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Θέμα:

Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έκδοσης
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αρμοδιότητας για
Βιομηχανικά, Τεχνολογικά και Ερευνητικά Θέματα Κυβερνοασφάλειας και
του δικτύου εθνικών κέντρων συντονισμού
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2021/…
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της …
για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αρμοδιότητας για Βιομηχανικά, Τεχνολογικά και
Ερευνητικά Θέματα Κυβερνοασφάλειας και του δικτύου εθνικών κέντρων συντονισμού

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 173
παράγραφος 3 και το άρθρο 188 πρώτο εδάφιο,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Μετά τη διαβίβαση του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 1,
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία2,

1
2

ΕΕ C … της …, σ. ….
Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 (δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί
στην Επίσημη Εφημερίδα) και θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση της … (δεν έχει
ακόμη δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα). Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της …
(δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα) …
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Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η πλειονότητα του πληθυσμού της Ένωσης συνδέεται στο διαδίκτυο. Η καθημερινή ζωή
των ανθρώπων και των οικονομιών εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από τις ψηφιακές
τεχνολογίες. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις βρίσκονται όλο και περισσότερο εκτεθειμένοι
σε σοβαρά περιστατικά κυβερνοασφάλειας και πολλές επιχειρήσεις στην Ένωση έρχονται
αντιμέτωπες με τουλάχιστον ένα περιστατικό κυβερνοασφάλειας κάθε έτος. Αυτό τονίζει
την ανάγκη για ανθεκτικότητα, για την ενίσχυση τεχνολογικών και βιομηχανικών
ικανοτήτων και για την αξιοποίηση υψηλών προτύπων και ολιστικών λύσεων
κυβερνοασφάλειας οι οποίες περιλαμβάνουν τον ανθρώπινο παράγοντα και τη χρήση
προϊόντων, διεργασιών και τεχνολογίας στην Ένωση, καθώς και την ανάγκη ανάληψης
ηγετικού ρόλου της Ένωσης στους τομείς της κυβερνοασφάλειας και της ψηφιακής
αυτονομίας. Η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις απειλές κυβερνοασφάλειας και μέσω της
ανάπτυξης αρμοδιοτήτων, ικανοτήτων και δυνατοτήτων σε ολόκληρη την Ένωση και με
παράλληλη συνεκτίμηση των κοινωνικών και ηθικών προεκτάσεων και ανησυχιών, μπορεί
να ενισχύσει την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.
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(2)

H Ένωση έχει αυξήσει με σταθερούς ρυθμούς τις δραστηριότητές της για να αντιμετωπίσει
τις αυξανόμενες προκλήσεις στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, σε συνέχεια της
στρατηγικής για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο που υπέβαλαν η Επιτροπή και ο Ύπατος
Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
(«Ύπατος Εκπρόσωπος») στην κοινή τους ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των
Περιφερειών, της 7ης Φεβρουαρίου 2013, με τίτλο «Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο: Για έναν ανοικτό, ασφαλή και προστατευμένο
κυβερνοχώρο» («στρατηγική του 2013 για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο»).
Η στρατηγική του 2013 για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είχε ως στόχο να
δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για ένα αξιόπιστο, ασφαλές και ανοικτό οικοσύστημα
στον κυβερνοχώρο. Το 2016 η Ένωση θέσπισε τα πρώτα μέτρα στον τομέα της
κυβερνοασφάλειας με την οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου1 σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών.

(3)

Τον Σεπτέμβριο του 2017, η Επιτροπή και ο Ύπατος Εκπρόσωπος υπέβαλαν κοινή
ανακοίνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Ανθεκτικότητα,
αποτροπή και άμυνα: Οικοδόμηση ισχυρής ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για την ΕΕ», με
στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ανθεκτικότητας, αποτροπής και αντίδρασης της
Ένωσης σε κυβερνοεπιθέσεις.

1

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 της 19.7.2016, σ. 1).
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(4)

Στην ψηφιακή διάσκεψη κορυφής του Ταλίν τον Σεπτέμβριο του 2017, οι αρχηγοί κρατών
και κυβερνήσεων κάλεσαν την Ένωση να καταστεί παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα
της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο έως το 2025, προκειμένου να διασφαλιστούν η πίστη,
η εμπιστοσύνη και η προστασία των πολιτών, των καταναλωτών και των επιχειρήσεων
επιγραμμικά και με σκοπό να υπάρξει ένα ελεύθερο και ασφαλέστερο διαδίκτυο που
διέπεται από νόμους, και δήλωσαν την πρόθεσή τους να αξιοποιηθούν πληρέστερα οι
λύσεις ανοικτής πηγής και τα ανοικτά πρότυπα κατά την (αν)οικοδόμηση συστημάτων και
λύσεων των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), ιδίως για να
αποφεύγεται η εξάρτηση από μεμονωμένους προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένων και
εκείνων που αναπτύσσονται ή προωθούνται από τα ενωσιακά προγράμματα
διαλειτουργικότητας και τυποποίησης, όπως το ISA2».

(5)

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αρμοδιότητας για Βιομηχανικά, Τεχνολογικά και Ερευνητικά
Θέματα Κυβερνοασφάλειας («Κέντρο Αρμοδιότητας») που συστήνεται με τον παρόντα
κανονισμό θα πρέπει να συμβάλει στην ενίσχυση της ασφάλειας των συστημάτων δικτύου
και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου και άλλων υποδομών κρίσιμης
σημασίας για τη λειτουργία της κοινωνίας, όπως οι μεταφορές, η υγεία, η ενέργεια, οι
ψηφιακές υποδομές, το νερό, οι χρηματοπιστωτικές αγορές και τα τραπεζικά συστήματα.

(6)

Η σημαντική διατάραξη των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών μπορεί να επηρεάσει
μεμονωμένα κράτη μέλη και την Ένωση στο σύνολό της. Επομένως, ένα υψηλό επίπεδο
ασφάλειας των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την επικράτεια της
Ένωσης είναι ουσιώδες όχι μόνο για την κοινωνία, αλλά και για την οικονομία. Προς το
παρόν, η Ένωση εξαρτάται από μη ευρωπαίους παρόχους κυβερνοασφάλειας. Ωστόσο,
είναι προς το στρατηγικό συμφέρον της Ένωσης να εξασφαλίσει ότι διατηρεί και
αναπτύσσει τις επιβεβλημένες ερευνητικές και τεχνολογικές ικανότητες
κυβερνοασφάλειας για τη θωράκιση των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών των
πολιτών και επιχειρήσεων, και ιδίως για την προστασία συστημάτων δικτύου και
πληροφοριών κρίσιμης σημασίας, καθώς και την παροχή βασικών υπηρεσιών
κυβερνοασφάλειας.
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(7)

Η Ένωση διαθέτει πλούσια εμπειρογνωσία και πείρα στην έρευνα, την τεχνολογία και τη
βιομηχανική ανάπτυξη στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, οι προσπάθειες όμως των
βιομηχανικών και των ερευνητικών κοινοτήτων είναι κατακερματισμένες και στερούνται
εναρμόνισης και κοινής αποστολής, γεγονός που παρεμποδίζει την ανταγωνιστικότητα
και την αποτελεσματική προστασία των δικτύων και συστημάτων σε αυτόν τον τομέα.
Τέτοιες προσπάθειες και η εμπειρογνωσία πρέπει να συγκεντρωθούν, να συνδεθούν και
να αξιοποιηθούν με αποδοτικό τρόπο, ώστε να ενισχυθούν και να συμπληρωθούν
οι υφιστάμενες έρευνες, τεχνολογίες και βιομηχανικές ικανότητες και δεξιότητες σε
ενωσιακό και εθνικό επίπεδο. Μολονότι ο τομέας ΤΠΕ βρίσκεται αντιμέτωπος με
σημαντικές προκλήσεις, όπως η ικανοποίηση της ζήτησής του για ειδικευμένους
εργαζόμενους, μπορεί να αντλήσει οφέλη από την αποτύπωση της κοινωνικής
πολυμορφίας εν γένει, την επίτευξη ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων, από την
εθνοτική πολυμορφία και την απαγόρευση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με
αναπηρίες, καθώς και τη διευκόλυνση πρόσβασης στη γνώση και κατάρτιση για
μελλοντικούς εμπειρογνώμονες στην κυβερνοασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της
εκπαίδευσης τέτοιων εμπειρογνωμόνων σε μη τυπικά πλαίσια, όπως για παράδειγμα έργα
ελεύθερου λογισμικού ανοικτής πηγής, έργα ΤΠΕ για τον πολίτη, και νεοφυείς και πολύ
μικρές επιχειρήσεις.

(8)

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν παράγοντες ζωτικής σημασίας
για τον τομέα της κυβερνοασφάλειας στην Ένωση, και μπορούν να προσφέρουν λύσεις
αιχμής χάρη στην ευελιξία τους. Ωστόσο, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δεν
ειδικεύονται στην κυβερνοασφάλεια τείνουν επίσης να είναι πιο ευάλωτες σε περιστατικά
κυβερνοασφάλειας, εξαιτίας των υψηλών απαιτήσεων επενδύσεων και γνώσεων για
την εφαρμογή αποτελεσματικών λύσεων κυβερνοασφάλειας. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο
να παρέχεται, από το Κέντρο Αρμοδιότηταςκαι το δίκτυο εθνικών κέντρων συντονισμού
(«δίκτυο»), στήριξη στις ΜΜΕ, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους στη γνώση και
παρέχοντας προσαρμοσμένη πρόσβαση στα αποτελέσματα της έρευνας και ανάπτυξης,
προκειμένου οι ΜΜΕ να είναι σε θέση να προστατεύονται επαρκώς και να επιτρέπεται
στις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κυβερνοασφάλειας να είναι
ανταγωνιστικές και να ενισχύουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ένωσης στον τομέα της
κυβερνοασφάλειας.
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(9)

Η εμπειρογνωσία υπερβαίνει το βιομηχανικό και το ερευνητικό πλαίσιο. Τα μη εμπορικά
και προεμπορικά έργα, τα οποία αποκαλούνται «έργα ΤΠΕ για τον πολίτη» (civic tech),
χρησιμοποιούν ανοιχτά πρότυπα, ανοικτά δεδομένα και ελεύθερο λογισμικό ανοικτής
πηγής προς το κοινωνικό και το δημόσιο συμφέρον.

(10)

Ο τομέας της κυβερνοασφάλειας είναι ποικιλόμορφος. Τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη
συμπεριλαμβάνουν ενδιαφερόμενα μέρη από δημόσιους φορείς, κράτη μέλη και την
Ένωση, καθώς και από τη βιομηχανία, από την κοινωνία των πολιτών, όπως
συνδικαλιστικές οργανώσεις, ενώσεις καταναλωτών, την κοινότητα ελεύθερου λογισμικού
ανοικτής πηγής και την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, και άλλους φορείς.

(11)

Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου που εγκρίθηκαν τον Νοέμβριο του 2017, η Επιτροπή
κλήθηκε να υποβάλει χωρίς χρονοτριβή εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με τις πιθανές
επιλογές για τη δημιουργία δικτύου κέντρων ικανοτήτων στον τομέα της ασφάλειας στον
κυβερνοχώρο και με ένα ευρωπαϊκό κέντρο έρευνας και ικανοτήτων στον τομέα της
κυβερνοασφάλειας και να προτείνει έως τα μέσα του 2018 τη σχετική νομική πράξη για τη
δημιουργία ενός τέτοιου δικτύου και ενός τέτοιου κέντρου.

(12)

Η Ένωση εξακολουθεί να μην διαθέτει επαρκείς τεχνολογικές και βιομηχανικές
ικανότητες και δυνατότητες που θα της επιτρέπουν να προστατεύει αυτόνομα την
οικονομία και τις κρίσιμης σημασίας υποδομές της και να καταστεί παγκόσμια ηγετική
δύναμη στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Το επίπεδο στρατηγικού και διαχρονικού
συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ βιομηχανιών, ερευνητικών κοινοτήτων στον τομέα
της κυβερνοασφάλειας και κυβερνήσεων είναι ανεπαρκές. Η Ένωση πάσχει από
ανεπαρκείς επενδύσεις και περιορισμένη πρόσβαση στην τεχνογνωσία, δεξιότητες και
εγκαταστάσεις κυβερνοασφάλειας και είναι λίγα τα αποτελέσματα από την έρευνα και την
καινοτομία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας που μετουσιώνονται σε εμπορεύσιμες
λύσεις ή αναπτύσσονται σε ολόκληρο το φάσμα της οικονομίας.
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(13)

Η ίδρυση του δικτύου και του Κέντρου Αρμοδιότητας, με την εντολή να επιδιώκουν μέτρα
στήριξης των βιομηχανικών τεχνολογιών, και μέτρα στον τομέα της έρευνας και της
καινοτομίας, συνιστά την πλέον ενδεδειγμένη επιλογή για την εκπλήρωση των στόχων του
παρόντος κανονισμού, με την παράλληλη διασφάλιση του υψηλότερου οικονομικού,
κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντικτύπου και τη διαφύλαξη των συμφερόντων της
Ένωσης.

(14)

Το Κέντρο Αρμοδιότητας θα πρέπει να είναι το κύριο μέσο της Ένωσης για τη
συγκέντρωση επενδύσεων στην έρευνα, την τεχνολογία και τη βιομηχανική ανάπτυξη
στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και για την υλοποίηση σχετικών έργων και
πρωτοβουλιών από κοινού μετο δίκτυο. Το Κέντρο Αρμοδιότητας θα πρέπει να
διαχειρίζεται σχετική με την κυβερνοασφάλεια οικονομική ενίσχυση από το Ορίζων
Ευρώπη – Πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία («Ορίζων Ευρώπη»)
που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου1+ και το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», που θεσπίστηκε με τον κανονισμό
(ΕΕ) 2021/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2++, και θα πρέπει να
είναι ανοικτό σε άλλα προγράμματα, κατά περίπτωση. Η εν λόγω προσέγγιση θα πρέπει να
συνεισφέρει στη δημιουργία συνεργειών και στον συντονισμό της οικονομικής ενίσχυσης
όσον αφορά ενωσιακές πρωτοβουλίες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, της
καινοτομίας, της τεχνολογίας και της βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της
κυβερνοασφάλειας και θα πρέπει να αποφεύγει περιττές επικαλύψεις.

1

+
2

++

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ..., για
τη θέσπιση του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» – Πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και
την καινοτομία, και τον καθορισμό των σχετικών κανόνων συμμετοχής και διάδοσης, και
την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 (ΕΕ ...).
ΕΕ: να εισαχθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιέχεται στο έγγραφο
ST 7064/20 και να εισαχθεί ο αριθμός, η ημερομηνία και η αναφορά ΕΕ στην υποσημείωση.
Κανονισμός (ΕΕ) 2021/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ..., για
τη θέσπιση του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη», και την κατάργηση της απόφασης
(ΕΕ) 2015/2240 (ΕΕ …).
ΕΕ: να εισαχθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιέχεται στο έγγραφο
ST 6789/20 και να εισαχθεί ο αριθμός, η ημερομηνία και η αναφορά ΕΕ στην υποσημείωση.
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(15)

Είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ο σεβασμός προς τα θεμελιώδη δικαιώματα και
τη δεοντολογική συμπεριφορά σε ερευνητικά έργα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας που
στηρίζονται από το Κέντρο Αρμοδιότητας.

(16)

Το Κέντρο Αρμοδιότητας δεν θα πρέπει να εκτελεί επιχειρησιακά καθήκοντα
κυβερνοασφάλειας, όπως καθήκοντα που άπτονται των ομάδων παρέμβασης για συμβάντα
που αφορούν την ασφάλεια υπολογιστών (CSIRT), συμπεριλαμβανομένης
της παρακολούθησης και του χειρισμού συμβάντων κυβερνοασφάλειας. Ωστόσο, το
Κέντρο Αρμοδιότητας θα πρέπει να μπορεί να διευκολύνει την ανάπτυξη υποδομών ΤΠΕ
στην υπηρεσία των βιομηχανιών, ιδίως των ΜΜΕ, των ερευνητικών κοινοτήτων, της
κοινωνίας των πολιτών και του δημόσιου τομέα, με συνέπεια στην αποστολή και τους
στόχους που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Όταν οι CSIRT και άλλοι
ενδιαφερόμενοι επιδιώκουν να προωθήσουν την αναφορά και την αποκάλυψη τρωτών
σημείων, το Κέντρο Αρμοδιότητας και τα μέλη της κοινότητας αρμοδιότητας στον τομέα
της κυβερνοασφάλειας («κοινότητα») θα πρέπει να είναι σε θέση να στηρίζουν τους εν
λόγω ενδιαφερόμενους κατόπιν αιτήματός τους εντός των ορίων των αντίστοιχων
καθηκόντων τους και με αποφυγή τυχόν επικαλύψεων με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια («ENISA») όπως ορίζεται στον κανονισμό
(ΕΕ) 2019/881 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1

1

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/881 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης
Απριλίου 2019, σχετικά με τον ENISA («Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
Κυβερνοασφάλεια») και με την πιστοποίηση της κυβερνοασφάλειας στον τομέα της
τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών και για την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 526/2013 (πράξη για την κυβερνοασφάλεια) (ΕΕ L 151 της 7.6.2019, σ. 15).
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(17)

Το Κέντρο Αρμοδιότητας, η κοινότητα και το δίκτυο πρόκειται να αντλήσουν οφέλη από
την πείρα και την ευρεία και συναφή εκπροσώπηση των ενδιαφερόμενων μερών, η οποία
έχει οικοδομηθεί χάρη στη συμβατική σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στο πεδίο της
κυβερνοασφάλειας μεταξύ της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την
Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο (ECSO) κατά τη διάρκεια του προγράμματος-πλαισίου για
την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020), που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1, και από τα
διδάγματα που αντλήθηκαν από τέσσερα πιλοτικά έργα τα οποία δρομολογήθηκαν στις
αρχές του 2019 στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», ήτοι τα CONCORDIA,
ECHO, SPARTA και CyberSec4Europe, καθώς και από το πιλοτικό πρόγραμμα και την
προπαρασκευαστική δράση για τον έλεγχο ελεύθερου λογισμικού ανοικτής πηγής (EU
FOSSA), για τη διαχείριση της κοινότητας και την εκπροσώπηση της κοινότητας στο
Κέντρο Αρμοδιότητας.

(18)

Δεδομένου του εύρους των προκλήσεων που θέτει η κυβερνοασφάλεια συνιστά πρόκληση
με πολλές διαστάσεις και λαμβάνοντας υπόψη τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται στο
πεδίο των ικανοτήτων και δυνατοτήτων κυβερνοασφάλειας σε άλλα μέρη του κόσμου, η
Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εντείνουν τη χρηματοδοτική τους στήριξη για την
έρευνα, την ανάπτυξη και την υλοποίηση στον τομέα αυτό. Προκειμένου να επιτευχθούν
οικονομίες κλίμακας και συγκρίσιμο επίπεδο προστασίας σε ολόκληρη την Ένωση, τα
κράτη μέλη θα πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες για τη διαμόρφωση ενωσιακού
πλαισίου, συμβάλλοντας ενεργά στο έργο του Κέντρου Αρμοδιότητας και του δικτύου.

1

Κανονισμός (EE) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» για την
έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) και την κατάργηση της απόφασης
αριθ. 1982/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 104).
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(19)

Προκειμένου να προωθήσουν την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης και να καλλιεργήσουν
υψηλά πρότυπα κυβερνοασφάλειας σε διεθνές επίπεδο, το Κέντρο Αρμοδιότητας και
η κοινότητα θα πρέπει να επιδιώκουν επαφές σχετικά με τις εξελίξεις στον τομέα της
κυβερνοασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και διαδικασιών, προτύπων και
τεχνικών προτύπων με τη διεθνή κοινότητα, όπου αρμόζει στην αποστολή του Κέντρου
Αρμοδιότητας, τους στόχους και τα καθήκοντά τους. Τα συναφή τεχνικά πρότυπα θα
μπορούσαν να περιλαμβάνουν, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, τη δημιουργία
εφαρμογών αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δημοσιεύονται βάσει αδειών
ανοικτού προτύπου.

(20)

Η έδρα του Κέντρου Αρμοδιότητας βρίσκεται στο Βουκουρέστι.

(21)

Κατά την εκπόνηση του ετήσιου προγράμματος εργασιών του («ετήσιο πρόγραμμα
εργασιών»), το Κέντρο Αρμοδιότητας θα πρέπει να ενημερώνει την Επιτροπή για τις
ανάγκες του σε επίπεδο συγχρηματοδότησης με βάση τις σχεδιαζόμενες
συγχρηματοδοτικές συνεισφορές των κρατών μελών σε κοινές δράσεις, προκειμένου η
Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη την ισοδύναμη συνεισφορά της Ένωσης κατά την κατάρτιση
του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το επόμενο έτος.

(22)

Κατά την εκπόνηση του προγράμματος εργασιών του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»
όσον αφορά θέματα που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο
της διαδικασίας διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη και ιδιαίτερα πριν από την
έγκριση του εν λόγω προγράμματος εργασιών, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη
τις εισηγήσεις του Κέντρου Αρμοδιότητας και θα πρέπει να τις κοινοποιεί στην επιτροπή
του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».
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(23)

Προκειμένου να μπορέσει το Κέντρο Αρμοδιότητας να εκτελέσει τον ρόλο του στον τομέα
της κυβερνοασφάλειας, να διευκολύνει τη συμμετοχή του δικτύου και να αποτελέσει
ισχυρό πρότυπο διακυβέρνησης για τα κράτη μέλη, το Κέντρο Αρμοδιότητας θα πρέπει να
συσταθεί ως όργανο της Ένωσης με νομική προσωπικότητα και να υπόκειται στον κατ’
εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2019/715 της Επιτροπής1. Το Κέντρο Αρμοδιότητας
θα πρέπει να εκτελεί διττό ρόλο με την ανάληψη ειδικών καθηκόντων στον τομέα της
βιομηχανίας, τεχνολογίας και έρευνας στο πεδίο της κυβερνοασφάλειας, όπως ορίζεται
στον παρόντα κανονισμό, και με τη διαχείριση συναφούς με την κυβερνοασφάλεια
χρηματοδότησης από διάφορα προγράμματα ταυτοχρόνως –ιδίως το πρόγραμμα «Ορίζων
Ευρώπη» και το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»– καθώς και περαιτέρω ενωσιακά
προγράμματα. Η διαχείριση αυτή θα επιτελείται σύμφωνα με τους κανόνες που
εφαρμόζονται στα εν λόγω προγράμματα. Εντούτοις, δεδομένου ότι η χρηματοδότηση για
τη λειτουργία του Κέντρου Αρμοδιότητας θα προέρχεται κατά κύριο λόγο από το
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», το Κέντρο
Αρμοδιότητας πρέπει να θεωρείται σύμπραξη για τους σκοπούς εκτέλεσης του
προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένου του σταδίου προγραμματισμού.

(24)

Λόγω της συνεισφοράς της Ένωσης, η πρόσβαση στα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων
και του έργου του Κέντρου Αρμοδιότητας θα είναι ανοικτή στο μέτρο του δυνατού
και κλειστή στο μέτρο του αναγκαίου, η δε επαναχρησιμοποίηση των εν λόγω
αποτελεσμάτων θα είναι δυνατή, κατά περίπτωση.

1

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/715 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2018,
για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που
δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ και αναφέρονται στο άρθρο
70 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (ΕΕ L 122 της 10.5.2019, σ. 1).
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(25)

Το Κέντρο Αρμοδιότητας θα πρέπει να διευκολύνει καινα συντονίζει τις εργασίες του
δικτύου. Το δίκτυο θα πρέπει να απαρτίζεται από ένα εθνικό κέντρο συντονισμού από
κάθε κράτος μέλος. Τα εθνικά κέντρα συντονισμού που έχουν αναγνωριστεί από την
Επιτροπή ότι διαθέτουν την ικανότητα διαχείρισης κονδυλίων για την επίτευξη
της αποστολής και των στόχων του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να λαμβάνουν άμεση
οικονομική ενίσχυση από την Ένωση, συμπεριλαμβανομένων επιχορηγήσεων χωρίς
πρόσκληση υποβολής προτάσεων, προκειμένου να εκτελούν τις σχετιζόμενες με τον
παρόντα κανονισμό δραστηριότητές τους.

(26)

Τα εθνικά κέντρα συντονισμού θα πρέπει να είναι οντότητες του δημοσίου τομέα, ή
οντότητες με πλειοψηφική συμμετοχή του δημοσίου, οι οποίες ασκούν δημόσια διοικητικά
καθήκοντα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, μεταξύ άλλων και βάσει εξουσιοδότησης, ενώ
θα πρέπει να έχουν επιλεγεί από τα κράτη μέλη. Τα καθήκοντα του εθνικού κέντρου
συντονισμού σε ένα δεδομένο κράτος μέλος θα πρέπει να μπορούν να ασκούνται από μια
οντότητα που ασκεί και άλλα καθήκοντα τα οποία προκύπτουν βάσει του ενωσιακού
δικαίου, όπως αυτά της εθνικής αρμόδιας αρχής, του ενιαίου σημείου επαφής κατά την
έννοια της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148 ή άλλου κανονισμού της Ένωσης, ή του κόμβου
ψηφιακής καινοτομίας κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 2021/…+. Επίσης, άλλες
οντότητες του δημοσίουή οντότητες οι οποίες ασκούν δημόσια διοικητικά καθήκοντα σε
ένα κράτος μέλος θα πρέπει να μπορούν να συνδράμουν το εθνικό κέντρο συντονισμού
στο εν λόγω κράτος μέλος για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

+

ΕΕ: να εισαχθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιέχεται στο έγγραφο
ST 6789/20.
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(27)

Τα εθνικά κέντρα συντονισμού θα πρέπει να διαθέτουν την αναγκαία διοικητική
ικανότητα, να διαθέτουν ή να έχουν πρόσβαση σε βιομηχανική, τεχνολογική και
ερευνητική εμπειρογνωσία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και θα πρέπει να είναι σε
θέση να συνδιαλέγονται αποτελεσματικά και να συντονίζονται με τη βιομηχανία,
τον δημόσιο τομέα και την ερευνητική κοινότητα.

(28)

Η εκπαίδευση στα κράτη μέλη θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τη σημασία της επαρκούς
ευαισθητοποίησης και των δεξιοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Για τον σκοπό
αυτό, λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο του ENISA και με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων
των κρατών μελών στην εκπαίδευση, τα εθνικά κέντρα συντονισμού μαζί με τις σχετικές
δημόσιες αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να συμβάλλουν στην προώθηση και
τη διάδοση εκπαιδευτικών προγραμμάτων κυβερνοασφάλειας.

(29)

Τα εθνικά κέντρα συντονισμού θα πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν επιχορηγήσεις από το
Κέντρο Αρμοδιότητας προκειμένου να παρέχουν οικονομική ενίσχυση σε τρίτους υπό τη
μορφή επιχορηγήσεων. Οι άμεσες δαπάνες που πραγματοποιούν τα εθνικά κέντρα
συντονισμού για την παροχή και διαχείριση της οικονομικής ενίσχυσης σε τρίτους θα
πρέπει να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο των σχετικών προγραμμάτων.
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(30)

Το Κέντρο Αρμοδιότητας, το δίκτυο και η κοινότητα θα πρέπει να συμβάλλουν στην
προώθηση και τη διάδοση των πλέον προηγμένων προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών.
Ταυτόχρονα, το Κέντρο Αρμοδιότητας και το δίκτυο θα πρέπει να προωθούν τις σχετικές
με την κυβερνοασφάλεια δυνατότητες της βιομηχανίας στην πλευρά της ζήτησης, ιδίως
στηρίζοντας προγραμματιστές και διαχειριστές σε τομείς όπως οι μεταφορές, η ενέργεια, η
υγεία, ο χρηματοπιστωτικός κλάδος, η διακυβέρνηση, οι τηλεπικοινωνίες, η μεταποίηση
και το διάστημα, ώστε να διευκολύνονται αυτοί οι προγραμματιστές και διαχειριστές στην
επίλυση των προκλήσεων κυβερνοασφάλειας, όπως η επίτευξη ασφάλειας από το στάδιο
του σχεδιασμού. Το Κέντρο Αρμοδιότητας και το δίκτυο θα πρέπει επίσης να στηρίζουν
την τυποποίηση και ανάπτυξη προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών προωθώντας, κατά
περίπτωση, την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πλαισίου πιστοποίησης της κυβερνοασφάλειας,
όπως θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/881.

(31)

Λόγω της ταχέως μεταβαλλόμενης φύσης των κυβερνοαπειλών και της
κυβερνοασφάλειας, η Ένωση πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμόζεται γρήγορα και
συνεχώς στις νέες εξελίξεις στον τομέα αυτό. Ως εκ τούτου, το Κέντρο Αρμοδιότητας,
το δίκτυο και η κοινότητα θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή ευελιξία ώστε να εξασφαλίζεται
η απαιτούμενη ικανότητα ανταπόκρισης σε τέτοιες εξελίξεις. Θα πρέπει να διευκολύνουν
έργα που βοηθούν τις οντότητες να είναι σε θέση να αναπτύσσουν διαρκώς ικανότητες για
τη βελτίωση της δικής τους ανθεκτικότητας και της ανθεκτικότητας της Ένωσης.
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(32)

Το Κέντρο Αρμοδιότητας θα πρέπει να υποστηρίζει την κοινότητα. Το Κέντρο
Αρμοδιότητας θα πρέπει να εφαρμόζει τα σχετικά με την κυβερνοασφάλεια τμήματα του
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» σύμφωνα
με το πολυετές πρόγραμμα εργασιών του Κέντρου Αρμοδιότητας («πολυετές πρόγραμμα
εργασιών»), το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών και τη διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού
τουπρογράμματος «Ορίζων Ευρώπη» με τη διάθεση επιχορηγήσεων και άλλων μορφών
χρηματοδότησης, κυρίως μετά από πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Το Κέντρο
Αρμοδιότητας θα πρέπει επίσης να διευκολύνει τη μεταφορά εμπειρογνωσίας στο δίκτυο
και στην κοινότητα και θα πρέπει να στηρίζει τις κοινές επενδύσεις της Ένωσης, των
κρατών μελών ή της βιομηχανίας. Θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη στήριξη των
ΜΜΕ στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, καθώς και σε δράσεις που συμβάλλουν στην
κάλυψη του χάσματος δεξιοτήτων.

(33)

Η τεχνική βοήθεια για την προετοιμασία των έργων θα πρέπει να παρέχεται με απολύτως
αντικειμενικό και διαφανή τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι
λαμβάνουν τις ίδιες πληροφορίες, και να αποφεύγονται οι συγκρούσεις συμφερόντων.
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(34)

Το Κέντρο Αρμοδιότητας θα πρέπει να τονώνει και να υποστηρίζει τη μακροπρόθεσμη
στρατηγική συνεργασία και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων της κοινότητας, στις
οποίες θα συμμετέχει μια ευρεία, ανοικτή, διεπιστημονική και διαφοροποιημένη ομάδα
ευρωπαϊκών ενδιαφερομένων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της τεχνολογίας της
κυβερνοασφάλειας. Η κοινότητα θα πρέπει να περιλαμβάνει ερευνητικές οντότητες,
βιομηχανίες και τον δημόσιο τομέα. Η κοινότητα θα πρέπει να παρέχει στοιχεία που θα
συνεκτιμώνται στις δραστηριότητες του Κέντρου Αρμοδιότητας, στο πολυετές πρόγραμμα
εργασιών και στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών, ιδίως μέσω της στρατηγικής
συμβουλευτικής ομάδας. Η κοινότητα θα πρέπει δε να επωφελείται από τις
δραστηριότητες του Κέντρου Αρμοδιότητας και του δικτύου οι οποίες στοχεύουν στην
οικοδόμηση σχέσεων κοινότητας. Πέραν αυτών όμως, η κοινότητα ικανοτήτων στον τομέα
της κυβερνοασφάλειας δεν θα πρέπει να διαθέτει προνόμια όσον αφορά τις προσκλήσεις
υποβολής προτάσεων ή τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών. Η κοινότητα θα πρέπει να
απαρτίζεται από συλλογικούς φορείς και οργανώσεις. Ταυτόχρονα, προκειμένου να αντλεί
οφέλη από τη συνολική εμπειρογνωσία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας στην Ένωση,
το Κέντρο Αρμοδιότητας και τα όργανά του θα πρέπει επίσης να μπορούν να
επικαλεστούν την εμπειρογνωσία φυσικών προσώπων ως ad-hoc εμπειρογνωμόνων.

(35)

Το Κέντρο Αρμοδιότητας θα πρέπει να συνεργάζεται και να εξασφαλίζει συνέργειες με
τον ENISA και να λαμβάνει σχετικά σχόλια από τον ENISA κατά τον καθορισμό των
προτεραιοτήτων χρηματοδότησης.

(36)

Προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που προκύπτουν τόσο από την πλευρά της
ζήτησης όσο και από την πλευρά της προσφοράς στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, ο
ρόλος του Κέντρου Αρμοδιότητας να παρέχει γνώσεις κυβερνοασφάλειας και τεχνική
βοήθεια στις βιομηχανίες θα πρέπει να καλύπτει τόσο προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες
ΤΠΕ όσο και όλα τα λοιπά τεχνολογικά προϊόντα και διαδικασίες όπου πρέπει να
ενσωματωθεί η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Όταν υπάρχει αίτημα, ο δημόσιος τομέας θα
μπορεί επίσης να λάβει στήριξη από το Κέντρο Αρμοδιότητας.
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(37)

Προκειμένου να καθιερωθεί ένα βιώσιμο περιβάλλον κυβερνοασφάλειας, είναι σημαντικό
η «ασφάλεια από το στάδιο του σχεδιασμού» να χρησιμοποιείται ως αρχή στη διαδικασία
ανάπτυξης, συντήρησης, λειτουργίας και επικαιροποίησης υποδομών, προϊόντων και
υπηρεσιών, ιδίως με την υποστήριξη προηγμένων μεθόδων ασφαλούς ανάπτυξης,
κατάλληλων δοκιμών ασφάλειας και ελέγχων ασφαλείας, με τη διάθεση επικαιροποιήσεων
για την επιδιόρθωση γνωστών τρωτών σημείων ή απειλών χωρίς καθυστέρηση και, όπου
είναι δυνατόν, με την παροχή σε τρίτους της δυνατότητας να δημιουργούν και να
παρέχουν επικαιροποιήσεις πέραν του κύκλου ζωής των προϊόντων. Θα πρέπει να
λαμβάνεται μέριμνα για την ασφάλεια από το στάδιο του σχεδιασμού καθ’ όλη τη
διάρκεια ζωής των προϊόντων, υπηρεσιών ή διαδικασιών ΤΠΕ με συνεχή εξέλιξη των
διαδικασιών ανάπτυξης, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος βλάβης λόγω κακόβουλης
εκμετάλλευσης.

(38)

Παρότι το Κέντρο Αρμοδιότητας και το δίκτυο θα πρέπει να επιδιώκουν την ενίσχυση
συνεργειών και συντονισμού μεταξύ του μη στρατιωτικού και του αμυντικού τομέα στο
πεδίο της κυβερνοασφάλειας, τα έργα που εκτελούνται βάσει του παρόντος κανονισμού
τα οποία χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα πρέπει να
υλοποιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/…+, στον οποίο προβλέπεται ότι οι
δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που διεξάγονται στο πλαίσιο του προγράμματος
«Ορίζων Ευρώπη» θα εστιάζονται αποκλειστικά σε μη στρατιωτικές εφαρμογές.

(39)

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται κυρίως σε μη στρατιωτικά θέματα, αλλά οι
δραστηριότητες των κρατών μελών στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού μπορούν να
αντικατοπτρίζουν τις ιδιαιτερότητες των κρατών μελών σε περιπτώσεις όπου η πολιτική
κυβερνοασφάλειας ασκείται από αρχές που ασκούν μη στρατιωτικά και στρατιωτικά
καθήκοντα θα πρέπει να επιδιώκουν τη συμπληρωματικότητα και θα πρέπει να
αποφεύγουν τις αλληλεπικαλύψεις με χρηματοδοτικά μέσα που σχετίζονται με την άμυνα.

(40)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει διασφαλίζει την ευθύνη και τη διαφάνεια του Κέντρου
Αρμοδιότητας και των επιχειρήσεων εκείνων που λαμβάνουν χρηματοδότηση, σύμφωνα
με τους οικείους κανονισμούς των προγραμμάτων.

+

ΕΕ: να εισαχθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιέχεται στο έγγραφο
ST 7064/20.
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(41)

Η υλοποίηση έργων εφαρμογής, ιδίως των έργων εφαρμογής που συνδέονται με υποδομές
και ικανότητες οι οποίες εφαρμόζονται σε ενωσιακό επίπεδο ή στο πλαίσιο από κοινού
προμηθειών, θα μπορούσε να χωριστεί σε διαφορετικά στάδια εφαρμογής, όπως
χωριστούς διαγωνισμούς για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό υλισμικού και λογισμικού, την
παραγωγή τους και τη λειτουργία και συντήρησή τους, ενώ οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν
να συμμετέχουν σε ένα μόνο στάδιο τη φορά και κατά περίπτωση θα μπορούσε να
απαιτείται, σε ένα ή περισσότερα από τα στάδια αυτά, να πληρούν οι δικαιούχοι ορισμένες
προϋποθέσεις όσον αφορά την κυριότητα ή τον έλεγχο από ευρωπαϊκούς οργανισμούς.

(42)

Λόγω της εμπειρογνωσίας του στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και της εντολής του ως
σημείου αναφοράς για συμβουλές και εμπειρογνωσία όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια
για τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, τους φορείς, τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς της
Ένωσης, καθώς και για σχετικούς ενωσιακούς ενδιαφερόμενους φορείς, και λόγω της
συλλογής στοιχείων που διαθέτει μέσω των καθηκόντων του, ο ENISA θα πρέπει να
διαδραματίζει ενεργό ρόλο στις δραστηριότητες του Κέντρου Αρμοδιότητας, καθώς και
στην ανάπτυξη του θεματολογίου, αποτρέποντας την επικάλυψη των προσπαθειών τους
ιδίως μέσω του ρόλου του ως μόνιμου παρατηρητή στο διοικητικό συμβούλιο του
Κέντρου Αρμοδιότητας. Όσον αφορά την κατάρτιση του θεματολογίου, του ετήσιου
προγράμματος εργασιών και του πολυετούς προγράμματος εργασιών, ο εκτελεστικός
διευθυντής του Κέντρου Αρμοδιότητας και το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να
λαμβάνουν υπόψη τυχόν σχετικές στρατηγικές συμβουλές και στοιχεία που παρέχει ο
ENISA, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του διοικητικού συμβουλίου.

(43)

Όταν λαμβάνουν οικονομική συνεισφορά από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, τα
εθνικά κέντρα συντονισμού και οι οντότητες οι οποίες αποτελούν μέρος της κοινότητας θα
πρέπει να δημοσιοποιούν το γεγονός ότι οι αντίστοιχες δραστηριότητές τους
αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.
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(44)

Οι δαπάνες που προκύπτουν από τη σύσταση του Κέντρου Αρμοδιότητας και από τις
διοικητικές και συντονιστικές δραστηριότητες του Κέντρου Αρμοδιότητας θα πρέπει να
χρηματοδοτούνται από την Ένωση και από τα κράτη μέλη, αναλογικά προς τις εθελοντικές
συνεισφορές από τα κράτη μέλη στις κοινές δράσεις. Προκειμένου να αποφεύγεται η
διπλή χρηματοδότηση, οι εν λόγω δραστηριότητες δεν θα πρέπει να επωφελούνται
ταυτόχρονα από συνεισφορά από άλλα προγράμματα της Ένωσης.

(45)

Το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο θα πρέπει να αποτελείται από εκπροσώπους των
κρατών μελών και της Επιτροπής, θα πρέπει να καθορίζει τη γενική κατεύθυνση των
εργασιών του Κέντρου Αρμοδιότητας και θα πρέπει να να διασφαλίζει ότι το Κέντρο
Αρμοδιότητας εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Το
διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει το θεματολόγιο.

(46)

Θα πρέπει να εκχωρηθούν στο διοικητικό συμβούλιο οι αναγκαίες εξουσίες για να
καταρτίζει τον προϋπολογισμό του Κέντρου Αρμοδιότητας. Θα πρέπει να ελέγχει την
εκτέλεση του προϋπολογισμού, θα πρέπει να εγκρίνει κατάλληλους δημοσιονομικούς
κανόνες και θα πρέπει να θεσπίζει διαφανείς διαδικασίες εργασίας για τη λήψη
αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης, αντικατοπτρίζοντας το θεματολόγιο, του
ετήσιου προγράμματος εργασιών και του πολυετούς προγράμματος εργασιών. Το
διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει επίσης να εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό του, θα
πρέπει να διορίζει τον εκτελεστικό διευθυντή και θα πρέπει να αποφασίζει για κάθε
παράταση ή λήξη της θητείας του εκτελεστικού διευθυντή.
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(47)

Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να έχει εποπτεία των στρατηγικών και εκτελεστικών
δραστηριοτήτων του Κέντρου Αρμοδιότητας και θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι εν λόγω
δραστηριότητες ευθυγραμμίζονται. Στην ετήσια έκθεσή του, το Κέντρο Αρμοδιότητας θα
πρέπει να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους στρατηγικούς στόχους που έχει επιτύχει και, εάν
χρειάζεται, να προτείνει δράσεις για την περαιτέρω βελτίωση της επίτευξης των εν λόγω
στρατηγικών στόχων.

(48)

Για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία του Κέντρου Αρμοδιότητας, η Επιτροπή και
τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που διορίζονται στο διοικητικό
συμβούλιο έχουν την κατάλληλη επαγγελματική εμπειρογνωσία και πείρα σε
λειτουργικούς τομείς. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να καταβάλλουν
προσπάθειες για τον περιορισμό της εναλλαγής των αντίστοιχων εκπροσώπων τους στο
διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνέχεια του έργου του.

(49)

Λόγω του ειδικού καθεστώτος και της ευθύνης του Κέντρου Αρμοδιότητας για την
εκτέλεση των κονδυλίων της Ένωσης, ιδίως εκείνων που προέρχονται από τα
προγράμματα «Ορίζων Ευρώπη» και «Ψηφιακή Ευρώπη», η Επιτροπή θα πρέπει να
διαθέτει το 26 % του συνόλου των ψήφων στο διοικητικό συμβούλιο όσον αφορά
αποφάσεις που αφορούν κονδύλια της Ένωσης, ώστε να μεγιστοποιήσει την προστιθέμενη
αξία των εν λόγω αποφάσεων της Ένωσης, διασφαλίζοντας ότι οι εν λόγω αποφάσεις είναι
νόμιμες και ευθυγραμμισμένες με τις προτεραιότητες της Ένωσης.

(50)

Για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Αρμοδιότητας, ο εκτελεστικός διευθυντής
πρέπει να διορίζεται με τρόπο διαφανή και βάσει προσόντων, αποδεδειγμένων διοικητικών
και διευθυντικών ικανοτήτων, και βάσει ικανοτήτων και πείρας σχετικών με την
κυβερνοασφάλεια, τα δε καθήκοντα του εκτελεστικού διευθυντή θα πρέπει να εκτελούνται
με πλήρη ανεξαρτησία.
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(51)

Το Κέντρο Αρμοδιότητας θα πρέπει να διαθέτει μια στρατηγική συμβουλευτική ομάδα ως
συμβουλευτικό όργανο. Η στρατηγική συμβουλευτική ομάδα θα πρέπει να παρέχει
συμβουλές βάσει ενός τακτικού διαλόγου μεταξύ του Κέντρου Αρμοδιότητας και της
κοινότητας η οποία θα πρέπει να απαρτίζεται από εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα, των
οργανώσεων καταναλωτών, των ακαδημαϊκών κύκλων και άλλων οικείων
ενδιαφερόμενων μερών. Η στρατηγική συμβουλευτική ομάδα θα πρέπει να επικεντρώνεται
σε ζητήματα που αφορούν τα ενδιαφερόμενα μέρη και να τα θέτει υπόψη του διοικητικού
συμβουλίου και του εκτελεστικού διευθυντή. Τα καθήκοντα τηςστρατηγικής
συμβουλευτικής ομάδας θα πρέπει να περιλαμβάνουν την παροχή συμβουλών σχετικά με
το θεματολόγιο, το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών και το πολυετές πρόγραμμα εργασιών. Η
εκπροσώπηση των διαφορετικών ενδιαφερόμενων μερών στη στρατηγική συμβουλευτική
ομάδα θα πρέπει να είναι ισορροπημένη, με ιδιαίτερη προσοχή στην εκπροσώπηση των
ΜΜΕ, προκειμένου να εξασφαλίζεταιότι τα ενδιαφερόμενα μέρη εκπροσωπούνται
κατάλληλα στο έργο του Κέντρου Αρμοδιότητας.

(52)

Οι συνεισφορές των κρατών μελών στους πόρους του Κέντρου Αρμοδιότητας μπορούν να
είναι οικονομικές ή σε είδος. Για παράδειγμα, τέτοιες οικονομικές συνεισφορές θα
μπορούσαν να είναι μια επιχορήγηση δοθείσα από κράτος μέλος σε δικαιούχο στο εν λόγω
κράτος μέλος, η οποία συμπληρώνει την ενωσιακή οικονομική ενίσχυση που παρέχεται σε
έργο το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εργασιών. Από την
άλλη πλευρά, οι συνεισφορές σε είδος γίνονται γενικά όταν η οντότητα κράτους μέλους
είναι η ίδια δικαιούχος ενωσιακής οικονομικής ενίσχυσης. Για παράδειγμα, εάν η Ένωση
επιχορηγούσε μια δραστηριότητα εθνικού κέντρου συντονισμού σε ποσοστό
χρηματοδότησης ύψους 50 %, οι εναπομένουσες δαπάνες της δραστηριότητας θα
λογίζονταν ως συνεισφορά σε είδος. Κατά το ανωτέρω παράδειγμα, εάν μια οντότητα
κράτους μέλους λάμβανε ενωσιακή οικονομική ενίσχυση για τη δημιουργία ή την
αναβάθμιση υποδομής, την οποία θα μοιράζονταν τα ενδιαφερόμενα μέρη βάσει του
ετήσιου προγράμματος εργασιών, οι σχετικές μη επιδοτούμενες δαπάνες θα λογίζονταν ως
συνεισφορές σε είδος.
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(53)

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κατ’ εξουσιοδότηση κανονσμού (ΕΕ) 2019/715
σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων, το Κέντρο Αρμοδιότητας θα πρέπει να διαθέτει
κανόνες για την πρόληψη, τον εντοπισμό, την επίλυση και τη διαχείριση συγκρούσεων
συμφερόντων που αφορούν τα μέλη, τα όργανα και το προσωπικό του, το διοικητικό
συμβούλιο, καθώς και τη στρατηγική συμβουλευτική ομάδα και την κοινότητα. Τα κράτη
μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν την πρόληψη, τον εντοπισμό και την επίλυση
συγκρούσεων συμφερόντων που αφορούν τα εθνικά κέντρα συντονισμού σύμφωνα με το
εθνικό δίκαιο. Το Κέντρο Αρμοδιότητας θα πρέπει επίσης να εφαρμόζει το σχετικό δίκαιο
της Ένωσης για την πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα όπως ορίζονται στον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1. Η
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Κέντρο Αρμοδιότητας θα πρέπει
να υπόκειται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου2. Το Κέντρο Αρμοδιότητας θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του
δικαίου της Ένωσης που ισχύουν για τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, καθώς και με το
εθνικό δίκαιο σχετικά με τον χειρισμό πληροφοριών, ιδίως τον χειρισμό των ευαίσθητων
μη διαβαθμισμένων πληροφοριών και των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ.

1

2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43).
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης
Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς
της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της
21.11.2018, σ. 39).
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(54)

Τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης και των κρατών μελών θα πρέπει να
προστατεύονται με αναλογικά μέτρα καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου των δαπανών,
μεταξύ άλλων, με την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διερεύνηση παρατυπιών, την
ανάκτηση απολεσθέντων, αχρεωστήτως καταβληθέντων ή κακώς χρησιμοποιηθέντων
κονδυλίων και, κατά περίπτωση, την επιβολή διοικητικών και οικονομικών κυρώσεων,
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου1 («δημοσιονομικός κανονισμός»).

(55)

Το Κέντρο Αρμοδιότητας θα πρέπει να λειτουργεί κατά τρόπο ανοικτό και διαφανή. Θα
πρέπει να παρέχει εγκαίρως κάθε σχετική πληροφορία και θα πρέπει να προωθεί τις
δραστηριότητές του, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων ενημέρωσης και διάδοσης
που απευθύνονται στο ευρύ κοινό. Ο εσωτερικός κανονισμός του διοικητικού συμβουλίου
του Κέντρου Αρμοδιότητας και της στρατηγικής συμβουλευτικής ομάδας θα πρέπει να
δημοσιοποιείται.

(56)

Ο εσωτερικός ελεγκτής της Επιτροπής θα πρέπει να ασκεί έναντι του Κέντρου
Αρμοδιότητας τις ίδιες εξουσίες με αυτές που ασκούνται σε σχέση με την Επιτροπή.

(57)

Η Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της
Απάτης θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και
εγκαταστάσεις του Κέντρου Αρμοδιότητας για τους σκοπούς της διεξαγωγής λογιστικών
ελέγχων και ερευνών σχετικά με τις επιχορηγήσεις, τις συμβάσεις και τις συμφωνίες που
συνάπτει το Κέντρο Αρμοδιότητας.

1

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που
εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών
(ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013,
(ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και
της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ)
αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).
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(58)

Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού - δηλαδή η ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας και των δυνατοτήτων της Ένωσης, η διατήρηση και η ανάπτυξη των
ερευνητικών, τεχνολογικών και βιομηχανικών ικανοτήτων της Ένωσης στον τομέα της
κυβερνοασφάλειας, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας του ενωσιακού κλάδου της
κυβερνοασφάλειας και η μετατροπή της κυβερνοασφάλειας σε ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα για άλλους ενωσιακούς κλάδους - δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από
τα κράτη μέλη μεμονωμένα, λόγω της διασποράς των υφιστάμενων περιορισμένων πόρων
και λόγω της κλίμακας της απαραίτητης επένδυσης, αλλά, αντιθέτως, χάρη στην αποφυγή
περιττών επικαλύψεων των εν λόγω προσπαθειών, στη διευκόλυνση της επίτευξης
κρίσιμης μάζας επενδύσεων, στην εξασφάλιση της βέλτιστης αξιοποίησης της δημόσιας
χρηματοδότησης και στην εξασφάλιση προώθησης ενός υψηλού επιπέδου
κυβερνοασφάλειας σε όλα τα κράτη μέλη μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο
Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας,
όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Σύμφωνα
με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα
αναγκαία για την επίτευξη των εν λόγω στόχων,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Άρθρο 1
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
1.

Με τον παρόντα κανονισμό συνιστώνται το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αρμοδιότητας για
Βιομηχανικά, Τεχνολογικά και Ερευνητικά Θέματα Κυβερνοασφάλειας («Κέντρο
Αρμοδιότητας») και το δίκτυο εθνικών κέντρων συντονισμού («δίκτυο»). Θεσπίζονται
κανόνες για τον ορισμό των εθνικών κέντρων συντονισμού καθώς και κανόνες για τη
σύσταση της κοινότητας ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας («κοινότητα»).

2.

Το Κέντρο Αρμοδιότητας έχει ουσιώδη ρόλο στην υλοποίηση του σχετικού με την
κυβερνοασφάλεια τμήματος του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» και ιδίως όσον αφορά
τις δράσεις που αφορούν το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/…+, και συμβάλλουν στην
εφαρμογή του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», ιδιαίτερα όσον αφορά το τμήμα 3.1.3
πυλώνας II παράρτημα I της απόφασης (ΕΕ) …/…1++.

+
1

++

ΕΕ: να εισαχθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιέχεται στο έγγραφο
ST 6789/20.
Απόφαση (ΕΕ)…/… του Συμβουλίου, της …, για τη θέσπιση του ειδικού προγράμματος
εφαρμογής του «Ορίζων Ευρώπη» - το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την
καινοτομία και την κατάργηση της απόφασης 2013/743/ΕΕ (ΕΕ …).
ΕΕ: να εισαχθεί στο κείμενο ο αριθμός της απόφασης που περιέχεται στο ST 8967/20 και να
εισαχθεί ο αριθμός, η ημερομηνία και η αναφορά ΕΕ στην υποσημείωση.
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3.

Τα κράτη μέλη συμβάλλουν συλλογικά στο έργο του Κέντρου Αρμοδιότηταςκαι του
δικτύου.

4.

Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις αρμοδιότητες των κρατών μελών σχετικά με τη δημόσια
ασφάλεια, την άμυνα, την εθνική ασφάλεια και τις δραστηριότητες του κράτους σε τομείς
του ποινικού δικαίου.

Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1)

«κυβερνοασφάλεια»: οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την προστασία των
συστημάτων δικτύου και πληροφοριών, των χρηστών των εν λόγω συστημάτων και άλλων
επηρεαζόμενων από κυβερνοαπειλές προσώπων·

2)

«σύστημα δικτύου και πληροφοριών»: το σύστημα δικτύου και πληροφοριών όπως
ορίζεται στο άρθρο 4 σημείο 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148·

3)

«προϊόντα κυβερνοασφάλειας, υπηρεσίες και διαδικασίες»: εμπορικά και μη εμπορικά
προϊόντα, υπηρεσίες ή διαδικασίες ΤΠΕ με ειδικό στόχο την προστασία των συστημάτων
δικτύου και πληροφοριών ή τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και
προσβασιμότητας των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία ή αποθηκεύονται σε
συστήματα δικτύου και πληροφοριών, καθώς και των χρηστών των εν λόγω συστημάτων
και άλλων επηρεαζόμενων από κυβερνοαπειλές προσώπων·
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4)

«κυβερνοαπειλή»: κάθε πιθανή περίσταση, πιθανό συμβάν ή πιθανή ενέργεια που θα
μπορούσε να καταστρέψει, να διαταράξει ή να επιδράσει κατ’ άλλον τρόπο δυσμενώς
στα συστήματα δικτύου και πληροφοριών, στους χρήστες των εν λόγω συστημάτων και σε
άλλα πρόσωπα·

5)

«κοινή δράση»: οποιαδήποτε δράση η οποία περιλαμβάνεται στο ετήσιο πρόγραμμα
εργασιών και η οποία λαμβάνει οικονομική ενίσχυση από τοπρόγραμμα «Ορίζων
Ευρώπη», το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» ή άλλα ενωσιακά προγράμματα καθώς και
οικονομική ή σε είδος ενίσχυση από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, και η υλοποιείται
μέσω έργων στα οποία συμμετέχουν δικαιούχοι οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι και
λαμβάνουν οικονομική ή σε είδος ενίσχυση από τα εν λόγω κράτη μέλη·

6)

«συνεισφορά σε είδος»: οι επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποιούν τα εθνικά κέντρα
συντονισμού και άλλες δημόσιες οντότητες όταν συμμετέχουν σε έργα χρηματοδοτούμενα
μέσω του παρόντος κανονισμού, όπου οι εν λόγω δαπάνες δεν χρηματοδοτούνται με
ενωσιακή συνεισφορά ή με τις οικονομικές συνεισφορές από τα κράτη μέλη·

7)

«ευρωπαϊκόςκόμβος ψηφιακής καινοτομίας»: ένας ευρωπαϊκός κόμβος ψηφιακής
καινοτομίας όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/… άρθρο 2 στοιχείο ε) του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου+·

8)

«θεματολόγιο»: ολοκληρωμένη και βιώσιμη βιομηχανική, τεχνολογική και ερευνητική
στρατηγική στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, η οποία καθορίζει στρατηγικές συστάσεις
για την ανάπτυξη και τη μεγέθυνση του ευρωπαϊκού βιομηχανικού, τεχνολογικού και
ερευνητικού τομέα κυβερνοασφάλειας και στρατηγικές προτεραιότητες για
τις δραστηριότητες του Κέντρου Αρμοδιότητας και η οποία δεν είναι δεσμευτική όσον
αφορά τις αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με τα ετήσια προγράμματα εργασίας·

+

ΕΕ: να εισαχθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιέχεται στο έγγραφο
ST 6789/20.

5628/21

IKS/ag
JAI.2

27

EL

9)

«τεχνική βοήθεια»: η παροχή συνδρομής από το Κέντρο Αρμοδιότητας στα εθνικά κέντρα
συντονισμού ή στην κοινότητα για την επιτέλεση των καθηκόντων τους, με την οποία
παρέχονται γνώσεις ή διευκολύνεται η πρόσβαση σε εμπειρογνωσία στον τομέα της
έρευνας, της τεχνολογίας και της βιομηχανίας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας,
διευκολύνεται η δικτύωση, η ευαισθητοποίηση και η προώθηση της συνεργασία ή η
παροχή συνδρομής από το Κέντρο Αρμοδιότητας από κοινού με τα εθνικά κέντρα
συντονισμού σε ενδιαφερόμενους φορείς όσον αφορά την προετοιμασία έργων σε σχέση
με την αποστολή του Κέντρου Αρμοδιότηταςκαι του δικτύου και τους στόχους του
Κέντρου Αρμοδιότηταςπου ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 3
Αποστολή του Κέντρου Αρμοδιότητας και του δικτύου
1.

Η αποστολή του Κέντρου Αρμοδιότηταςκαι το δίκτυο βοηθούν την Ένωση:
α)

να ενισχύσει τον ηγετικό της ρόλο και την στρατηγική αυτονομία της στον τομέα της
κυβερνοασφάλειας με τη διατήρηση και ανάπτυξη των ερευνητικών, ακαδημαϊκών
κοινωνικών, τεχνολογικών και βιομηχανικών ικανοτήτων και δυνατοτήτων της
Ένωσης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, οι οποίες είναι απαραίτητες για την
αύξηση της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της
εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της προσβασιμότητας των δεδομένων,
στην ψηφιακή ενιαία αγορά ·

β)

να υποστηρίξει τις ενωσιακές τεχνολογικές ικανότητες, δυνατότητες και δεξιότητες
που συνδέονται με την ανθεκτικότητα και την αξιοπιστία των υποδομών των
συστημάτων δικτύου και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών
ζωτικής σημασίας και του υλισμικού και λογισμικού που χρησιμοποιείται ευρέως
στην Ένωση· και
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γ)

να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα του ενωσιακού κλάδου της κυβερνοασφάλειας
σε παγκόσμιο επίπεδο, να διασφαλίσει υψηλά πρότυπα κυβερνοασφάλειας σε
ολόκληρη την Ένωση και να μετατρέψει την κυβερνοασφάλεια σε ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα άλλων ενωσιακών κλάδων·

2.

Το Κέντρο Αρμοδιότητας και το δίκτυο εκτελούν τα καθήκοντά τους σε συνεργασία με
τον ENISA και την κοινότητα κατά περίπτωση.

3.

Το Κέντρο Αρμοδιότητας σύμφωνα με τις νομοθετικές πράξεις για τη θέσπιση των
σχετικών προγραμμάτων, ιδίως του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και του
προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη», χρησιμοποιεί τους σχετικούς χρηματοδοτικούς
πόρους της Ένωσης κατά τρόπο ώστε να συμβάλλει στην αποστολή που ορίζεται στην
παράγραφο 1.

Άρθρο 4
Στόχοι του Κέντρου Αρμοδιότητας
1.

Το Κέντρο Αρμοδιότητας έχει τον γενικό στόχο προώθησης της έρευνας, της καινοτομίας
και της ανάπτυξης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας με σκοπό την εκπλήρωση της
αποστολής που ορίζεται στο άρθρο 3.

2.

Το Κέντρο Αρμοδιότητας έχει τους ακόλουθους ειδικούς στόχους:
α)

να ενισχύει τις ικανότητες, δυνατότητες, γνώσεις και υποδομή κυβερνοασφάλειας
προς όφελος της βιομηχανίας, ιδίως των ΜΜΕ, των ερευνητικών κοινοτήτων, του
δημόσιου τομέα και της κοινωνίας των πολιτών, κατά περίπτωση
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β)

προωθώντας την ανθεκτικότητα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, την υιοθέτηση
βέλτιστων πρακτικών κυβερνοασφάλειας, την αρχή της ασφάλειας από το στάδιο
του σχεδιασμού και την πιστοποίηση της ασφάλειας των ψηφιακών προϊόντων και
υπηρεσιών με τρόπο που συμπληρώνει συμπληρώνει τις προσπάθειες άλλων
δημόσιων οντοτήτων ·

γ)

συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός ισχυρού ευρωπαϊκού οικοσυστήματος
κυβερνοασφάλειας, στο οποίο θα συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς.

3.

Το Κέντρο Αρμοδιότητας εφαρμόζει τους ειδικούς στόχους που αναφέρονται στην
παράγραφο 2:
α)

με τον καθορισμό στρατηγικών συστάσεων για την έρευνα, την καινοτομία και την
ανάπτυξη στον τομέα της κυβερνοασφάλειας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης και
τον καθορισμό στρατηγικών προτεραιοτήτων για τις δραστηριότητες του Κέντρου
Αρμοδιότητας·

β)

με την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο σχετικών ενωσιακών χρηματοδοτικών
προγραμμάτων σύμφωνα με τα σχετικά προγράμματα και τις νομοθετικές πράξεις
της Ένωσης καθορίζοντας τα εν λόγω χρηματοδοτικά προγράμματα ·

γ)

με την ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των εθνικών κέντρων
συντονισμού και με την κοινότητα και εντός αυτής· και

δ)

όπου αρμόζει και κατά περίπτωση, με την απόκτηση και λειτουργία υποδομής και
υπηρεσιών ΤΠΕ, όπου είναι αναγκαίο, για την επιτέλεση των καθηκόντων που
ορίζονται στο άρθρο 5 και σύμφωνα με τα αντίστοιχα προγράμματα εργασίας που
ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο β).
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Άρθρο 5
Καθήκοντα του Κέντρου Αρμοδιότητας
1.

Για την εκπλήρωση της αποστολής και των στόχων του το Κέντρο Αρμοδιότητας έχει τα
ακόλουθα καθήκοντα:

2.

α)

στρατηγικά καθήκοντα, και

β)

εκτελεστικά καθήκοντα.

Τα στρατηγικά καθήκοντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) συνίστανται:
α)

στην ανάπτυξη και παρακολούθηση της εφαρμογής του θεματολογίου·

β)

μέσω του θεματολογίου και του πολυετούς προγράμματος εργασιών, αποφεύγοντας
τις επικαλύψεις δραστηριοτήτων με τον ENISA και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη
δημιουργίας συνεργειών μεταξύ των τμημάτων που άπτονται της κυβερνοασφάλειας
και άλλων τμημάτων των προγραμμάτων «Ορίζων Ευρώπη» και «Ψηφιακή
Ευρώπη»:
i)

στον καθορισμό προτεραιοτήτων για το έργο του Κέντρου Αρμοδιότηταςόσον
αφορά:
1)

την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα της
κυβερνοασφάλειας, σε ολόκληρο τον κύκλο καινοτομίας και την
ανάπτυξη της εν λόγω έρευνας και καινοτομίας,
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2)

την ανάπτυξη βιομηχανικών, τεχνολογικών και ερευνητικών ικανοτήτων,
δυνατοτήτων, και υποδομών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας,

3)

την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και των τεχνολογικών δεξιοτήτων
και ικανοτήτων στη βιομηχανία, τεχνολογία και έρευνα και σε όλα τα
σχετικά εκπαιδευτικά επίπεδα, με την υποστήριξη της ισόρροπης
εκπροσώπησης των φύλων,

4)

την ανάπτυξη προϊόντων κυβερνοασφάλειας, υπηρεσιών και
διαδικασιών,

5)

υποστήριξη για την υιοθέτηση από την αγορά προϊόντων
κυβερνοασφάλειας, υπηρεσιών και διαδικασιών που συμβάλλουν στην
αποστολή που ορίζεται στο άρθρο 3,

6)

υποστήριξη για την υιοθέτηση και ενσωμάτωση προηγμένων προϊόντων
κυβερνοασφάλειας, υπηρεσιών και διαδικασιών από τις δημόσιες αρχές
κατόπιν αιτήματός τους, τις βιομηχανίες από την πλευρά της ζήτησης και
άλλους χρήστες,

ii)

στη στήριξη του κλάδου της κυβερνοασφάλειας, και ιδίως των μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων, με σκοπό την ενίσχυση της αριστείας, των ικανοτήτων
και της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας,
μεταξύ άλλων με σκοπό τη σύνδεση με δυνητικές αγορές και ευκαιρίες
ανάπτυξης και την προσέλκυση επενδύσεων, και

iii)

στην παροχή χρηματοδοτικής στήριξης και τεχνικής βοήθειας σε νεοφυείς
επιχειρήσεις, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, πολύ μικρές επιχειρήσεις,
οργανώσεις, μεμονωμένους εμπειρογνώμονες και έργα ΤΠΕ για τον πολίτη
στον τομέα της κυβερνοασφάλειας,
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γ)

στη διασφάλιση συνεργειών και συνεργασίας με τα θεσμικά και λοιπά όργανα και
οργανισμούς της Ένωσης όπως ο ENISA, αποφεύγοντας παράλληλα τυχόν
επικαλύψεις δραστηριοτήτων μεταξύ των εν λόγω θεσμικών και λοιπών οργάνων και
οργανισμών της Ένωσης·

δ)

στον συντονισμό των εθνικών κέντρων συντονισμού μέσω του δικτύου και τη
διασφάλιση τακτικών ανταλλαγών εμπειρογνωσίας·

ε)

στην παροχή βιομηχανικών, τεχνολογικών και ερευνητικών συμβουλών σε κράτη
μέλη κατόπιν αιτήματός τους στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, μεταξύ άλλων σε
σχέση με προμήθειες και ανάπτυξη τεχνολογιών·

στ)

στη διευκόλυνση της συνεργασίας και την ανταλλαγή εμπειρογνωσίας μεταξύ όλων
των ενδιαφερόμενων μερών, ιδίως των μελών της κοινότητας·

ζ)

στη συμμετοχή σε εθνικές, ενωσιακές και διεθνείς διασκέψεις, εκθέσεις και φόρουμ
που σχετίζονται με την αποστολή, τους στόχους και τα καθήκοντα του Κέντρου
Αρμοδιότητας, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και βέλτιστων πρακτικών με
άλλους συμμετέχοντες·

η)

στη διευκόλυνση της χρήσης αποτελεσμάτων από έργα έρευνας και καινοτομίας σε
δράσεις σχετιζόμενες με την ανάπτυξη προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών
κυβερνοασφάλειας, με σκοπό την αποφυγή του κατακερματισμού και της
επικάλυψης των προσπαθειών και την αναπαραγωγή ορθών πρακτικών, προϊόντων,
υπηρεσιών και διαδικασιών κυβερνοασφάλειας, ιδίως όσων αναπτύσσονται από
ΜΜΕ και όσων βασίζονται σε λογισμικό ανοικτού κώδικα·
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3.

Τα εκτελεστικά καθήκοντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) συνίστανται:
α)

στον συντονισμό και τη διαχείριση του έργου του δικτύου και της κοινότητας, για
την επίτευξη της αποστολής που ορίζεται στο άρθρο 3, ιδίως μ τη στήριξη νεοφυών
επιχειρήσεων, ΜΜΕ και πολύ μικρών επιχειρήσεων, οργανώσεων και έργων ΤΠΕ
για τον πολίτη στον τομέα της κυβερνοασφάλειας στην Ένωση και στη διευκόλυνση
της πρόσβασής τους σε εμπειρογνωσία, χρηματοδότηση, επενδύσεις και αγορές·

β)

στον καθορισμό και την υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος εργασιών, σύμφωνα
με το θεματολόγιο και το πολυετές πρόγραμμα εργασιών, για τα συναφή με την
κυβερνοασφάλεια τμήματα:
i)

του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη», ιδίως των δράσεων που σχετίζονται
με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/…+,

ii)

των κοινών δράσεων που λαμβάνουν ενίσχυση σύμφωνα με τις διατάξεις που
αφορούν την κυβερνοασφάλεια του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», ιδίως
όσον αφορά το τμήμα 3.1.3 του πυλώνα II του παραρτήματος I της απόφασης
(ΕΕ) 2021/…++ σύμφωνα με το πολυετές πρόγραμμα εργασιών και τη
διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»,
και

iii)

άλλων προγραμμάτων όπου προβλέπεται σε σχετικές νομοθετικές πράξεις της
Ένωσης·

+
++

ΕΕ: να εισαχθει στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιέχεται στο έγγραφο
ST 6789/20.
ΕΕ: να εισαχθεί στο κείμενο ο αριθμός της απόφασης που περιέχεται στο ST 8967/2020.
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γ)

στη στήριξη, κατά περίπτωση, της επίτευξης του ειδικού στόχου 4 - «Προηγμένες
Ψηφιακές Δεξιότητες» όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/…+ σε
συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς κόμβους ψηφιακής καινοτομίας·

δ)

στην παροχή εμπειρογνωμοσύνης όσον αφορά τη βιομηχανία, την τεχνολογία και
την έρευνα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας προς την Επιτροπή, όταν η Επιτροπή
προετοιμάζει σχέδια προγραμμάτων εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 13 της
απόφασης (ΕΕ) 2021/…++·

ε)

στην ανάπτυξη ή στη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη και
τη διευκόλυνση της απόκτησης υποδομών ΤΠΕ, προς όφελος της κοινωνίας, της
βιομηχανίας και του δημόσιου τομέα κατόπιν αιτήματος κρατών μελών, των
ερευνητικών κοινοτήτων και των φορέων εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών,
μεταξύ άλλων με συνεισφορές των κρατών μελών και ενωσιακή χρηματοδότηση για
κοινές δράσεις, σύμφωνα με το θεματολόγιο, το πολυετές πρόγραμμα εργασιών και
το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών·

στ)

στην ευαισθητοποίηση για την αποστολή του Κέντρου Αρμοδιότητας και της
κοινότητας και για τους στόχους και τα καθήκοντα του Κέντρου Αρμοδιότητας, και

+
++

ΕΕ: να εισαχθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιέχεται στο έγγραφο
ST 6789/20.
ΕΕ: να εισαχθεί στο κείμενο ο αριθμός της απόφασης που περιέχεται στο ST 8967/2020.
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ζ)

με την επιφύλαξη του μη στρατιωτικού χαρακτήρα των έργων που θα
χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», και σύμφωνα με τους
κανονισμούς (ΕΕ) 2021/...+ και (ΕΕ) 2021/...++, στην ενίσχυση των συνεργιών και
του συντονισμού μεταξύ των μη στρατιωτικών και των αμυντικών πτυχών της
κυβερνοασφάλειας, με τη διευκόλυνση της ανταλλαγής:
i)

γνώσεων και πληροφοριών σχετικά με τεχνολογίες και εφαρμογές διπλής
χρήσης,

ii)

αποτελεσμάτων, απαιτήσεων και βέλτιστων πρακτικών, και

iii)

πληροφοριών σχετικά με τις προτεραιότητες των σχετικών προγραμμάτων της
Ένωσης.

4.

Το Κέντρο Αρμοδιότητας εκτελεί τα καθήκοντα που ορίζονται στην παράγραφο 1 σε
στενή συνεργασία με το δίκτυο.
Σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/…+ και με την επιφύλαξη της

5.

συμφωνίας συνεισφοράς όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 18) του δημοσιονομικού
κανονισμού, μπορεί να ανατίθεται στο Κέντρο Αρμοδιότητας η υλοποίηση των σχετικών
με την κυβερνοασφάλεια τμημάτων υπό το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» τα οποία δεν
συγχρηματοδοτούνται από τα κράτη μέλη, ιδίως του τμήματος 3.1.3 του πυλώνα II του
παραρτήματος I της απόφασης (ΕΕ) 2021/…+++.

+
++
+++

ΕΕ: να εισαχθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιέχεται στο έγγραφο
ST 7064/20.
ΕΕ: να εισαχθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιέχεται στο έγγραφο
ST 6789/20.
ΕΕ: να εισαχθει στο κείμενο ο αριθμός της απόφασης που περιέχεται στο ST 8967/2020.
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Άρθρο 6
Ορισμός των εθνικών κέντρων συντονισμού
1.

Έως … [6 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], κάθε
κράτος μέλος ορίζει μία οντότητα που πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο
5, για να ενεργεί ως το εθνικό του κέντρο συντονισμού για τους σκοπούς του παρόντος
κανονισμού. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί την εν λόγω οντότητα αμελλητί στο διοικητικό
συμβούλιο. Η οντότητα αυτή μπορεί να είναι οντότητα ήδη εγκατεστημένη στο εν λόγω
κράτος μέλος.
Η προθεσμία που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου παρατείνεται
κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο η Επιτροπή πρόκειται να εκδώσει τη γνωμοδότηση
που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

2.

Ανά πάσα στιγμή, κάθε κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή γνωμοδότηση
σχετικά με το αν η οντότητα που το κράτος μέλος έχει ορίσει ή πρόκειται να ορίσει ως
εθνικό κέντρο συντονισμού του έχει την απαιτούμενη ικανότητα να διαχειρίζεται τα
κονδύλια για την επίτευξη της αποστολής και των στόχων που καθορίζονται στον παρόντα
κανονισμό. Η Επιτροπή παρέχει τη γνωμοδότησή της στο εν λόγω κράτος μέλος εντός
τριών μηνών από το αίτημα του κράτους μέλους.

3.

Με βάση τη γνωστοποίηση από το κράτος μέλος της οντότητας όπως αναφέρεται στην
παράγραφο 1, το διοικητικό συμβούλιο καταχωρίζει την εν λόγω οντότητα ως εθνικό
κέντρο συντονισμού το αργότερο εντός τριών μηνών από τη γνωστοποίηση. Το Κέντρο
Αρμοδιότητας δημοσιεύει τον κατάλογο των υποψήφιων εθνικών κέντρων συντονισμού.
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4.

Ένα κράτος μέλος δύναται να ορίζει ανά πάσα στιγμή μια νέα οντότητα που να ενεργεί ως
το εθνικό τους κέντρο συντονισμού για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Οι
παράγραφοι 1, 2 και 3 ισχύουν για τον ορισμό κάθε νέας οντότητας.

5.

Το εθνικό κέντρο συντονισμού είναι οντότητα του δημοσίου τομέα ή οντότητα, της οποίας
η πλειοψηφία ανήκει στο κράτος μέλος, η οποία ασκεί δημόσια διοικητικά καθήκοντα
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, μεταξύ άλλων και βάσει εξουσιοδότησης και έχει την
ικανότητα να στηρίζει το Κέντρο Αρμοδιότητας και το δίκτυο κατά την εκπλήρωση της
αποστολής τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού. Διαθέτει ή έχει
πρόσβαση σε ερευνητική και τεχνολογική εμπειρογνωσία στον τομέα της
κυβερνοασφάλειας. Είναι σε θέση να συνδιαλέγεται αποτελεσματικά και να συντονίζεται
με τη βιομηχανία, τον δημόσιο τομέα, την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα και τους
πολίτες, καθώς και με τις αρχές που ορίζονται σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/1148.

6.

Ανά πάσα στιγμή, ένα εθνικό κέντρο συντονισμού μπορεί να ζητήσει να αναγνωριστεί ότι
έχει την απαραίτητη ικανότητα διαχείρισης των κονδυλίων για την εκπλήρωση της
αποστολής και των στόχων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με τους
κανονισμούς (ΕΕ) 2021/…+ και (ΕΕ) 2021/…++. Εντός τριών μηνών από την υποβολή του
αιτήματος, η Επιτροπή αξιολογεί εάν το εν λόγω εθνικό κέντρο συντονισμού έχει τέτοια
ικανότητα και εκδίδει απόφαση.

+
++

ΕΕ: να εισαχθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιέχεται στο έγγραφο
ST 7064/20.
ΕΕ: να εισαχθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιέχεται στο έγγραφο
ST 6789/20.
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Όταν η Επιτροπή έχει παράσχει θετική γνωμοδότηση σε κράτος μέλος σύμφωνα με τη
διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 2, η εν λόγω γνωμοδότηση θεωρείται απόφαση
που αναγνωρίζει τη σχετική οντότητα ως έχουσα την αναγκαία ικανότητα για τους
σκοπούς της παρούσας παραγράφου.
Το αργότερο ... [δύο μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος
κανονισμού], μετά από διαβούλευση με το διοικητικό συμβούλιο, η Επιτροπή εκδίδει
κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο,
συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού των προϋποθέσεων αναγνώρισης και του τρόπου
με τον οποίο διεξάγονται οι γνωμοδοτήσεις και οι αξιολογήσεις.
Πριν την έκδοση της γνωμοδότησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 και της απόφασης
που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, η Επιτροπή λαμβάνει
υπόψη πληροφορίες και τεκμηρίωση που παρέχει το αιτούν εθνικό κέντρο συντονισμού.
Οποιαδήποτε απόφαση δεν αναγνωρίζει ότι ένα εθνικό κέντρο συντονισμού έχει την
απαιτούμενη ικανότητα να διαχειρίζεται κονδύλια για την επίτευξη της αποστολής και των
στόχων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό αιτιολογείται δεόντως, με τον καθορισμό
των απαιτήσεων που το αιτούν εθνικό κέντρο συντονισμού δεν έχει ακόμη εκπληρώσει
που δικαιολογούν την απόφαση να μη γίνει αναγνώριση. Κάθε εθνικό κέντρο συντονισμού
του οποίου η αίτηση για αναγνώριση έχει απορριφθεί, μπορεί ανά πάσα στιγμή να
υποβάλει εκ νέου το αίτημά του με πρόσθετες πληροφορίες.
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Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σε περίπτωση αλλαγών στο εθνικό κέντρο
συντονισμού όπως η σύνθεση του εθνικού κέντρου συντονισμού, η νομική φύση του
εθνικού κέντρου συντονισμού ή άλλες σχετικές πτυχές, που επηρεάζουν την ικανότητά του
να διαχειρίζεται κονδύλια για την επίτευξη της αποστολής και των στόχων που ορίζονται
στον παρόντα κανονισμό. Αφού παραλάβει τις πληροφορίες αυτές, η Επιτροπή μπορεί να
επανεξετάσει μία απόφαση να αναγνωρίσει ή όχι, αναλόγως, ότι ένα εθνικό κέντρο
συντονισμού έχει την απαιτούμενη ικανότητα να διαχειρίζεται κονδύλια.
7.

Το δίκτυο αποτελείται από όλα τα εθνικά κέντρα συντονισμού τα οποία έχουν
κοινοποιηθεί στο διοικητικό συμβούλιο από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 7
Καθήκοντα των εθνικών κέντρων συντονισμού
1.

Τα εθνικά κέντρα συντονισμού έχουν τα ακόλουθα καθήκοντα:
α)

ενεργώντας ως σημεία επαφής σε εθνικό επίπεδο για την κοινότητα, να στηρίζουν το
Κέντρο Αρμοδιότητας στην επίτευξη της αποστολής και των στόχων του, ιδίως όσον
αφορά τον συντονισμό της κοινότητας μέσω του συντονισμού των μελών της
κοινότητας στα κράτη μέλη τους·

β)

να παρέχουν εμπειρογνωσία και συμβάλλουν ενεργά στα στρατηγικά καθήκοντα που
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές εθνικές
και περιφερειακές προκλήσεις για την κυβερνοασφάλεια σε διάφορους τομείς·
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γ)

να προωθούν, ενθαρρύνουν και διευκολύνουν τη συμμετοχή της κοινωνίας των
πολιτών, των επιχειρήσεων, ιδίως των νεοφυών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ, της
ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, και άλλων ενδιαφερομένων μερών σε
εθνικό επίπεδο σε διασυνοριακά έργα και τις σχετικές με την κυβερνοασφάλεια
δράσεις που χρηματοδοτούνται μέσω όλων των σχετικών ενωσιακών
προγραμμάτων·

δ)

να παρέχουν τεχνική βοήθεια στα ενδιαφερόμενα μέρη στηρίζοντάς τα κατά το
στάδιο υποβολής της αίτησής τους για έργα που διαχειρίζεται το Κέντρο
Αρμοδιότητας σε σχέση με την αποστολή και τους στόχουςτου, και σε πλήρη
συμμόρφωση με τους κανόνες της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, ιδίως όσον
αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων·

ε)

επιδιώκουν συνέργειες με συναφείς δραστηριότητες σε εθνικό, περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο, όπως με τις εθνικές πολιτικές για την έρευνα, την ανάπτυξη και την
καινοτομία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, ιδίως με τις πολιτικές που
αναφέρονται στις εθνικές στρατηγικές για την κυβερνοασφάλεια·

στ)

υλοποιούν ειδικές δράσεις οι οποίες έχουν λάβει επιχορηγήσεις από το Κέντρο
Αρμοδιότητας, μεταξύ άλλων, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης τρίτων σύμφωνα με
το άρθρο 204 του δημοσιονομικού κανονισμού υπό τις προϋποθέσεις που
προβλέπονται στις οικείες συμφωνίες επιχορήγησης·

ζ)

με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών για την εκπαίδευση και
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών καθηκόντων του ENISA, συνεργάζονται με τις
εθνικές αρχές σχετικά με πιθανή συμβολή στην προώθηση και τη διάδοση
εκπαιδευτικών προγραμμάτων κυβερνοασφάλειας·
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η)

προωθούν και διαδίδουν τα σχετικά αποτελέσματα των εργασιών του δικτύου, της
κοινότητας και του Κέντρου Αρμοδιότητας σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό
επίπεδο·

θ)

αξιολογούν τις αιτήσεις που υποβάλλουν οντότητες εγκατεστημένες στο ίδιο κράτος
μέλος με το εθνικό κέντρο συντονισμού για να γίνουν μέλη της κοινότητας·

ι)

στηρίζουν και προωθούν τη συμμετοχή συναφών οντοτήτων στις δραστηριότητες
που προκύπτουν στους κόλπους του Κέντρου Αρμοδιότητας, του δικτύου και της
κοινότητας, και παρακολουθούν, όπου αρμόζει, το επίπεδο δέσμευσης προς την
έρευνα, τις εξελίξεις και την ανάπτυξη εφαρμογών κυβερνοασφάλειας, καθώς και το
ποσό δημόσιων επιχορηγήσεων σε αυτούς τους τομείς.

2.

Για τους σκοπούς του άρθρου 1 στοιχείο στ) του παρόντος άρθρου, η οικονομική ενίσχυση
τρίτων μπορεί να παρέχεται με οποιαδήποτε από τις μορφές ενωσιακής συνεισφοράς που
προσδιορίζονται στο άρθρο 125 του δημοσιονομικού κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης
της μορφής κατ’ αποκοπή ποσών.

3.

Βάσει της απόφασης που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 6 του παρόντος
κανονισμού, τα εθνικά κέντρα συντονισμού δύνανται να λαμβάνουν επιχορήγηση από την
Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 195 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ) του δημοσιονομικού
κανονισμού για τους σκοπούς της εκτέλεσης των καθηκόντων που καθορίζονται στο
παρόν άρθρο.

4.

Τα εθνικά κέντρα συντονισμού συνεργάζονται, κατά περίπτωση, μέσω του δικτύου.
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Άρθρο 8
Η κοινότητα αρμοδιότητας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας
1.

Η κοινότητα συμβάλλει στην αποστολή του Κέντρου Αρμοδιότητας και του δικτύου, όπως
ορίζεται στο άρθρο 3, και ενισχύει, ανταλλάσσει και διαδίδει σε ολόκληρη την Ένωση την
εμπειρογνωσία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

2.

Η κοινότητα αποτελείται από τη βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ,
ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς οργανισμούς, άλλες συναφείς ενώσεις της κοινωνίας των
πολιτών, καθώς και, κατά περίπτωση, σχετικούς ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης,
δημόσιες οντότητες και άλλες οντότητες που ασχολούνται με λειτουργικά και τεχνικά
ζητήματα κυβερνοασφάλειας, και όπου αρμόζει, από ενδιαφερομένους σε τομείς που
σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια και αντιμετωπίζουν προκλήσεις κυβερνοασφάλειας.
Η κοινότητα συγκεντρώνει τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη όσον αφορά τις τεχνολογικές,
βιομηχανικές, ακαδημαϊκές και ερευνητικές ικανότητες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας
στην Ένωση. Στην κοινότητα συμμετέχουν τα εθνικά κέντρα συντονισμού, οι ευρωπαϊκοί
κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας, όπου αρμόζει, καθώς και τα θεσμικά και λοιπά όργανα και
οργανισμούς της Ένωσης με σχετική εμπειρογνωσία, όπως ο ENISA.

3.

Μόνον οντότητες που είναι εγκατεστημένες εντός των κρατών μελών δύνανται να
καταχωρίζονται ως μέλη της κοινότητας. Οι οντότητες αυτές αποδεικνύουν ότι μπορούν
να συμβάλουν στην αποστολή και διαθέτουν εμπειρογνωσία στον τομέα της
κυβερνοασφάλειας όσον αφορά τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους τομείς:
α)

ακαδημαϊκή κοινότητα, έρευνα ή καινοτομία·
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4.

β)

βιομηχανική ανάπτυξη ή ανάπτυξη προϊόντων·

γ)

κατάρτιση και εκπαίδευση·

δ)

ασφάλεια πληροφοριών ή επιχειρήσεις αντιμετώπισης περιστατικών·

ε)

δεοντολογία·

στ)

τυπική και τεχνική τυποποίηση και προδιαγραφές.

Το Κέντρο Αρμοδιότητας καταχωρίζει οντότητες, κατόπιν αίτησής τους, ως μέλη της
κοινότητας αφού προηγουμένως το εθνικό κέντρο συντονισμού του κράτους μέλους όπου
είναι εγκατεστημένες οι οντότητες αυτές αξιολογήσει προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι οι
εν λόγω οντότητες πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στην παράγραφο 3 του
παρόντος άρθρου. Στην εν λόγω αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη κάθε σχετική εθνική
αξιολόγηση για λόγους ασφάλειας που διενεργείται από τις εθνικές αρμόδιες αρχές.
Τέτοιες καταχωρίσεις είναι απεριόριστης χρονικής διάρκειας, μπορούν όμως να
ανακληθούν ανά πάσα στιγμή από το Κέντρο Αρμοδιότητας, εάν το οικείο εθνικό κέντρο
συντονισμού κρίνει ότι η ενδιαφερόμενη οντότητα δεν πληροί πλέον τα κριτήρια που
ορίζονται στη παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου ή ότι εμπίπτει στο άρθρου 136 του
δημοσιονομικού κανονισμού ή ότι συντρέχουν βάσιμοι λόγοι ασφαλείας. Σε περίπτωση
ανάκλησης της ιδιότητας μέλους στην κοινότητα για λόγους ασφαλείας, η απόφαση
ανάκλησης είναι αναλογική και αιτιολογημένη. Τα εθνικά κέντρα συντονισμού έχουν ως
στόχο την επίτευξη ισόρροπης εκπροσώπησης των ενδιαφερόμενων μερών στην κοινότητα
και ενθαρρύνουν ενεργά τη συμμετοχή ιδίως των ΜΜΕ.

5.

Τα εθνικά κέντρα συντονισμού ενθαρρύνονται να συνεργάζονται μέσω του δικτύου με
σκοπό την εναρμόνιση του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζουν τα κριτήρια που ορίζονται
στην παράγραφο 3 και των διαδικασιών αξιολόγησης και καταχώρισης των οντοτήτων που
αναφέρονται στην παράγραφο 4.
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6.

Το Κέντρο Αρμοδιότητας καταχωρίζει τα αρμόδια θεσμικά και λοιπά όργανα και
οργανισμούς της Ένωσης ως μέλη της κοινότητας, αφού αξιολογήσει για να επιβεβαιώσει
κατά πόσον το εν λόγω θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμός της Ένωσης πληροί τα
κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Τέτοιες καταχωρίσεις
είναι απεριόριστης χρονικής διάρκειας, μπορούν όμως να ανακληθούν ανά πάσα στιγμή
από το Κέντρο Αρμοδιότητας, εάν κρίνει ότι το θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμός της
Ένωσης δεν πληροί πλέον τα κριτήρια που καθορίζονται στη παράγραφο 3 του παρόντος
άρθρου ή ότι εμπίπτει στο άρθρο 136 του δημοσιονομικού κανονισμού.

7.

Οι εκπρόσωποι των θεσμικών και άλλων οργάνων και οργανισμών της Ένωσης δύνανται
να συμμετέχουν στις εργασίες της κοινότητας ικανοτήτων.

8.

Μια οντότητα που έχειν καταχωριστεί ως μέλος της κοινότητας ορίζει τους αντίστοιχους
εκπροσώπους της για τη διασφάλιση αποτελεσματικού διαλόγου. Οι εκπρόσωποι αυτοί
διαθέτουν εμπειρογνωσία όσον αφορά την έρευνα, την τεχνολογία και τη βιομηχανία για
την κυβερνοασφάλεια. Οι απαιτήσεις μπορούν να διευκρινιστούν περαιτέρω από το
διοικητικό συμβούλιο, χωρίς αδικαιολόγητο περιορισμό των οντοτήτων όσον αφορά τον
ορισμό των εκπροσώπων τους.

9.

Η κοινότητα μέσω των ομάδων εργασίας και ιδίως μέσω της στρατηγικής συμβουλευτικής
ομάδας, παρέχει στον εκτελεστικό διευθυντή και στο διοικητικό συμβούλιο στρατηγικές
συμβουλές σχετικά με το θεματολόγιο, το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών και το πολυετές
πρόγραμμα εργασιών σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του διοικητικού συμβουλίου.
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Άρθρο 9
Καθήκοντα των μελών της κοινότητας
Τα μέλη της κοινότητας:
α)

υποστηρίζουν το Κέντρο Αρμοδιότητας στην εκπλήρωση της αποστολής και των στόχων και,
για τον εν λόγω σκοπό, συνεργάζονται στενά με το Κέντρο Αρμοδιότητας και τα εθνικά
κέντρα συντονισμού·

β)

κατά περίπτωση, συμμετέχουν σε τυπικές και άτυπες διαδικασίες και στις ομάδες εργασίας
που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 στοιχείο ιδ) για τη διεξαγωγή συγκεκριμένων
δραστηριοτήτων, όπως προβλέπεται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών· και

γ).

κατά περίπτωση, στηρίζουν το Κέντρο Αρμοδιότητας και τα εθνικά κέντρα συντονισμού για
την προώθηση συγκεκριμένων έργων.
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Άρθρο 10
Συνεργασία του Κέντρου Αρμοδιότητας με άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της
Ένωσης και με διεθνείς οργανισμούς
1.

Προκειμένου να εξασφαλίσει συνεκτικότητα και συμπληρωματικότητα, αποτρέποντας την
επικάλυψη των προσπαθειών, το Κέντρο Αρμοδιότητας συνεργάζεται με τα αρμόδια
θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμούς της Ένωσης, μεταξύ άλλων, τον ENISA, την
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, τη Γενική Διεύθυνση Κοινό Κέντρο Ερευνών
της Επιτροπής, τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας, τον Εκτελεστικό
Οργανισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας και τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό
Οργανισμό για την Υγεία και τον Ψηφιακό τομέα που συστάθηκε με την εκτελεστική
απόφαση(ΕΕ) 2021/173 της Επιτροπής1, τους σχετικούς ευρωπαϊκούς κόμβους ψηφιακής
καινοτομίας, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Εγκλήματα στον Κυβερνοχώρο στο πλαίσιο του
Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του
Νόμου που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου2, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας αναφορικά με τα καθήκοντα του
άρθρου 5 του παρόντος κανονισμού, και άλλες αρμόδιες οντότητες της Ένωσης. Το
Κέντρο Αρμοδιότητας μπορεί επίσης να συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς, όπου
αρμόζει.

1

2

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/173 της Επιτροπής της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για την
ίδρυση του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού για το Κλίμα, τις Υποδομές και το
Περιβάλλον, του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού για την Υγεία και τον Ψηφιακό
τομέα, του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας, του Εκτελεστικού
Οργανισμού για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και τις ΜΜΕ, του Εκτελεστικού
Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας και του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού
Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού και για την κατάργηση των εκτελεστικών
αποφάσεων 2013/801/ΕΕ, 2013/771/ΕΕ, 2013/778/ΕΕ, 2013/779/ΕΕ, 2013/776/ΕΕ και
2013/770/ΕΕ (ΕΕ L 50 της 15.2.2021, σ. 9).
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
11ης Μαΐου 2016, για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία
στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και κατάργηση
των αποφάσεων του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ,
2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ (ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53).
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2.

Η εν λόγω συνεργασία όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί
να βασίζεται σε ρυθμίσεις συνεργασίας. Οι εν λόγω ρυθμίσεις υπόκεινται στην έγκριση
του διοικητικού συμβουλίου. Κάθε ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών
πραγματοποιείται στο πλαίσιο διοικητικών ρυθμίσεων που συνάπτονται σύμφωνα με το
άρθρο 36 παράγραφος 3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 11
Σύνθεση και διάρθρωση
1.

Τα μέλη του Κέντρου Αρμοδιότητας είναι η Ένωση, η οποία εκπροσωπείται από την
Επιτροπή, και τα κράτη μέλη.

2.

Η διάρθρωση του Κέντρου Αρμοδιότητας εξασφαλίζει την επίτευξη των στόχων του
άρθρου 4 και των καθηκόντων του άρθρου 5, και περιλαμβάνει:
α)

διοικητικό συμβούλιο·

β)

εκτελεστικό διευθυντή·

γ)

στρατηγική συμβουλευτική ομάδα.
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ΤΜΗΜΑ Ι
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 12
Σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου
1.

Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος, και
δύο εκπροσώπους της Επιτροπής, που ενεργούν εξ ονόματος της Ένωσης.

2.

Για όλα τα τακτικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου προβλέπονται αναπληρωματικά
μέλη. Τα εν λόγω αναπληρωματικά μέλη εκπροσωπούν το μέλος σε περίπτωση απουσίας
του μέλους.
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3.

Τα τακτικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου που διορίζονται από τα κράτη μέλη και οι
αναπληρωτές τους είναι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα του αντίστοιχου κράτους μέλους
τους και επιλέγονται με κριτήριο τη γνώση τους στον κλάδο της έρευνας, της τεχνολογίας
και της βιομηχανίας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, την ικανότητά τους να
διασφαλίζουν το συντονισμό δράσεων και θέσεων με το αντίστοιχο εθνικό τους κέντρο
συντονισμού, ή με τις σχετικές δεξιότητές τους στους τομείς της διαχείρισης, της
διοίκησης και του προϋπολογισμού. Η Επιτροπή διορίζει τα τακτικά της μέλη και τους
αναπληρωτές τους με βάση τη γνώση τους στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, της
τεχνολογίας ή τις σχετικές δεξιότητές τους στους τομείς της διαχείρισης, της διοίκησης και
του προϋπολογισμού και την ικανότητά τους να εξασφαλίζουν τον συντονισμό, συνέργειες
και, στο μέτρο του δυνατού, κοινές πρωτοβουλίες που αφορούν την κυβερνοασφάλεια
μεταξύ των διαφόρων ενωσιακών τομεακών ή οριζόντιων πολιτικών. Η Επιτροπή και τα
κράτη μέλη καταβάλλουν προσπάθειες για να περιορίσουν την εναλλαγή των εκπροσώπων
τους στο διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνέχεια του έργου του
διοικητικού συμβουλίου. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη επιδιώκουν την ισόρροπη
εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στο διοικητικό συμβούλιο.

4.

Η θητεία των τακτικών και των αναπληρωματικών μελών του διοικητικού συμβουλίου
είναι τετραετής. Η θητεία αυτή είναι ανανεώσιμη.

5.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου διασφαλίζουν ότι η αποστολή, οι στόχοι, η
ταυτότητα και η αυτονομία του Κέντρου Αρμοδιότητας διαφυλάσσονται και ότι οι
ενέργειές του είναι συνεπείς με την εν λόγω αποστολή και τους εν λόγω στόχους, κατά
τρόπο ανεξάρτητο και διαφανή.
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6.

Κατά περίπτωση, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να προσκαλεί παρατηρητές να λάβουν
μέρος στις συνεδριάσεις του, μεταξύ άλλων εκπροσώπους αρμόδιων θεσμικών οργάνων
και οργανισμών της Ένωσης, και τα μέλη της κοινότητας.

7.

Ένας εκπρόσωπος του ENISA είναι μόνιμος παρατηρητής στο διοικητικό συμβούλιο. Το
διοικητικό συμβούλιο μπορεί να προσκαλεί εκπρόσωπο της στρατηγικής συμβουλευτικής
ομάδας να παρακολουθήσει τις συνεδριάσεις του.

8.

Ο εκτελεστικός διευθυντής συμμετέχει στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου,
αλλά δεν διαθέτει δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 13
Καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου
1.

Το διοικητικό συμβούλιο φέρει τη συνολική ευθύνη για τη στρατηγική κατεύθυνση και τις
δραστηριότητες του Κέντρου Αρμοδιότητας, επιβλέπει την υλοποίηση των
δραστηριοτήτων του και είναι υπεύθυνο για οποιοδήποτε καθήκον δεν ανατίθεται
συγκεκριμένα στον εκτελεστικό διευθυντή.

2.

Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό του. Ο εν λόγω εσωτερικός
κανονισμός περιλαμβάνει ειδικές διαδικασίες για τον εντοπισμό και την αποφυγή
συγκρούσεων συμφερόντων και εξασφαλίζει την εμπιστευτικότητα τυχόν ευαίσθητων
πληροφοριών.
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3.

Το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει τις αναγκαίες στρατηγικές αποφάσεις, ειδικότερα:
α)

καταρτίζει και εγκρίνει το θεματολόγιο και παρακολουθεί την υλοποίησή του·

β)

αντικατοπτρίζοντας τις προτεραιότητες πολιτικής της Ένωσης και το θεματολόγιο,
εγκρίνει το πολυετές πρόγραμμα εργασιών που περιλαμβάνει κοινές βιομηχανικές,
τεχνολογικές και ερευνητικές προτεραιότητες, οι οποίες βασίζονται στις ανάγκες που
έχουν προσδιορίσει τα κράτη μέλη σε συνεργασία με την κοινότητα και στις οποίες
πρέπει να επικεντρωθεί η ενωσιακή οικονομική ενίσχυση, συμπεριλαμβανομένων
βασικών τεχνολογιών και τομέων για την ανάπτυξη των ενωσιακών ικανοτήτων για
την κυβερνοασφάλεια·

γ)

εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών για την εκτέλεση των σχετικών ενωσιακών
κονδυλίων, ιδίως των σχετιζόμενων με την κυβερνοασφάλεια τμημάτων
τουπρογράμματος «Ορίζων Ευρώπη», εφόσον συγχρηματοδοτούνται εθελοντικά από
τα κράτη μέλη και του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη», σύμφωνα με το πολυετές
πρόγραμμα εργασιών του Κέντρου Αρμοδιότητας και τη διαδικασία στρατηγικού
σχεδιασμού τουπρογράμματος «Ορίζων Ευρώπη»

δ)

εγκρίνει τους ετήσιους λογαριασμούς, τον ισολογισμό και την ετήσια έκθεση
δραστηριοτήτων του Κέντρου Αρμοδιότητας βάσει πρότασης του εκτελεστικού
διευθυντή·

ε)

εγκρίνει τους ειδικούς δημοσιονομικούς κανόνες του Κέντρου Αρμοδιότητας
σύμφωνα με το άρθρο 70 του δημοσιονομικού κανονισμού·
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στ)

στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εργασιών, διαθέτει πόρους από τον
προϋπολογισμό της Ένωσης σε ζητήματα για κοινές δράσεις μεταξύ της Ένωσης και
των κρατών μελών·

ζ)

στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εργασιών, και σύμφωνα με τις αποφάσεις
που αναφέρονται στο στοιχείο στ) του παρόντος εδαφίου, και σε συμμόρφωση με
τους κανονισμούς (ΕΕ) 2021/…+ και (ΕΕ) 2021/…++ περιγράφει κοινές δράσεις που
αναφέρονται στο στοιχείο στ) του παρόντος εδαφίου και καθορίζει όρους για την
υλοποίησή τους·

η)

θεσπίζει τη διαδικασία διορισμού του εκτελεστικού διευθυντή και προβαίνει στον
διορισμό, την απόλυση, την παράταση της θητείας, την παροχή καθοδήγησης και την
παρακολούθηση των επιδόσεων του εκτελεστικού διευθυντή·

θ)

εγκρίνει κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση και τη καταχώρηση οντοτήτων
ως μελών της κοινότητας·

+
++

ι)

εγκρίνει τις συμφωνίες συνεργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2·

ια)

διορίζει τον υπόλογο·

ΕΕ: να εισαχθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιέχεται στο έγγραφο
ST 7064/20.
ΕΕ: να εισαχθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιέχεται στο έγγραφο
ST 6789/20.
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ιβ)

εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό του Κέντρου Αρμοδιότητας, περιλαμβανομένου
του αντίστοιχου πίνακα προσωπικού, όπου αναγράφεται ο αριθμός των θέσεων
έκτακτων υπαλλήλων ανά ομάδα καθηκόντων και ανά βαθμό, με τον αριθμό των
συμβασιούχων υπαλλήλων και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων, να
εκφράζεται σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης·

ιγ)

θεσπίζει κανόνες διαφάνειας για το Κέντρο Αρμοδιότητας και κανόνες για την
πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, μεταξύ άλλων όσον αφορά
τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 42 του
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/715

ιδ)

συστήνει ομάδες εργασίας εντός της κοινότητας, λαμβάνοντας, κατά περίπτωση,
υπόψη τις συμβουλές που παρέχει η στρατηγική συμβουλευτική ομάδα·

ιε)

διορίζει τα μέλη της στρατηγικής συμβουλευτικής ομάδας·

ιστ) θεσπίζει κανόνες για την επιστροφή των εξόδων των μελών της στρατηγικής
συμβουλευτικής ομάδας·
ιζ)

δημιουργεί μηχανισμό παρακολούθησης, ώστε να διασφαλίζει ότι η εκτέλεση
των αντίστοιχων κονδυλίων τα οποία διαχειρίζεται το Κέντρο Αρμοδιότητας γίνεται
σύμφωνα με το θεματολόγιο, την αποστολή, το πολυετές πρόγραμμα εργασιών και
τους κανόνες των προγραμμάτων που αποτελούν την πηγή της σχετικής
χρηματοδότησης

ιη)

εξασφαλίζει τακτικό διάλογο και καθιερώνει αποτελεσματικό μηχανισμό
συνεργασίας με την κοινότητα
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ιθ)

χαράσσει την πολιτική επικοινωνίας του Κέντρου Αρμοδιότητας, σύμφωνα με
σύσταση του εκτελεστικού διευθυντή·

κ)

θεσπίζει, κατά περίπτωση, κανόνες εφαρμογής του κανονισμού περί καθορισμού του
κανονισμού υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων και του καθεστώτος που
εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως
καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/681 («κανονισμός
υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων» και «καθεστώς που εφαρμόζεται στο
λοιπό προσωπικό»), σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 3 του παρόντος
κανονισμού·

κα)

καθορίζει, κατά περίπτωση, κανόνες όσον αφορά την απόσπαση εθνικών
εμπειρογνωμόνων στο Κέντρο Αρμοδιότητας και την απασχόληση ασκουμένων
σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 2·

κβ)

θεσπίζει κανόνες ασφαλείας για το Κέντρο Αρμοδιότητας·

κγ)

εγκρίνει στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς η οποία
είναι αναλογική προς τους κινδύνους απάτης και διαφθοράς, καθώς και θεσπίζει
ολοκληρωμένα μέτρα προστασίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της
Ένωσης, για τα πρόσωπα που καταγγέλλουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης,
λαμβάνοντας υπόψη ανάλυση κόστους-οφέλους των προς εφαρμογή μέτρων·

1

ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1.
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κδ)

εάν απαιτείται, θεσπίζει τη μεθοδολογία υπολογισμού των εθελοντικών οικονομικών
και σε είδος συνεισφορών των συνεισφερόντων κρατών μελών σύμφωνα με τους
κανονισμούς (ΕΕ) 2021/…+ και (ΕΕ) 2021/…++ ή με οποιαδήποτε άλλη ισχύουσα
νομοθεσία·

κε)

εντός του πλαισίου του ετήσιου προγράμματος εργασιών και του πολυετούς
προγράμματος εργασιών, εξασφαλίζει τη συνεκτικότητα και τις συνέργειες με τα
τμήματα εκείνα του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» και τουπρογράμματος
«Ορίζων Ευρώπη» τα οποία δεν διαχειρίζονται από το Κέντρο Αρμοδιότητας, καθώς
και με άλλα προγράμματα της Ένωσης·

κστ) εγκρίνει την ετήσια έκθεση για την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων και
προτεραιοτήτων του Κέντρου Αρμοδιότητας, εφόσον απαιτείται μαζί με σύσταση
για την καλύτερη υλοποίηση των εν λόγων στόχων και προτεραιοτήτων.
Στον βαθμό που το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών περιλαμβάνει κοινές δράσεις, περιέχει
πληροφορίες σχετικά με τις εθελοντικές συνεισφορές των κρατών μελών σε κοινές
δράσεις. Κατά περίπτωση, στις προτάσεις και, ιδίως στην πρόταση του ετήσιου
προγράμματος εργασιών, αξιολογείται η ανάγκη να εφαρμοστούν κανόνες ασφαλείας
όπως ορίζονται στο άρθρο 33 του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της
διαδικασίας αυτοαξιολόγησης της ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού
(ΕΕ) 2021/…+.
4.

Όσον αφορά τις αποφάσεις που ορίζονται στα στοιχεία α), β) και γ) της παραγράφου 3, ο
εκτελεστικός διευθυντής και το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνουν υπόψη κάθε σχετική
στρατηγική συμβουλή και στοιχεία που παρέχει ο ENISA, σύμφωνα με τον εσωτερικό
κανονισμό του διοικητικού συμβουλίου.

+
++

ΕΕ: να εισαχθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιέχεται στο έγγραφο
ST 7064/20.
ΕΕ: να εισαχθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιέχεται στο έγγραφο
ST 6789/20.
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5.

Το διοικητικό συμβούλιο είναι υπεύθυνο να διασφαλίζει ότι οι συστάσεις που περιέχονται
στην έκθεση υλοποίησης και αξιολόγησης που αναφέρονται στο άρθρο 38 παράγραφοι 2
και 4 παρακολουθούνται επαρκώς.

Άρθρο 14
Πρόεδρος και συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου
1.

Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει πρόεδρο και αναπληρωτή πρόεδρο μεταξύ των μελών
του τον καθένα για θητεία τριών ετών. Η θητεία του προέδρου και του αναπληρωτή
προέδρου δύναται να παραταθεί άπαξ, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Ωστόσο,
εάν απολέσουν την ιδιότητα του μέλους ως προέδρου του διοικητικού συμβουλίου ή ως
αναπληρωτού προέδρου σε οποιαδήποτε στιγμή της θητείας τους, η θητεία τους λήγει
αυτομάτως την ίδια στιγμή. Ο αναπληρωτής πρόεδρος αντικαθιστά αυτεπαγγέλτως τον
πρόεδρο εάν ο τελευταίος δεν είναι σε θέση να εκτελέσει τα καθήκοντά του. Ο πρόεδρος
συμμετέχει στην ψηφοφορία.

2.

Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον τρεις φορές
ετησίως. Δύναται να συγκαλεί έκτακτες συνεδριάσεις κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής,
κατόπιν αιτήματος του ενός τρίτου των μελών του, κατόπιν αιτήματος του προέδρου, ή
κατόπιν αιτήματος του εκτελεστικού διευθυντή κατά την εκπλήρωση των
καθηκόντων του.

3.

Ο εκτελεστικός διευθυντής συμμετέχει στις συσκέψεις του διοικητικού συμβουλίου, εκτός
εάν έχει αποφασιστεί διαφορετικά από το διοικητικό συμβούλιο, αλλά δεν διαθέτει
δικαίωμα ψήφου.
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4.

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να προσκαλεί άλλα πρόσωπα να παρακολουθήσουν τις
συνεδριάσεις του ως παρατηρητές, ανάλογα με την περίπτωση.

5.

Ο πρόεδρος μπορεί να προσκαλέσει εκπροσώπους της κοινότητας να λάβουν μέρος στις
συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου.

6.

Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου δύνανται να
επικουρούνται στις συνεδριάσεις από συμβούλους ή εμπειρογνώμονες, υπό τους όρους του
εσωτερικού κανονισμού του διοικητικού συμβουλίου.

7.

Το Κέντρο Αρμοδιότητας παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 15
Κανόνες ψηφοφορίας του διοικητικού συμβουλίου
1.

Το διοικητικό συμβούλιο χρησιμοποιεί μια συναινετική προσέγγιση στις συζητήσεις του.
Πραγματοποιείται ψηφοφορία εάν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν καταφέρνουν
να καταλήξουν σε συναίνεση.

2.

Εάν το διοικητικό συμβούλιο δεν επιτύχει συναίνεση σε ένα θέμα, λαμβάνει τις αποφάσεις
του με πλειοψηφία τουλάχιστον 75 % των ψήφων όλων των μελών του, ενώ οι
εκπρόσωποι της Επιτροπής αποτελούν ένα μέλος για τον εν λόγω σκοπό. Σε περίπτωση
απουσίας του, το τακτικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να εκχωρήσει το
δικαίωμα ψήφου του στο αναπληρωματικό του μέλος ή, απουσία του αναπληρωματικού
του μέλους, σε άλλο τακτικό μέλος. Κανένα τακτικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου
δεν αντιπροσωπεύει περισσότερο από ένα άλλο τακτικό μέλος.
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3.

Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τις κοινές δράσεις και τη διαχείρισή
τους όπως αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 στοιχεία στ) και ζ) λαμβάνονται ως
εξής:
α)

οι αποφάσεις για τη διάθεση πόρων από τον προϋπολογισμό της Ένωσης για κοινές
δράσεις, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 παράγραφος 3 στοιχείο στ), και οι
αποφάσεις συμπερίληψης τέτοιων κοινών δράσεων στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών
λαμβάνονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου·

β)

οι αποφάσεις οι οποίες αφορούν την περιγραφή κοινών δράσεων και τη θέσπιση
όρων για την υλοποίησή τους που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 3
στοιχείο ζ) λαμβάνονται από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και την Επιτροπή, με την
επιφύλαξη ότι τα δικαιώματα ψήφου των μελών είναι αναλογικά προς τις
αντίστοιχες συνεισφορές τους στην εν λόγω κοινή δράση, υπολογιζόμενα σύμφωνα
με τη μεθοδολογία που έχει εγκριθεί βάσει του άρθρου 13 παράγραφος 3
στοιχείο κδ).

4.

Για τις αποφάσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 στοιχεία β),
γ), δ), ε), στ), ια), ιβ), ιστ), ιζ), κ), κα), κγ), κδ) και κε), η Επιτροπή διαθέτει το 26 % του
συνόλου των ψήφων στο διοικητικό συμβούλιο.

5.

Όσον αφορά αποφάσεις πλην των αναφερόμενων στημ παράγραφο 3 στοιχείο β) και στην
παράγραφο 4, κάθε κράτος μέλος και η Ένωση διαθέτουν μία ψήφο. Η ψήφος της Ένωσης
δίδεται από κοινού από τους δύο εκπροσώπους της Επιτροπής.

6.

Ο πρόεδρος συμμετέχει στην ψηφοφορία.
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ΤΜΗΜΑ ΙΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Άρθρο 16
Διορισμός, παύση και παράταση της θητείας του εκτελεστικού διευθυντή
1.

Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι πρόσωπο με εμπειρογνωσία και υψηλό κύρος στους
τομείς όπου δραστηριοποιείται το Κέντρο Αρμοδιότητας.

2.

Ο εκτελεστικός διευθυντής προσλαμβάνεται ως έκτακτος υπάλληλος του Κέντρου
Αρμοδιότητας σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο α) του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο
λοιπό προσωπικό.

3.

Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο βάσει καταλόγου
υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή, μέσω ανοικτής, διαφανούς και χωρίς διακρίσεις
διαδικασίας επιλογής.

4.

Για τη σύναψη της σύμβασης του εκτελεστικού διευθυντή, το Κέντρο Αρμοδιότητας
εκπροσωπείται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου.

5.

Η θητεία του εκτελεστικού διευθυντή είναι τετραετής. Πριν από τη λήξη αυτής της
περιόδου, η Επιτροπή διεξάγει αξιολόγηση, στην οποία λαμβάνονται υπόψη η αποτίμηση
των επιδόσεων του εκτελεστικού διευθυντή καθώς και τα μελλοντικά καθήκοντα και οι
προκλήσεις του Κέντρου Αρμοδιότητας.
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6.

Το διοικητικό συμβούλιο δύναται, με βάση πρόταση της Επιτροπής στην οποία
λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 5, να παρατείνει άπαξ
τη θητεία του εκτελεστικού διευθυντή, για μέγιστη περίοδο τεσσάρων ετών.

7.

Εκτελεστικός διευθυντής του οποίου η θητεία έχει παραταθεί δεν επιτρέπεται να
συμμετάσχει σε άλλη διαδικασία επιλογής για την ίδια θέση.

8.

Απαλλαγή του εκτελεστικού διευθυντή από τα καθήκοντά του γίνεται μόνο με απόφαση
του διοικητικού συμβουλίου, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής ή τουλάχιστον του 50 %
των κρατών μελών.

Άρθρο 17
Καθήκοντα του εκτελεστικού διευθυντή
1.

Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι υπεύθυνος για τις δραστηριότητες και για την καθημερινή
διαχείριση του Κέντρου Αρμοδιότητας και αποτελεί τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Είναι
υπόλογος στο διοικητικό συμβούλιο και εκτελεί τα καθήκοντά του με πλήρη ανεξαρτησία
στο πλαίσιο των εξουσιών που του ανατίθενται. Ο εκτελεστικός διευθυντής υποστηρίζεται
από το προσωπικό του Κέντρου Αρμοδιότητας.

2.

Ο εκτελεστικός διευθυντής εκτελεί με ανεξάρτητο τρόπο τα ακόλουθα καθήκοντα
τουλάχιστον:
α)

εκτελεί τις αποφάσεις που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο·
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β)

υποστηρίζει το διοικητικό συμβούλιο στο έργο του, προσφέρει γραμματειακή
υποστήριξη για τις συνεδριάσεις του και παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες
για την εκτέλεση των καθηκόντων του·

γ)

κατόπιν διαβούλευσης με το διοικητικό συμβούλιο και την Επιτροπή και
λαμβάνοντας υπόψη τη συμβολή των εθνικών κέντρων συντονισμού και της
κοινότητας, εκπονεί και υποβάλλει προς έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο το
θεματολόγιο, καθώς και, σύμφωνα με το θεματολόγιο, το σχέδιο πολυετούς
προγράμματος εργασιών και το σχέδιο ετήσιου προγράμματος εργασιών του
Κέντρου Αρμοδιότητας, συμπεριλαμβανομένων του πεδίου εφαρμογής των
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος
και των προσκλήσεων υποβολής προσφορών που απαιτούνται για την υλοποίηση
του ετήσιου προγράμματος εργασιών και των αντίστοιχων εκτιμήσεων δαπανών
όπως προτείνονται από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή·

δ)

καταρτίζει και υποβάλλει το σχέδιο ετήσιου προϋπολογισμού στο διοικητικό
συμβούλιο, συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχου πίνακα προσωπικού που
αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 στοιχείο ιβ), όπου αναγράφεται ο αριθμός
των θέσεων έκτακτων υπαλλήλων ανά βαθμό και ανά ομάδα καθηκόντων, καθώς και
ο αριθμός των συμβασιούχων υπαλλήλων και των αποσπασμένων εθνικών
εμπειρογνωμόνων, εκφρασμένοι σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης·

ε)

εφαρμόζει το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών και το πολυετές πρόγραμμα εργασιών και
υποβάλλει τις σχετικές αναφορές στο διοικητικό συμβούλιο·
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στ)

καταρτίζει το σχέδιο ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων σχετικά με το Κέντρο
Αρμοδιότητας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τις αντίστοιχες
δαπάνες και την υλοποίηση του θεματολογίου και του πολυετούς προγράμματος
εργασίας του κέντρου ικανοτήτων· εφόσον απαιτείται, η εν λόγω έκθεση
συνοδεύεται από προτάσεις για την περαιτέρω βελτίωση της υλοποίησης ή την
αναδιατύπωση των στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων·

ζ)

εξασφαλίζει την εφαρμογή αποτελεσματικών διαδικασιών παρακολούθησης και
αξιολόγησης όσον αφορά τις επιδόσεις του Κέντρου Αρμοδιότητας·

η)

καταρτίζει σχέδιο δράσης με το οποίο δίδεται συνέχεια στα συμπεράσματα της
έκθεσης εφαρμογής και της αξιολόγησης που αναφέρονται στο άρθρο 38
παράγραφοι 2 και 4 και, κάθε δύο χρόνια, υποβάλλει εκθέσεις για τη πρόοδο στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή ·

θ)

εκπονεί και συνάπτει συμφωνίες με τα εθνικά κέντρα συντονισμού·

ι)

είναι υπεύθυνος για διοικητικά και οικονομικά ζητήματα και για ζητήματα
προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του
Κέντρου Αρμοδιότητας, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις συμβουλές που δέχεται
από τη σχετική υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με τιςαποφάσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 στοιχεία ε), ιβ), κ), κα), κβ) και κγ)·

ια)

εγκρίνει και διαχειρίζεται τη δρομολόγηση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων,
σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών, και διαχειρίζεται τις συμφωνίες και τις
αποφάσεις επιχορήγησης που απορρέουν·
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ιβ)

εγκρίνει τον κατάλογο των δράσεων που επιλέγονται για χρηματοδότηση, βάσει
καταλόγου κατάταξης που έχει καταρτιστεί από ομάδα ανεξάρτητων
εμπειρογνωμόνων·

ιγ)

εγκρίνει και διαχειρίζεται τη δρομολόγηση προσκλήσεων υποβολής προσφορών,
σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών, και διαχειρίζεται τις συμβάσεις που
απορρέουν·

ιδ)

εγκρίνει τις προσφορές που επιλέγονται για χρηματοδότηση·

ιε)

υποβάλλει τα σχέδια των ετήσιων λογαριασμών και του ισολογισμού στη σχετική
υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου και έπειτα στο διοικητικό συμβούλιο·

ιστ) μεριμνά ώστε να διενεργούνται εκτιμήσεις και διαχείριση κινδύνων·
ιζ)

υπογράφει επιμέρους συμφωνίες, αποφάσεις και συμβάσεις επιχορήγησης·

ιη)

υπογράφει συμβάσεις προμήθειας·

ιθ)

καταρτίζει σχέδιο δράσης με το οποίο δίδεται συνέχεια στα πορίσματα εσωτερικών ή
εξωτερικών εκθέσεων ελέγχου, καθώς και ερευνών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) η οποία συστάθηκε με την απόφαση
1999/352/EΚ, EΚΑΧ, Ευρατόμ1 της Επιτροπής, και υποβάλλει έκθεση προόδου δύο
φορές ετησίως στην Επιτροπή και ανά τακτά χρονικά διαστήματα στο διοικητικό
συμβούλιο·

κ)

εκπονεί σχέδιο δημοσιονομικών κανόνων που εφαρμόζονται στο Κέντρο
Αρμοδιότητας·

1

Απόφαση 1999/352/EΚ, EΚΑΧ, Ευρατόμ της Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 1999, για την
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) (ΕΕ L 136 της
31.5.1999, σ. 20).
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κα)

καθιερώνει και εξασφαλίζει τη λειτουργία αποτελεσματικού και αποδοτικού
συστήματος εσωτερικού ελέγχου και αναφέρει στο διοικητικό συμβούλιο
οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές του·

κβ)

μεριμνά για την ουσιαστική επικοινωνία με τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και
υποβάλλει έκθεση, κατόπιν πρόσκλησης, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
στο Συμβούλιο·

κγ)

λαμβάνει τυχόν άλλα μέτρα που είναι απαραίτητα για την αποτίμηση της προόδου
του Κέντρου Αρμοδιότητας προς την εκπλήρωση της αποστολής και των στόχωντου·

κδ)

εκτελεί κάθε άλλο καθήκον που του αναθέτει ή του μεταβιβάζει το διοικητικό
συμβούλιο.
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ΤΜΗΜΑ III
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Άρθρο 18
Σύνθεση της στρατηγικής συμβουλευτικής ομάδας
1.

H στρατηγική συμβουλευτική ομάδα αποτελείται από 20 μέλη κατ’ ανώτατο όριο. Τα
μέλη διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν πρότασης του εκτελεστικού
διευθυντή, μεταξύ των εκπροσώπων των μελών της κοινότητας, εξαιρουμένων των
εκπροσώπων των θεσμικών οργάνων και λοιπών οργανισμών της Ένωσης. Επιλέξιμοι
είναι μόνο οι εκπρόσωποι μελών που δεν ελέγχονται από τρίτη χώρα ή από οντότητα που
είναι εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα. Ο διορισμός πραγματοποιείται σύμφωνα με ανοικτή,
διαφανή και χωρίς διακρίσεις διαδικασία. Το διοικητικό συμβούλιο επιδιώκει η σύνθεση
της στρατηγικής συμβουλευτικής ομάδας να επιτυγχάνει ισόρροπη εκπροσώπηση της
κοινότητας μεταξύ επιστημονικών, βιομηχανικών οντοτήτων και οντοτήτων της κοινωνίας
των πολιτών, κλάδων από την πλευρά της ζήτησης και της προσφοράς, μεγάλων,
επιχειρήσεων και ΜΜΕ, καθώς και ισόρροπη εκπροσώπηση από πλευράς γεωγραφικής
προέλευσης και φύλου. Αποσκοπεί επίσης στην επίτευξη ενδοτομεακής ισορροπίας,
λαμβανομένης υπόψη της συνοχής της Ένωσης και όλων των κρατών μελών στον κλάδο
της έρευνας, της βιομηχανίας και της τεχνολογίας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Η
σύνθεσή της στρατηγικήε συμβουλευτικής ομάδας καθιστά δυνατό τον πλήρη, συνεχή και
μόνιμο διάλογο μεταξύ της κοινότητας και του Κέντρου Αρμοδιότητας.
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2.

Τα μέλη της στρατηγικής συμβουλευτικής ομάδας διαθέτουν εμπειρογνωσία όσον αφορά
την έρευνα, τη βιομηχανική ανάπτυξη, την παροχή, την εφαρμογή ή την εκδίπλωση
επαγγελματικών υπηρεσιών ή προϊόντων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.
Οι απαιτήσεις για την εν λόγω εμπειρογνωσία διευκρινίζονται περαιτέρω από το
διοικητικό συμβούλιο.

3.

Οι διαδικασίες που αφορούν τον διορισμό των μελών της στρατηγικής συμβουλευτικής
ομάδας και τη λειτουργία της στρατηγικής συμβουλευτικής ομάδας διευκρινίζονται στον
εσωτερικό κανονισμό του διοικητικού συμβουλίου και δημοσιοποιούνται.

4.

Η θητεία των μελών της στρατηγικής συμβουλευτικής ομάδας είναι διετής. Η θητεία αυτή
είναι ανανεώσιμη άπαξ.

5.

Η στρατηγική συμβουλευτική ομάδα δύναται να προσκαλεί εκπροσώπους της Επιτροπής
και των άλλων θεσμικών οργάνων και λοιπών οργανισμών της Ένωσης, ιδίως του ENISA,
να συμμετέχουν και να υποστηρίζουν τις εργασίες της. Η στρατηγική συμβουλευτική
ομάδα δύναται να προσκαλεί επιπλέον εκπροσώπους από την κοινότητα σε ρόλο
παρατηρητή, συμβούλου ή εμπειρογνώμονα, κατά περίπτωση, προκειμένου να λαμβάνεται
υπόψη η δυναμική των εξελίξεων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Τα μέλη του
διοικητικού συμβουλίου δύνανται να συμμετέχουν ως παρατηρητές στις συνεδριάσεις της
στρατηγικής συμβουλευτικής ομάδας.
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Άρθρο 19
Λειτουργία της στρατηγικής συμβουλευτικής ομάδας
1.

Η στρατηγική συμβουλευτική ομάδα συνεδριάζει τουλάχιστον τρεις φορές ετησίως.

2.

Η στρατηγική συμβουλευτική ομάδα παρέχει συμβουλές στο διοικητικό συμβούλιο
σχετικά με τη συγκρότηση ομάδων εργασίας εντός της κοινότητας σύμφωνα με το
άρθρο 13 παράγραφος 3 στοιχείο ιδ) για ειδικά θέματα που αφορούν τις δραστηριότητες
του Κέντρου Αρμοδιότητας, οσάκις τα ζητήματα αυτά σχετίζονται άμεσα με τα καθήκοντα
και τους τομείς αρμοδιοτήτων που περιγράφονται στο άρθρο 20. Εφόσον είναι αναγκαίο,
αυτές οι ομάδες εργασίας υπόκεινται στον γενικό συντονισμό ενός ή περισσότερων μελών
της στρατηγικής συμβουλευτικής ομάδας.

3.

Η στρατηγική συμβουλευτική ομάδα εκλέγει τον πρόεδρό της με απλή πλειοψηφία των
μελών της.

4.

Η γραμματειακή υποστήριξη της στρατηγικής συμβουλευτικής ομάδας εξασφαλίζεται από
τον εκτελεστικό διευθυντή και το προσωπικό του Κέντρου Αρμοδιότητας, με τη χρήση
των υφιστάμενων πόρων, λαμβανομένου δεόντως υπόψη του συνολικού φόρτου εργασίας
του Κέντρου Αρμοδιότητας. Οι πόροι που διατίθενται για την υποστήριξη της στρατηγικής
συμβουλευτικής ομάδας αναφέρονται στο σχέδιο ετήσιου προϋπολογισμού.

5.

Η στρατηγική συμβουλευτική ομάδα εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό της με απλή
πλειοψηφία των μελών της.
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Άρθρο 20
Καθήκοντα της στρατηγικής συμβουλευτικής ομάδας
Η στρατηγική συμβουλευτική ομάδα συμβουλεύει τακτικά το Κέντρο Αρμοδιότητας όσον αφορά
την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του Κέντρου Αρμοδιότητας και εξασφαλίζει την επικοινωνία με
την κοινότητα και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Η στρατηγική συμβουλευτική ομάδα επίσης:
α)

λαμβάνει υπόψη τις συνεισφορές της κοινότητας και των ομάδων εργασίας που
αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 στοιχείο ιδ), κατά περίπτωση, παρέχει και
επικαιροποιεί σε συνεχή βάση στρατηγικές συμβουλές και συμβολές στον
εκτελεστικό διευθυντή και στο διοικητικό συμβούλιο όσον αφορά το θεματολόγιο,
το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών και το πολυετές πρόγραμμα εργασιών εντός των
προθεσμιών που ορίζει το διοικητικό συμβούλιο·

β)

συμβουλεύει το διοικητικό συμβούλιο όσον αφορά τη συγκρότηση ομάδων εργασίας
εντός της κοινότητας σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 στοιχείο ιδ) για ειδικά
θέματα που σχετίζονται με τις εργασίες του Κέντρου Αρμοδιότητας·

γ)

με την επιφύλαξη της έγκρισης του διοικητικού συμβουλίου, αποφασίζει και
διοργανώνει δημόσιες διαβουλεύσεις ανοικτές σε όλους τους ενδιαφερόμενους
φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που έχουν συμφέροντα στον τομέα της
κυβερνοασφάλειας, προκειμένου να συγκεντρωθούν στοιχεία προς τεκμηρίωση των
στρατηγικών συμβουλών που αναφέρονται στο στοιχείο α)·
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 21
Οικονομική συνεισφορά της Ένωσης και των κρατών μελών
1.

Το Κέντρο Αρμοδιότητας χρηματοδοτείται από την Ένωση, ενώ οι κοινές δράσεις
χρηματοδοτούνται από την Ένωση και από εθελοντικές συνεισφορές των κρατών μελών.

2.

Οι διοικητικές και επιχειρησιακές δαπάνες των κοινών δράσεων καλύπτονται από την
Ένωση και τα κράτη μέλη που συνεισφέρουν στις κοινές δράσεις, σύμφωνα με τους
κανονισμούς (ΕΕ) 2021/…+ και (ΕΕ) 2021/…++.

3.

Η συνεισφορά της Ένωσης στο Κέντρο Αρμοδιότητας για την κάλυψη των διοικητικών
δαπανών και των επιχειρησιακών δαπανών περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α)

έως 1 649 566 000 EUR από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», περιλαμβανομένου
ποσού έως 32 000 000 EUR για διοικητικές δαπάνες·

+
++

ΕΕ: να εισαχθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιέχεται στο έγγραφο
ST 7064/20.
ΕΕ: να εισαχθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιέχεται στο έγγραφο
ST 6789/20.
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β)

ποσό από τοπρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», μεταξύ άλλων για διοικητικές δαπάνες,
υπέρ κοινών δράσεων, το οποίο είναι ίσο με το ποσό που συνεισφέρουν τα κράτη
μέλη σύμφωνα με την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου αλλά όχι μεγαλύτερο από
το ποσό που καθορίζεται κατά τη διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού
τουπρογράμματος «Ορίζων Ευρώπη», που διεξάγονται σύμφωνα με το άρθρο 6
παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/…+, στο πολυετές πρόγραμμα εργασιών ή
στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών·

γ)

ποσό από τα άλλα σχετικά προγράμματα της Ένωσης, όπως απαιτείται για την
εκτέλεση των καθηκόντων ή την επίτευξη των στόχων του Κέντρου Αρμοδιότητας,
με την επιφύλαξη των αποφάσεων που λαμβάνονται σύμφωνα με τις νομοθετικές
πράξεις της Ένωσης για τη θέσπιση των εν λόγω προγραμμάτων.

4.

Η μέγιστη συνεισφορά της Ένωσης καταβάλλεται από τις πιστώσεις του γενικού
προϋπολογισμού της Ένωσης που διατίθενται για το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»,
το ειδικό πρόγραμμα υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», το οποίο
θεσπίστηκε με την απόφαση (ΕΕ) 2021/…++ και άλλα προγράμματα και έργα που
εμπίπτουν στο πεδίο του Κέντρου Αρμοδιότητας ή του δικτύου.

5.

Το Κέντρο Αρμοδιότητας υλοποιεί σχετικές με την κυβερνοασφάλεια δράσεις του
προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» και τουπρογράμματος «Ορίζων Ευρώπη», σύμφωνα
με το άρθρο 62 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ) σημείο iv) του δημοσιονομικού
κανονισμού.

+
++

ΕΕ: να εισαχθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιέχεται στο έγγραφο
ST 7064/20.
ΕΕ: να εισαχθεί στο κείμενο ο αριθμός της απόφασης που περιέχεται στο ST 8967/2020.
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6.

Οι συνεισφορές από ενωσιακά προγράμματα πλην των αναφερόμενων στις παραγράφους 1
και 2 οι οποίες είναι μέρος ενωσιακής συγχρηματοδότησης προγράμματος υλοποιούμενου
από ένα εκ των κρατών μελών δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της μέγιστης
οικονομικής συνεισφοράς της Ένωσης που αναφέρεται στις εν λόγω παραγράφους 1 και 2.

7.

Τα κράτη μέλη συμμετέχουν εθελοντικά σε κοινές δράσεις μέσω εθελοντικών
οικονομικών και/ή σε είδος συνεισφορών. Εάν ένα κράτος μέλος συμμετέχει σε κοινή
δράση, η οικονομική συνεισφορά του καλύπτει τις διοικητικές δαπάνες κατ’ αναλογία της
συνεισφοράς του στην εν λόγω κοινή δράση. Οι διοικητικές δαπάνες των κοινών δράσεων
καλύπτονται από οικονομικές συνεισφορές. Οι επιχειρησιακές δαπάνες των κοινών
δράσεων καλύπτονται από οικονομικές ή σε είδος συνεισφορές, όπως προβλέπεται από το
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη». Οι συνεισφορές
κάθε κράτους μέλους μπορούν να λάβουν τη μορφή στήριξης που το κράτος μέλος παρέχει
στο πλαίσιο κοινής δράσης σε δικαιούχους εγκατεστημένους στο εν λόγω κράτος μέλος.
Οι σε είδος συνεισφορές των κρατών μελών συνίστανται σε επιλέξιμες δαπάνες τις οποίες
πραγματοποιούν τα εθνικά κέντρα συντονισμού και άλλες δημόσιες οντότητες κατά τη
συμμετοχή τους σε έργα χρηματοδοτούμενα μέσω του παρόντος κανονισμού μείον τυχόν
ενωσιακή συνεισφορά στις εν λόγω δαπάνες. Όσον αφορά τα έργα που χρηματοδοτούνται
από το προγράμματο «Ορίζων Ευρώπη», οι επιλέξιμες δαπάνες υπολογίζονται σύμφωνα
με το άρθρο 36του κανονισμού (ΕΕ) 2021/…+.. Όσον αφορά τα έργα που
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», οι επιλέξιμες δαπάνες
υπολογίζονται σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό.

+

ΕΕ: να εισαχθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιέχεται στο έγγραφο
ST 7064/20.
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Το προβλεπόμενο ποσό των συνολικών εθελοντικών συνεισφορών των κρατών μελώνσε
κοινές δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», συμπεριλαμβανομένων
των οικονομικών συνεισφορών για διοικητικές δαπάνες, καθορίζεται προκειμένου να
ληφθεί υπόψη στη διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού του προγράμματος «Ορίζων
Ευρώπη» που διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 6 του κανονισμού
(ΕΕ) 2021/…+, με τη συμβολή του διοικητικού συμβουλίου. Για δράσεις στο πλαίσιο του
προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη», παρά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του κανονισμού
(ΕΕ) 2021/…++, τα κράτη μέλη μπορούν να συνεισφέρουν σε δαπάνες του Κέντρου
Αρμοδιότητας συγχρηματοδοτούμενες από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» με ποσό
χαμηλότερο από τα οριζόμενα στο στοιχείο α) της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
8.

Η εθνική συγχρηματοδότηση από τα κράτη μέλη δράσεων που υποστηρίζονται από
προγράμματα της Ένωσης εκτός του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και του
προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» θεωρείται εθνική συνεισφορά των κρατών μελών στον
βαθμό που οι εν λόγω συνεισφορές αποτελούν μέρος κοινών δράσεων και
περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εργασιών του Κέντρου Αρμοδιότητας.

9.

Για τους σκοπούς της εκτίμησης των συνεισφορών που αναφέρονται στην παράγραφο 1
του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 22 παράγραφος 2 στοιχείο β), οι δαπάνες
προσδιορίζονται σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές κοστολόγησης του οικείου κράτους
μέλους, τα εφαρμοστέα λογιστικά πρότυπα του οικείου κράτους μέλους και τα ισχύοντα
διεθνή λογιστικά πρότυπα και τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς. Οι
δαπάνες πιστοποιούνται από ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή που διορίζεται από το οικείο
κράτος μέλος. Η μέθοδος αποτίμησης μπορεί να επαληθεύεται από το Κέντρο
Αρμοδιότητας σε περίπτωση αμφιβολίας από την πιστοποίηση.

+
++

ΕΕ: να εισαχθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιέχεται στο έγγραφο
ST 7064/20.
ΕΕ: να εισαχθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιέχεται στο έγγραφο
ST 6789/20.
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10.

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε κράτος μέλος δεν ανταποκρίνεται στις ανειλημμένες
υποχρεώσεις του όσον αφορά την οικονομική ή σε είδος συνεισφορά του σε κοινές
δράσεις, ο εκτελεστικός διευθυντής το γνωστοποιεί στο οικείο κράτος μέλοςεγγράφως και
ορίζει εύλογη προθεσμία για τη διόρθωση της παράλειψης. Εάν η κατάσταση δεν
διορθωθεί εντός της προθεσμίας, ο εκτελεστικός διευθυντής συγκαλεί συνεδρίαση του
διοικητικού συμβουλίου για να αποφασιστεί αν θα ανακληθεί το δικαίωμα ψήφου του
συμμετέχοντος κράτους μέλους που δεν συμμορφώνεται ή αν πρέπει να ληφθούν άλλα
μέτρα έως ότου το συγκεκριμένο κράτος μέλος εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Τα
σχετιζόμενα με τις κοινές δράσεις δικαιώματα ψήφου του κράτους μέλους που δεν
συμμορφώνεται αναστέλλονται έως ότου διορθωθεί η παράλειψη εκπλήρωσης των
ανειλημμένων υποχρεώσεών του.

11.

Η Επιτροπή δύναται να διακόπτει, να μειώνει αναλογικά ή να αναστέλλει την οικονομική
συνεισφορά της Ένωσης σε κοινές δράσεις εάν τα συνεισφέροντα κράτη μέλη δεν
καταβάλλουν καθόλου, καταβάλλουν μόνο εν μέρει ή καταβάλλουν καθυστερημένα τις
συνεισφορές που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο β). Κάθε διακοπή, μείωση ή
αναστολή, από την Επιτροπή, της οικονομικής συνεισφοράς της Ένωσης θα είναι
ανάλογη, ως προς το ποσό και τον χρόνο, με τη μη συνεισφορά, την μερική συνεισφορά ή
την εκπρόθεσμη συνεισφορά του κράτους μέλους.

12.

Τα συνεισφέροντα κράτη μέλη υποβάλλουν στο διοικητικό συμβούλιο, μέχρι τις
31 Ιανουαρίου κάθε έτους, έκθεση σχετικά με την αξία των προβλεπόμενων στην
παράγραφο 7 συνεισφορών για κοινές δράσεις με την Ένωση οι οποίες καταβλήθηκαν το
προηγούμενο οικονομικό έτος.
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Άρθρο 22
Δαπάνες και πόροι του Κέντρου Αρμοδιότητας
1.

Οι διοικητικές δαπάνες του Κέντρου Αρμοδιότητας καλύπτονται κατ’ αρχήν μέσω
οικονομικών συνεισφορών από την Ένωση σε ετήσια βάση. Τα συνεισφέροντα κράτη
μέλη καταβάλλουν πρόσθετες οικονομικές συνεισφορές ανάλογες προς τις εθελοντικές
συνεισφορές τους στις κοινές δράσεις. Εάν δεν χρησιμοποιηθεί ένα μέρος
της συνεισφοράς για τις διοικητικές δαπάνες, μπορεί να διατεθεί για την κάλυψη των
επιχειρησιακών δαπανών του Κέντρου Αρμοδιότητας.

2.

Οι επιχειρησιακές δαπάνες του Κέντρου Αρμοδιότητας καλύπτονται με:
α)

την οικονομική συνεισφορά της Ένωσης·

β)

εθελοντικές οικονομικές ή σε είδος συνεισφορές των συνεισφερόντων κρατών
μελών σε περίπτωση κοινών δράσεων.

3.

Οι πόροι που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Κέντρου Αρμοδιότητας προέρχονται
από τις ακόλουθες συνεισφορές:
α)

τις οικονομικές συνεισφορές της Ένωσης σε επιχειρησιακές και διοικητικές
δαπάνες·

β)

εθελοντικές οικονομικές συνεισφορές των συνεισφερόντων κρατών μελών σε
διοικητικές δαπάνες σε περίπτωση κοινών δράσεων·

γ)

εθελοντικές οικονομικές συνεισφορές των συνεισφερόντων κρατών μελών σε
επιχειρησιακές δαπάνες σε περίπτωση κοινών δράσεων·
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4.

δ)

κάθε έσοδο που παράγεται από το Κέντρο Αρμοδιότητας·

ε)

άλλες οικονομικές συνεισφορές, πόρους ή έσοδα.

Τυχόν τόκοι που προκύπτουν από τις συνεισφορές που καταβάλλονται από τα
συνεισφέροντα κράτη μέλη στο Κέντρο Αρμοδιότητας λογίζονται ως έσοδα του Κέντρου
Αρμοδιότητας.

5.

Όλοι οι πόροι του Κέντρου Αρμοδιότητας και οι δραστηριότητές του χρησιμοποιούνται
για την επίτευξη των στόχων του.

6.

Το Κέντρο Αρμοδιότητας έχει την κυριότητα όλων των περιουσιακών στοιχείων που
παράγονται από το ίδιο ή του μεταβιβάζονται για την εκπλήρωση των στόχων του. Με την
επιφύλαξη των κανόνων που εφαρμόζονται στο σχετικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα, το
καθεστώς κυριότητας των περιουσιακών στοιχείων που παράγονται ή αποκτώνται σε
κοινές δράσεις αποφασίζεται σύμφωνα με το άρθρο 15 στοιχείο β).

7.

Εκτός από την περίπτωση που το Κέντρο Αρμοδιότητας τελεί υπό καθεστώς εκκαθάρισης,
τυχόν πλεόνασμα εσόδων έναντι των δαπανών συνεχίζει να ανήκει στο Κέντρο
Αρμοδιότητας και δεν καταβάλλεται στα συνεισφέροντα μέλη του Κέντρου Αρμοδιότητας.

8.

Το Κέντρο Αρμοδιότητας συνεργάζεται στενά με τα άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα και
οργανισμούς της Ένωσης, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις αντίστοιχες εντολές τους και
χωρίς να επικαλύπτει τους υφιστάμενους μηχανισμούς συνεργασίας, προκειμένου να
επωφελείται από συνέργειες με αυτά και, όπου είναι εφικτό και σκόπιμο, για να μειώνει το
διοικητικό κόστος.
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Άρθρο 23
Οικονομικές υποχρεώσεις
Οι οικονομικές υποχρεώσεις του Κέντρου Αρμοδιότητας δεν υπερβαίνουν το ποσό των
χρηματοδοτικών πόρων που διατίθενται ή έχουν δεσμευθεί για τον προϋπολογισμό του από τα
μέλη του.

Άρθρο 24
Οικονομικό έτος
Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου.

Άρθρο 25
Κατάρτιση του προϋπολογισμού
1.

Κάθε έτος, ο εκτελεστικός διευθυντής καταρτίζει σχέδιο κατάστασης προβλεπόμενων
εσόδων και εξόδων του Κέντρου Αρμοδιότητας για το επόμενο οικονομικό έτος και το
διαβιβάζει στο διοικητικό συμβούλιο, μαζί με το σχέδιο πίνακα προσωπικού, όπως
αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 στοιχείο ιβ). Έσοδα και δαπάνες είναι
ισοσκελισμένα. Οι δαπάνες του Κέντρου Αρμοδιότητας περιλαμβάνουν τις δαπάνες για το
προσωπικό, τις διοικητικές δαπάνες, τις δαπάνες για την υποδομή και τις επιχειρησιακές
δαπάνες. Οι διοικητικές δαπάνες διατηρούνται στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο, μεταξύ
άλλων μέσω μετακίνησης του προσωπικού ή ανακατανομής των θέσεων.
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2.

Κάθε έτος, το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει, βάσει του σχεδίου κατάστασης
προβλεπόμενων εσόδων και εξόδων που αναφέρεται στην παράγραφο 1, κατάσταση
προβλεπόμενων εσόδων και εξόδων του Κέντρου Αρμοδιότητας για το επόμενο
οικονομικό έτος.

3.

Έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους, το διοικητικό συμβούλιο διαβιβάζει στην Επιτροπή
την αναφερόμενη στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, κατάσταση προβλέψεων, η
οποία αποτελεί μέρος του σχεδίου του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού που
αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ)
2019/715.

4.

Βάσει της κατάστασης προβλέψεων που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος
άρθρου, η Επιτροπή εγγράφει στο σχέδιο προϋπολογισμού της Ένωσης τις προβλέψεις που
κρίνει αναγκαίες για τον πίνακα προσωπικού που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 3
στοιχείο ιβ) του παρόντος κανονισμού και το ποσό της συνεισφοράς που θα βαρύνει τον
γενικό προϋπολογισμό, και τα υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο,
σύμφωνα με τα άρθρα 313 και 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΣΛΕΕ).

5.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εγκρίνουν τις πιστώσεις για τη συνεισφορά
στο Κέντρο Αρμοδιότητας.

6.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εγκρίνουν τον πίνακα προσωπικού που
αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 στοιχείο ιβ).
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7.

Μαζί με το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών και το πολυετές πρόγραμμα εργασιών,
το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Κέντρου Αρμοδιότητας.
Ο προϋπολογισμός καθίσταται οριστικός μετά την οριστική έγκριση του γενικού
προϋπολογισμού της Ένωσης. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, το διοικητικό συμβούλιο
προσαρμόζει τον προϋπολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών του Κέντρου
Αρμοδιότητας σύμφωνα με τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.

Άρθρο 26
Απόδοση των λογαριασμών του Κέντρου Αρμοδιότητας και απαλλαγή

Η απόδοση των προσωρινών και οριστικών λογαριασμών του Κέντρου Αρμοδιότητας και η
απαλλαγή συμμορφώνονται με τους κανόνες και το χρονοδιάγραμμα του δημοσιονομικού
κανονισμού και των δημοσιονομικών κανόνων του Κέντρου Αρμοδιότητας.

Άρθρο 27
Υποβολή επιχειρησιακών και χρηματοοικονομικών εκθέσεων
1.

Ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο ετήσιες εκθέσεις σχετικά
με την άσκηση των καθηκόντων του σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες του
Κέντρου Αρμοδιότητας.
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2.

Εντός δύο μηνών από τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, ο εκτελεστικός διευθυντής
υποβάλλει προς έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων
σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειώσει το Κέντρο Αρμοδιότητας κατά το προηγούμενο
ημερολογιακό έτος, ιδίως όσον αφορά το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών για το εν λόγω έτος
και την εκπλήρωση των στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων του. Στη συγκεκριμένη
έκθεση περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:
α)

τις πραγματοποιηθείσες επιχειρησιακές δράσεις και τις αντίστοιχες δαπάνες·

β)

τις δράσεις που προτάθηκαν και ανάλυση αυτών ανά τύπο συμμετεχόντων,
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, και ανά κράτος μέλος·

γ)

τις δράσεις που επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση και ανάλυση αυτών ανά τύπο
συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και ανά κράτος μέλος, με
αναφορά της συνεισφοράς του Κέντρου Αρμοδιότητας στους επιμέρους
συμμετέχοντες και τις επιμέρους δράσεις·

δ)

την εκπλήρωση της αποστολής και των στόχων που καθορίζονται στον παρόντα
κανονισμό και τις προτάσεις σχετικά με τις περαιτέρω εργασίες που απαιτούνται για
να εκπληρωθούν η εν λόγω αποστολή και οι εν λόγω στόχοι·

ε)

η συνεκτικότητα των εκτελεστικών καθηκόντων με το θεματολόγιο και το πολυετές
πρόγραμμα εργασιών.

3.

Αφού εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο, η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων
δημοσιοποιείται.
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Άρθρο 28
Δημοσιονομικοί κανόνες

Το Κέντρο Αρμοδιότητας θεσπίζει τους ειδικούς δημοσιονομικούς κανόνες του σύμφωνα με
το άρθρο 70 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Άρθρο 29
Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης
1.

Το Κέντρο Αρμοδιότητας λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε, κατά την υλοποίηση
δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, να προστατεύονται τα
οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων κατά της
απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας, με τη διενέργεια
τακτικών και αποτελεσματικών ελέγχων και με την ανάκτηση, σε περίπτωση που
διαπιστωθούν παρατυπίες, των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καθώς επίσης, όταν
κρίνεται σκόπιμο, με την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών
διοικητικών κυρώσεων.

2.

Το Κέντρο Αρμοδιότητας παρέχει στο προσωπικό της Επιτροπής και σε άλλα πρόσωπα
εξουσιοδοτημένα από την Επιτροπή, καθώς και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, πρόσβαση
στους χώρους και τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Κέντρου Αρμοδιότητας, καθώς και σε
όλες τις πληροφορίες, περιλαμβανομένων των πληροφοριών σε ηλεκτρονική μορφή, που
απαιτούνται για τη διενέργεια των ελέγχων τους.
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3.

Η OLAF δύναται να διενεργεί έρευνες, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και
εξακριβώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις και τις διαδικασίες του κανονισμού (Ευρατόμ,
ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου1 και του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2, με στόχο τη διαπίστωση απάτης,
διαφθοράς ή άλλης παράνομης δραστηριότητας που θίγει τα οικονομικά συμφέροντα της
Ένωσης σε σχέση με συμφωνία επιχορήγησης ή με σύμβαση που χρηματοδοτείται, άμεσα
ή έμμεσα, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

4.

Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1, 2 και 3 οι συμβάσεις και συμφωνίες επιχορήγησης
που απορρέουν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού περιέχουν διατάξεις που
εξουσιοδοτούν ρητά την Επιτροπή, το Κέντρο Αρμοδιότητας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και
την OLAF να διενεργούν τέτοιου είδους ελέγχους και έρευνες σύμφωνα με τις αντίστοιχες
αρμοδιότητές τους. Σε περίπτωση που η υλοποίηση μιας δράσης ανατίθεται σε εξωτερικό
υπεργολάβο ή σε περαιτέρω τρίτους, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, ή σε περίπτωση που
απαιτεί την ανάθεση σύμβασης προμηθειών ή την παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε τρίτο,
η σύμβαση ή η συμφωνία επιχορήγησης περιλαμβάνει την υποχρέωση του αναδόχου ή του
δικαιούχου να επιβάλλει σε κάθε συμμετέχον τρίτο μέρος τη ρητή αποδοχή των εν λόγω
εξουσιών της Επιτροπής, του Κέντρου Αρμοδιότητας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και
της OLAF.

1

2

Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996,
σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό
την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες
και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται
από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013,
σ. 1).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 30
Προσωπικό
1.

Στο προσωπικό του Κέντρου Αρμοδιότητας εφαρμόζονται ο κανονισμός υπηρεσιακής
κατάστασης των υπαλλήλων και το καθεστώς που εφαρμόζεται γιας το λοιπό προσωπικό
καθώς και οι κανόνες που έχουν θεσπίσει από κοινού τα θεσμικά όργανα της Ένωσης για
τους σκοπούς της εφαρμογής του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και του
καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό.

2.

Το διοικητικό συμβούλιο ασκεί σε σχέση με το προσωπικό του Κέντρου Αρμοδιότητας τις
εξουσίες που ανατίθενται βάσει του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης στην αρμόδια
για τους διορισμούς αρχή και τις εξουσίες που ανατίθενται βάσει του καθεστώτος για το
λοιπό προσωπικό στην αρμόδια για τη σύναψη συμβάσεων πρόσληψης αρχή («εξουσίες
της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής»).

3.

Σύμφωνα με το άρθρο 110 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, το διοικητικό
συμβούλιο εκδίδει απόφαση, δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 1 του κανονισμού
υπηρεσιακής κατάστασης και του άρθρου 6 του καθεστώτος για το λοιπό προσωπικό, με
την οποία μεταβιβάζει στον εκτελεστικό διευθυντή τις αντίστοιχες εξουσίες της αρμόδιας
για τους διορισμούς αρχής και καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να
ανασταλεί η εν λόγω μεταβίβαση εξουσιών. Ο εκτελεστικός διευθυντής έχει το δικαίωμα
να μεταβιβάζει περαιτέρω τις εν λόγω εξουσίες.
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4.

Όταν το επιβάλλουν εξαιρετικές περιστάσεις, το διοικητικό συμβούλιο δύναται, με την
έκδοση απόφασης, να αναστέλλει προσωρινά τη μεταβίβαση των εξουσιών της αρμόδιας
για τους διορισμούς αρχής στον εκτελεστικό διευθυντή και τυχόν περαιτέρω μεταβίβαση
στην οποία έχει προβεί αυτός. Στις περιπτώσεις αυτές, το διοικητικό συμβούλιο ασκεί το
ίδιο τις εξουσίες της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής ή τις μεταβιβάζει σε ένα από τα
μέλη του ή σε άλλο μέλος του προσωπικού του Κέντρου Αρμοδιότητας πλην του
εκτελεστικού διευθυντή.

5.

Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει εκτελεστικούς κανόνες όσον αφορά τον κανονισμό
υπηρεσιακής κατάστασης και το καθεστώς για το λοιπό προσωπικό σύμφωνα με το
άρθρο 110 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης.

6.

Οι ανθρώπινοι πόροι καθορίζονται στον πίνακα προσωπικού που αναφέρεται στο άρθρο
13 παράγραφος 3 στοιχείο ιβ), όπου αναγράφονται ο αριθμός των θέσεων έκτακτων
υπαλλήλων ανά ομάδα καθηκόντων και ανά βαθμό, καθώς και ο αριθμός των
συμβασιούχων υπαλλήλων, εκφρασμένοι σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα
με τον ετήσιο προϋπολογισμό του Κέντρου Αρμοδιότητας.

7.

Οι ανθρώπινοι πόροι που απαιτούνται από το Κέντρο Αρμοδιότητας καλύπτονται
πρωτίστως με μετακίνηση προσωπικού ή ανακατανομή θέσεων από τα θεσμικά και λοιπά
όργανα ή οργανισμούς της Ένωσης και οι πρόσθετοι ανθρώπινοι πόροι μέσω πρόσληψης.
Το προσωπικό του Κέντρου Αρμοδιότητας μπορεί να αποτελείται από έκτακτους και
συμβασιούχους υπαλλήλους.

8.

Όλες οι δαπάνες που αφορούν το προσωπικό βαρύνουν το Κέντρο Αρμοδιότητας.
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Άρθρο 31
Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες και λοιπό προσωπικό
1.

Το Κέντρο Αρμοδιότητας μπορεί να χρησιμοποιεί αποσπασμένους εθνικούς
εμπειρογνώμονες ή άλλο προσωπικό που δεν απασχολεί το ίδιο.

2.

Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει απόφαση στην οποία καθορίζονται οι κανόνες για την
απόσπαση εθνικών εμπειρογνωμόνων στο Κέντρο Αρμοδιότητας, σε συμφωνία με την
Επιτροπή.

Άρθρο 32
Προνόμια και ασυλίες

Στο Κέντρο Αρμοδιότητας και το προσωπικό του εφαρμόζεται το πρωτόκολλο αριθ. 7 περί των
προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι προσαρτημένο στη ΣΕΕ και στη ΣΛΕΕ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 33
Κανόνες ασφαλείας
1.

Το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/…+ εφαρμόζεται στη συμμετοχή σε όλες τις δράσεις
που χρηματοδοτούνται από το Κέντρο Αρμοδιότητας.

2.

Στις δράσεις που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» εφαρμόζονται
οι ακόλουθοι ειδικοί κανόνες ασφαλείας:
α)

για τους σκοπούς του άρθρου 38 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/…++,
όταν προβλέπεται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών, η χορήγηση μη αποκλειστικών
αδειών εκμετάλλευσης μπορεί να περιορίζεται σε τρίτα μέρη που είναι
εγκατεστημένα ή θεωρείται ότι είναι εγκατεστημένα σε ένα κράτος μέλος και
ελέγχονται από το εν λόγω κράτος μέλος ή από υπηκόους τωου εν λόγω κράτους
μελους·

β)

για τους σκοπούς του άρθρου 40 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) του
κανονισμού 2021/…++, η μεταβίβαση ή χορήγηση άδειας σε νομική οντότητα που
είναι εγκατεστημένη σε συνδεδεμένη χώρα ή είναι εγκατεστημένη στην Ένωση αλλά
ελέγχεται από τρίτες χώρες συνιστά λόγο προβολής αντιρρήσεων όσον αφορά τη
μεταβίβαση της κυριότητας αποτελεσμάτων ή τη χορήγηση αποκλειστικής άδειας
εκμετάλλευσης επί των αποτελεσμάτων·

+
++

ΕΕ: να εισαχθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιέχεται στο έγγραφο
ST 6789/20.
ΕΕ: να εισαχθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιέχεται στο έγγραφο
ST 7064/20.
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γ)

για τους σκοπούς του άρθρου 41 παράγραφος 7 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) του
κανονισμού (ΕΕ) 2021/…+, όταν προβλέπεται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών, η
παραχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης, όπως καθορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 9
του εν λόγω κανονισμού, μπορεί να περιορίζεται μόνον σε μια νομική οντότητα που
είναι εγκατεστημένη ή θεωρείται ότι είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος και
ελέγχεται από το εν λόγω κράτος μέλος ή από υπηκόους του εν λόγω κράτους
μέλους.

Άρθρο 34
Διαφάνεια
1.

Το Κέντρο Αρμοδιότητας διεξάγει τις δραστηριότητές του με υψηλό βαθμό διαφάνειας.

2.

Το Κέντρο Αρμοδιότητας μεριμνά ώστε να παρέχονται στο κοινό και σε κάθε
ενδιαφερόμενο μέρος οι ενδεδειγμένες αντικειμενικές, αξιόπιστες και εύκολα προσβάσιμες
πληροφορίες εγκαίρως, ιδίως όσον αφορά τα αποτελέσματα των εργασιών του. Το Κέντρο
Αρμοδιότητας δημοσιοποιεί επίσης τις δηλώσεις συμφερόντων που υποβάλλονται δυνάμει
του άρθρου 43. Οι εν λόγω απαιτήσεις επίσης ισχύουν για τα εθνικά κέντρα συντονισμού,
την κοινότητα και τη στρατηγική συμβουλευτική ομάδα σύμφωνα με το σχετικό δίκαιο.

3.

Το διοικητικό συμβούλιο, ενεργώντας κατόπιν πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή,
μπορεί να επιτρέπει σε ενδιαφερόμενα μέρη να συμμετέχουν ως παρατηρητές σε
ορισμένες δραστηριότητες του Κέντρου Αρμοδιότητας.

+

ΕΕ: να εισαχθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιέχεται στο έγγραφο
ST 7064/20.
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4.

Το Κέντρο Αρμοδιότητας καθορίζει, στον εσωτερικό κανονισμό του διοικητικού
συμβουλίου του Κέντρου Αρμοδιότητας και της στρατηγικής συμβουλευτικής ομάδας του,
τις πρακτικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή των κανόνων διαφάνειας που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Για τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από
τοπρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», οι εν λόγω κανόνες και ρυθμίσεις λαμβάνουν υπόψη τον
κανονισμό (ΕΕ) 2021/…+.

Άρθρο 35
Ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων
Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, κατά τον διορισμό υποψηφίων ή τη διατύπωση
πρότασης για εκπροσώπους, η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και όλα τα λοιπά θεσμικά και ιδιωτικά
ενδιαφερόμενα μέρη επιλέγουν εκπροσώπους μεταξύ διαφόρων υποψηφίων, όπου είναι δυνατόν,
και με στόχο τη διασφάλιση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων.

Άρθρο 36
Κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών και των ευαίσθητων
μη διαβαθμισμένων πληροφοριών
1.

Κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει τους κανόνες
ασφαλείας του Κέντρου Αρμοδιότητας. Οι εν λόγω κανόνες ασφαλείας εφαρμόζουν τις
αρχές ασφαλείας και τους κανόνες που προβλέπονται στις αποφάσεις (EΕ, Ευρατόμ)
2015/4431 και 2015/4442 της Επιτροπής.

+
1
2

ΕΕ: να εισαχθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιέχεται στο έγγραφο
ST 7064/20.
Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/443 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την
ασφάλεια στην Επιτροπή (ΕΕ L 72 της 17.3.2015, σ. 41).
Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2015, σχετικά με τους
κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ (ΕΕ L 72
της 17.3.2015, σ. 53).
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2.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ο εκτελεστικός διευθυντής, οι εξωτερικοί
εμπειρογνώμονες που συμμετέχουν στις ad hoc ομάδες εργασίας, και τα μέλη του
προσωπικού του Κέντρου Αρμοδιότητας συμμορφώνονται, ακόμη και μετά την παύση των
καθηκόντων τους, με τις απαιτήσεις τήρησης του απορρήτου, σύμφωνα με το
άρθρο 339 ΣΛΕΕ.

3.

Το Κέντρο Αρμοδιότητας δύναται να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διευκολύνει
την ανταλλαγή σχετικών με τα καθήκοντά του πληροφοριών με την Επιτροπή και τα
κράτη μέλη και, όπου κρίνεται σκόπιμο, με τους συναφείς οργανισμούς και θεσμικά
όργανα της Ένωσης. Οι διοικητικές ρυθμίσεις που συμφωνούνται προς τον σκοπό αυτόν
για την ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών EE (ΔΠΕΕ) ή, ελλείψει τέτοιων
ρυθμίσεων, οποιαδήποτε έκτακτη ad hoc κοινοποίηση ΔΠΕΕ πρέπει να έχει λάβει εκ των
προτέρων έγκριση από την Επιτροπή.

Άρθρο 37
Πρόσβαση σε έγγραφα
1.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 εφαρμόζεται στα έγγραφα που έχει στην κατοχή του
το Κέντρο Αρμοδιότητας.

2.

Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει ρυθμίσεις για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1049/2001 έως… [έξι μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος
κανονισμού].

3.

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από το Κέντρο Αρμοδιότητας σύμφωνα με το άρθρο 8 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείμενο καταγγελίας
στον Διαμεσολαβητή σύμφωνα με το άρθρο 228 ΣΛΕΕ ή προσφυγής ενώπιον του
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 263 ΣΛΕΕ.
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Άρθρο 38
Παρακολούθηση, αξιολόγηση και επανεξέταση
1.

Το Κέντρο Αρμοδιότητας μεριμνά ώστε οι δραστηριότητές του, συμπεριλαμβανομένων
εκείνων των οποίων η διαχείριση γίνεται μέσω των εθνικών κέντρων συντονισμού και του
δικτύου, να υπόκεινται σε συνεχή και συστηματική παρακολούθηση και τακτική
αξιολόγηση. Το Κέντρο Αρμοδιότητας μεριμνά ώστε τα στοιχεία για την παρακολούθηση
της υλοποίησης και των αποτελεσμάτων του ενωσιακού χρηματοδοτικού προγράμματος
που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχείο β) να συλλέγονται με αποδοτικό,
αποτελεσματικό και έγκαιρο τρόπο, και να επιβάλλονται αναλογικές υποχρεώσεις
υποβολής αναφορών στους αποδέκτες ενωσιακών κονδυλίων και στα κράτη μέλη. Τα
συμπεράσματα της εν λόγω αξιολόγησης δημοσιοποιούνται.

2.

Μόλις καταστούν διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του
παρόντος κανονισμού, αλλά το αργότερο 30 μήνες μετά την ημερομηνία που προβλέπεται
στο άρθρο 46 παράγραφος 4, η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση υλοποίησης για τις
δραστηριότητες του Κέντρου Αρμοδιότητας, λαμβάνοντας υπόψη την προκαταρκτική
συμβολή του διοικητικού συμβουλίου, των εθνικών κέντρων συντονισμού και της
κοινότητας. Η Επιτροπή υποβάλλει την εν λόγω έκθεση υλοποίησης στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έως τις 30 Ιουνίου 2024. Το Κέντρο Αρμοδιότητας και τα
κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκπόνηση
της εν λόγω έκθεσης.
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3.

Η έκθεση υλοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 περιλαμβάνει αξιολογήσεις:
α)

της επιχειρησιακής ικανότητας του Κέντρου Αρμοδιότητας όσον αφορά την
αποστολή, τους στόχους, την εντολή και τα καθήκοντα του, καθώς και τη
συνεργασία και τον συντονισμό με άλλους σχετικούς παράγοντες, ιδίως τα εθνικά
κέντρα συντονισμού, την κοινότητα και τον ENISA·

β)

των αποτελεσμάτων που έχει επιτύχει το Κέντρο Αρμοδιότητας, λαμβανομένων
υπόψη της αποστολής, των στόχων, της εντολής και των καθηκόντων του, και ιδίως
της αποδοτικότητας του Κέντρου Αρμοδιότητας όσον αφορά τον συντονισμό των
ενωσιακών κονδυλίων και τη συγκέντρωση εμπειρογνωσίας·

γ)

της συνεκτικότητας των εκτελεστικών καθηκόντων με το θεματολόγιο και το
πολυετές πρόγραμμα εργασιών·

δ)

του συντονισμού και της συνεργασίας του Κέντρου Αρμοδιότητας με την επιτροπή
τουπρογράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη»,
ιδίως με σκοπό την ενίσχυση της συνεκτικότητας και των συνεργειών με το ετήσιο
πρόγραμμα εργασίας, το πολυετές πρόγραμμα εργασίας, το θεματολόγιο, το
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»·

ε)

των κοινών δράσεων·
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4.

Μετά την υποβολή της έκθεσης υλοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του
παρόντος άρθρου, η Επιτροπή διεξάγει μια αξιολόγηση του Κέντρου Αρμοδιότητας,
λαμβάνοντας υπόψη την προκαταρκτική συμβολή του διοικητικού συμβουλίου, των
εθνικών κέντρων συντονισμού και της κοινότητας. Η εν λόγω αξιολόγηση αναφέρει ή
επικαιροποιεί, όπως απαιτείται, τις αξιολογήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του
παρόντος άρθρου και διεξάγεται πριν από τη λήξη της περιόδου που προβλέπεται στο
άρθρο 47 παράγραφος 1, προκειμένου να καθοριστεί έγκαιρα αν η διάρκεια της εντολής
του Κέντρου Αρμοδιότητας ενδείκνυται να παραταθεί πέραν της περιόδου αυτής. Στην εν
λόγω αξιολόγηση εκτιμώνται οι νομικές και διοικητικές πτυχές που αφορούν την εντολή
του Κέντρου Αρμοδιότητας και οι δυνατότητες δημιουργίας συνεργειών και αποφυγής του
κατακερματισμού με άλλα θεσμικά όργανα και λοιπούς οργανισμούς της Ένωσης.
Αν η Επιτροπή θεωρεί ότι η συνέχιση της λειτουργίας του Κέντρου Αρμοδιότητας
δικαιολογείται, με βάση την αποστολή τους στόχους, την εντολή και τα καθήκοντά του,
μπορεί να υποβάλει νομοθετική πρόταση για την παράταση της διάρκειας εντολής του
Κέντρου Αρμοδιότητας που προβλέπεται στο άρθρο 47.

5.

Βάσει των συμπερασμάτων της έκθεσης υλοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2, η
Επιτροπή δύναται να λάβει κατάλληλα μέτρα.
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6.

Η παρακολούθηση, η αξιολόγηση, η σταδιακή κατάργηση και η ανανέωση της
συνεισφοράς του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» διενεργούνται σύμφωνα με τα άρθρα
10, 50 και 52 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/…+ και τις συμφωνημένες ρυθμίσεις εκτέλεσης.

7.

Η παρακολούθηση, η υποβολή εκθέσεων και η αξιολόγηση της συνεισφοράς του
προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» διενεργούνται σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 του
κανονισμού (ΕΕ) 2021/…++.

8.

Σε περίπτωση εκκαθάρισης του Κέντρου Αρμοδιότητας, η Επιτροπή διενεργεί τελική
αξιολόγηση του Κέντρου Αρμοδιότητας εντός έξι μηνών από την εκκαθάρισή του, και σε
κάθε περίπτωση όχι αργότερα από δύο έτη μετά την κίνηση της διαδικασίας εκκαθάρισης
που αναφέρεται στο άρθρο 47. Τα αποτελέσματα της τελικής αυτής αξιολόγησης
υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Άρθρο 39
Νομική προσωπικότητα του Κέντρου Αρμοδιότητας
1.

+
++

Το Κέντρο Αρμοδιότητας διαθέτει νομική προσωπικότητα.

ΕΕ: να εισαχθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιέχεται στο έγγραφο
ST 7064/20.
ΕΕ: να εισαχθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιέχεται στο έγγραφο
ST 6789/20.
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2.

Σε κάθε κράτος μέλος, το Κέντρο Αρμοδιότητας έχει την ευρύτερη δυνατή νομική
ικανότητα που αναγνωρίζεται στα νομικά πρόσωπα με βάση το δίκαιο του αντίστοιχου
κράτους μέλους. Δύναται, ιδίως, να αποκτά ή να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία
και να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου.

Άρθρο 40
Ευθύνη του Κέντρου Αρμοδιότητας
1.

Η συμβατική ευθύνη του Κέντρου Αρμοδιότητας διέπεται από το δίκαιο που εφαρμόζεται
στη συγκεκριμένη συμφωνία, απόφαση ή σύμβαση.

2.

Στην περίπτωση εξωσυμβατικής ευθύνης, το Κέντρο Αρμοδιότητας αποκαθιστά τυχόν
ζημίες που έχει προκαλέσει το προσωπικό του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του
σύμφωνα με τις γενικές αρχές που είναι κοινές στα δίκαια των κρατών μελών.

3.

Τυχόν πληρωμή από το Κέντρο Αρμοδιότητας συνεπεία της αναφερόμενης στις
παραγράφους 1 και 2 ευθύνης καθώς και τα έξοδα και οι δαπάνες που αυτή συνεπάγεται
θεωρούνται δαπάνες του Κέντρου Αρμοδιότητας και καλύπτονται από τους πόρους του.

4.

Το Κέντρο Αρμοδιότητας έχει την αποκλειστική ευθύνη για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεών του.
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Άρθρο 41
Δικαιοδοσία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφαρμοστέο δίκαιο
1.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει δικαιοδοσία:
α)

να αποφαίνεται δυνάμει οποιασδήποτε ρήτρας διαιτησίας περιλαμβάνεται σε
αποφάσεις που λαμβάνονται ή σε συμφωνίες ή συμβάσεις που συνάπτονται από το
Κέντρο Αρμοδιότητας·

β)

για διαφορές που αφορούν την αποζημίωση για ζημίες που έχει προκαλέσει το
προσωπικό του Κέντρου Αρμοδιότητας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του·

γ)

για οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ του Κέντρου Αρμοδιότητας και του προσωπικού
του εντός των ορίων και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον κανονισμό
υπηρεσιακής κατάστασης.

2.

Για όποιο θέμα δεν καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό ή από άλλες νομικές πράξεις
της Ένωσης εφαρμόζεται το δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η έδρα του
Κέντρου Αρμοδιότητας.

Άρθρο 42
Ευθύνη της Ένωσης και των κρατών μελών και ασφάλιση
1.

Η οικονομική ευθύνη της Ένωσης και των κρατών μελών για τα χρέη του Κέντρου
Αρμοδιότητας περιορίζεται στην ήδη καταβληθείσα συνεισφορά τους για τις διοικητικές
δαπάνες.

2.

Το Κέντρο Αρμοδιότητας συνάπτει και διατηρεί κατάλληλη ασφαλιστική σύμβαση.
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Άρθρο 43
Συγκρούσεις συμφερόντων

Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει κανόνες για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την επίλυση
συγκρούσεων συμφερόντων σε σχέση με τα μέλη του, τα όργανα και το προσωπικό του,
συμπεριλαμβανομένου του εκτελεστικού διευθυντή. Οι εν λόγω κανόνες περιλαμβάνουν διατάξεις
που έχουν ως στόχο την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων όσον αφορά τους εκπροσώπους των
μελών που υπηρετούν στο διοικητικό συμβούλιο καθώς και στη στρατηγική συμβουλευτική ομάδα,
σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί δηλώσεων
συμφερόντων. Τα εθνικά κέντρα συντονισμού υπόκεινται στο εθνικό δίκαιο, όσον αφορά τη
σύγκρουση συμφερόντων.

Άρθρο 44
Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
1.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Κέντρο Αρμοδιότητας
υπόκειται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725.

2.

Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει τα εκτελεστικά μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 45
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να
θεσπίζει τυχόν πρόσθετα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή του εν λόγω
κανονισμού από το Κέντρο Αρμοδιότητας.
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Άρθρο 45
Στήριξη από το κράτος μέλος υποδοχής
Μεταξύ του Κέντρου Αρμοδιότητας και του κράτους μέλους υποδοχής στο οποίο βρίσκεται η έδρα
του είναι δυνατόν να συναφθεί διοικητική συμφωνία σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες και
τη λοιπή στήριξη που πρέπει να παρέχει το εν λόγω κράτος μέλος στο Κέντρο Αρμοδιότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 46
Αρχικές δράσεις
1.

Η Επιτροπή αναλαμβάνει την ευθύνη για τη σύσταση και την αρχική λειτουργία του
Κέντρου Αρμοδιότητας έως ότου αποκτήσει την επιχειρησιακή ικανότητα εκτέλεσης του
προϋπολογισμού του. Η Επιτροπή διενεργεί, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, όλες τις
απαραίτητες δράσεις με τη συμμετοχή των αρμόδιων οργάνων του Κέντρου
Αρμοδιότητας.
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2.

Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή δύναται να ορίσει
προσωρινό εκτελεστικό διευθυντή έως ότου αναλάβει τα καθήκοντά τουο εκτελεστικός
διευθυντής μετά τον διορισμό του από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 16.
Ο προσωρινός εκτελεστικός διευθυντής ασκεί τα καθήκοντα του εκτελεστικού διευθυντή
και μπορεί να επικουρείται στο έργο του από περιορισμένο αριθμό μελών του προσωπικού
της Επιτροπής. Η Επιτροπή δύναται να διαθέσει περιορισμένο αριθμό μελών του
προσωπικού της στο Κέντρο Αρμοδιότητας σε προσωρινή βάση.

3.

Ο προσωρινός εκτελεστικός διευθυντής δύναται να εγκρίνει όλες τις πληρωμές που
καλύπτονται από τις πιστώσεις οι οποίες προβλέπονται στον ετήσιο προϋπολογισμό του
Κέντρου Αρμοδιότητας, αφού εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο, και δύναται να
λαμβάνει αποφάσεις και να συνάπτει συμφωνίες ή συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των
συμβάσεων για την πρόσληψη προσωπικού μετά την έγκριση του πίνακα προσωπικού που
αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 στοιχείο ιβ).

4.

Ο προσωρινός εκτελεστικός διευθυντής, κατόπιν κοινής συμφωνίας με τον εκτελεστικό
διευθυντή και με την επιφύλαξη της έγκρισης του διοικητικού συμβουλίου, ορίζει την
ημερομηνία κατά την οποία το Κέντρο Αρμοδιότητας αποκτά την ικανότητα εκτέλεσης
του προϋπολογισμού του. Από την εν λόγω ημερομηνία και έπειτα, η Επιτροπή απέχει από
την ανάληψη υποχρεώσεων και την εκτέλεση πληρωμών για τις δραστηριότητες του
Κέντρου Αρμοδιότητας.
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Άρθρο 47
Διάρκεια
1.

Το Κέντρο Αρμοδιότητας συστήνεται για την περίοδο από … [ημερομηνία έναρξης ισχύος
του παρόντος κανονισμού] έως τις 31 Δεκεμβρίου 2029.

2.

Εκτός εάν η εντολή του Κέντρου Αρμοδιότητας παραταθεί σύμφωνα με το άρθρο 38
παράγραφος 4 η διαδικασία εκκαθάρισης ενεργοποιείται αυτόματα στο τέλος της περιόδου
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

3.

Για τις ανάγκες της διαδικασίας εκκαθάρισης του Κέντρου Αρμοδιότητας, το διοικητικό
συμβούλιο ορίζει έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές, οι οποίοι συμμορφώνονται προς
τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου.

4.

Κατά την εκκαθάριση του Κέντρου Αρμοδιότητας, τα περιουσιακά στοιχεία του
χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των υποχρεώσεών του και των δαπανών που
συνδέονται με την εκκαθάρισή του. Τυχόν πλεόνασμα κατανέμεται μεταξύ της Ένωσης
και των συνεισφερόντων κρατών μελών κατ’ αναλογία της οικονομικής συνεισφοράς τους
στο Κέντρο Αρμοδιότητας. Το τυχόν πλεόνασμα που κατανέμεται στην Ένωση
επιστρέφεται στον προϋπολογισμό της Ένωσης.
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Άρθρο 48
Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος
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