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PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 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) Sudarant dalį bendros Sąjungos 
strategijos, kuria siekiama kovoti su 
organizuotu nusikalstamumu, didinant 
kompiuterių tinklų atsparumą ir 
apsaugant ypatingos svarbos informacijos 
infrastruktūrą ir duomenis, 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, 
Komisijos, Eurojusto, Europolo, Sąjungos 
ir nacionalinių kompiuterinių incidentų 
tyrimo tarnybų ir Europos tinklų ir 
informacijos apsaugos agentūros 
bendradarbiavimą siekiant užtikrinti 
bendrą ir visapusišką Sąjungos požiūrį.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Informacinės sistemos yra 
pagrindinis politinės, socialinės ir 
ekonominės sąveikos Europoje elementas. 
Visuomenė vis labiau priklauso nuo šių 
sistemų. Sklandus tokių sistemų Europoje 
veikimas ir saugumas yra ypač svarbus 
siekiant vystyti vidaus rinką ir 
konkurencingą bei novatorišką 
ekonomiką. Vis dėlto informacinės 
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sistemos ne tik teikia daug naudos, bet 
taip pat dėl savo sudėtingumo ir 
pažeidžiamumo įvairių elektroninių 
nusikaltimų atveju yra susijusios su 
daugeliu pavojų mūsų saugumui. Taigi 
informacinių sistemų saugumas –
nuolatinė problema, kuri 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) Atakas prieš informacines sistemas gali
vykdyti įvairūs veikėjai, pvz., teroristai,
organizuoto nusikalstamumo grupės, šalys 
ar pavieniai asmenys. Jie kelia vis didesnę 
grėsmę informacinių sistemų veikimui
Sąjungoje ir visame pasaulyje, 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. Ši grėsmė 
dar labiau didėja dėl tarptautinio kai 
kurių nusikalstamų veikų pobūdžio, 
palyginti mažos rizikos ir sąnaudų 
pažeidėjams ir didžiulės naudos, kurią jie 
gali gauti, bei žalos, kurią gali sukelti 
atakos. Todėl kyla grėsmė, kad nebus 
sukurta saugesnė informacinė visuomenė ir 
laisvės, demokratijos, saugumo bei 
teisingumo erdvė, bus trukdoma kurti 
Europos skaitmeninę vidaus rinką, taigi 
reikia imtis bendrų Europos Sąjungos, taip 
pat tarptautinio lygmens veiksmų, pvz., 
vykdomų įgyvendinant 2001 m. Europos 
Tarybos konvenciją dėl elektroninių 
nusikaltimų.

Pakeitimas 4



AD\883144LT.doc 5/18 PE472.192v02-00

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Dėl naujausių kibernetinių atakų, 
įvykdytų prieš europinius tinklus arba 
informacines sistemas, buvo padaryta 
didelė žala Sąjungai ekonominiu ir 
saugumo požiūriais.

Pagrindimas

Turima mintyje 2011 m. kovo mėn. kibernetinės atakos prieš Europos institucijas, taip pat 
daug įsilaužimų į Europos prekybos taršos leidimais sistemą, kurių metu pavogta taršos
leidimų už milijonus eurų.

Pakeitimas 5

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, įskaitant paslaugų 
teikimą trikdančias (angl. denial-of-
service) atakas, kurios yra ypatingai 
svarbios tarptautinėms organizacijoms, 
šalims, Sąjungai arba konkrečioms viešojo 
ar privačiojo sektoriaus funkcijoms. Tokios 
atakos gali padaryti didžiulę ekonominę 
žalą todėl, kad gali nutraukti 
informacinių sistemų veiklą ir 
komunikaciją, ir todėl, kad gali būti 
prarasta ar pakeista komerciniu požiūriu 
svarbi konfidenciali informacija ar kiti 
duomenys. Novatoriškoms MVĮ, kurių 
veikla susijusi su tinkamu informacinių 
sistemų funkcionavimu ir prieinamumu ir 
kurios galbūt turi mažiau išteklių 
informacijos saugumui užtikrinti, kyla itin 
didelė rizika nukentėti. Be šios tendencijos 
taip pat pastebėta, kad sparčiai vystomos 
informacinės technologijos, taigi 
kuriamos vis modernesnės priemonės, 
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kurias nusikaltėliai gali naudoti rengti 
įvairaus pobūdžio kibernetinėms atakoms,
iš kurių kai kurios gali sukelti didelę 
ekonominę ir socialinę žalą.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Šioje srityje bendros, ypač informacinių 
sistemų ir kompiuterinių duomenų, sąvokų 
apibrėžtys yra svarbios, kad valstybėse 
narėse būtų užtikrintas nuoseklus požiūris 
taikant šią direktyvą.

(4) Šioje srityje bendros, ypač informacinių 
sistemų, kompiuterinių duomenų ir su 
informacinėmis sistemomis ir 
kompiuteriniais duomenimis susijusių 
nusikalstamų veikų, sąvokų apibrėžtys yra 
būtinos siekiant, kad valstybėse narėse 
būtų užtikrintas nuoseklus ir bendras 
požiūris taikant šią direktyvą.

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, papildydamos 
valstybių narių, Sąjungos ir privataus 
sektoriaus priemones, kuriomis siekiama 
didinti informacinių sistemų saugumą ir 
vientisumą ir išvengti atakų bei sumažinti 
jų poveikį, turėtų nustatyti sankcijas už 
atakas prieš informacines sistemas, kurios 
turėtų būti patvirtintos kaip dalis platesnio 
masto nacionalinių strategijų, skirtų 
atgrasinti nuo tokių atakų ir su jomis 
kovoti. Nustatytos sankcijos turėtų būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.
Valstybių narių taikomų sankcijų ir 
bausmių suvienodinimas yra būtinas 
atsižvelgiant į tai, kad grėsmės dažnai yra 
tarptautinio pobūdžio, ir suvienodinant 
siekiama sumažinti valstybių narių 
veiksmų, kurių jos imasi dėl Sąjungoje 
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padarytų nusikalstamų veikų, skirtumus.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Valstybės narės, Sąjungos ir 
privatusis sektorius, bendradarbiaudami 
su Europos tinklų ir informacijos 
apsaugos agentūra, turėtų imtis 
priemonių, kuriomis siekiama didinti 
informacinių sistemų saugumą ir 
neliečiamumą, užkirsti kelią atakoms ir 
kuo labiau sumažinti jų poveikį.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) 2008 m. lapkričio 27–28 d. Tarybos 
išvadose nurodyta, kad valstybės narės ir 
Komisija, atsižvelgdamos į 2001 m. 
Europos Tarybos konvencijos dėl 
elektroninių nusikaltimų turinį, turėtų 
parengti naują strategiją. Ši konvencija yra 
orientacinis kovos su elektroniniais 
nusikaltimais, įskaitant atakas prie 
informacines sistemas, teisinis pagrindas. 
Ši direktyva grindžiama šia konvencija.

(8) 2008 m. lapkričio 27–28 d. Tarybos 
išvadose nurodyta, kad valstybės narės ir 
Komisija, atsižvelgdamos į 2001 m. 
Europos Tarybos konvencijos dėl 
elektroninių nusikaltimų turinį, turėtų 
parengti naują strategiją. Taryba ir 
Komisija turėtų skatinti tas valstybes 
nares, kurios dar neratifikavo 
konvencijos, kuo greičiau tai padaryti. Ši 
konvencija yra orientacinis kovos su 
elektroniniais nusikaltimais, įskaitant 
atakas prie informacines sistemas, teisinis 
pagrindas. Šioje direktyvoje atsižvelgiama 
į atitinkamas minėtos konvencijos 
nuostatas.
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Šia direktyva nesiekiama nustatyti 
baudžiamosios atsakomybės tais atvejais, 
kai nusikalstama veika padaroma netyčia, 
pavyzdžiui, siekiant atlikti leistiną 
informacinių sistemų tikrinimą arba 
siekiant jas apsaugoti. 

(10) Ši direktyva neapima veiksmų, kurių 
imamasi siekiant užtikrinti informacinių 
sistemų saugumą, kaip antai informacinės 
sistemos gebėjimas atlaikyti 
nusikalstamas atakas, kaip apibrėžta šioje 
direktyvoje, arba priemonių, kurios 
naudojamos ar skirtos naudoti minėtiems 
veiksmams pašalinti iš jų. Ja taip pat
nesiekiama nustatyti baudžiamosios 
atsakomybės tais atvejais, kai nustatoma 
atitiktis šioje direktyvoje išvardytiems 
objektyviems nusikaltimų kriterijams, 
tačiau veiksmas buvo padarytas netyčia, 
pavyzdžiui, siekiant atlikti leistiną 
informacinių sistemų tikrinimą arba 
siekiant jas apsaugoti. 

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad kartais nėra aišku, ar prieiga piktavališka, ar ne (pvz., automatiniai 
atnaujinimai ir kt.), pakeitimu siekiama aiškiai nurodyti, kad direktyva visiškai neapima, pvz., 
priešvirusinės programinės įrangos veikimo ar virusų pašalinimo priemonių, ar virusu 
užkrėstų priemonių laikymo karantine. 

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Šia direktyva didinama tinklų, 
pavyzdžiui didžiojo aštuoneto arba 
Europos Tarybos sukurtų ištisą parą be 
poilsio dienų veikiančių informacinių 
punktų, skirtų keistis informacija siekiant 
nedelsiant suteikti pagalbą tiriant su 
informacinėmis sistemomis ir duomenimis 
susijusias nusikalstamas veikas arba 
nagrinėjant tokias bylas, arba renkant 

(11) Šia direktyva didinama tinklų, 
pavyzdžiui didžiojo aštuoneto arba 
Europos Tarybos sukurtų ištisą parą be 
poilsio dienų veikiančių informacinių 
punktų, skirtų keistis informacija siekiant 
nedelsiant suteikti pagalbą tiriant su 
informacinėmis sistemomis ir duomenimis 
susijusias nusikalstamas veikas arba 
nagrinėjant tokias bylas, arba renkant 
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nusikalstamos veikos įrodymus 
elektroniniu formatu, tinklo svarba. 
Atsižvelgiant į tai, kad didelio masto 
atakos gali būti įvykdytos labai greitai, 
valstybės narės turėtų būti pajėgios 
nedelsiant reaguoti į šio informacinių 
punktų tinklo skubius prašymus. Teikiant 
pagalbą turėtų būti sudaromos geresnės 
sąlygos taikyti tokias priemones arba 
tiesiogiai jų imtis: techninių konsultacijų
teikimas, duomenų išsaugojimas, įrodymų 
rinkimas, teisinės informacijos teikimas ir 
įtariamųjų buvimo vietos nustatymas.

nusikalstamos veikos arba ketinimo 
vykdyti nusikalstamą veiką įrodymus, 
tinklo svarba. Atsižvelgiant į tai, kad 
didelio masto atakos gali būti įvykdytos 
labai greitai, valstybės narės, Sąjunga ir 
Europos tinklų ir informacijos apsaugos 
agentūra turėtų būti pajėgios nedelsiant ir 
veiksmingai reaguoti į šio informacinių 
punktų tinklo skubius prašymus. Teikiant 
pagalbą turėtų būti sudaromos geresnės 
sąlygos taikyti tokias priemones arba 
tiesiogiai jų imtis: techninės pagalbos, 
įskaitant konsultacijas, susijusias su 
informacinių sistemų funkcionalumo 
atkūrimu, teikimas, duomenų išsaugojimas 
laikantis asmens duomenų apsaugos 
principų, įrodymų rinkimas, teisinės 
informacijos teikimas, informacijos, kuriai 
kilo pavojus, ir (arba) išgautos 
informacijos nustatymas ir įtariamųjų 
buvimo vietos ir tapatybės nustatymas.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Siekiant užkirsti kelią atakoms prieš 
informacines sistemas ir su jomis kovoti 
itin svarbus yra valdžios institucijų 
bendradarbiavimas su privačiuoju 
sektoriumi ir pilietine visuomene. Reikėtų 
sukurti nuolatinį dialogą su šiais 
partneriais turint mintyje tai, kad jie 
plačiai naudojasi informacinėmis 
sistemomis, ir užtikrinti atsakomybės 
pasidalijimą, būtiną siekiant stabilaus ir 
tinkamo šių sistemų veikimo. Kuriant 
informacinių technologijų saugumo 
kultūrą svarbu didinti visų 
suinteresuotųjų šalių informuotumą 
informacinių sistemų naudojimo srityje.
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Pakeitimas 13

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 
Europolas ir Europos tinklų ir informacijos 
apsaugos agentūra, geriau vertinti 
elektroninių nusikaltimų mastą ir tinklo bei 
informacijos saugumo padėtį Europoje.

(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, remiant Komisijai 
ir Europos tinklų ir informacijos 
apsaugos agentūrai, turi gerinti keitimąsi 
informacija apie atakas prieš 
informacines sistemas. Be to, tokie 
duomenys padės tokioms specializuotoms 
įstaigoms ir agentūroms, kaip valstybių 
narių kompiuterinių incidentų tyrimų 
tarnybos, tokioms agentūroms, kaip 
Europolas ir Europos tinklų ir informacijos 
apsaugos agentūra, geriau vertinti 
elektroninių nusikaltimų mastą ir tinklo bei 
informacijos saugumo padėtį Sąjungoje ir 
teikti paramą valstybėms narėms 
sprendžiant informacijos saugumo 
problemas. Geresnės žinios apie 
dabartines ir būsimas grėsmes padės 
priimti tinkamesnius sprendimus, kaip 
atgrasinti nuo atakų prieš informacines 
sistemas, kaip su jomis kovoti ar 
sumažinti jų sukeliamą žalą.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Nors ši direktyva privalo atitikti 
griežčiausius teisinio tikrumo ir 
numatomumo baudžiamosios teisės srityje 
reikalavimus, taip pat reikia, atsižvelgiant 
į šios direktyvos dėl duomenų rinkimo 
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nuostatas, į keitimąsi informacija ir 
Komisijos pareigą reguliariai pranešti, 
kaip ji taikoma, ir teikti visus būtinus 
pasiūlymus, numatyti lanksčią sistemą, 
kuri suteiktų galimybę taikytis prie 
būsimos raidos, dėl kurios gali tekti 
išplėsti šios direktyvos taikymo sritį. 
Minėtoji būsimoji raida apima bet kokią 
technologijų pažangą, kuri suteiktų 
galimybę, pvz., atakų prieš informacines 
sistemas srityje taikyti efektyvesnius 
reikalavimus ar reikalavimus, 
padedančius išvengti tokių atakų ar jas 
susilpninti. 

Pagrindimas

Nors pritariama tam, kad būtų taikomos baudos, visapusiškoje Sąjungos kovos su 
elektroniniais nusikaltimais metodikoje turėtų būti ne tik skiriama dėmesio veiksmingai 
teisėsaugai, bet taip pat turėtų būti siekiama gerinti šios baudžiamosios veiklos prevencijos 
strategiją ir priemones. 

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12b) Europos tinklų ir informacijos 
apsaugos agentūra turėtų atlikti strateginį 
vaidmenį koordinuojant valstybių narių ir 
Sąjungos institucijų pastangas.
Agentūrai, pvz., gali būti pavesta 
prižiūrėti jų keitimąsi informacija, taigi ji 
atliktų bendro informacinio punkto ir 
Sąjungos kibernetinio saugumo srities 
problemų registratoriaus funkcijas. Be to, 
jai gali būti pavesta centralizuotai kaupti 
statistinius duomenims apie šioje 
direktyvoje nurodytas nusikalstamas 
veikas Sąjungos lygmeniu ir juos naudoti 
kaip ataskaitų apie informacinių sistemų 
ir kompiuterinių duomenų saugumo 
padėtį Sąjungoje rengimo pagrindą.
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(13) Didelės spragos valstybių narių 
įstatymuose ir dideli įstatymų skirtumai 
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 
Sąjungos mastu toliau derinant 
nacionalinės baudžiamosios teisės aktus 
šioje srityje. Taip pat Sąjunga turėtų 
aktyviau bendradarbiauti tarptautiniu 
mastu tinklų ir informacinių sistemų 
saugumo srityje dalyvaujant visiems 
atitinkamiems tarptautiniams veikėjams.
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 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva apibrėžiamos nusikalstamos 
veikos atakų prieš informacines sistemas 
srityje ir nustatomos minimalios sankcijų 
už tokias veikas taisyklės. Ja taip pat 
siekiama nustatyti bendras tokių atakų 
prevencijos nuostatas ir gerinti su tokiomis 
atakomis susijusį bendradarbiavimą 

Šia direktyva apibrėžiamos nusikalstamos 
veikos atakų prieš informacines sistemas 
srityje ir nustatomos suderintos minimalios 
sankcijų už tokias veikas taisyklės. Ja taip 
pat siekiama nustatyti bendras tokių atakų 
prevencijos ir kovos su jomis nuostatas ir 
gerinti šios srities bendradarbiavimą, ypač 
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baudžiamosios teisenos srityje. susijusį su baudžiamąja teisena.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) „neturint tam teisės“ – prieiga ar 
įsikišimas, kuriam nesuteikė leidimo 
sistemos ar jos dalies savininkas, kitas 
teisės turėtojas, arba kuris neleidžiamas 
pagal nacionalinės teisės aktus.

d) „neturint tam teisės“ – prieiga ar 
įsikišimas, kuriam nesuteikė leidimo 
sistemos ar jos dalies savininkas, kitas 
teisės turėtojas, arba kuris neleidžiamas 
pagal nacionalinę arba Sąjungos teisę.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kompiuterio slaptažodžio, prieigos kodo 
arba panašių duomenų, kuriuos naudojant 
galima prisijungti prie visos informacines 
sistemos arba jos dalies.

b) kompiuterio slaptažodžio, prieigos kodo, 
skaitmeninio ar materialinio 
autentiškumo tikrinimo įrašo arba panašių 
duomenų, kuriuos naudojant galima 
prisijungti prie visos informacines sistemos 
arba jos dalies.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės užtikrina, kad 
neteisėtas identifikavimo duomenų 
perdavimas kitiems asmenims siekiant 
vykdyti 3–7 straipsniuose nurodytą veiklą 
būtų laikomas nusikalstama veika.

Pakeitimas 21
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Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Valstybės narės užtikrina, kad tuo 
atveju, kai 3–7 straipsniuose nurodytą 
veiką vykdė asmuo, kuris eidamas 
tarnybines pareigas turėjo prieigą prie 
informacinėms sistemoms būdingų 
saugumo sistemų, į tai būtų atsižvelgiama 
kaip į sunkinančią aplinkybę ir būtų 
laikoma nusikalstama veika.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už 3–6 straipsniuose 
nurodytas nusikalstamas veikas būtų 
skiriamos maksimalios ne trumpesnės kaip 
penkerių metų laisvės atėmimo bausmės, 
kai nusikalstama veika yra padaryta 
naudojant priemonę, skirtą atakoms, dėl 
kurių nukenčia daug informacinių sistemų, 
arba atakoms, dėl kurių patiriama didelė 
žala, pvz., dėl sutrikusių sistemos paslaugų, 
finansinių išlaidų arba prarastų asmens 
duomenų, rengti.

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už 3–6 straipsniuose 
nurodytas nusikalstamas veikas būtų 
skiriamos maksimalios ne trumpesnės kaip 
penkerių metų laisvės atėmimo bausmės, 
kai nusikalstama veika yra padaryta 
naudojant priemonę, skirtą atakoms, dėl 
kurių nukenčia daug informacinių sistemų, 
arba atakoms, dėl kurių patiriama didelė 
žala, pvz., dėl sutrikusių sistemos paslaugų, 
finansinių išlaidų arba prarastų asmens 
duomenų arba neskelbtinos informacijos, 
rengti.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nusikalstama veika padaryta juridinio 
asmens, kurio pagrindinė buveinė yra 
atitinkamos valstybės narės teritorijoje, 

c) nusikalstama veika padaryta juridinio 
asmens, įregistruoto atitinkamos valstybės 
narės teritorijoje, naudai.
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naudai.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos keistis informacija apie 3–8 
straipsniuose nurodytas nusikalstamas 
veikas ir laikydamosi duomenų apsaugos 
taisyklių valstybės narės naudojasi esamu
informacinių punktų, veikiančių ištisą parą 
be poilsio dienų, tinklu. Valstybės narės 
taip pat užtikrina, kad būtų įtvirtintos 
procedūros, kad į skubius prašymus būtų 
reaguojama ne ilgiau kaip per aštuonias 
valandas. Reaguojant į prašymus 
nurodoma, ar prašymas bus patenkintas, 
kokia forma ir kada bus pateiktas 
atsakymas į prašymą.

1. Siekdamos keistis informacija apie 3–8 
straipsniuose nurodytas nusikalstamas 
veikas ir laikydamosi duomenų apsaugos 
taisyklių valstybės narės užtikrina, kad 
būtų įsteigtas veikiantis nacionalinis 
informacinis punktas, ir naudojasi 
informacinių punktų, veikiančių ištisą parą 
be poilsio dienų, tinklu, be to, tokią 
informaciją persiunčia Komisijai, 
Europos tinklų ir informacijos apsaugos 
agentūrai. Valstybės narės taip pat 
užtikrina, kad būtų įtvirtintos procedūros, 
kad į skubius prašymus būtų reaguojama 
ne ilgiau kaip per aštuonias valandas. 
Reagavimas į prašymus turi būti 
veiksmingas ir, prireikus, apimti sąlygų 
toliau nurodytoms priemonėms 
įgyvendinti sudarymą arba tiesioginį jų 
įgyvendinimą: techninių konsultacijų, 
įskaitant konsultacijas, susijusias su 
informacinių sistemų funkcionalumo 
atkūrimu, teikimas, duomenų 
išsaugojimas laikantis asmens duomenų 
apsaugos principų, įrodymų rinkimas, 
teisinės informacijos teikimas ir 
įtariamųjų buvimo vietos ir tapatybės 
nustatymas. Informaciniai punktai 
nurodo, kokia forma bus pateiktas 
atsakymas į prašymą, ir atsakymo terminą.
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Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės informuoja Komisiją 
apie paskirtus informacinius punktus, per 
kuriuos keičiamasi informacija apie 3–
8 straipsniuose nurodytas nusikalstamas 
veikas. Komisija šią informaciją perduoda 
kitoms valstybėms narėms.

2. Valstybės narės informuoja Komisiją, 
Eurojustą ir Europos tinklų ir 
informacijos apsaugos agentūrą apie 
paskirtus informacinius punktus, per 
kuriuos keičiamasi informacija apie 3–
8 straipsniuose nurodytas nusikalstamas 
veikas. Komisija šią informaciją perduoda 
kitoms valstybėms narėms.

Pakeitimas 26

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, Europolui ir Europos tinklų ir 
informacijos apsaugos agentūrai ir
pasirūpina, kad periodiškai būtų skelbiama 
bendra šių statistikos ataskaitų apžvalga.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki [KETVERI METAI NUO 
PRIĖMIMO] ir paskui kas trejus metus 
Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikia šios direktyvos taikymo valstybėse 
narėse ataskaitą, įskaitant visus būtinus 
pasiūlymus.

1. Iki [KETVERI METAI NUO 
PRIĖMIMO] ir paskui kas trejus metus 
Komisija, pasikonsultavusi su visomis 
susijusiomis suinteresuotomis šalimis, 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
šios direktyvos taikymo valstybėse narėse 
ataskaitą, įskaitant visus būtinus 
pasiūlymus. Kiekvienoje ataskaitoje, 
tinkamai atsižvelgiant į visus būtinus 
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pasiūlymus, nustatomi techniniai 
sprendimai, kurie suteikia galimybę atakų 
prieš informacines sistemas srityje 
Sąjungoje veiksmingiau įgyvendinti 
reikalavimus, taip pat ir techninius 
sprendimus, kurie padėtų išvengti ar 
susilpninti tokias atakas.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės pateikia Komisijai visą 
informaciją, reikalingą šio straipsnio 1 
dalyje nurodytai ataskaitai parengti. Be kita 
ko, pateikiamas išsamus šiai direktyvai 
įgyvendinti priimtų teisėkūros ir ne 
teisėkūros priemonių aprašas.

2. Valstybės narės ir Europos tinklų ir 
informacijos apsaugos agentūra pateikia 
Komisijai visą informaciją, reikalingą šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytai ataskaitai 
parengti. Be kita ko, pateikiamas išsamus 
šiai direktyvai įgyvendinti priimtų 
teisėkūros ir ne teisėkūros priemonių 
aprašas.
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