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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία. 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που απαλείφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων
(COM(2020)0829 – C9-0421/2020 – 2020/0365(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2020)0829),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C9-0421/2020),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, 
της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής 
Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων (A9-0000/2021),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την 
αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν 
προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.
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Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η οδηγία 2008/114/ΕΚ του 
Συμβουλίου17 καθορίζει διαδικασία για τον 
χαρακτηρισμό των ευρωπαϊκών υποδομών 
ζωτικής σημασίας στους τομείς της 
ενέργειας και των μεταφορών, η διακοπή 
λειτουργίας ή καταστροφή των οποίων θα 
είχε σημαντικό διασυνοριακό αντίκτυπο σε 
τουλάχιστον δύο κράτη μέλη. Η εν λόγω 
οδηγία εστίαζε αποκλειστικά στην 
προστασία των υποδομών αυτού του 
είδους. Ωστόσο, η αξιολόγηση της 
οδηγίας 2008/114/ΕΚ, η οποία 
διενεργήθηκε το 201918, κατέδειξε ότι 
λόγω του ολοένα και πιο διασυνδεδεμένου 
και διασυνοριακού χαρακτήρα των 
λειτουργιών που χρησιμοποιούν υποδομές 
ζωτικής σημασίας, τα μέτρα προστασίας 
που αφορούν μόνο επιμέρους περιουσιακά 
στοιχεία δεν επαρκούν για την πρόληψη 
όλων των πιθανών διαταραχών. Επομένως, 
είναι αναγκαίο να μετατοπιστεί η 
ακολουθούμενη προσέγγιση προς τη 
διασφάλιση της ανθεκτικότητας των 
κρίσιμων οντοτήτων, δηλαδή της 
ικανότητάς τους να μετριάζουν, να 
απορροφούν, να προσαρμόζονται σε και να 
ανακάμπτουν από περιστατικά που 
ενδέχεται να διαταράξουν τη λειτουργία 
της κρίσιμης οντότητας.

(1) Η οδηγία 2008/114/ΕΚ του 
Συμβουλίου17 καθορίζει διαδικασία για τον 
χαρακτηρισμό των ευρωπαϊκών υποδομών 
ζωτικής σημασίας στους τομείς της 
ενέργειας και των μεταφορών, η διακοπή 
λειτουργίας ή καταστροφή των οποίων θα 
είχε σημαντικό διασυνοριακό αντίκτυπο σε 
τουλάχιστον δύο κράτη μέλη. Η εν λόγω 
οδηγία εστίαζε αποκλειστικά στην 
προστασία των υποδομών αυτού του 
είδους. Ωστόσο, η αξιολόγηση της 
οδηγίας 2008/114/ΕΚ, η οποία 
διενεργήθηκε το 201918, κατέδειξε ότι 
λόγω του ολοένα και πιο διασυνδεδεμένου 
και διασυνοριακού χαρακτήρα των 
λειτουργιών που χρησιμοποιούν υποδομές 
ζωτικής σημασίας, τα μέτρα προστασίας 
που αφορούν μόνο επιμέρους περιουσιακά 
στοιχεία δεν επαρκούν για την πρόληψη 
όλων των πιθανών διαταραχών. Επομένως, 
είναι αναγκαίο να μετατοπιστεί η 
ακολουθούμενη προσέγγιση προς τη 
διασφάλιση της ανθεκτικότητας των 
κρίσιμων οντοτήτων, δηλαδή της 
ικανότητάς τους να μετριάζουν, να 
απορροφούν, να προσαρμόζονται σε και να 
ανακάμπτουν από περιστατικά που 
ενδέχεται να διαταράξουν τη λειτουργία 
της κρίσιμης οντότητας και τη λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς.

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

17 Οδηγία 2008/114/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 8ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τον 
προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό των 
ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας, 
και σχετικά με την αξιολόγηση της 
ανάγκης βελτίωσης της προστασίας τους 
(ΕΕ L 345 της 23.12.2008, σ. 75).
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Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Δεδομένης της σημασίας της 
κυβερνοασφάλειας για την ανθεκτικότητα 
των κρίσιμων οντοτήτων, καθώς και για 
λόγους συνοχής, είναι αναγκαίο να 
υπάρχει, στον βαθμό του δυνατού, συνοχή 
μεταξύ των προσεγγίσεων της παρούσας 
οδηγίας και της οδηγίας (ΕΕ) ΧΧ/ΥΥ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου20 [πρόταση οδηγίας σχετικά 
με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο 
κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την 
Ένωση (στο εξής: οδηγία NIS 2)]. 
Λαμβανομένων υπόψη της μεγαλύτερης 
συχνότητας και των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών των κινδύνων στον 
κυβερνοχώρο, η οδηγία NIS 2 επιβάλλει 
λεπτομερείς απαιτήσεις σε ένα ευρύ 
σύνολο οντοτήτων με στόχο τη 
διασφάλιση της κυβερνοασφάλειάς τους. 
Δεδομένου ότι η κυβερνοασφάλεια 
αντιμετωπίζεται επαρκώς από την οδηγία 
NIS 2, τα ζητήματα που καλύπτονται από 
αυτήν θα πρέπει να εξαιρούνται από το 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, 
χωρίς να θίγεται το ειδικό καθεστώς των 
οντοτήτων του τομέα των ψηφιακών 
υποδομών.

(8) Δεδομένης της σημασίας της 
κυβερνοασφάλειας για την ανθεκτικότητα 
των κρίσιμων οντοτήτων, καθώς και για 
λόγους συνοχής, είναι αναγκαίο να 
υπάρχει, στον βαθμό του δυνατού, συνοχή 
μεταξύ των προσεγγίσεων της παρούσας 
οδηγίας και της οδηγίας (ΕΕ) ΧΧ/ΥΥ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου20 [πρόταση οδηγίας σχετικά 
με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο 
κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την 
Ένωση (στο εξής: οδηγία NIS 2)]. 
Λαμβανομένων υπόψη της μεγαλύτερης 
συχνότητας και των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών των κινδύνων στον 
κυβερνοχώρο, η οδηγία NIS 2 επιβάλλει 
λεπτομερείς απαιτήσεις σε ένα ευρύ 
σύνολο οντοτήτων με στόχο τη 
διασφάλιση της κυβερνοασφάλειάς τους. 
Δεδομένου ότι η κυβερνοασφάλεια 
αντιμετωπίζεται επαρκώς από την οδηγία 
NIS 2, τα ζητήματα που καλύπτονται από 
αυτήν θα πρέπει να εξαιρούνται από το 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, 
χωρίς να θίγεται το ειδικό καθεστώς των 
οντοτήτων του τομέα των ψηφιακών 
υποδομών. Ως εκ τούτου, οι αρμόδιες 
αρχές που ορίζονται βάσει της οδηγίας 
NIS 2 θα είναι υπεύθυνες για την 
εποπτεία οντοτήτων που 
χαρακτηρίζονται ως κρίσιμες οντότητες 
ή οντότητες ισοδύναμες με κρίσιμες 
οντότητες δυνάμει της οδηγίας αυτής 
όσον αφορά θέματα που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας.

__________________ __________________
20 [Παραπομπή στην οδηγία NIS 2, μόλις 
εκδοθεί.]

20 [Παραπομπή στην οδηγία NIS 2, μόλις 
εκδοθεί.]

Or. en
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Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Οι οντότητες που ανήκουν στον 
τομέα των ψηφιακών υποδομών 
βασίζονται ουσιαστικά σε συστήματα 
δικτύου και πληροφοριών και εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας NIS 2, η 
οποία διέπει τη φυσική ασφάλεια των εν 
λόγω συστημάτων στο πλαίσιο των 
οικείων υποχρεώσεων διαχείρισης 

(14) Οι οντότητες που ανήκουν στον 
τομέα των ψηφιακών υποδομών 
βασίζονται ουσιαστικά σε συστήματα 
δικτύου και πληροφοριών και εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας NIS 2, η 
οποία διέπει τη φυσική ασφάλεια των εν 
λόγω συστημάτων στο πλαίσιο των 
οικείων υποχρεώσεων διαχείρισης 
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κινδύνων κυβερνοασφάλειας και αναφοράς 
περιστατικών. Δεδομένου ότι αυτά τα 
ζητήματα καλύπτονται από την οδηγία 
NIS 2, οι υποχρεώσεις της παρούσας 
οδηγίας δεν εφαρμόζονται στις εν λόγω 
οντότητες. Ωστόσο, λαμβανομένης υπόψη 
της σημασίας των υπηρεσιών που 
παρέχονται από οντότητες του τομέα των 
ψηφιακών υποδομών για την παροχή 
άλλων βασικών υπηρεσιών, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να προσδιορίσουν, 
εφαρμόζοντας αναλογικά τα κριτήρια και 
τη διαδικασία που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία, τις οντότητες που 
ανήκουν στον τομέα των ψηφιακών 
υποδομών και οι οποίες θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται ως ισοδύναμες των 
κρίσιμων οντοτήτων για τους σκοπούς, 
αποκλειστικά, του κεφαλαίου ΙΙ, 
συμπεριλαμβανομένης της διάταξης 
σχετικά με την παροχή υποστήριξης από 
τα κράτη μέλη με στόχο την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας των εν λόγω οντοτήτων. 
Συνεπώς, οι εν λόγω οντότητες δεν θα 
πρέπει να υπόκεινται στις υποχρεώσεις που 
καθορίζονται στα κεφάλαια ΙΙΙ έως VI. 
Δεδομένου ότι οι υποχρεώσεις για τις 
κρίσιμες οντότητες που καθορίζονται στο 
κεφάλαιο ΙΙ σχετικά την παροχή 
ορισμένων πληροφοριών στις αρμόδιες 
αρχές αφορούν την εφαρμογή των 
κεφαλαίων ΙΙΙ και IV, οι εν λόγω 
οντότητες δεν θα πρέπει να υπόκεινται 
ούτε σε αυτές τις υποχρεώσεις.

κινδύνων κυβερνοασφάλειας και αναφοράς 
περιστατικών. Δεδομένου ότι αυτά τα 
ζητήματα καλύπτονται από την οδηγία 
NIS 2, οι υποχρεώσεις της παρούσας 
οδηγίας δεν εφαρμόζονται στις εν λόγω 
οντότητες. Ωστόσο, λαμβανομένης υπόψη 
της σημασίας των υπηρεσιών που 
παρέχονται από οντότητες του τομέα των 
ψηφιακών υποδομών για την παροχή 
άλλων βασικών υπηρεσιών, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να προσδιορίσουν, 
εφαρμόζοντας αναλογικά τα κριτήρια και 
τη διαδικασία που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία, τις οντότητες που 
ανήκουν στον τομέα των ψηφιακών 
υποδομών και οι οποίες θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται ως ισοδύναμες των 
κρίσιμων οντοτήτων για τους σκοπούς, 
αποκλειστικά, του κεφαλαίου ΙΙ, ιδίως για 
τους σκοπούς των διατάξεων για τις 
στρατηγικές των κρατών μελών σχετικά 
με την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των 
κρίσιμων οντοτήτων, για τις αξιολογήσεις 
κινδύνου των κρατών μελών, για τον 
προσδιορισμό των κριτικών οντοτήτων 
και για τη στήριξη των κρατών μελών 
προς τις κρίσιμες οντότητες. Συνεπώς, οι 
εν λόγω οντότητες δεν θα πρέπει να 
υπόκεινται στις υποχρεώσεις που 
καθορίζονται στα κεφάλαια ΙΙΙ έως VI ή 
στις υποχρεώσεις που καθορίζονται στο 
κεφάλαιο ΙΙ σχετικά με την παροχή 
πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή 
των κεφαλαίων ΙΙΙ και IV.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Το κεκτημένο της Ένωσης στον 
τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 
επιβάλλει στις χρηματοπιστωτικές 

(15) Το κεκτημένο της Ένωσης στον 
τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 
επιβάλλει στις χρηματοπιστωτικές 
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οντότητες ολοκληρωμένες υποχρεώσεις να 
διαχειρίζονται όλους τους κινδύνους τους 
οποίους αντιμετωπίζουν, 
συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών 
κινδύνων, και να διασφαλίζουν την 
επιχειρησιακή συνέχεια. Στο εν λόγω 
κεκτημένο περιλαμβάνονται ο κανονισμός 
(ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου22, η 
οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23, ο 
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου24, ο κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου25 και η 
οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26. Η 
Επιτροπή πρότεινε πρόσφατα τη 
συμπλήρωση του εν λόγω πλαισίου με τον 
κανονισμό ΧΧ/ΥΥΥΥ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
[πρόταση κανονισμού σχετικά με την 
ψηφιακή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα του 
χρηματοοικονομικού τομέα (στο εξής: 
κανονισμός DORA)27], ο οποίος θεσπίζει 
υποχρεώσεις των χρηματοπιστωτικών 
επιχειρήσεων όσον αφορά τη διαχείριση 
των κινδύνων ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένης 
της προστασίας των υλικών υποδομών 
ΤΠΕ. Δεδομένου ότι η ανθεκτικότητα των 
οντοτήτων που αναφέρονται στα σημεία 3 
και 4 του παραρτήματος καλύπτεται 
λεπτομερώς από το κεκτημένο της Ένωσης 
στον τομέα των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών, οι εν λόγω οντότητες θα πρέπει 
επίσης να αντιμετωπίζονται ως ισοδύναμες 
των κρίσιμων οντοτήτων για τους 
σκοπούς, αποκλειστικά, του κεφαλαίου ΙΙ 
της παρούσας οδηγίας. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή των 
κανόνων για τους λειτουργικούς κινδύνους 
και την ψηφιακή ανθεκτικότητα στον 
χρηματοπιστωτικό τομέα, η παροχή 
υποστήριξης από τα κράτη μέλη για την 
ενίσχυση της συνολικής ανθεκτικότητας 
των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που 
αντιμετωπίζονται ως ισοδύναμες των 
κρίσιμων οντοτήτων θα πρέπει να 

οντότητες ολοκληρωμένες υποχρεώσεις να 
διαχειρίζονται όλους τους κινδύνους τους 
οποίους αντιμετωπίζουν, 
συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών 
κινδύνων, και να διασφαλίζουν την 
επιχειρησιακή συνέχεια. Στο εν λόγω 
κεκτημένο περιλαμβάνονται ο κανονισμός 
(ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου22, η 
οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23, ο 
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου24, ο κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου25 και η 
οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26. Η 
Επιτροπή πρότεινε πρόσφατα τη 
συμπλήρωση του εν λόγω πλαισίου με τον 
κανονισμό ΧΧ/ΥΥΥΥ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
[πρόταση κανονισμού σχετικά με την 
ψηφιακή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα του 
χρηματοοικονομικού τομέα (στο εξής: 
κανονισμός DORA)27], ο οποίος θεσπίζει 
υποχρεώσεις των χρηματοπιστωτικών 
επιχειρήσεων όσον αφορά τη διαχείριση 
των κινδύνων ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένης 
της προστασίας των υλικών υποδομών 
ΤΠΕ. Δεδομένου ότι η ανθεκτικότητα των 
οντοτήτων που αναφέρονται στα σημεία 3 
και 4 του παραρτήματος καλύπτεται 
λεπτομερώς από το κεκτημένο της Ένωσης 
στον τομέα των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών, οι εν λόγω οντότητες θα πρέπει 
επίσης να αντιμετωπίζονται ως ισοδύναμες 
των κρίσιμων οντοτήτων για τους 
σκοπούς, αποκλειστικά, του κεφαλαίου ΙΙ 
της παρούσας οδηγίας, ιδίως για τους 
σκοπούς των διατάξεων για τις 
στρατηγικές των κρατών μελών σχετικά 
με την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των 
κρίσιμων οντοτήτων, για τις αξιολογήσεις 
κινδύνου των κρατών μελών, για τον 
προσδιορισμό των κριτικών οντοτήτων 
και για τη στήριξη των κρατών μελών 
προς τις κρίσιμες οντότητες. Προκειμένου 
να διασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή των 
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διασφαλίζεται από τις αρχές που ορίζονται 
βάσει του άρθρου 41 του [κανονισμού 
DORA] και να υπόκειται στις διαδικασίες 
που καθορίζονται στην εν λόγω νομοθεσία 
με πλήρως εναρμονισμένο τρόπο.

κανόνων για τους λειτουργικούς κινδύνους 
και την ψηφιακή ανθεκτικότητα στον 
χρηματοπιστωτικό τομέα, η παροχή 
υποστήριξης από τα κράτη μέλη για την 
ενίσχυση της συνολικής ανθεκτικότητας 
των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που 
αντιμετωπίζονται ως ισοδύναμες των 
κρίσιμων οντοτήτων θα πρέπει να 
διασφαλίζεται από τις αρχές που ορίζονται 
βάσει του άρθρου 41 του [κανονισμού 
DORA] και να υπόκειται στις διαδικασίες 
που καθορίζονται στην εν λόγω νομοθεσία 
με πλήρως εναρμονισμένο τρόπο.

__________________ __________________
22 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα 
εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους 
κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα 
αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 
201 της 27.7.2012, σ. 1).

22 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα 
εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους 
κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα 
αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 
201 της 27.7.2012, σ. 1).

23 Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων και την 
τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και 
της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 
12.6.2014, σ. 349).

23 Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων και την 
τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και 
της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 
12.6.2014, σ. 349).

24 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις 
αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, 
σ. 84).

24 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις 
αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, 
σ. 84).

25 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, 
σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής 
εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και 
επιχειρήσεις επενδύσεων και την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1).

25 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, 
σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής 
εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και 
επιχειρήσεις επενδύσεων και την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1).

26 Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την 

26 Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την 
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πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών 
ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία 
πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων 
επενδύσεων, για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την 
κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 
2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 
338).

πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών 
ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία 
πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων 
επενδύσεων, για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την 
κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 
2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 
338).

27 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με την ψηφιακή επιχειρησιακή 
ανθεκτικότητα του χρηματοοικονομικού 
τομέα και την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) 
αριθ. 648/2012, (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και 
(ΕΕ) αριθ. 909/2014 [COM(2020) 595].

27 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με την ψηφιακή επιχειρησιακή 
ανθεκτικότητα του χρηματοοικονομικού 
τομέα και την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) 
αριθ. 648/2012, (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και 
(ΕΕ) αριθ. 909/2014 [COM(2020) 595].

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(25) Οι κρίσιμες οντότητες θα πρέπει να 
κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών, αμέσως μόλις αυτό είναι 
ευλόγως δυνατόν υπό τις δεδομένες 
συνθήκες, και, σε κάθε περίπτωση το 
αργότερο εντός 24 ωρών από τη στιγμή 
που ενημερώνονται για το εν λόγω 
περιστατικό, οποιοδήποτε περιστατικό 
που προκαλεί ή έχει τη δυνατότητα να 
προκαλέσει σημαντική διαταραχή στη 
λειτουργία τους. Η αρμόδια αρχή θα 
πρέπει να ενημερώνει το κοινό για ένα 
τέτοιο περιστατικό, όταν κρίνει ότι αυτό 
θα ήταν προς το δημόσιο συμφέρον. Η 
αρμόδια αρχή θα πρέπει να διασφαλίζει 
ότι η εν λόγω κρίσιμη οντότητα 
ενημερώνει τους χρήστες για τις 
υπηρεσίες της που ενδέχεται να 
επηρεαστούν από ένα τέτοιο περιστατικό 
και, κατά περίπτωση, για τυχόν μέτρα 
ασφαλείας ή διορθωτικά μέτρα. Οι εν 
λόγω κοινοποιήσεις θα πρέπει να παρέχουν 
στις αρμόδιες αρχές τη δυνατότητα να 
ανταποκρίνονται στα περιστατικά με ταχύ 
και κατάλληλο τρόπο και να έχουν πλήρη 
εποπτεία του συνόλου των κινδύνων που 
αντιμετωπίζουν οι κρίσιμες οντότητες. Για 
τον λόγο αυτόν, θα πρέπει να θεσπιστεί 
διαδικασία για την κοινοποίηση ορισμένων 
περιστατικών και να καθοριστούν 
παράμετροι για να καθορίζεται πότε η 
πραγματική ή δυνητική διαταραχή είναι 
σημαντική και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να 
κοινοποιηθεί το περιστατικό. Δεδομένων 
των δυνητικών διασυνοριακών επιπτώσεων 
των εν λόγω διαταραχών, θα πρέπει να 
θεσπιστεί διαδικασία βάσει της οποίας τα 
κράτη μέλη θα ενημερώνουν τα άλλα 
θιγόμενα κράτη μέλη μέσω ενιαίων 
κέντρων επαφής.

Or. en
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Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Προκειμένου να λαμβάνονται 
υπόψη νέοι κίνδυνοι, τεχνολογικές 
εξελίξεις ή οι ιδιαιτερότητες ενός ή 
περισσότερων τομέων, θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να 
συμπληρώνει τα μέτρα ανθεκτικότητας 
που πρέπει να λαμβάνονται από τις 

(31) Προκειμένου να λαμβάνονται 
υπόψη νέοι κίνδυνοι, τεχνολογικές 
εξελίξεις ή οι ιδιαιτερότητες ενός ή 
περισσότερων τομέων, θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να 
συμπληρώνει τα μέτρα ανθεκτικότητας 
που πρέπει να λαμβάνονται από τις 
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κρίσιμες οντότητες καθορίζοντας 
περαιτέρω ορισμένα ή όλα τα εν λόγω 
μέτρα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 
Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις 
προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων 
σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι 
διαβουλεύσεις αυτές να 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές 
που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία 
της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση 
του νομοθετικού έργου32. Πιο 
συγκεκριμένα, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην 
προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
κατά τον ίδιο χρόνο με τους 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και 
οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις 
των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 
Επιτροπής που ασχολούνται με την 
προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων.

κρίσιμες οντότητες καθορίζοντας 
περαιτέρω ορισμένα ή όλα τα εν λόγω 
μέτρα. Προκειμένου να αποφευχθεί η 
αποκλίνουσα εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας και να βελτιωθεί η λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να 
συμπληρώνει την παρούσα οδηγία 
καταρτίζοντας κοινό κατάλογο βασικών 
υπηρεσιών σε διαβούλευση με τα κράτη 
μέλη. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 
Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις 
προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων 
σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι 
διαβουλεύσεις αυτές να 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές 
που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία 
της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση 
του νομοθετικού έργου32. Πιο 
συγκεκριμένα, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην 
προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
κατά τον ίδιο χρόνο με τους 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και 
οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις 
των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 
Επιτροπής που ασχολούνται με την 
προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων.

_______________ _______________
32 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1. 32 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 11

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

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

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 13

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) «οντότητα»: κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί και 
αναγνωρίζεται ως τέτοιο σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο του τόπου εγκατάστασής 
του, το οποίο μπορεί, ενεργώντας εξ ιδίου 
ονόματος, να ασκεί δικαιώματα και να 
αναλαμβάνει υποχρεώσεις·
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Τροπολογία 14

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7β) «οντότητα ισοδύναμη με κρίσιμη 
οντότητα»: δημόσια ή ιδιωτική οντότητα 
είδους από τα αναφερόμενα στο σημείο 3, 
4 ή 8 του παραρτήματος, η οποία έχει 
προσδιοριστεί ως τέτοια από κράτος 
μέλος σύμφωνα με το άρθρο 7 
παράγραφος 1·

Or. en

Τροπολογία 15

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7γ) «πρότυπο»: πρότυπο όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1a·
______________
1α Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012 , 
σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, 
την τροποποίηση των οδηγιών του 
Συμβουλίου 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ 
και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 
98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 
2009/23/ΕΚ και 2009/105/ΕΚ και την 
κατάργηση της απόφασης 87/95/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 
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1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 
316 της 14.11.2012, σ. 12)

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 17

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) στρατηγικούς στόχους και 
προτεραιότητες με σκοπό την ενίσχυση της 
συνολικής ανθεκτικότητας των κρίσιμων 
οντοτήτων, λαμβανομένων υπόψη των 
διασυνοριακών και διατομεακών 
αλληλεξαρτήσεων, καθώς και των 
αλληλεξαρτήσεων στο πλαίσιο των 
αλυσίδων εφοδιασμού·
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Τροπολογία 18

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) περιγραφή των μέτρων που είναι 
απαραίτητα για την ενίσχυση της 
συνολικής ανθεκτικότητας των κρίσιμων 
οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένων της 
διενέργειας εθνικής εκτίμησης κινδύνων, 
του προσδιορισμού των κρίσιμων 
οντοτήτων και των οντοτήτων που είναι 
ισοδύναμες των κρίσιμων οντοτήτων, 
καθώς και των μέτρων υποστήριξης των 
κρίσιμων οντοτήτων που λαμβάνονται 
σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο·

γ) περιγραφή των μέτρων που είναι 
απαραίτητα για την ενίσχυση της 
συνολικής ανθεκτικότητας των κρίσιμων 
οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένων της 
διενέργειας εθνικής εκτίμησης κινδύνων 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 4, του 
προσδιορισμού των κρίσιμων οντοτήτων 
και των οντοτήτων που είναι ισοδύναμες 
των κρίσιμων οντοτήτων, καθώς και των 
μέτρων υποστήριξης των κρίσιμων 
οντοτήτων που λαμβάνονται σύμφωνα με 
το παρόν κεφάλαιο, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την 
ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και 
δημόσιων και ιδιωτικών οντοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 19

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) κατάλογο όλων των αρχών και 
φορέων που συμμετέχουν στην εφαρμογή 
της στρατηγικής·

Or. en
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Τροπολογία 20

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στρατηγική επικαιροποιείται όταν είναι 
απαραίτητο και τουλάχιστον ανά 
τετραετία.

Κατόπιν διαβούλευσης με 
αντιπροσωπευτική ομάδα κρίσιμων 
οντοτήτων, η στρατηγική επικαιροποιείται 
όταν είναι απαραίτητο και τουλάχιστον 
ανά τετραετία.

Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τη 
στρατηγική τους και κάθε επικαιροποίηση 
της στρατηγικής τους στην Επιτροπή εντός 
τριών μηνών από την έγκρισή της.

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τη 
στρατηγική τους και κάθε επικαιροποίηση 
της στρατηγικής τους στην Επιτροπή και 
όλες τις κρίσιμες οντότητες εντός τριών 
μηνών από την έγκρισή της.

Or. en
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Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
σύμφωνα με το άρθρο 21 για να 
συμπληρώσει την παρούσα οδηγία 
θεσπίζοντας κατάλογο των βασικών 
υπηρεσιών στους τομείς που αναφέρονται 
στο παράρτημα. Η Επιτροπή εκδίδει την 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη το αργότερο 
στις ... [έξι μήνες μετά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]. 
Οι αρμόδιες αρχές που ορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 8, έως τις [τρία έτη 
μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας] και, στη συνέχεια, όποτε είναι 
απαραίτητο και τουλάχιστον ανά 
τετραετία, διενεργούν εκτίμηση όλων των 
συναφών κινδύνων που ενδέχεται να 
επηρεάσουν την παροχή των βασικών 
υπηρεσιών που αναφέρονται στην κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, με σκοπό να 
προσδιορίσουν τις κρίσιμες οντότητες 
σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 και 
να συνδράμουν τις εν λόγω κρίσιμες 
οντότητες στη λήψη μέτρων σύμφωνα με 
το άρθρο 11.

Or. en

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του στοιχείου γ) του 
πρώτου εδαφίου, τα κράτη μέλη 
συνεργάζονται, κατά περίπτωση, με τις 

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

αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών και 
τρίτων χωρών και με την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά τον προσδιορισμό των 
κρίσιμων οντοτήτων σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
υπόψη τα αποτελέσματα της εκτίμησης 
κινδύνων του άρθρου 4 και εφαρμόζουν τα 
ακόλουθα κριτήρια:

2. Κατά τον προσδιορισμό των 
κρίσιμων οντοτήτων σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, κάθε κράτος μέλος 
λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα των 
εκτιμήσεων κινδύνων του άρθρου 4 και 
της στρατηγικής που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 και εφαρμόζουν τα ακόλουθα 
κριτήρια:

Or. en

Τροπολογία 27

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) τη γεωγραφική κάλυψη των 
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υπηρεσιών που παρέχονται από τις 
κρίσιμες οντότητες σε κάθε τομέα, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για 
τυχόν διασυνοριακές επιπτώσεις·

Or. en

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τα τυχόν κατώτατα όρια που 
εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό ενός ή 
περισσότερων από τα κριτήρια της 
παραγράφου 1.

γ) τα τυχόν κατώτατα όρια που 
εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό ενός ή 
περισσότερων από τα κριτήρια της 
παραγράφου 1 και τη μεθοδολογία 
χρησιμοποιείται για την εφαρμογή αυτών 
των κατώτατων ορίων.

Or. en

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
κρίσιμες οντότητες κοινοποιούν στην 
αρμόδια αρχή, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, τα περιστατικά τα οποία 
διαταράσσουν σημαντικά ή έχουν τη 
δυνατότητα να διαταράξουν σημαντικά τη 
λειτουργία τους. Οι κοινοποιήσεις 
περιλαμβάνουν όλες τις διαθέσιμες 
πληροφορίες που είναι απαραίτητες 
προκειμένου να δοθεί στην αρμόδια αρχή η 
δυνατότητα να κατανοήσει τη φύση, την 
αιτία και τις πιθανές συνέπειες του 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
κρίσιμες οντότητες κοινοποιούν στην 
αρμόδια αρχή, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση το 
αργότερο σε 24 ώρες μετά από τη στιγμή 
που ενημερώνονται για το περιστατικό, τα 
περιστατικά τα οποία διαταράσσουν 
σημαντικά ή έχουν τη δυνατότητα να 
διαταράξουν σημαντικά τη λειτουργία 
τους. Οι κοινοποιήσεις περιλαμβάνουν 
όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες που είναι 
απαραίτητες προκειμένου να δοθεί στην 
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περιστατικού, συμπεριλαμβανομένης της 
δυνατότητας προσδιορισμού του τυχόν 
διασυνοριακού αντικτύπου του 
περιστατικού. Η εν λόγω κοινοποίηση δεν 
συνεπάγεται αυξημένη ευθύνη για τις 
κρίσιμες οντότητες.

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

Όταν ένα περιστατικό έχει ή ενδέχεται να 
έχει σημαντικό αντίκτυπο σε κρίσιμες 
οντότητες ή στη συνέχεια της παροχής 
βασικών υπηρεσιών σε περισσότερα από 
τρία κράτη μέλη, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι οι κρίσιμες οντότητες 
ιδιαίτερης ευρωπαϊκής σημασίας 
κοινοποιούν τα περιστατικά αυτά στην 
Επιτροπή. Η Επιτροπή ενημερώνει την 
ομάδα ανθεκτικότητας κρίσιμων 
οντοτήτων για τις εν λόγω κοινοποιήσεις 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Η 
Επιτροπή και η ομάδα ανθεκτικότητας 
κρίσιμων οντοτήτων, σύμφωνα με την 
ενωσιακή νομοθεσία, χειρίζονται τις 
παρεχόμενες πληροφορίες ως μέρος 
αυτών των κοινοποιήσεων με τρόπο που 
σέβεται την εμπιστευτικότητά τους και 
προστατεύει τα συμφέροντα ασφάλειας 
και τα εμπορικά συμφέροντα της οικείας 
κρίσιμης οντότητας.

Or. en

Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το συντομότερο δυνατόν μετά τη 
λήψη της κοινοποίησης σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή παρέχει 
στην κρίσιμη οντότητα που απέστειλε την 
κοινοποίηση σχετικές πληροφορίες για τη 
συνέχεια που δόθηκε στην κοινοποίησή 
της, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών 

4. Το συντομότερο δυνατόν μετά τη 
λήψη της κοινοποίησης σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή παρέχει 
στην κρίσιμη οντότητα που απέστειλε την 
κοινοποίηση σχετικές πληροφορίες για τη 
συνέχεια που δόθηκε στην κοινοποίησή 
της, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών 
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που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση του 
περιστατικού από την κρίσιμη οντότητα.

που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση του 
περιστατικού από την κρίσιμη οντότητα. Η 
αρμόδια αρχή ενημερώνει το κοινό για 
ένα περιστατικό, όταν κρίνει ότι αυτό θα 
ήταν προς το δημόσιο συμφέρον. Η 
αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι οι κρίσιμες 
οντότητες ενημερώνουν τους χρήστες για 
τις υπηρεσίες τους που ενδέχεται να 
επηρεαστούν από ένα περιστατικό και, 
κατά περίπτωση, για τυχόν μέτρα 
ασφαλείας ή διορθωτικά μέτρα.

Or. en

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13α
Πρότυπα

Προκειμένου να προωθηθεί η συνεπής 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, τα 
κράτη μέλη, χωρίς να επιβάλλουν ή να 
εισάγουν διακρίσεις υπέρ της χρήσης 
συγκεκριμένου τύπου τεχνολογίας, 
ενθαρρύνουν τη χρήση προτύπων και 
προδιαγραφών σχετικών με την ασφάλεια 
και την ανθεκτικότητα κρίσιμων 
οντοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η ομάδα για την ανθεκτικότητα των 
κρίσιμων οντοτήτων απαρτίζεται από 
εκπροσώπους των κρατών μελών και της 
Επιτροπής. Όταν είναι σκόπιμο για την 
εκτέλεση των καθηκόντων της, η ομάδα 
για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων 
οντοτήτων μπορεί να προσκαλεί 
εκπροσώπους σχετικών ενδιαφερόμενων 
φορέων να συμμετάσχουν στις εργασίες 
της. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
συμμετέχει στις δραστηριότητες της 
ομάδας ανθεκτικότητας κρίσιμων 
οντοτήτων ως παρατηρητής.

Or. en

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η ομάδα για την ανθεκτικότητα 
των κρίσιμων οντοτήτων συνεδριάζει 
τακτικά και τουλάχιστον μία φορά ετησίως 
με την ομάδα συνεργασίας που έχει 
συσταθεί βάσει της [οδηγίας NIS 2] για 

5. Η ομάδα για την ανθεκτικότητα 
των κρίσιμων οντοτήτων συνεδριάζει 
τακτικά και τουλάχιστον μία φορά ετησίως 
με την ομάδα συνεργασίας που έχει 
συσταθεί βάσει της [οδηγίας NIS 2] για τη 
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την προώθηση της στρατηγικής 
συνεργασίας και της ανταλλαγής 
πληροφοριών.

διευκόλυνση της στρατηγικής συνεργασίας 
και της ανταλλαγής πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 11 
παράγραφος 4 εξουσία έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται 
στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας ή από οποιαδήποτε 
άλλη ημερομηνία ορίσουν οι 
συννομοθέτες.

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 και στο άρθρο 11 
παράγραφος 4 εξουσία έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται 
στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας ή από οποιαδήποτε 
άλλη ημερομηνία ορίσουν οι 
συννομοθέτες.

Or. en

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται 
στο άρθρο 11 παράγραφος 4 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που καθορίζεται στην απόφαση. Δεν θίγει 
το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
που ισχύουν ήδη.

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και στο άρθρο 
11 παράγραφος 4 μπορεί να ανακληθεί ανά 
πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση 
ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση 
που προσδιορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη 
της δημοσίευσης της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που καθορίζεται στην απόφαση. Δεν θίγει 
το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
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που ισχύουν ήδη.

Or. en

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 11 
παράγραφος 4 τίθεται σε ισχύ μόνο αν δεν 
διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο 
μηνών από την ημέρα κοινοποίησης της 
πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η 
προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα 
την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν 
αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται 
κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 4 
παράγραφος 1 και του άρθρου 11 
παράγραφος 4 τίθεται σε ισχύ μόνο αν δεν 
διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο 
μηνών από την ημέρα κοινοποίησης της 
πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η 
προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα 
την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν 
αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται 
κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

Or. en


