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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonėje tvirtai remiama mintis, kad reikia labiau keistis informacija, susijusia su 
kibernetiniu saugumu tarp valstybių narių, didėjančio susirūpinimo dėl galimų kibernetinių 
atakų kontekste. Yra labai skubu išspręsti kibernetinio saugumo klausimą ES lygmeniu, 
taikant koordinuotus valstybių narių veiksmus.

Nuomonėje pabrėžiamas Komisijos vaidmuo siekiant palengvinti esamų iniciatyvų skatinimą 
ir koordinavimą.

Užsienio reikalų komitetas ir Saugumo ir gynybos pakomitetis mano, kad yra nepaprastai 
svarbu nedelsiant veikti ir sustiprinti sprendimų, iniciatyvų ir programų koordinavimą ES 
lygmeniu. Turėtų būti remiamas pajėgumų plėtojimas ir stipresnis bendradarbiavimas siekiant 
padidinti informacijos saugumo lygį.

Nuomonėje sutinkama su ta mintimi, kad reikia paskirti ES kibernetinio saugumo 
koordinatorių siekiant palengvinti skirtingų Europos veiklų ir iniciatyvų integraciją ir 
koordinavimą ES lygmeniu ir ES institucijose.

PAKEITIMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Šios direktyvos tikslas yra suderinti 
valstybių narių baudžiamosios teisės 
taisykles atakų prieš informacines sistemas 
srityje ir pagerinti valstybių narių teisminių 
ir kitų kompetentingų institucijų, įskaitant 
policiją ir kitas specializuotas teisėsaugos 
tarnybas, bendradarbiavimą.

(1) Šios direktyvos tikslas yra suderinti 
valstybių narių baudžiamosios teisės 
taisykles atakų prieš informacines sistemas 
srityje ir pagerinti valstybių narių ir 
Europos Sąjungos teisminių ir kitų 
kompetentingų institucijų, įskaitant policiją 
ir kitas specializuotas teisėsaugos tarnybas, 
bendradarbiavimą. Šis tikslas yra bendros 
Europos Sąjungos kovos su organizuotu 
nusikalstamumu, elektroninių tinklų 
atsparumo stiprinimo, ypatingos svarbos 
informacinės infrastruktūros apsaugos ir 
duomenų apsaugos strategijos dalis.  

Pakeitimas 2
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Informacinės sistemos yra būtinos 
politinei, socialinei ir ekonominei sąveikai 
Sąjungoje. Visuomenė vis labiau 
priklausoma nuo šių sistemų. Vis dėlto 
teikdamos didelę naudą informacinės 
sistemos kartu kelia grėsmę mūsų 
saugumui dėl savo sudėtingumo ir 
pažeidžiamumo susiduriant su įvairių 
rūšių elektroniniais nusikaltimais. Todėl 
informacinių sistemų saugumas nuolat 
kelia susirūpinimą ir reikalauja 
veiksmingo valstybių narių ir Sąjungos 
atsako. 

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Atakų prieš informacines sistemas 
grėsmė didėja, ypač dėl organizuoto 
nusikalstamumo grėsmės, todėl vis didesnį 
susirūpinimą kelia galimi teroristų išpuoliai 
ar atakos dėl politinių motyvų prieš 
informacines sistemas, kurios yra valstybių 
narių ir Sąjungos ypatingos svarbos 
infrastruktūros dalis. Todėl kyla grėsmė, 
kad nebus sukurta saugesnė informacinė 
visuomenė ir laisvės, saugumo bei 
teisingumo erdvė, taigi reikia imtis bendrų 
Europos Sąjungos veiksmų.

(2) Atakų prieš informacines sistemas 
grėsmė didėja. Jas gali rengti teroristai ar 
organizuoti nusikaltėliai ir jas gali rengti 
valstybės ar atskiri asmenys. Vis didesnį 
susirūpinimą kelia galimi teroristų išpuoliai 
ar atakos dėl politinių motyvų prieš 
informacines sistemas, kurios yra valstybių 
narių ir Sąjungos ypatingos svarbos 
infrastruktūros dalis. Kai kurių 
nusikaltimų tarpvalstybinis pobūdis ir 
santykinai maža nusikaltėlių rizika ir 
sąnaudos kartu su didžiule nauda, kurią 
jie gali gauti, ir žala, kurią gali padaryti, 
labai padidina grėsmės lygį. Todėl kyla 
grėsmė, kad nebus sukurta saugesnė 
informacinė visuomenė ir laisvės, saugumo 
bei teisingumo erdvė, taigi reikia imtis ne 
tik bendrų Europos Sąjungos, bet ir 
tarptautinės bendruomenės veiksmų.
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Akivaizdu, kad daugėja pavojingų ir 
pakartotinių didelio masto atakų prieš 
informacines sistemas, kurios yra ypatingai 
svarbios valstybėms arba konkrečioms 
viešojo ar privačiojo sektoriaus 
funkcijoms. Be šios tendencijos taip pat 
pastebėta, kad kuriamos vis modernesnės 
priemonės, kurias nusikaltėliai gali naudoti 
įvairaus pobūdžio kibernetinėms atakoms 
rengti.

(3) Akivaizdu, kad daugėja pavojingų ir 
pakartotinių didelio masto atakų prieš 
informacines sistemas, kurios yra ypatingai 
svarbios valstybėms narėms, Sąjungai 
arba konkrečioms, taip pat ir Sąjungos 
lygmens, viešojo ar privačiojo sektoriaus 
funkcijoms. Be šios tendencijos, taip pat 
pastebėta, kad sparčiai vystosi 
kompiuterinės technologijos ir todėl 
kuriamos vis modernesnės priemonės, 
kurias nusikaltėliai gali naudoti įvairaus 
pobūdžio kibernetinėms atakoms rengti, o 
kai kurios iš jų gali daryti didžiulę 
ekonominę ir socialinę žalą.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Turėtų būti atliktas kruopštus, 
patikimas ir nepriklausomas bendro atakų 
prieš informacines sistemas grėsmės lygio 
vertinimas. Sąjungos institucijos turėtų 
atitinkamai koreguoti savo informacijos 
apsaugos lygį.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4b) Būtina užtikrinti Sąjungos lygmens 
koordinavimą siekiant padėti integruoti 
skirtingas iniciatyvas, programas ir 
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veiklą.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Valstybės narės turėtų nustatyti 
sankcijas už atakas prieš informacines 
sistemas. Nustatytos sankcijos turėtų būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

(6) Valstybės narės turėtų nustatyti 
sankcijas už atakas prieš informacines 
sistemas, kurios turėtų būti įtrauktos į 
platesnes nacionalines strategijas, 
siekiant atgrasyti nuo tokių išpuolių ir su 
jais kovoti. Nustatytos sankcijos turėtų būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. 
Kadangi šios grėsmės yra tarpvalstybinio 
pobūdžio, valstybės narės turi suvienodinti 
savo bausmes ir tokiu būdu sumažinti 
savo kovos su nusikaltimais Sąjungoje 
skirtumus.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Taryba ir Komisija turėtų raginti 
valstybes nares, vis dar neratifikavusias 
Europos Tarybos konvencijos dėl 
elektroninių nusikaltimų, nedelsiant tai 
padaryti.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Valdžios institucijų 
bendradarbiavimas su privačiuoju 
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sektoriumi ir pilietine visuomene yra labai 
svarbus siekiant užkirsti kelią išpuoliams 
prieš informacines sistemas ir su jais 
kovoti. Būtina užmegzti su jais nuolatinį 
dialogą turint mintyje tai, jog jie plačiai 
naudoja informacines sistemas ir reikia 
bendros atsakomybės užtikrinant patikimą 
ir gerą sistemų veikimą. Svarbu didinti 
visų su informacinių sistemų naudojimu 
susijusių subjektų informuotumą siekiant 
sukurti elektroninio saugumo kultūrą. 

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11b) Įgyvendinant naujas iniciatyvas ir 
projektus, susijusius su kibernetine 
gynyba, pvz., Europos gynybos agentūroje 
(EGA), turėtų būti skatinama remti 
valstybių narių kibernetinės gynybos 
pajėgumus. Reikėtų numatyti glaudesnį 
bendradarbiavimą su EGA ir su NATO 
Bendros kibernetinės gynybos mokymo 
centru (angl. Cooperative Cyber Defence 
Centre of Excellence, CCDCOE), ypač 
gebėjimų stiprinimo ir mokymo srityse.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Būtina rinkti duomenis apie 
nusikalstamas veikas, apibrėžtas šioje 
direktyvoje, kad būtų surinkta išsamesnės 
informacijos apie problemos mastą 
Sąjungos lygiu ir tokiu būdu būtų ieškoma 
veiksmingesnių problemos sprendimo 
būdų. Be to, tokie duomenys padės 
tokioms specializuotoms agentūroms, kaip 

(12) Būtina rinkti duomenis apie 
nusikalstamas veikas, apibrėžtas šioje 
direktyvoje, kad būtų surinkta išsamesnės 
informacijos apie problemos mastą 
Sąjungos lygiu ir tokiu būdu būtų ieškoma 
veiksmingesnių problemos sprendimo 
būdų. Valstybės narės, remiamos 
Komisijos ir Europos tinklų ir 
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Europolas ir Europos tinklų ir informacijos 
apsaugos agentūra, geriau vertinti 
elektroninių nusikaltimų mastą ir tinklo bei 
informacijos saugumo padėtį Europoje.

informacijos apsaugos agentūros, turėtų 
gerinti keitimąsi informacija apie 
išpuolius prieš informacines sistemas. Be 
to, tokie duomenys padės tokioms 
specializuotoms agentūroms, kaip 
Europolas ir Europos tinklų ir informacijos 
apsaugos agentūra, geriau vertinti 
elektroninių nusikaltimų mastą bei poveikį
ir tinklo bei informacijos saugumo padėtį 
Europoje. Geriau pažinus esamą ir 
būsimą riziką bus galima priimti 
tinkamesnius sprendimus siekiant 
atgrasyti nuo išpuolių prieš informacines 
sistemas, kovoti su jais ar sumažinti jų 
žalą.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Keitimuisi informacija bei viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystei (VPSP) 
tenka svarbus vaidmuo tobulinant 
kibernetinį saugumą. Taigi Komisija 
turėtų išnagrinėti galimybę įdiegti 
sistemas ar taikyti priemones siekiant 
VPSP dalyviams padėti bendradarbiauti 
nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis, kad 
būtų įgyvendinti sąveikos standartai 
informacijos kokybės požiūriu ir būtų 
užtikrinta pagarba pagrindinėms teisėms, 
įgaliojimų atskyrimas ir demokratinė 
priežiūra.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Didelės spragos valstybių narių 
įstatymuose ir dideli įstatymų skirtumai 

(13) Didelės spragos valstybių narių 
įstatymuose ir dideli įstatymų skirtumai 
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šioje srityje gali trukdyti kovoti su 
organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu 
bei gali apsunkinti veiksmingą policijos ir 
teisminį bendradarbiavimą šioje srityje. 
Kadangi šiuolaikinės informacinės 
sistemos nėra saistomos valstybinių sienų, 
atakos prieš tokias sistemas dažnai būna 
tarpvalstybinio pobūdžio, todėl 
pabrėžiamas poreikis skubiai veikti toliau 
derinant baudžiamosios teisės aktus šioje 
srityje. Be to, priėmus Tarybos pamatinį 
sprendimą 2009/948/TVR dėl jurisdikcijos 
įgyvendinimo kolizijų baudžiamuosiuose 
procesuose prevencijos ir sprendimo, būtų 
sukurtos palankesnės sąlygos derinti atakų 
prieš informacines sistemas atvejų 
baudžiamąjį persekiojimą.

šioje srityje gali trukdyti kovoti su 
organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu 
bei gali apsunkinti veiksmingą policijos ir 
teisminį bendradarbiavimą šioje srityje. 
Kadangi šiuolaikinės informacinės 
sistemos nėra saistomos valstybinių sienų, 
atakos prieš tokias sistemas dažnai būna 
tarpvalstybinio pobūdžio, todėl 
pabrėžiamas poreikis skubiai veikti toliau 
derinant baudžiamosios teisės aktus šioje 
srityje Sąjungos lygmeniu. Be to, iš 
Sąjungos turėtų stengtis plėtoti tarptautinį 
bendradarbiavimą tinklų ir informacinių 
sistemų saugumo srityje, glaudžiai 
bendradarbiaujant su kitomis šioje srityje 
kompetentingomis organizacijomis, 
pavyzdžiui, Jungtinėmis Tautomis, 
NATO, Europos Taryba ar ESBO, taip 
pat įtraukiant kitus svarbius tarptautinius 
subjektus. Be to, priėmus Tarybos 
pamatinį sprendimą 2009/948/TVR dėl 
jurisdikcijos įgyvendinimo kolizijų 
baudžiamuosiuose procesuose prevencijos 
ir sprendimo, būtų sukurtos palankesnės 
sąlygos derinti atakų prieš informacines 
sistemas atvejų baudžiamąjį persekiojimą.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Šia direktyva užtikrinamos 
pagrindinės teisės ir laikomasi principų, 
visų pirma pripažintų Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje, t. y.: asmens 
duomenų apsaugos, saviraiškos ir 
informacijos laisvės, teisės į teisingą bylos 
nagrinėjimą, nekaltumo prezumpcijos ir 
gynybos teises, taip pat teisėtumo ir 
nusikalstamos veikos bei bausmės 
proporcingumo principų. Visų pirma, šia 
direktyva siekiama užtikrinti, kad būtų 
besąlygiškai laikomasi visų šių teisių ir 
principų, ir ji atitinkamai turi būti 

(16) Šia direktyva ir ją taikant praktiškai
užtikrinamos pagrindinės teisės, ypač teisė 
į privatumą, ir laikomasi principų, visų 
pirma pripažintų Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje, t. y.: asmens 
duomenų apsaugos, saviraiškos ir 
informacijos laisvės, teisės į teisingą bylos 
nagrinėjimą, nekaltumo prezumpcijos ir 
gynybos teisių, taip pat teisėtumo ir 
nusikalstamos veikos bei bausmės 
proporcingumo principų. Visų pirma, šia 
direktyva siekiama užtikrinti, kad būtų 
besąlygiškai laikomasi visų šių teisių ir 
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įgyvendinama. principų, ir ji atitinkamai turi būti 
įgyvendinama. Šia direktyva nedaromas 
neigiamas poveikis laisvam ir atviram 
interneto pobūdžiui.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Taryba ir Komisija, vesdamos 
derybas ir bendradarbiaudamos su 
trečiosiomis šalimis, turėtų primygtinai 
reikalauti nustatyti būtinus reikalavimus, 
kuriais būtų užkertamas kelias 
elektroniniams nusikaltimams ir 
kibernetinėms atakoms ir su jais 
kovojama, taip pat nustatyti būtinus 
standartus informacinių sistemų 
saugumui užtikrinti.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16b) Komisija turėtų apsvarstyti
galimybes sudaryti trečiosioms šalims 
palankesnes sąlygas ir padėti joms didinti 
savo kibernetinio saugumo ir kibernetinės 
gynybos pajėgumus.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija padeda valstybėms narėms 
didinti interneto atsparumą ir stabilumą 
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bei imasi kitos veiklos, kuria siekiama 
užtikrinti informacijos saugumą.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Taryba paaiškina Politinio ir saugumo 
komiteto bei kitų jai priklausančių organų 
vaidmenį kovoje su galimomis 
kibernetinėmis atakomis.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Valstybės narės gerina keitimąsi 
informacija, susijusia su kibernetiniu 
saugumu. Valstybės narės, remiamos 
Komisijos, turėtų palaikyti ryšį su 
trečiosiomis šalimis, ypač su tomis, iš 
kurių sulaukiama daugiausiai išpuolių.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagal šio straipsnio nuostatas surinktus 
duomenis valstybės narės perduoda 
Komisijai. Valstybės narės pasirūpina, kad 
būtų skelbiama bendra šių statistikos 
ataskaitų apžvalga.

3. Pagal šio straipsnio nuostatas surinktus 
duomenis valstybės narės perduoda 
Komisijai. Valstybės narės pasirūpina, kad 
bendra šių statistikos ataskaitų apžvalga 
būtų pateikiama Europos Parlamentui ir 
skelbiama.



PE469.848v02-00 12/13 AD\883545LT.doc

LT

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Paskiriamas Sąjungos kibernetinio 
saugumo koordinatorius siekiant
palengvinti Sąjungos institucijų 
iniciatyvų, programų ir veiklos 
integravimą ir koordinavimą.
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Ojuland
29.3.2011

Priėmimo data 22.11.2011

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

38
8
0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
nariai

Sir Robert Atkins, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Marietta Giannakou, 
Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Anna Ibrisagic, Othmar Karas, 
Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Andrey Kovatchev, 
Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Barry 
Madlener, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, 
Raimon Obiols, Justas Vincas Paleckis, Ioan Mircea Paşcu, Cristian 
Dan Preda, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, 
Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Marek Siwiec, Charles Tannock, 
Inese Vaidere, Kristian Vigenin, Sir Graham Watson

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai)

Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Tanja Fajon, Diogo Feio, 
Monica Luisa Macovei, Emilio Menéndez del Valle, György Schöpflin, 
Traian Ungureanu, Ivo Vajgl, Renate Weber, Janusz Władysław Zemke

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Luís Paulo Alves, Sylvie Guillaume, Vladimir Urutchev


