
σημαντική οντότητα ή φορέα δημόσιας 
διοίκησης των υποχρεώσεων που 
ορίζονται στα άρθρα 18 και 20 
συνεπάγεται παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 12 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 2016/679, η οποία κοινοποιείται 
σύμφωνα με το άρθρο 33 του εν λόγω 
κανονισμού, ενημερώνουν τις εποπτικές 
αρχές που είναι αρμόδιες σύμφωνα με τα 
άρθρα 55 και 56 του εν λόγω κανονισμού 
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Or. en

Τροπολογία 240
Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Fabienne Keller

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν οι αρμόδιες αρχές έχουν 
ενδείξεις ότι η παράβαση από βασική ή 
σημαντική οντότητα των υποχρεώσεων 

1. Εάν οι αρμόδιες αρχές έχουν 
ενδείξεις ότι η παράβαση από βασική ή 
σημαντική οντότητα των υποχρεώσεων 
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που ορίζονται στα άρθρα 18 και 20 
συνεπάγεται παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 12 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 2016/679, η οποία κοινοποιείται 
σύμφωνα με το άρθρο 33 του εν λόγω 
κανονισμού, ενημερώνουν τις εποπτικές 
αρχές που είναι αρμόδιες σύμφωνα με τα 
άρθρα 55 και 56 του εν λόγω κανονισμού 
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

που ορίζονται στα άρθρα 18 και 20 
συνεπάγεται παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 12 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 2016/679, η οποία κοινοποιείται 
σύμφωνα με το άρθρο 33 του εν λόγω 
κανονισμού, ενημερώνουν τις εποπτικές 
αρχές που είναι αρμόδιες σύμφωνα με τα 
άρθρα 55 και 56 του εν λόγω κανονισμού 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Or. en

Τροπολογία 241
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν οι αρμόδιες αρχές έχουν 
ενδείξεις ότι η παράβαση από βασική ή 
σημαντική οντότητα των υποχρεώσεων 
που ορίζονται στα άρθρα 18 και 20 
συνεπάγεται παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 12 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 2016/679, η οποία κοινοποιείται 
σύμφωνα με το άρθρο 33 του εν λόγω 
κανονισμού, ενημερώνουν τις εποπτικές 
αρχές που είναι αρμόδιες σύμφωνα με τα 
άρθρα 55 και 56 του εν λόγω κανονισμού 
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

1. Εάν οι αρμόδιες αρχές έχουν 
ενδείξεις ότι η παράβαση από βασική ή 
σημαντική οντότητα των υποχρεώσεων 
που ορίζονται στα άρθρα 18 και 20 
συνεπάγεται παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 12 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 2016/679, η οποία κοινοποιείται 
σύμφωνα με το άρθρο 33 του εν λόγω 
κανονισμού, ενημερώνουν τις εποπτικές 
αρχές που είναι αρμόδιες σύμφωνα με τα 
άρθρα 55 και 56 του εν λόγω κανονισμού 
εντός 72 ωρών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με το άρθρο 33 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ

Τροπολογία 242
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν η εποπτική αρχή που είναι 
αρμόδια δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679 είναι εγκατεστημένη σε κράτος 
μέλος διαφορετικό από την αρμόδια αρχή, 
η αρμόδια αρχή μπορεί να ενημερώσει την 
εποπτική αρχή που είναι εγκατεστημένη 
στο ίδιο κράτος μέλος.

3. Εάν η εποπτική αρχή που είναι 
αρμόδια δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679 είναι εγκατεστημένη σε κράτος 
μέλος διαφορετικό από την αρμόδια αρχή, 
η αρμόδια αρχή ενημερώνει την εποπτική 
αρχή που είναι εγκατεστημένη στο ίδιο 
κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη λογική του ΓΚΠΔ για διασυνοριακές υποθέσεις. Ενεργοποιούν τον μηχανισμό 
συνεκτικότητας σύμφωνα με το κεφάλαιο VII τμήμα 2 του ΓΚΠΔ.

Τροπολογία 243
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 34α
Ευθύνη για μη συμμόρφωση

Με την επιφύλαξη τυχόν διαθέσιμης 
διοικητικής ή μη δικαστικής προσφυγής, 
οι αποδέκτες των υπηρεσιών που 
παρέχονται από βασικές και σημαντικές 
οντότητες, σε περίπτωση που έχουν 
υποστεί ζημίες ως αποτέλεσμα της μη 
συμμόρφωσης των παρόχων με την 
παρούσα οδηγία, έχουν το δικαίωμα 
πραγματικής δικαστικής προσφυγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατ’ αντιστοιχία με τα άρθρα 77-79 του ΓΚΠΔ, οι αποδέκτες υπηρεσίας που πλήττονται από 



PE695.133v01-00 108/110 AM\1235509EL.docx

EL

βασική/σημαντική οντότητα η οποία δεν έχει συμμορφωθεί με τους κανόνες της NIS2, θα πρέπει 
να έχουν επαρκή δυνατότητα άσκησης προσφυγής. Αυτό θα αποτελέσει κίνητρο συμμόρφωσης 
για τις οντότητες.

Τροπολογία 244
Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Michal 
Šimečka, Moritz Körner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – εδάφιο 1

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. Η έκθεση αξιολογεί ιδίως τη 
σημασία των τομέων, των υποτομέων, του 
μεγέθους και του είδους των οντοτήτων 
που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ 
για τη λειτουργία της οικονομίας και της 
κοινωνίας σε σχέση με την 
κυβερνοασφάλεια. Για τον σκοπό αυτό και 
με στόχο την περαιτέρω προαγωγή της 
στρατηγικής και επιχειρησιακής 
συνεργασίας, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη 
τις εκθέσεις της ομάδας συνεργασίας και 
του δικτύου CSIRT σχετικά με την πείρα 
που έχει αποκτηθεί σε στρατηγικό και 
επιχειρησιακό επίπεδο. Η πρώτη έκθεση 
υποβάλλεται το αργότερο …54 μήνες 
μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Η Επιτροπή προβαίνει σε επανεξέταση της 
λειτουργίας της παρούσας οδηγίας ανά 
τριετία και υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο. Η έκθεση αξιολογεί ιδίως σε 
ποιον βαθμό η οδηγία συνέβαλε στην 
επίτευξη του υψηλότερου επιπέδου 
ασφάλειας και ακεραιότητας των 
δικτύων και πληροφοριών, παρέχοντας 
παράλληλα τη βέλτιστη προστασία της 
ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τη 
σημασία των τομέων, των υποτομέων, του 
μεγέθους και του είδους των οντοτήτων 
που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ 
για τη λειτουργία της οικονομίας και της 
κοινωνίας σε σχέση με την 
κυβερνοασφάλεια. Για τον σκοπό αυτό και 
με στόχο την περαιτέρω προαγωγή της 
στρατηγικής και επιχειρησιακής 
συνεργασίας, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη 
τις εκθέσεις της ομάδας συνεργασίας και 
του δικτύου CSIRT σχετικά με την πείρα 
που έχει αποκτηθεί σε στρατηγικό και 
επιχειρησιακό επίπεδο. Η πρώτη έκθεση 
υποβάλλεται το αργότερο …[54 μήνες 
μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας].

Or. en

Τροπολογία 245
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Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – εδάφιο 1

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. Η έκθεση αξιολογεί ιδίως τη 
σημασία των τομέων, των υποτομέων, του 
μεγέθους και του είδους των οντοτήτων 
που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ 
για τη λειτουργία της οικονομίας και της 
κοινωνίας σε σχέση με την 
κυβερνοασφάλεια. Για τον σκοπό αυτό και 
με στόχο την περαιτέρω προαγωγή της 
στρατηγικής και επιχειρησιακής 
συνεργασίας, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη 
τις εκθέσεις της ομάδας συνεργασίας και 
του δικτύου CSIRT σχετικά με την πείρα 
που έχει αποκτηθεί σε στρατηγικό και 
επιχειρησιακό επίπεδο. Η πρώτη έκθεση 
υποβάλλεται το αργότερο …54 μήνες 
μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Η Επιτροπή προβαίνει σε περιοδική 
επανεξέταση της λειτουργίας της 
παρούσας οδηγίας και υποβάλλει έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο. Η έκθεση αξιολογεί ιδίως τη 
σημασία των τομέων, των υποτομέων, του 
μεγέθους και του είδους των οντοτήτων 
που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ 
για τη λειτουργία της οικονομίας και της 
κοινωνίας σε σχέση με την 
κυβερνοασφάλεια. Για τον σκοπό αυτό και 
με στόχο την περαιτέρω προαγωγή της 
στρατηγικής και επιχειρησιακής 
συνεργασίας, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη 
τις εκθέσεις της ομάδας συνεργασίας και 
του δικτύου CSIRT σχετικά με την πείρα 
που έχει αποκτηθεί σε στρατηγικό και 
επιχειρησιακό επίπεδο. Η πρώτη έκθεση 
υποβάλλεται το αργότερο …[36 μήνες 
μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας].

Or. en

Τροπολογία 246
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα άρθρα 40 και 41 της οδηγίας 
2018/1972/ΕΕ απαλείφονται.

Τα άρθρα 40 και 41 της οδηγίας 
2018/1972/ΕΕ θα εφαρμοστούν στον 
βαθμό που δεν έρχονται σε αντίθεση με 
την παρούσα οδηγία.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (EECC) αποτελεί τομεακή νομοθεσία 
και ορισμένες ιδιαιτερότητες των υπηρεσιών επικοινωνίας θα πρέπει να παρουσιαστούν χωρίς 
αύξηση της διοικητικής επιβάρυνσης.

Τροπολογία 247
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 40α
Τροποποιήσεις της οδηγίας 

2020/1828/ΕΚ σχετικά με τις 
αντιπροσωπευτικές αγωγές για την 

προστασία των συλλογικών συμφερόντων 
των καταναλωτών

Στο παράρτημα Ι προστίθεται το 
ακόλουθο κείμενο: «(Χ) Οδηγία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για υψηλό 
κοινό επίπεδο κυβερνοασφάλειας σε 
ολόκληρη την Ένωση και για την 
κατάργηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148»

Or. en

Αιτιολόγηση

Περιστατικά κυβερνοασφάλειας στον ψηφιακό τομέα μπορούν να έχουν συνέπειες σε μεγάλο 
αριθμό πολιτών, μερικές φορές και σε εκατομμύρια πολίτες και η ατομική έννομη προστασία θα 
μπορούσε να επιβαρύνει οποιοδήποτε σύστημα έννομης προστασίας. Ως λύση, η συλλογική 
έννομη προστασία θα επέτρεπε σε πολλούς πολίτες να προσφύγουν από κοινού σε δικαστήριο, 
όταν την πραγματική βάση της προσφυγής αποτελεί η μη τήρηση των διατάξεων του κανονισμού 
NIS 2 από οντότητα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της.


