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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Στόχος της παρούσας πρότασης είναι η αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 
2005/222/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Φεβρουαρίου 2005, για τις επιθέσεις κατά των 
συστηµάτων πληροφοριών1. Η απόφαση-πλαίσιο ανταποκρινόταν, όπως αναφερόταν στις 
αιτιολογικές σκέψεις, στο στόχο της βελτίωσης της συνεργασίας µεταξύ των δικαστικών και 
άλλων αρµόδιων αρχών, συµπεριλαµβανοµένης της αστυνοµίας και άλλων εξειδικευµένων 
υπηρεσιών επιφορτισµένων µε την επιβολή του νόµου στα κράτη µέλη, µέσω της 
προσέγγισης των κανόνων του ποινικού δικαίου των κρατών µελών όσον αφορά επιθέσεις 
κατά συστηµάτων πληροφοριών. Με την εν λόγω απόφαση-πλαίσιο θεσπίστηκε νοµοθεσία 
της ΕΕ για την αντιµετώπιση αδικηµάτων όπως η παράνοµη πρόσβαση σε σύστηµα 
πληροφοριών, η παράνοµη παρεµβολή σε σύστηµα και η παράνοµη παρεµβολή σε δεδοµένα, 
καθώς και ειδικοί κανόνες σχετικά µε την ευθύνη των νοµικών προσώπων, τη δικαιοδοσία 
και την ανταλλαγή πληροφοριών. Τα κράτη µέλη όφειλαν να λάβουν τα απαραίτητα µέτρα 
για να συµµορφωθούν µε τις διατάξεις της απόφασης-πλαισίου έως τις 16 Μαρτίου 2007. 

Στις 14 Ιουλίου 2008, η Επιτροπή δηµοσίευσε έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της 
απόφασης-πλαισίου2. Στα συµπεράσµατα της έκθεσης αναφερόταν ότι είχε συντελεστεί 
σηµαντική πρόοδος στα περισσότερα κράτη µέλη και ότι το επίπεδο εφαρµογής ήταν σχετικά 
καλό, αλλά ότι η εφαρµογή δεν είχε ακόµη ολοκληρωθεί σε ορισµένα από αυτά. Επίσης, στην 
έκθεση επισηµαινόταν ότι οι «πρόσφατες επιθέσεις στην Ευρώπη µετά την έκδοση της 
απόφασης-πλαίσιο, τόνισαν την ύπαρξη διαφόρων απειλών όπως η εµφάνιση µαζικών 
ταυτόχρονων επιθέσεων κατά συστηµάτων πληροφοριών και η αυξηµένη εγκληµατική χρήση 
του καλούµενου δικτύου προγραµµάτων ροµπότ (botnet)». Οι επιθέσεις αυτές δεν 
βρίσκονταν στο επίκεντρο της προσοχής την εποχή που είχε εκδοθεί η απόφαση-πλαίσιο. Για 
να ανταποκριθεί σε αυτές τις εξελίξεις, η Επιτροπή θα εξετάσει δράσεις που αποσκοπούν στο 
σχεδιασµό καλύτερων τρόπων αντιµετώπισης αυτής της απειλής (βλ. επόµενο τµήµα για την 
επεξήγηση του δικτύου προγραµµάτων ροµπότ). 

Η σηµασία λήψης περαιτέρω µέτρων για την καταπολέµηση του εγκλήµατος στον 
κυβερνοχώρο υπογραµµίστηκε στο πρόγραµµα της Χάγης του 2004, το οποίο αποβλέπει στην 
ενίσχυση της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς 
και το πρόγραµµα της Στοκχόλµης του 2009 και το σχέδιο δράσης για την εφαρµογή του3. 
Επιπλέον, στο ψηφιακό θεµατολόγιο για την Ευρώπη που εκδόθηκε πρόσφατα4, η οποία 
αποτελεί την πρώτη εµβληµατική πρωτοβουλία που δροµολογήθηκε βάσει της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020», αναγνωρίστηκε η ανάγκη αντιµετώπισης της αύξησης νέων µορφών 
εγκλήµατος, και ιδίως του «εγκλήµατος στον κυβερνοχώρο» σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στον 
τοµέα δράσης που επικεντρώνεται στην εµπιστοσύνη και ασφάλεια, η Επιτροπή ανέλαβε τη 
δέσµευση να λάβει µέτρα για την καταπολέµηση επιθέσεων στον κυβερνοχώρο εναντίον 
συστηµάτων πληροφοριών. 

                                                 
1 ΕΕ L 69 της 16.3.2005, σ. 68. 
2 Έκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο βάσει του άρθρου 12 της απόφασης-πλαισίου του 

Συµβουλίου της 24ης Φεβρουαρίου 2005 για τις επιθέσεις κατά των συστηµάτων πληροφοριών, COM 
(2008) 448. 

3 ΕΕ C 198 της 12.8.2005, ΕΕ C 115 της 4.5.2010 , COM (2010) 171 της 20.4.2010. 
4 Ανακοίνωση της Επιτροπής COM (2010) 245 της 19.5.2010. 
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Σε διεθνές επίπεδο, η σύµβαση για το έγκληµα στον κυβερνοχώρο του Συµβουλίου της 
Ευρώπης, που υπεγράφη στις 23 Νοεµβρίου 2001, θεωρείται ως το µέχρι στιγµής πληρέστερο 
διεθνές πρότυπο, δεδοµένου ότι παρέχει ένα διεξοδικό και συνεκτικό πλαίσιο που καλύπτει 
τις διάφορες πτυχές που συνδέονται µε το έγκληµα στον κυβερνοχώρο.5 Μέχρι στιγµής, η εν 
λόγω σύµβαση έχει υπογραφεί και από τα 27 κράτη µέλη, αλλά κυρώθηκε από µόνο 15 κράτη 
µέλη.6 Η σύµβαση τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2004. Η ΕΕ δεν αποτελεί συµβαλλόµενο 
µέρος της σύµβασης αυτής. Λόγω της σπουδαιότητας της πράξης αυτής, η Επιτροπή 
ενθαρρύνει µετ' επιτάσεως τα υπόλοιπα κράτη µέλη της ΕΕ να κυρώσουν τη σύµβαση το 
συντοµότερο δυνατόν. 

• Γενικό πλαίσιο 

Όσον αφορά το έγκληµα στον κυβερνοχώρο, το βασικότερο αίτιο αυτού του φαινοµένου είναι 
ο ευάλωτος χαρακτήρας των συστηµάτων πληροφοριών που προκύπτει από διάφορους 
παράγοντες. Η ανεπαρκής ανταπόκριση των µηχανισµών επιβολής του νόµου συµβάλλει στη 
διαιώνιση αυτών των φαινοµένων, και οι δυσχέρειες επιδεινώνονται επειδή ορισµένες µορφές 
αδικηµάτων διέρχονται τα εθνικά σύνορα. Η αναφορά των εγκληµάτων αυτού του είδους 
είναι συχνά ανεπαρκής, αφενός διότι ορισµένα περνούν απαρατήρητα, και αφετέρου διότι οι 
οικονοµικοί φορείς και οι εταιρείες που πέφτουν θύµατα τέτοιων εγκληµάτων δεν τα 
αναφέρουν φοβούµενοι ότι αυτό θα αποβεί εις βάρος της φήµης τους και ότι θα επηρεαστούν 
οι µελλοντικές επιχειρηµατικές προοπτικές τους αν αποκαλυφθεί δηµόσια πόσο ευάλωτοι 
είναι.  

Επιπλέον, οι αποκλίσεις στο ποινικό δίκαιο και τη δικονοµία µπορεί να οδηγήσουν σε 
διαφορές στη διερεύνηση και τη δίωξη, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει συνεκτικός τρόπος 
αντιµετώπισης αυτών των εγκληµάτων. Οι εξελίξεις στις τεχνολογίες των πληροφοριών 
έχουν επιδεινώσει αυτά τα προβλήµατα, επειδή καθιστούν ευκολότερη την παραγωγή και τη 
διανοµή εργαλείων (κακόβουλου λογισµικού και δικτύων προγραµµάτων ροµπότ), ενώ 
συγχρόνως προσφέρουν στους δράστες ανωνυµία και διασπείρουν την ευθύνη σε πολλαπλές 
δικαιοδοσίες. ∆εδοµένων των δυσχερειών άσκησης δίωξης, το οργανωµένο έγκληµα έχει τη 
δυνατότητα να επιτυγχάνει σηµαντικά κέρδη µε ελάχιστο κίνδυνο. 

Η παρούσα πρόταση λαµβάνει υπόψη τις νέες µεθόδους διάπραξης εγκληµάτων στον 
κυβερνοχώρο, ιδίως µε τη χρήση δικτύων προγραµµάτων ροµπότ, των λεγόµενων «botnet». 
Ο όρος «botnet» υποδηλώνει ένα δίκτυο υπολογιστών που έχουν προσβληθεί από κακόβουλο 
λογισµικό (ιούς υπολογιστών). Ένα τέτοιο δίκτυο υπονοµευµένων υπολογιστών («ζόµπι») 
µπορεί να επιστρατευτεί για την εκτέλεση συγκεκριµένων ενεργειών, όπως επίθεση σε 
συστήµατα πληροφοριών (κυβερνοεπιθέσεις). Αυτά τα «ζόµπι» µπορούν να ελέγχονται – 
συχνά εν αγνοία των χρηστών των υπονοµευµένων υπολογιστών – από άλλον υπολογιστή. 
Αυτός ο «υπολογιστής ελέγχου» είναι επίσης γνωστός ως «κέντρο εντολών και ελέγχου». Τα 
άτοµα που ελέγχουν αυτό το κέντρο είναι µεταξύ των δραστών, δεδοµένου ότι χρησιµοποιούν 
υπονοµευµένους υπολογιστές για την εξαπόλυση επιθέσεων κατά συστηµάτων πληροφοριών. 
Είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστούν οι δράστες αυτών των εγκληµάτων, αφού οι υπολογιστές 
που συνιστούν το δίκτυο προγραµµάτων ροµπότ και πραγµατοποιούν την επίθεση µπορεί να 
βρίσκονται σε διαφορετικό γεωγραφικό σηµείο από τον ίδιο τον δράστη. 

                                                 
5 Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για το έγκληµα στον κυβερνοχώρο, Βουδαπέστη, της 

23.11.2001, CETS αριθ.° 185.  
6 Επισκόπηση των χωρών που έχουν κυρώσει τη σύµβαση (CETS n° 185) παρέχεται στη διεύθυνση: 

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=185&CM=&DF=&CL=ENG 
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Οι επιθέσεις από δίκτυα προγραµµάτων ροµπότ συχνά εξαπολύονται σε µεγάλη κλίµακα. Οι 
µεγάλης κλίµακας επιθέσεις είναι οι επιθέσεις εκείνες που είτε πραγµατοποιούνται µε τη 
χρήση εργαλείων που πλήττουν σηµαντικό αριθµό συστηµάτων πληροφοριών (υπολογιστές), 
είτε είναι επιθέσεις που προκαλούν σηµαντικές ζηµίες, π.χ. διαταραχή των υπηρεσιών 
συστηµάτων, οικονοµικό κόστος ή απώλεια δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα κ.λπ.. Οι 
ζηµίες που προκαλούνται από επιθέσεις µεγάλης κλίµακας έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη 
λειτουργία του ίδιου του στόχου, και/ή θίγουν το εργασιακό του περιβάλλον. Σε αυτό το 
πλαίσιο, ένα µεγάλο botnet µπορεί να έχει την ικανότητα να προκαλέσει πολύ σοβαρές 
ζηµίες. Είναι δύσκολο να οριστούν τα botnet σε όρους µεγέθους, αλλά τα µεγαλύτερα botnet 
που έχουν γίνει γνωστά εκτιµάται ότι αριθµούν 40 000 έως 100 000 συνδέσεις (δηλ. 
προσβεβληµένους υπολογιστές) ανά περίοδο 24 ωρών.7 

• Ισχύουσες διατάξεις στον τοµέα που αφορά η πρόταση 

Σε επίπεδο ΕΕ, η απόφαση-πλαίσιο θεσπίζει ένα ελάχιστο βαθµό προσέγγισης των 
νοµοθεσιών των κρατών µελών για την ποινικοποίηση σειράς εγκληµάτων στον 
κυβερνοχώρο, περιλαµβανοµένης της παράνοµης πρόσβασης σε συστήµατα πληροφοριών, 
της παράνοµης παρεµβολής σε συστήµατα, της παράνοµης παρεµβολής σε δεδοµένα, καθώς 
και της ηθικής αυτουργίας, υποβοήθησης, συνέργειας και απόπειρας διάπραξης αυτών των 
αδικηµάτων.  

Παρότι οι διατάξεις της απόφασης–πλαισίου έχουν εν γένει εφαρµοστεί από τα κράτη µέλη, η 
απόφαση έχει ορισµένες αδυναµίες λόγω της τάσης εξέλιξης του µεγέθους και του αριθµού 
των αδικηµάτων (κυβερνοεπιθέσεις). Προσεγγίζει τη νοµοθεσία ενός περιορισµένου µόνο 
αριθµού αδικηµάτων, αλλά δεν αντιµετωπίζει πλήρως τη δυνητική απειλή που 
αντιπροσωπεύουν για την κοινωνία οι επιθέσεις µεγάλης κλίµακας, ούτε λαµβάνει επαρκώς 
υπόψη τη σοβαρότητα των εγκληµάτων και τις ποινές που πρέπει να επιβληθούν. 

Άλλες πρωτοβουλίες της ΕΕ και προγράµµατα, που ισχύουν ή σχεδιάζονται, επιχειρούν σε 
κάποιο βαθµό να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα ή άλλα θέµατα που συνδέονται µε τις 
κυβερνοεπιθέσεις, όπως η ασφάλεια δικτύου και των χρηστών του ∆ιαδικτύου. 
Περιλαµβάνουν δράσεις που στηρίζονται από το πρόγραµµα «Πρόληψη και καταπολέµηση 
του εγκλήµατος»8, το πρόγραµµα «Ποινική δικαιοσύνη»9 το πρόγραµµα «Ασφαλέστερη 
χρήση του ∆ιαδικτύου»10 και την «Πρωτοβουλία για την προστασία υποδοµών πληροφοριών 
ζωτικής σηµασίας»11. Εκτός από την απόφαση-πλαίσιο, µια άλλη συναφής νοµική πράξη που 
βρίσκεται σε ισχύ είναι η απόφαση-πλαίσιο 2004/68/∆ΕΥ του Συµβουλίου για την 
καταπολέµηση της σεξουαλικής εκµετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας. 

Σε διοικητικό επίπεδο, η πρακτική της προσβολής υπολογιστών και η µετατροπή τους σε 
«botnet», απαγορεύεται ήδη βάσει των κανόνων της ΕΕ για την προστασία της ιδιωτικής 
ζωής και των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα12. Ειδικότερα, οι εθνικοί διοικητικοί φορείς 
συνεργάζονται ήδη στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικτύου επαφής των αρµόδιων αρχών για τα 
ανεπιθύµητα µηνύµατα. Βάσει των κανόνων αυτών, τα κράτη µέλη οφείλουν να απαγορεύουν 

                                                 
7 Ο αριθµός των συνδέσεων ανά 24 ώρες χρησιµοποιείται συνήθως ως µονάδα µέτρησης του µεγέθους 

των botnet. 
8 Βλ.: http://ec.europa.eu/justice_home/funding/isec/funding_isec_en.htm 
9 Βλ: http://ec.europa.eu/justice_home/funding/jpen/funding_jpen_en.htm 
10 Βλ: http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm 
11 Βλ: http://ec.europa.eu/information_society/policy/nis/strategy/activities/ciip/index_en.htm 
12 Οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (ΕΕ L 2010 της 

31.7.2002, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2009/136/EC, ΕΕ L 337 της 18.12.2009). 
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την υποκλοπή επικοινωνιών σε δηµόσια δίκτυα επικοινωνιών και σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών που διατίθενται στο κοινό χωρίς τη συγκατάθεση των εν λόγω χρηστών ή 
νόµιµη άδεια. 

Η παρούσα απόφαση είναι σύµφωνη µε τους κανόνες αυτούς. Τα κράτη µέλη πρέπει να 
µεριµνήσουν για τη βελτίωση της συνεργασίας µεταξύ των διοικητικών αρχών και των αρχών 
επιβολής της νοµοθεσίας όσον αφορά υποθέσεις που υπόκεινται τόσο σε διοικητικές όσο και 
σε ποινικές κυρώσεις. 

• Συνοχή µε τις λοιπές πολιτικές και στόχους της Ένωσης 

Οι στόχοι συνάδουν µε τις πολιτικές της ΕΕ για την καταπολέµηση του οργανωµένου 
εγκλήµατος, την αύξηση της ανθεκτικότητας των δικτύων υπολογιστών, την προστασία των 
υποδοµών πληροφοριών ζωτικής σηµασίας και την προστασία των δεδοµένων. Οι στόχοι 
συνάδουν επίσης µε το πρόγραµµα «Ασφαλέστερο ∆ιαδίκτυο» που αποβλέπει στην 
προαγωγή της ασφαλέστερης χρήσης του ∆ιαδικτύου και των νέων επιγραµµικών 
τεχνολογιών, καθώς και στην καταπολέµηση του παράνοµου περιεχοµένου. 

Η παρούσα πρόταση υποβλήθηκε σε εµπεριστατωµένη εξέταση προκειµένου να διασφαλιστεί 
ότι οι διατάξεις της είναι απολύτως συµβατές µε τα θεµελιώδη δικαιώµατα, και ιδίως µε την 
προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, την ελευθερία έκφρασης και 
πληροφόρησης, το δικαίωµα δίκαιης δίκης, το τεκµήριο αθωότητας και τα δικαιώµατα 
υπεράσπισης, καθώς και τις αρχές της νοµιµότητας και της αναλογικότητας ποινικών 
αδικηµάτων και ποινών. 

2. ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

• ∆ιαβούλευση των ενδιαφερόµενων µερών 

Ζητήθηκε η άποψη ευρέος φάσµατος εµπειρογνωµόνων στον τοµέα αυτόν σε σειρά 
συσκέψεων στο πλαίσιο των οποίων εξετάστηκαν διάφορες πτυχές της καταπολέµησης του 
εγκλήµατος στον κυβερνοχώρο, καθώς και η δικαστική παρακολούθηση (ποινική δίωξη) 
αυτών των εγκληµάτων. Μεταξύ αυτών συµπεριλαµβάνονταν ιδίως εκπρόσωποι των 
κυβερνήσεων των κρατών µελών και του ιδιωτικού τοµέα, ειδικευµένοι δικαστές και 
εισαγγελείς, διεθνείς οργανώσεις, ευρωπαϊκοί οργανισµοί και εξειδικευµένοι φορείς. Πολλοί 
εµπειρογνώµονες και οργανώσεις έχουν στείλει τις απόψεις τους και έχουν παράσχει 
πληροφορίες. 

Τα κυριότερα πορίσµατα που προέκυψαν από τις διαβουλεύσεις αυτές ήταν τα εξής: 

– η ανάγκη να αναληφθεί δράση από την ΕΕ στον τοµέα αυτόν· 

– η ανάγκη ποινικοποίησης µορφών αδικηµάτων που δεν περιλαµβάνονται στην ισχύουσα 
απόφαση-πλαίσιο, και ιδίως νέων µορφών επιθέσεων στον κυβερνοχώρο (δίκτυα 
προγραµµάτων ροµπότ «botnet»)· 

– η ανάγκη να αρθούν τα εµπόδια στη διερεύνηση και τη δίωξη σε διασυνοριακές υποθέσεις. 

Οι παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν σε αυτές τις διαβουλεύσεις έχουν ληφθεί υπόψη στην 
εκτίµηση των επιπτώσεων.  
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Προσφυγή στη γνώµη εµπειρογνωµόνων 

Ελήφθη η γνώµη εξωτερικών εµπειρογνωµόνων στο πλαίσιο διαφόρων συσκέψεων µε 
ενδιαφερόµενα µέρη. 

Εκτίµηση επιπτώσεων 

Εξετάστηκαν διάφορες επιλογές πολιτικής για την επίτευξη του επιδιωκόµενου στόχου. 

• Επιλογή 1: ∆ιατήρηση του status quo / Καµία νέα δράση της ΕΕ 

Η επιλογή αυτή σηµαίνει ότι η ΕΕ δεν θα αναλάβει καµία άλλη δράση για να καταπολεµήσει 
αυτό το είδος εγκλήµατος στον κυβερνοχώρο, δηλ. επιθέσεις κατά συστηµάτων πληροφοριών 
Θα πρέπει να συνεχιστούν οι δράσεις που έχουν δροµολογηθεί, και ιδίως τα προγράµµατα για 
την ενίσχυση της προστασίας υποδοµών πληροφοριών ζωτικής σηµασίας και τη βελτίωση της 
συνεργασίας µεταξύ των δηµοσίων αρχών και των ιδιωτικών φορέων για την καταπολέµηση 
του εγκλήµατος στον κυβερνοχώρο.  

• Επιλογή 2: Ανάπτυξη ενός προγράµµατος για την ενίσχυση των προσπαθειών µε σκοπό 
την αντιµετώπιση επιθέσεων κατά συστηµάτων πληροφοριών µε µη νοµοθετικά µέτρα 

Τα µη νοµοθετικά µέτρα, εκτός από το πρόγραµµα προστασίας υποδοµών πληροφοριών 
ζωτικής σηµασίας, θα πρέπει να επικεντρωθούν στη διασυνοριακή επιβολή της νοµοθεσίας 
και τη συνεργασία µεταξύ των δηµοσίων αρχών και των ιδιωτικών φορέων. Αυτά τα µη 
δεσµευτικά µέσα ενδοτικού δικαίου θα αποσκοπούν στην προώθηση περαιτέρω 
συντονισµένων δράσεων σε επίπεδο ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένης της ενίσχυσης του 
υφιστάµενου δικτύου σηµείων επαφής των οργάνων επιβολής του νόµου που είναι διαθέσιµο 
σε 24ωρη βάση και τις επτά ηµέρες της εβδοµάδας· στη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου 
σηµείων επαφής δηµοσίων και ιδιωτικών φορέων µε τη συµµετοχή εµπειρογνωµόνων στον 
τοµέα του εγκλήµατος στον κυβερνοχώρο και των οργάνων επιβολής του νόµου· στην 
κατάρτιση ενός προτύπου συµφωνίας σε επίπεδο ΕΕ για τη συνεργασία µεταξύ των 
υπηρεσιών όσον αφορά την επιβολή της νοµοθεσίας µε φορείς του ιδιωτικού τοµέα, και στη 
στήριξη για την οργάνωση προγραµµάτων κατάρτισης για όργανα επιβολής του νόµου όσον 
αφορά τη διερεύνηση του εγκλήµατος στον κυβερνοχώρο. 

• Επιλογή 3: Στοχοθετηµένη επικαιροποίηση των κανόνων της απόφασης-πλαισίου (νέα 
οδηγία για την αντικατάσταση της τρέχουσας απόφασης-πλαισίου) για την αντιµετώπιση 
της απειλής επιθέσεων µεγάλης κλίµακας κατά συστηµάτων πληροφοριών (botnet) και, 
όταν διαπράττονται µε απόκρυψη της πραγµατικής ταυτότητας του αυτουργού και 
προκαλούν ζηµία στον νόµιµο δικαιούχο της ταυτότητας, την αποτελεσµατικότητα των 
σηµείων επαφής των οργάνων των κρατών µελών για την επιβολή του νόµου, και την 
αντιµετώπιση της έλλειψης στατιστικών στοιχείων για κυβερνοεπιθέσεις. 

Η επιλογή αυτή προβλέπει τη θέσπιση ειδικών στοχοθετηµένων (δηλ. περιορισµένων) 
νοµοθετικών διατάξεων για την αποφυγή επιθέσεων µεγάλης κλίµακας κατά συστηµάτων 
πληροφοριών. Αυτές οι ενισχυµένες νοµοθετικές διατάξεις θα συνοδεύονται από µη 
νοµοθετικά µέτρα για την ενίσχυση της επιχειρησιακής διασυνοριακής συνεργασίας κατά των 
επιθέσεων αυτών, η οποία θα διευκολύνει την εφαρµογή των νοµοθετικών µέτρων. Στόχος 
των µέτρων αυτών θα είναι η βελτίωση της ετοιµότητας, της ασφάλειας και της 
ανθεκτικότητας των υποδοµών πληροφοριών ζωτικής σηµασίας και η ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών. 
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• Επιλογή 4: Θέσπιση ευρύτερου νοµοθετικού πλαισίου της ΕΕ κατά του εγκλήµατος στον 
κυβερνοχώρο 

Η επιλογή αυτή συνεπάγεται τη θέσπιση νέας σφαιρικής νοµοθεσίας της ΕΕ. Εκτός από τη 
θέσπιση µη δεσµευτικών µέτρων ενδοτικού δικαίου σύµφωνα µε την επιλογή 2 και την 
επικαιροποίηση βάσει της επιλογής 3, θα αντιµετώπιζε επίσης άλλα νοµικά προβλήµατα που 
συνδέονται µε τη χρήση του ∆ιαδικτύου. Τα µέτρα αυτά δεν θα κάλυπταν µόνο τις επιθέσεις 
κατά συστηµάτων πληροφοριών, αλλά και θέµατα όπως το οικονοµικό έγκληµα στον 
κυβερνοχώρο, το παράνοµο περιεχόµενο στο ∆ιαδίκτυο, τη συλλογή/αποθήκευση/µεταφορά 
ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και λεπτοµερέστερους κανόνες δικαιοδοσίας. 
Η νοµοθεσία αυτή θα λειτουργούσε παράλληλα µε τη σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης 
για το έγκληµα στον κυβερνοχώρο, και θα περιλάµβανε τα συνοδευτικά, µη νοµοθετικά 
µέτρα που προαναφέρθηκαν.  

• Επιλογή (5): Επικαιροποίηση της σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για το έγκληµα 
στον κυβερνοχώρο 

Η επιλογή αυτή θα απαιτούσε σηµαντική αναδιαπραγµάτευση της τρέχουσας σύµβασης, 
πράγµα που αποτελεί χρονοβόρα διαδικασία και που δεν ανταποκρίνεται στον χρονικό 
ορίζοντα δράσης που προτείνεται στην εκτίµηση επιπτώσεων. Εξάλλου, δεν φαίνεται να 
υπάρχει διεθνής βούληση για την αναδιαπραγµάτευση της σύµβασης. Κατά συνέπεια, η 
επικαιροποίηση της σύµβασης δεν µπορεί να θεωρηθεί ως σκόπιµη επιλογή, δεδοµένου ότι 
βρίσκεται εκτός του απαιτούµενου χρονικού πλαισίου για την ανάληψη δράσης.  

Προτιµώµενη επιλογή πολιτικής: συνδυασµός µη νοµοθετικών µέτρων (επιλογή 2) µε 
στοχοθετηµένη επικαιροποίηση της απόφασης-πλαισίου (επιλογή 3)  

Με βάση την ανάλυση των οικονοµικών επιπτώσεων, των κοινωνικών επιπτώσεων και των 
επιπτώσεων στα θεµελιώδη δικαιώµατα, οι επιλογές 2 και 3 αντιπροσωπεύουν τη βέλτιστη 
προσέγγιση για την αντιµετώπιση του προβλήµατος και την επίτευξη των στόχων της 
πρότασης.  

Κατά την προετοιµασία της παρούσας πρότασης, η Επιτροπή προέβη σε εκτίµηση 
επιπτώσεων.  

3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

• Συνοπτική παρουσίαση της προτεινόµενης δράσης 

Η οδηγία, ενώ καταργεί την απόφαση-πλαίσιο 2005/222/∆ΕΥ, θα διατηρήσει τις παρούσες 
διατάξεις της και θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα νέα στοιχεία: 

– Σχετικά µε το ουσιαστικό ποινικό δίκαιο γενικά, η οδηγία: 

A. Προβλέπει κυρώσεις για την παραγωγή, πώληση, προµήθεια για χρήση, εισαγωγή, 
διανοµή ή άλλη διάθεση συσκευών/εργαλείων που χρησιµοποιούνται για τη 
διάπραξη των αδικηµάτων.  

B. Περιλαµβάνει επιβαρυντικές περιστάσεις: 
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• τη µεγάλης κλίµακας διάσταση των επιθέσεων – αντιµετώπιση των botnet ή 
παρόµοιων εργαλείων µε τη θέσπιση νέων επιβαρυντικών περιστάσεων, µε την 
έννοια ότι η εγκατάσταση botnet ή παρόµοιων µέσων θα συνιστά επιβαρυντικό 
παράγοντα όταν διαπράττονται τα εγκλήµατα που απαριθµούνται στην 
υφιστάµενη απόφαση-πλαίσιο· 

• όταν πραγµατοποιούνται τέτοιες επιθέσεις µε την απόκρυψη της πραγµατικής 
ταυτότητας του αυτουργού και προκαλείται ζηµία στον νόµιµο δικαιούχο της 
ταυτότητας. Τέτοιοι κανόνες θα πρέπει να είναι σύµφωνοι µε τις αρχές της 
νοµιµότητας και της αναλογικότητας των ποινικών αδικηµάτων και κυρώσεων 
και συνεπείς µε την υπάρχουσα νοµοθεσία για την προστασία των δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα13. 

Γ. Χαρακτηρίζει την «παράνοµη υποκλοπή» ως ποινικό αδίκηµα. 

∆. Θεσπίζει µέτρα για τη βελτίωση της ευρωπαϊκής δικαστικής συνεργασίας σε 
ποινικές υποθέσεις συνεργασίας µε την ενίσχυση της υφιστάµενης υποδοµής 
σηµείων επαφής που είναι διαθέσιµη σε 24ωρη βάση και τις επτά ηµέρες της 
εβδοµάδας14:  

• προτείνεται υποχρέωση ικανοποίησης αιτήµατος συνδροµής από τα λειτουργικά 
σηµεία επαφής (που προβλέπονται στο άρθρο 14 της οδηγίας) εντός ορισµένου 
χρονικού ορίου. Η σύµβαση για το έγκληµα στον κυβερνοχώρο δεν προβλέπει 
δεσµευτική διάταξη τέτοιου είδους. Στόχος του µέτρου αυτού είναι να 
εξασφαλιστεί ότι τα σηµεία επαφής θα δηλώνουν εντός ενός ορισµένου χρονικού 
ορίου εάν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στην αίτηµα συνδροµής, και µέχρι 
πότε το σηµείο επαφής που υποβάλλει το αίτηµα µπορεί να αναµένει την 
εξεύρεση λύσης. ∆εν προσδιορίζεται το συγκεκριµένο περιεχόµενο των λύσεων. 

E. Ανταποκρίνεται στην ανάγκη παροχής στατιστικών στοιχείων για το έγκληµα στον 
κυβερνοχώρο καθιστώντας υποχρεωτική για τα κράτη µέλη τη θέσπιση κατάλληλου 
συστήµατος για την καταγραφή, την παραγωγή και την παροχή στατιστικών 
στοιχείων για τα αδικήµατα που αναφέρονται στην υφιστάµενη απόφαση-πλαίσιο 
και την «παράνοµη υποκλοπή» που προστίθεται τώρα. 

Στους ορισµούς των ποινικών αδικηµάτων που αναφέρονται στα άρθρα 3, 4, 5 (παράνοµη 
πρόσβαση σε σύστηµα πληροφοριών, παράνοµη παρεµβολή σε σύστηµα, παράνοµη 
παρεµβολή σε δεδοµένα), η οδηγία περιλαµβάνει διάταξη που επιτρέπει την ποινικοποίηση 
µόνο εφόσον δεν πρόκειται για «ήσσονος σηµασίας περιπτώσεις», κατά τη διαδικασία 
µεταφοράς της οδηγίας στην εθνική νοµοθεσία. Αυτό το στοιχείο ευελιξίας σκοπό έχει να 
επιτρέψει στα κράτη µέλη να µην καλύπτουν περιπτώσεις οι οποίες θεωρητικά θα υπάγονταν 
στο βασικό ορισµό, αλλά θεωρείται ότι δεν ζηµιώνουν τα προστατευόµενα νοµικά 
συµφέροντα, όπως ιδίως ενέργειες νέων που προσπαθούν να αποδείξουν τις γνώσεις τους 

                                                 
13 Όπως η οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 12.7.2002 σχετικά 

µε την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής 
στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37) (υπό αναθεώρηση την παρούσα στιγµή), 
και όπως η γενική οδηγία για την προστασία έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα 95/46/ΕΚ.  

14 Θεσπίστηκε από τη σύµβαση και την απόφαση-πλαίσιο 2005/222/ ∆ΕΥ για τις επιθέσεις κατά των 
συστηµάτων πληροφοριών. 
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στην τεχνολογία των πληροφοριών. Ωστόσο, αυτή η δυνατότητα περιορισµού του πεδίου της 
ποινικοποίησης δεν θα πρέπει να οδηγεί στην εισαγωγή πρόσθετων στοιχείων ως προς την 
αντικειµενική υπόσταση των αδικηµάτων πέραν αυτών που ήδη περιλαµβάνει η οδηγία, διότι 
αυτό θα µπορούσε να οδηγήσει στην κάλυψη µόνο των αδικηµάτων που διαπράττονται µε 
επιβαρυντικές περιστάσεις. Κατά τη διαδικασία µεταφοράς στην εθνική νοµοθεσία, τα κράτη 
µέλη πρέπει να αποφεύγουν ιδίως την εισαγωγή πρόσθετων στοιχείων ως προς την 
αντικειµενική υπόσταση των βασικών αδικηµάτων, όπως π.χ. ειδική πρόθεση είσπραξης 
παράνοµων εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα ή παρουσία ειδικού αποτελέσµατος 
όπως πρόκληση σηµαντικής ζηµίας  

• Νοµική βάση 

Άρθρο 83 παράγραφος 1 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης15. 

• Αρχή της επικουρικότητας 

Εφαρµόζεται η αρχή της επικουρικότητας στις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι στόχοι 
της πρότασης δεν είναι δυνατό να επιτευχθούν σε ικανοποιητικό βαθµό από τα κράτη µέλη 
για τους ακόλουθους λόγους: 

Η εγκληµατικότητα στον κυβερνοχώρο και ειδικότερα οι επιθέσεις κατά συστηµάτων 
πληροφοριών έχουν σηµαντική διασυνοριακή διάσταση, όπως φαίνεται ιδίως σε επιθέσεις 
µεγάλης κλίµακας, δεδοµένου ότι τα συνδετικά στοιχεία µιας επίθεσης βρίσκονται συχνά σε 
διαφορετικά σηµεία και διαφορετικές χώρες. Κατά συνέπεια, απαιτείται η ανάληψη δράσης 
από την ΕΕ, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αντιµετώπισης της τρέχουσας τάσης για επιθέσεις 
µεγάλης κλίµακας στην Ευρώπη και σε παγκόσµια κλίµακα. Η ανάγκη ανάληψης δράσης σε 
επίπεδο ΕΕ και η επικαιροποίηση της απόφασης-πλαισίου 2005/222/∆ΕΥ επισηµάνθηκαν 
επίσης στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου του Νοεµβρίου 200816, δεοµένου ότι ο στόχος της 
αποτελεσµατικής προστασίας των πολιτών από το έγκληµα στον κυβερνοχώρο δεν µπορεί να 
επιτευχθεί ικανοποιητικά από τα µεµονωµένα κράτη µέλη. 

Με τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επιτευχθούν πληρέστερα οι στόχοι της πρότασης 
για τους ακόλουθους λόγους: 

Η πρόταση θα επιτύχει την περαιτέρω προσέγγιση του ουσιαστικού ποινικού δικαίου των 
κρατών µελών, καθώς και των δικονοµικών κανόνων, γεγονός που θα έχει θετικό αντίκτυπο 
στην πάταξη αυτών των αδικηµάτων. Πρώτον, είναι ένας τρόπος για να αποφεύγεται η 
µετακίνηση των δραστών σε κράτη µέλη στα οποία η νοµοθεσία κατά των επιθέσεων στον 
κυβερνοχώρο είναι επιεικέστερη. ∆εύτερον, οι κοινοί ορισµοί καθιστούν δυνατή την 
ανταλλαγή πληροφοριών και τη συλλογή και σύγκριση των σχετικών στοιχείων. Τρίτον, 
ενισχύεται η αποτελεσµατικότητα των µέτρων πρόληψης σε ολόκληρη την ΕΕ και η διεθνής 
συνεργασία. 

Η πρόταση συνάδει εποµένως µε την αρχή της επικουρικότητας. 

                                                 
15 ΕΕ C 83/49 της 30.3. 2010, σ.49. 
16 «Συντονισµένη στρατηγική εργασίας και συγκεκριµένα µέτρα καταπολέµησης του εγκλήµατος στον 

κυβερνοχώρο», 2987η συνεδρίαση του Συµβουλίου ∆ικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις, 
Βρυξέλλες, 27-28 Νοεµβρίου 2008. 
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• Αρχή της αναλογικότητας 

Η πρόταση συνάδει µε την αρχή της αναλογικότητας για τους ακόλουθους λόγους. 

Η παρούσα οδηγία περιορίζεται στο ελάχιστο αναγκαίο για την επίτευξη των ανωτέρω 
στόχων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δεν υπερβαίνει τα απολύτως απαραίτητα για τον σκοπό 
αυτό, λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη ακριβείας της ποινικής νοµοθεσίας. 

• Επιλογή νοµικών πράξεων 

Προτεινόµενη πράξη: οδηγία.  

Η χρήση άλλης νοµικής πράξης δεν ενδείκνυται για τον ακόλουθο λόγο: 

Η νοµική βάση απαιτεί οδηγία. 

Μη νοµοθετικά µέτρα και αυτορρύθµιση θα µπορούσαν να βελτιώσουν την κατάσταση σε 
ορισµένους τοµείς όπου η εφαρµογή είναι αποφασιστικής σηµασίας. Εντούτοις, σε άλλους 
τοµείς, όπου είναι αναγκαία νέα νοµοθεσία, τα οφέλη θα ήταν περιορισµένα. 

4. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Οι επιπτώσεις της πρότασης στον προϋπολογισµό της Ένωσης είναι περιορισµένες. Άνω του 
90% του εκτιµώµενου κόστους που ανέρχεται 5 913 000 EUR θα αναληφθεί από τα κράτη 
µέλη και υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αίτησης για χρηµατοδότηση από την ΕΕ για τη 
µείωση του κόστους. 

5. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

• Κατάργηση της υφιστάµενης νοµοθεσίας 

Η θέσπιση της πρότασης θα επιφέρει την κατάργηση υφιστάµενης νοµοθεσίας. 

• Πεδίο εδαφικής εφαρµογής 
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις συνθήκες. 
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2010/0273 (COD) 

Πρόταση 

Ο∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για τις επιθέσεις κατά των συστηµάτων πληροφοριών και την κατάργηση της 
απόφασης-πλαισίου 2005/222/∆ΕΥ του Συµβουλίου 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 
83 παράγραφος 1, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής17, 

Αφού διαβίβασαν το σχέδιο νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η προσέγγιση των κανόνων ποινικού δικαίου των 
κρατών µελών που αφορούν επιθέσεις κατά συστηµάτων πληροφοριών και η 
βελτίωση της συνεργασίας µεταξύ των δικαστικών και άλλων αρµόδιων αρχών, 
συµπεριλαµβανοµένης της αστυνοµίας και λοιπών εξειδικευµένων υπηρεσιών 
επιφορτισµένων µε την επιβολή του νόµου στα κράτη µέλη. 

(2) Οι επιθέσεις κατά των συστηµάτων πληροφοριών, ιδίως εκείνες που προέρχονται από 
τα κυκλώµατα του οργανωµένου εγκλήµατος, αποτελούν συνεχώς αυξανόµενη απειλή 
και εντείνουν τις ανησυχίες για το ενδεχόµενο τροµοκρατικών επιθέσεων ή επιθέσεων 
µε πολιτικό χαρακτήρα κατά των συστηµάτων πληροφοριών που αποτελούν µέρος της 
ζωτικής σηµασίας υποδοµής των κρατών µελών και της Ένωσης. Αυτή η κατάσταση 
αποτελεί απειλή για την επίτευξη µιας ασφαλέστερης κοινωνίας της πληροφορίας και 
ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, και πρέπει, ως εκ τούτου, να 
αντιµετωπιστεί στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(3) Υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν την ύπαρξη τάσης για όλο και πιο επικίνδυνες 
και επαναλαµβανόµενες επιθέσεις µεγάλης κλίµακας που εξαπολύονται κατά 
συστηµάτων πληροφοριών ζωτικής σηµασίας για τις χώρες ή για ειδικές 
δραστηριότητες του δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα. Η τάση αυτή συνοδεύεται από 

                                                 
17 ΕΕ C […], […], σ. […]. 
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την ανάπτυξη όλο και πιο εξελιγµένων εργαλείων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
από τους εγκληµατίες για την εξαπόλυση κάθε είδους επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. 

(4) Για να διασφαλιστεί συνεκτική προσέγγιση µεταξύ των κρατών µελών κατά την 
εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, είναι σηµαντικό να υπάρχουν κοινοί ορισµοί στον 
τοµέα αυτό, ειδικότερα για τα συστήµατα πληροφοριών και τα ηλεκτρονικά δεδοµένα. 

(5) Είναι ανάγκη να επιτευχθεί κοινή προσέγγιση για τα στοιχεία αντικειµενικής 
υπόστασης των ποινικών αδικηµάτων, µε την πρόβλεψη κοινών αδικηµάτων 
παράνοµης πρόσβασης σε σύστηµα πληροφοριών, παράνοµης παρεµβολής σε 
σύστηµα, παράνοµης παρεµβολής σε δεδοµένα και παράνοµης υποκλοπής. 

(6) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να προβλέψουν κυρώσεις για τις επιθέσεις κατά των 
συστηµάτων πληροφοριών. Οι προβλεπόµενες κυρώσεις θα πρέπει να είναι 
αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. 

(7) Είναι σκόπιµο να προβλεφθούν πιο αυστηρές κυρώσεις όταν µια επίθεση κατά 
συστήµατος πληροφοριών διαπράττεται από εγκληµατική οργάνωση, όπως ορίζεται 
στην απόφαση-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, 
για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος18, όταν η επίθεση γίνεται σε 
µεγάλη κλίµακα, ή όταν διαπράττεται αδίκηµα µε απόκρυψη της πραγµατικής 
ταυτότητας του αυτουργού και θίγεται µε τον τρόπο αυτό ο νόµιµος δικαιούχος της 
ταυτότητας. Επίσης είναι σκόπιµο να προβλεφθούν αυστηρότερες κυρώσεις, όταν µια 
τέτοια επίθεση έχει προκαλέσει σοβαρές ζηµίες ή έχει θίξει ζωτικά συµφέροντα. 

(8) Στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 27-28 Νοεµβρίου 2008 αναφερόταν ότι τα 
κράτη µέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξουν νέα στρατηγική, αφού λάβουν 
υπόψη το περιεχόµενο της σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης του 2001 για το 
έγκληµα στον κυβερνοχώρο. Η σύµβαση αυτή είναι το νοµικό πλαίσιο αναφοράς για 
την καταπολέµηση του εγκλήµατος στον κυβερνοχώρο, περιλαµβανοµένων των 
επιθέσεων κατά συστηµάτων πληροφοριών. Η παρούσα οδηγία στηρίζεται στην 
ανωτέρω σύµβαση. 

(9) Λαµβανοµένων υπόψη των διαφορετικών τρόπων µε τους οποίους µπορούν να 
πραγµατοποιηθούν οι επιθέσεις και της ταχείας εξέλιξης του υλικού και του 
λογισµικού, η παρούσα οδηγία θα αναφέρεται σε «εργαλεία» που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για τη διάπραξη των εγκληµάτων που προβλέπονται στην παρούσα 
οδηγία. Τα εργαλεία αναφέρονται, παραδείγµατος χάρη, σε κακόβουλο λογισµικό, 
περιλαµβανοµένων των δικτύων προγραµµάτων ροµπότ, των καλούµενων «botnet», 
που χρησιµοποιούνται σε κυβερνοεπιθέσεις. 

(10) Η παρούσα οδηγία δεν αποσκοπεί στην απόδοση ποινικής ευθύνης όταν τα αδικήµατα 
διαπράττονται χωρίς εγκληµατική πρόθεση, όπως για την επιτρεπόµενη δοκιµή ή 
προστασία συστηµάτων υπολογιστή. 

(11) Η παρούσα οδηγία ενισχύει το ρόλο των δικτύων, όπως του δικτύου σηµείων επαφής 
της οµάδας G8 ή του Συµβουλίου της Ευρώπης που είναι διαθέσιµα σε 24ωρη βάση 
και τις επτά ηµέρες της εβδοµάδας για την ανταλλαγή πληροφοριών προκειµένου να 
εξασφαλιστεί η παροχή άµεσης συνδροµής στο πλαίσιο διαδικασιών σχετικά µε 

                                                 
18 ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42. 
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ποινικά αδικήµατα που συνδέονται µε συστήµατα υπολογιστών και δεδοµένα, ή για τη 
συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή σχετικά µε ποινικά 
αδικήµατα. Λαµβανοµένης υπόψη της ταχύτητας µε την οποία µπορούν να 
πραγµατοποιηθούν επιθέσεις µεγάλης κλίµακας, τα κράτη µέλη πρέπει να είναι σε 
θέση να ανταποκρίνονται αµέσως σε επείγοντα αιτήµατα που προέρχονται από αυτό 
το δίκτυο σηµείων επαφής. Η συνδροµή αυτή θα πρέπει να περιλαµβάνει τη 
διευκόλυνση ή την άµεση εκτέλεση των µέτρων όπως: παροχή τεχνικών συµβουλών, 
διατήρηση δεδοµένων, συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων, παροχή πληροφοριών 
νοµικού χαρακτήρα και εντοπισµός υπόπτων. 

(12) Είναι αναγκαίο να συλλέγονται δεδοµένα σχετικά µε τα αδικήµατα που αναφέρονται 
στην παρούσα οδηγία για να σχηµατιστεί πληρέστερη εικόνα του προβλήµατος σε 
επίπεδο Ένωσης, πράγµα που θα συµβάλει στην εξεύρεση πιο αποτελεσµατικών 
απαντήσεων. Επιπλέον, τα δεδοµένα αυτά θα βοηθούν ειδικευµένους οργανισµούς 
όπως η Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Υπηρεσία (Ευρωπόλ) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός 
για την Ασφάλεια ∆ικτύων και Πληροφοριών να αξιολογούν καλύτερα την έκταση 
του εγκλήµατος στον κυβερνοχώρο και το βαθµό ασφάλειας των δικτύων και των 
πληροφοριών στην Ευρώπη. 

(13) Τα σηµαντικά νοµικά κενά και οι διαφορές των νοµοθεσιών των κρατών µελών στον 
τοµέα των επιθέσεων κατά των συστηµάτων πληροφοριών µπορεί να παρεµποδίσουν 
την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος και της τροµοκρατίας και να 
περιπλέξουν την αποτελεσµατική συνεργασία των αστυνοµικών και δικαστικών 
υπηρεσιών στον τοµέα αυτό. Αποτέλεσµα του διεθνικού και χωρίς σύνορα χαρακτήρα 
των σύγχρονων συστηµάτων πληροφοριών είναι η διασυνοριακή διάσταση που έχουν 
αποκτήσει οι επιθέσεις κατά των συστηµάτων αυτών, γεγονός που υπογραµµίζει την 
επείγουσα ανάγκη να ληφθούν περαιτέρω µέτρα για την προσέγγιση των ποινικών 
νοµοθεσιών στον συγκεκριµένο τοµέα. Πέραν τούτου, ο συντονισµός της δίωξης όσον 
αφορά επιθέσεις κατά συστηµάτων πληροφοριών αναµένεται να διευκολυνθεί µε την 
έκδοση της οδηγίας-πλαισίου 2009/948/∆ΕΥ του Συµβουλίου για την πρόληψη και 
τον διακανονισµό συγκρούσεων δικαιοδοσίας σε ποινικές υποθέσεις. 

(14) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, που συνίστανται στο να κατοχυρωθεί 
ότι οι επιθέσεις κατά των συστηµάτων πληροφοριών θα τιµωρούνται σε όλα τα κράτη 
µέλη µε αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις και να 
βελτιωθεί και ενθαρρυνθεί η δικαστική συνεργασία µε την άρση των ενδεχόµενων 
επιπλοκών, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη, επειδή οι 
κανόνες πρέπει να είναι κοινοί και συµβατοί, και µπορούν, ως εκ τούτου, να 
επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση δύναται να θεσπίσει µέτρα, 
σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, όπως καθορίζεται στο άρθρο 5 της 
συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 
όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών. 

(15) Όλα τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατ' 
εφαρµογή της παρούσας οδηγίας προστατεύονται σύµφωνα µε τους κανόνες που 
προβλέπονται στην απόφαση-πλαίσιο 2008/977/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 27ης 
Νοεµβρίου 2008, για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που 
τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνοµικής και δικαστικής συνεργασίας σε 
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ποινικές υποθέσεις19 όσον αφορά τις δραστηριότητες επεξεργασίας που εµπίπτουν στο 
πεδίο εφαρµογής της, και στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 2000, σχετικά µε την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισµούς της Κοινότητας και σχετικά µε την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών20. 

(16) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τηρεί τις αρχές που 
αναγνωρίζονται ιδίως από το Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, και ειδικότερα την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, την 
ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, το δικαίωµα δίκαιης δίκης, το τεκµήριο 
αθωότητας και τα δικαιώµατα υπεράσπισης, καθώς και τις αρχές της νοµιµότητας και 
αναλογικότητας των ποινικών αδικηµάτων και κυρώσεων. Ειδικότερα, η παρούσα 
οδηγία επιδιώκει να εξασφαλίσει την πλήρη τήρηση αυτών των δικαιωµάτων και 
αρχών και πρέπει να εφαρµόζεται ανάλογα. 

(17) [Σύµφωνα µε τα άρθρα 1, 2, 3 και 4 του πρωτοκόλλου για τη θέση του Ηνωµένου 
Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης, που προσαρτάται στη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, το Ηνωµένο Βασίλειο και η Ιρλανδία ανακοίνωσαν ότι επιθυµούν να 
συµµετάσχουν στη θέσπιση και την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας] Ή [Με την 
επιφύλαξη του άρθρου 4 του πρωτοκόλλου για τη θέση του Ηνωµένου Βασιλείου και 
της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, το 
Ηνωµένο Βασίλειο και η Ιρλανδία δεν θα συµµετάσχουν στη θέσπιση της παρούσας 
οδηγίας και δεν θα δεσµεύονται από αυτήν ούτε θα υπόκεινται στην εφαρµογή της].  

(18) Σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη θέση της ∆ανίας, που 
προσαρτάται στη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ∆ανία δεν 
συµµετέχει στη θέσπιση της παρούσας οδηγίας και δεν δεσµεύεται από αυτήν, ούτε 
υπόκειται στην εφαρµογή της, 

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ: 

Άρθρο 1 
Αντικείµενο 

Η παρούσα οδηγία ορίζει τα ποινικά αδικήµατα στον τοµέα των επιθέσεων κατά συστηµάτων 
πληροφοριών και θεσπίζει ελάχιστους κανόνες όσον αφορά τις κυρώσεις για τα αδικήµατα 
αυτά. Επίσης αποβλέπει στη θέσπιση κοινών διατάξεων για την πρόληψη τέτοιων επιθέσεων 
και στη βελτίωση της ευρωπαϊκής δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις στον τοµέα 
αυτόν. 

Άρθρο 2 
Ορισµοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοείται ως: 

                                                 
19 ΕΕ L 350 της 30.12.2008, σ. 60. 
20 ΕΕ L 8 της 12.01.2001, σ. 1. 
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α) «σύστηµα πληροφοριών»: οποιαδήποτε συσκευή ή οµάδα διασυνδεδεµένων ή 
σχετικών µεταξύ τους συσκευών, εκ των οποίων µια ή περισσότερες εκτελούν, 
σύµφωνα µε ένα πρόγραµµα, αυτόµατη επεξεργασία ηλεκτρονικών δεδοµένων, 
καθώς και τα ηλεκτρονικά δεδοµένα που αποθηκεύονται, αποτελούν αντικείµενο 
επεξεργασίας, ανακτώνται ή διαβιβάζονται από τους υπολογιστές µε σκοπό τη 
λειτουργία, τη χρήση, την προστασία και τη συντήρησή τους· 

β) «ηλεκτρονικά δεδοµένα»: οποιαδήποτε παρουσίαση γεγονότων, πληροφοριών ή 
εννοιών σε µορφή κατάλληλη προς επεξεργασία από σύστηµα πληροφοριών, 
συµπεριλαµβανοµένου προγράµµατος που παρέχει τη δυνατότητα στο σύστηµα 
πληροφοριών να εκτελέσει µια λειτουργία· 

γ) «νοµικό πρόσωπο»: κάθε οντότητα που έχει αυτό το καθεστώς βάσει του 
εφαρµοστέου δικαίου, εκτός των κρατών ή άλλων δηµόσιων οργάνων κατά την 
άσκηση κρατικής εξουσίας και των διεθνών οργανισµών δηµοσίου δικαίου·· 

δ) «χωρίς δικαίωµα»: πρόσβαση ή παρεµβολή µη εξουσιοδοτηµένη από τον ιδιοκτήτη 
ή άλλο δικαιούχο του συστήµατος ή µέρους του, ή µη επιτρεπόµενη δυνάµει της 
εθνικής νοµοθεσίας. 

Άρθρο 3 
Παράνοµη πρόσβαση σε σύστηµα πληροφοριών 

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η εκ προθέσεως 
πρόσβαση, χωρίς δικαίωµα, σε µέρος συστήµατος πληροφοριών ή στο σύνολό του, 
τιµωρείται ως ποινικό αδίκηµα, τουλάχιστον όταν δεν πρόκειται για ήσσονος σηµασίας 
περιπτώσεις. 

Άρθρο 4 
Παράνοµη παρεµβολή σε σύστηµα 

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η εκ προθέσεως 
σοβαρή παρεµπόδιση ή διακοπή της λειτουργίας συστήµατος πληροφοριών, µε την εισαγωγή, 
διαβίβαση, ζηµία, διαγραφή, φθορά, αλλοίωση, εξάλειψη ηλεκτρονικών δεδοµένων ή µε τον 
αποκλεισµό της πρόσβασης στα δεδοµένα αυτά, τιµωρείται ως ποινικό αδίκηµα όταν 
διαπράττεται χωρίς δικαίωµα, τουλάχιστον όταν δεν πρόκειται για ήσσονος σηµασίας 
περιπτώσεις. 

Άρθρο 5 
Παράνοµη παρεµβολή σε δεδοµένα 

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η εκ προθέσεως 
διαγραφή, ζηµία, φθορά, αλλοίωση, εξάλειψη ηλεκτρονικών δεδοµένων ενός συστήµατος 
πληροφοριών ή ο αποκλεισµός της πρόσβασης στα δεδοµένα αυτά, τιµωρείται ως ποινικό 
αδίκηµα όταν διαπράττεται χωρίς δικαίωµα, τουλάχιστον όταν δεν πρόκειται για ήσσονος 
σηµασίας περιπτώσεις. 
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Άρθρο 6 
Παράνοµη υποκλοπή 

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η εκ προθέσεως 
υποκλοπή µε τεχνικά µέσα, µη δηµόσιων διαβιβάσεων ηλεκτρονικών δεδοµένων από, προς ή 
µέσα σε ένα σύστηµα υπολογιστή, περιλαµβανοµένων των ηλεκτροµαγνητικών εκποµπών 
από σύστηµα πληροφοριών που περιέχει αυτά τα ηλεκτρονικά δεδοµένα, τιµωρείται ως 
ποινικό αδίκηµα όταν διαπράττεται χωρίς δικαίωµα. 

Άρθρο 7 
Εργαλεία που χρησιµοποιούνται για τη διάπραξη των αδικηµάτων  

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η παραγωγή, 
πώληση, προµήθεια για χρήση, εισαγωγή, κατοχή, διανοµή ή άλλη διάθεση των ακόλουθων, 
τιµωρείται ως ποινικό αδίκηµα όταν διαπράττεται εκ προθέσεως και χωρίς δικαίωµα µε 
σκοπό την τέλεση οποιωνδήποτε από τα αδικήµατα που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 6: 

α) συσκευής, περιλαµβανοµένου προγράµµατος υπολογιστή, που έχει σχεδιαστεί ή 
προσαρµοστεί κατά κύριο λόγο µε σκοπό τη διάπραξη ενός από τα αδικήµατα που 
αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 6· 

β) συνθηµατικού κωδικού υπολογιστή, κωδικού πρόσβασης, ή παρόµοιων στοιχείων 
µέσω των οποίων µπορεί να αποκτηθεί πρόσβαση στο σύνολο ή σε µέρος 
συστήµατος πληροφοριών. 

Άρθρο 8 
Ηθική αυτουργία, υποβοήθηση, συνέργεια και απόπειρα 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι η ηθική αυτουργία, η υποβοήθηση και η συνέργεια 
σε αδίκηµα που αναφέρεται στα άρθρα 3 έως 7 τιµωρείται ως ποινικό αδίκηµα. 

2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι η απόπειρα διάπραξης των αδικηµάτων που 
αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 6 τιµωρείται ως ποινικό αδίκηµα. 

Άρθρο 9 
Κυρώσεις 

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα 
αδικήµατα που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 8 τιµωρούνται µε αποτελεσµατικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις. 

2. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα 
αδικήµατα που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7 τιµωρούνται µε µέγιστη ποινή 
φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών. 
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Άρθρο 10 
Επιβαρυντικές περιστάσεις 

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα 
αδικήµατα που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7 τιµωρούνται µε µέγιστη ποινή 
φυλάκισης τουλάχιστον πέντε ετών, όταν διαπράττονται στα πλαίσια εγκληµατικής 
οργάνωσης, όπως ορίζεται στην απόφαση-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ. 

2. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα 
αδικήµατα που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 6 τιµωρούνται µε µέγιστη ποινή 
φυλάκισης τουλάχιστον πέντε ετών, όταν διαπράττονται µε τη χρήση εργαλείου που 
έχει σχεδιαστεί για την εξαπόλυση επιθέσεων που επηρεάζουν µεγάλο αριθµό 
συστηµάτων πληροφοριών, ή επιθέσεων που προκαλούν σηµαντικές ζηµίες, όπως 
διαταραχή των υπηρεσιών συστηµάτων, οικονοµικό κόστος ή απώλεια δεοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα.  

3. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα 
αδικήµατα που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 6 τιµωρούνται µε µέγιστη ποινή 
φυλάκισης τουλάχιστον πέντε ετών, όταν διαπράττονται µε απόκρυψη της 
πραγµατικής ταυτότητας του αυτουργού και προκαλούν ζηµία στον νόµιµο 
δικαιούχο της ταυτότητας. 

Άρθρο 11 
Ευθύνη νοµικών προσώπων 

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να εξασφαλίσουν ότι τα 
νοµικά πρόσωπα δύνανται να υπέχουν ευθύνη για τα αδικήµατα που αναφέρονται 
στα άρθρα 3 έως 8, που έχουν διαπραχθεί προς όφελός τους από οιοδήποτε 
πρόσωπο, το οποίο ενεργεί είτε ατοµικά είτε ως µέλος οργάνου του νοµικού 
προσώπου, και το οποίο κατέχει ιθύνουσα θέση εντός του νοµικού προσώπου, 
βασιζόµενη σε µια από τις εξής εξουσίες: 

α) εξουσία εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου· 

β) εξουσία λήψης αποφάσεων για λογαριασµό του νοµικού προσώπου· 

γ) εξουσία άσκησης ελέγχου εντός του νοµικού προσώπου. 

2. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να εξασφαλίσουν ότι τα 
νοµικά πρόσωπα δύνανται να θεωρηθούν υπεύθυνα όταν η απουσία εποπτείας ή 
ελέγχου ενός από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 κατέστησε 
δυνατή τη διάπραξη αδικηµάτων που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 8 προς όφελος 
του εν λόγω νοµικού προσώπου από πρόσωπο που τελεί υπό την εξουσία του. 

3. Η ευθύνη των νοµικών προσώπων δυνάµει των παραγράφων 1 και 2 δεν αποκλείει 
την ποινική δίωξη κατά φυσικών προσώπων που συµµετέχουν ως αυτουργοί ή 
συνεργοί στη διάπραξη αδικηµάτων που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 8. 
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Άρθρο 12 
Κυρώσεις κατά νοµικών προσώπων 

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να εξασφαλίσουν ότι το 
νοµικό πρόσωπο το οποίο υπέχει ευθύνη δυνάµει του άρθρου 11 παράγραφος 1, 
υπόκειται σε αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις, στις οποίες 
περιλαµβάνονται χρηµατικές ποινές ή πρόστιµα και, ενδεχοµένως, άλλες κυρώσεις, 
όπως, παραδείγµατος χάρη: 

α) αποκλεισµός από δηµόσιες παροχές ή ενισχύσεις· 

β) µέτρα προσωρινής ή οριστικής απαγόρευσης της άσκησης εµπορικής 
δραστηριότητας· 

γ) θέση υπό δικαστική εποπτεία  

δ) δικαστική εκκαθάριση· 

ε) προσωρινό ή οριστικό κλείσιµο των εγκαταστάσεων που χρησιµοποιήθηκαν 
για τη διάπραξη του αδικήµατος. 

2. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να εξασφαλίσουν ότι το 
νοµικό πρόσωπο το οποίο υπέχει ευθύνη δυνάµει του άρθρου 11 παράγραφος 2, 
υπόκειται σε αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις ή µέτρα. 

Άρθρο 13 
∆ικαιοδοσία 

1. Τα κράτη µέλη θεµελιώνουν τη δικαιοδοσία τους για τα αδικήµατα που αναφέρονται 
στα άρθρα 3 έως 8 εφόσον το αδίκηµα έχει διαπραχθεί: 

α) εν όλω ή εν µέρει στο έδαφος του οικείου κράτους µέλους· ή 

β) από υπήκοό τους ή από πρόσωπο που έχει τη συνήθη διαµονή του στο έδαφος 
του οικείου κράτους µέλους· ή 

γ) προς όφελος νοµικού προσώπου που εδρεύει στο έδαφος του οικείου κράτους 
µέλους. 

2. Για να θεµελιώσουν τη δικαιοδοσία τους σύµφωνα µε την παράγραφο 1 στοιχείο α), 
τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι στη δικαιοδοσία αυτή εµπίπτουν περιπτώσεις κατά 
τις οποίες: 

α) ο δράστης διέπραξε το αδίκηµα ευρισκόµενος στο έδαφος του οικείου κράτους 
µέλους, ανεξάρτητα από το αν το αδίκηµα στρέφεται κατά συστήµατος 
πληροφοριών στο έδαφός του· ή 

β) το αδίκηµα στρέφεται κατά συστήµατος πληροφοριών στο έδαφος του οικείου 
κράτους µέλους, ανεξάρτητα από το αν ο δράστης διαπράττει το αδίκηµα 
ευρισκόµενος στο έδαφός του. 
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Άρθρο 14 
Ανταλλαγή πληροφοριών 

1. Για τους σκοπούς της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά µε τα αδικήµατα που 
αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 8, και σύµφωνα µε τους κανόνες προστασίας 
δεδοµένων, τα κράτη µέλη κάνουν χρήση του υφιστάµενου δικτύου λειτουργικών 
σηµείων επαφής που είναι διαθέσιµο σε 24ωρη βάση και τις επτά ηµέρες της 
εβδοµάδας. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν επίσης διαδικασίες που τους επιτρέπουν να 
ανταποκρίνονται το αργότερο εντός 8 ωρών στα επείγοντα αιτήµατα συνδροµής. 
Στην απάντησή τους τα κράτη µέλη θα πρέπει τουλάχιστον να διευκρινίζουν κατά 
πόσο, µε ποιο τρόπο και πότε µπορούν να ανταποκριθούν στα αιτήµατα αυτά. 

2. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή για τα σηµεία επαφής που έχουν ορίσει 
µε σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών για αδικήµατα που αναφέρονται στα άρθρα 3 
έως 8. Η Επιτροπή διαβιβάζει αυτές τις πληροφορίες στα άλλα κράτη µέλη. 

Άρθρο 15 
Παρακολούθηση και στατιστικές 

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν σύστηµα για την καταγραφή, την παραγωγή και την 
παροχή στατιστικών στοιχείων για τα αδικήµατα που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 
8.  

2. Τα στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καλύπτουν τουλάχιστον 
τον αριθµό των αδικηµάτων που προσδιορίζονται στα άρθρα 3 έως 8 τα οποία 
αναφέρονται στα κράτη µέλη και τη συνέχεια που δίνεται σε αυτές τις αναφορές, και 
δηλώνουν σε ετήσια βάση τον αριθµό των αναφερόµενων υποθέσεων που 
ερευνώνται, τον αριθµό των προσώπων κατά των οποίων ασκείται δίωξη και τον 
αριθµό των προσώπων που καταδικάζονται για τα αδικήµατα που προσδιορίζονται 
στα άρθρα 3 έως 8.  

3. Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή τα στοιχεία που συγκεντρώνουν 
σύµφωνα µε το παρόν άρθρο. Επίσης, µεριµνούν για τη δηµοσίευση τακτικής 
αναθεώρησης των στατιστικών εκθέσεών τους. 

Άρθρο 16 
Κατάργηση της απόφασης-πλαισίου 2005/222/ ∆ΕΥ του Συµβουλίου 

Με την παρούσα οδηγία καταργείται η απόφαση-πλαίσιο 2005/222/∆ΕΥ, µε την επιφύλαξη 
των υποχρεώσεων των κρατών µελών ως προς τις προθεσµίες µεταφοράς στην εθνική 
νοµοθεσία. 
Οι παραποµπές στην καταργηθείσα απόφαση-πλαίσιο θεωρούνται ως παραποµπές στην 
παρούσα οδηγία. 

Άρθρο 17 
Μεταφορά 

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία το αργότερο 
[δύο έτη από την έκδοσή της]. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν αµέσως στην Επιτροπή 
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το κείµενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας µεταξύ αυτών και 
της παρούσας οδηγίας. Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές 
περιέχουν ή συνοδεύονται από παραποµπή στην παρούσα οδηγία κατά την επίσηµη 
δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραποµπής αυτής καθορίζεται από τα κράτη µέλη. 

2. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείµενο των κυρίων διατάξεων της 
εθνικής νοµοθεσίας που θεσπίζουν στον τοµέα ο οποίος καλύπτεται από την 
παρούσα οδηγία. 

Άρθρο 18 
Υποβολή εκθέσεων 

1. Το αργότερο [ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΗΣ] και κάθε τρία έτη στο 
εξής, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έκθεση 
για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας στα κράτη µέλη µε ενδεχόµενες αναγκαίες 
προτάσεις. 

2. Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται 
για τη σύνταξη της έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Οι πληροφορίες 
περιλαµβάνουν λεπτοµερή περιγραφή των νοµοθετικών και µη νοµοθετικών µέτρων 
που έχουν ληφθεί για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας.  

Άρθρο 19 
Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα µετά τη δηµοσίευσή της στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Άρθρο 20 
Αποδέκτες 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις συνθήκες. 

Βρυξέλλες, 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 




