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EMENDI

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-
Ġustizzja u l-Intern, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-għan ta' din id-Direttiva huwa li jsir 
tqarrib tar-regoli tal-liġi kriminali fl-Istati 
Membri fil-qasam tal-attakki kontra s-
sistemi tal-informazzjoni, u li tittejjeb il-
kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
ġudizzjarji u l-awtoritajiet l-oħra 
kompetenti, inklużi l-pulizija u servizzi 
speċjalizzati oħrajn ta' infurzar tal-liġi tal-
Istati Membri;

(1) Filwaqt li jifforma parti mill-
istrateġija ġenerali tal-Unjoni, immirata 
lejn il-ġlieda kontra l-kriminalità, it-tisħiħ 
tar-reżistenza tan-netwerks tal-
kompjuters, il-ħarsien tal-infrastruttura 
tal-informazzjoni kritika u l-protezzjoni 
tad-dejta, l-għan ta’ din id-Direttiva huwa 
li jsir tqarrib tar-regoli tal-liġi kriminali fl-
Istati Membri fil-qasam tal-attakki kontra 
s-sistemi tal-informazzjoni, u li tittejjeb il-
kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
ġudizzjarji u l-awtoritajiet l-oħra 
kompetenti, inklużi l-pulizija u servizzi 
speċjalizzati oħrajn ta’ infurzar tal-liġi tal-
Istati Membri, il-Kummissjoni, il-
Eurojust, il-Europol, l-iskwadri ta' 
rispons f'emerġenza relatata mal-
kompjuters kemm nazzjonali kif ukoll tal-
Unjoni u l-Aġenzija Ewropea dwar is-
Sigurtà tan-Networks u l-Informazzjoni, 
biex tingħata possibilità għal approċċ 
komuni u komprensiv.

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 1 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Is-sistemi tal-informazzjoni huma 
element ewlieni tal-interazzjoni politika, 
soċjali u ekonomika fl-Ewropa. Id-
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dipendenza tas-soċjetà fuq dawn is-sistemi 
hija kbira u qiegħda dejjem tiżdied. It-
tħaddim tajjeb u s-sigurtà ta' dawn is-
sistemi fl-Ewropa huma kruċjali għall-
iżvilupp tas-suq intern u ta' ekonomija 
kompetittiva u innovattiva. Madankollu, 
waqt li jipprovdu benefiċċji kbar, is-
sistemi tal-informazzjoni jġorru magħhom 
ukoll għadd ta' riskji għas-sigurtà tagħna 
minħabba l-kumplessità u l-vulnerabilità 
tagħhom għal diversi tipi ta' kriminalità 
informatika. Għaldaqstant, is-sigurtà tas-
sistemi tal-informazzjoni hija kwistjoni ta' 
tħassib kostanti li tirrikjedi rispons effettiv 
mill-Istati Membri u mill-Unjoni.

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-attakki kontra s-sistemi tal-
informazzjoni, partikolarment dawk li 
jirriżultaw mit-theddida tal-kriminalità 
organizzata, jirrappreżentaw minaċċa li qed 
tikber, u qed jiżdied it-tħassib dwar il-
potenzjal ta' attakki terroristiċi jew li huma 
mmotivati mill-politika kontra s-sistemi 
tal-informazzjoni li jagħmlu parti mill-
infrastruttura kritika tal-Istati Membri u tal-
Unjoni. Dan jikkostitwixxi theddida għall-
kisba ta' soċjetà tal-informazzjoni aktar 
sikura u ta' qasam tal-libertà, is-sigurtà u l-
ġustizzja, u għalhekk jinħtieġ rispons fil-
livell tal-Unjoni Ewropea.

(2) L-attakki kontra s-sistemi tal-
informazzjoni jistgħu jiġu minn varjetà ta’ 
atturi bħal terroristi, gruppi tal-kriminalità 
organizzata, pajjiżi jew individwi iżolati.
Huma jirrappreżentaw minaċċa li qed 
tikber għall-funzjonament ta’ sistemi ta’ 
informazzjoni fl-Unjoni u globalment, u 
qed jiżdied it-tħassib dwar il-potenzjal ta' 
attakki terroristiċi jew li huma mmotivati 
mill-politika kontra s-sistemi tal-
informazzjoni li jagħmlu parti mill-
infrastruttura kritika tal-Istati Membri u tal-
Unjoni. In-natura transkonfinali ta' ċerti 
reati u r-riskju u l-konsegwenzi 
relattivament minimi għall-kriminali, 
flimkien mal-benefiċċji kbar li jistgħu 
jgawdu u l-ħsara li tista' tiġi kkawżata bl-
attakki, iżidu ħafna l-livell ta' din it-
theddida. Dan jikkostitwixxi theddida 
għall-kisba ta' soċjetà tal-informazzjoni 
aktar sikura u ta' qasam tal-libertà, id-
demokrazija, is-sigurtà u l-ġustizzja, 
jipperikola l-ħolqien ta’ suq intern diġitali 
Ewropew u għalhekk jinħtieġ rispons fil-
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livell tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll fil-
livell internazzjonali, pereżempju permezz 
tal-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa 
dwar iċ-Ċiberkriminalità tal-2001. 

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 2 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) L-attakki ċibernetiċi reċenti mwettqa 
kontra netwerks u sistemi tal-
informazzjoni Ewropej ikkawżaw ħsara 
sostanzjali f'termini ekonomiċi u ta' 
sigurtà fl-Unjoni.

Ġustifikazzjoni

B'kunsiderazzjoni tal-attakki ċibernetiċi ta' Marzu 2011 fuq l-istituzzjonijiet Ewropej, kif ukoll 
il-każijiet numerużi ta’ infrazzjoni fis-Sistemi Ewropej tal-Iskambju tal-Kwoti ta' 
Emissjonijiet, li kollha rriżultaw f'miljuni ta' euro ta' telf f’emissjonijiet;

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Hemm evidenza ta' tendenza għal 
attakki fuq skala kbira li qed isiru aktar 
perikolużi u rikorrenti, kontra s-sistemi tal-
informazzjoni li huma kritiċi għall-istati 
jew għall-funzjonijiet partikolari fis-settur 
pubbliku jew privat. Din it-tendenza hija 
akkumpanjata mill-iżvilupp ta' għodod 
dejjem aktar sofistikati li jistgħu jintużaw 
minn kriminali sabiex jiġu mnedija 
ċiberattakki ta' tipi varji.

(3) Hemm evidenza ta' tendenza għal 
attakki fuq skala kbira li qed isiru aktar 
perikolużi u rikorrenti, inklużi l-attakki 
mqassma ta' "ċaħda ta' servizz" 
(distributed denial-of-service attacks), 
kontra s-sistemi tal-informazzjoni li huma 
kritiċi għall-organizzazzjonijiet 
internazzjonali, għall-istati, għall-Unjoni
jew għall-funzjonijiet partikolari fis-settur 
pubbliku jew privat. Attakki bħal dawn 
jistgħu jikkawżaw ħsara ekonomika 
sostanzjali kemm permezz ta’ 
interruzzjoni ta’ sistemi tal-informazzjoni 
u tal-komunikazzjoni nnifishom u 
permezz ta’ telf jew alterazzjoni ta’ 
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informazzjoni kunfidenzjali importanti 
għall-kummerċ jew dejta oħra. SMEs 
innovattivi, li jiddependu mill-
funzjonament tajjeb u d-disponibilità ta’ 
sistemi tal-informazzjoni, filwaqt li 
potenzjalment kapaċi jiddedikaw inqas 
riżorsi għas-sigurtà tal-informazzjoni, 
jirriskjaw li jiġu partikolarment effettwati. 
Din it-tendenza hija akkumpanjata mill-
iżvilupp rapidu tat-teknoloġija tal-
informatika u għalhekk ta' għodod dejjem 
aktar sofistikati li jistgħu jintużaw minn 
kriminali sabiex jiġu mnedija ċiberattakki 
ta' tipi varji, li wħud minnhom għandhom 
potenzjal sinifikattiv li jikkawżaw ħsara 
ekonomika u soċjali.

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Id-definizzjonijiet komuni f'dan il-
qasam, partikolarment tas-sistemi tal-
informazzjoni u tad-dejta tal-kompjuter,
huma importanti sabiex jiġi żgurat approċċ 
konsistenti fl-Istati Membri għall-
applikazzjoni ta' din id-Direttiva.

(4) Id-definizzjonijiet komuni f'dan il-
qasam, partikolarment tas-sistemi tal-
informazzjoni, tad-dejta tal-kompjuter u 
tar-reati kriminali li jikkonċernaw is-
sistemi tal-informazzjoni u d-dejta tal-
kompjuter huma essenzjali sabiex jiġi 
żgurat approċċ konsistenti u uniformi fl-
Istati Membri għall-applikazzjoni ta' din id-
Direttiva.

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu pieni fir-rigward tal-attakki 
kontra s-sistemi tal-informazzjoni. Il-pieni 
previsti għandhom ikunu effettivi, 

(6) Flimkien ma’ miżuri mill-Istati 
Membri, mill-Unjoni u mis-settur privat, 
immirati sabiex iżidu s-sigurtà u l-
integrità tas-sistemi ta’ informazzjoni u 
sabiex jipprevjenu attakki u 
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proporzjonati u dissważivi. jimminimizzaw l-impatt tagħhom, l-Istati 
Membri għandhom jistabbilixxu kemm 
miżuri effettivi għall-prevenzjoni ta’ 
attakki bħal dawn u pieni armonizzati fir-
rigward tal-attakki kontra s-sistemi tal-
informazzjoni, li għandhom jiġu adottati
fil-qafas ta’ strateġiji nazzjonali usa’ biex 
jiġu skuraġġuti u kkumbattuti attakki 
bħal dawn. Il-pieni previsti għandhom 
ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.
Il-konverġenza tas-sanzjonijiet u tal-pieni 
applikati mill-Istati Membri hija meħtieġa 
minħabba n-natura sikwit transkonfinali 
tat-theddid u hija maħsuba biex tnaqqas 
id-differenzi bejn l-Istati Membri meta 
jiġu indirizzati r-reati mwettqa fl-Unjoni.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Premessa 6 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) L-Istati Membri, l-Unjoni u s-settur 
privat, b'kooperazzjoni mal-Aġenzija 
Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Networks u 
l-Informazzjoni, għandhom jieħdu passi 
biex iżidu s-sigurtà u l-integrità tas-
sistemi tal-informazzjoni, biex jipprevjenu 
attakki u jimminimizzaw l-impatt tal-
attakki.

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill tas-27 u t-
28 ta' Novembru 2008 indikaw li għandha 
tiġi żviluppata strateġija ġdida flimkien 
mal-Istati Membri u l-Kummissjoni, waqt 
li jiġi kkunsidrat il-kontenut tal-
Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar 

(8) Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill tas-27 u t-
28 ta' Novembru 2008 indikaw li għandha 
tiġi żviluppata strateġija ġdida flimkien 
mal-Istati Membri u l-Kummissjoni, waqt 
li jiġi kkunsidrat il-kontenut tal-
Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar 
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iċ-Ċiberkriminalità tal-2001. Dik il-
Konvenzjoni hija l-qafas legali ta' referenza 
għall-ġlieda kontra ċ-ċiberkriminalità, 
inklużi l-attakki kontra s-sistemi tal-
informazzjoni. Din id-Direttiva hija msejsa
fuq dik il-Konvenzjoni.

iċ-Ċiberkriminalità tal-2001. Il-Kunsill u l-
Kummissjoni għandhom jinkuraġġixxu 
lill-Istati Membri li għadhom ma 
rratifikawx il-Konvenzjoni biex jagħmlu 
dan mill-aktar fis. Dik il-Konvenzjoni hija 
l-qafas legali ta' referenza għall-ġlieda 
kontra ċ-ċiberkriminalità, inklużi l-attakki 
kontra s-sistemi tal-informazzjoni. Din id-
Direttiva tikkunsidra d-dispożizzjonijiet 
relevanti ta’ dik il-Konvenzjoni.

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Din id-Direttiva m'għandhiex l-
intenzjoni li timponi responsabbiltà 
kriminali fejn ir-reati jkunu twettqu
mingħajr intenzjoni kriminali, bħal 
pereżempju għall-ittestjar awtorizzat jew 
il-protezzjoni tas-sistemi tal-informazzjoni. 

(10) Din id-Direttiva ma tkoprix azzjoni 
meħuda biex tiżgura s-sigurtà tas-sistemi 
tal-informazzjoni, bħall-kapaċità ta’ 
sistema tal-informazzjoni li tirreżisti atti 
kriminali kif definiti f’din id-Direttiva, 
jew li telimina għodod użati jew maħsuba 
li jiġu użati għal tali azzjonijiet. Lanqas 
ma għandha l-intenzjoni li timponi 
responsabbiltà kriminali fejn il-kriterji 
oġġettivi tar-reati elenkati f’din id-
Direttiva jiġu sodisfatti iżda l-azzjoni hija 
mwettqa mingħajr intenzjoni kriminali, 
bħal pereżempju għall-ittestjar awtorizzat 
jew il-protezzjoni tas-sistemi tal-
informazzjoni. 

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-fatt li kultant il-limiti bejn aċċess malizzjuż u mhux malizzjuż ikun imċajpar 
(aġġornamenti awtomatiċi), l-emenda għandha l-iskop li tagħmilha ċara li, p.e. l-operazzjoni 
ta' softwer kontra l-virus jew għodod li jneħħu l-virus, jew l-iżolar ta’ tagħmir infettat, huma 
kompletament barra l-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva. 

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Premessa 11
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Din id-Direttiva ssaħħaħ l-importanza 
tan-netwerks, bħan-netwerk tal-punti ta' 
kuntatt tal-G8 jew tal-Kunsill tal-Ewropa 
disponibbli fuq bażi ta' 24 siegħa kuljum, 
sebat ijiem fil-ġimgħa għall-iskambju ta' 
informazzjoni sabiex jiġi żgurat l-għoti ta' 
għajnuna immedjata għall-iskop tal-
investigazzjonijiet jew tal-proċedimenti li 
jikkonċernaw ir-reati kriminali relatati 
mas-sistemi tal-informazzjoni u d-dejta, 
jew għall-ġabra tal-evidenza ta' reat 
kriminali f'forma elettronika. Minħabba l-
veloċità li biha jistgħu jitwettqu l-attakki 
fuq skala kbira, l-Istati Membri għandhom 
ikunu kapaċi jirreaġixxu minnufih għat-
talbiet urġenti minn din in-netwerk ta' punti 
ta' kuntatt. Tali għajnuna għandha tinkludi 
l-iffaċilitar, jew it-twettiq b'mod dirett, ta' 
miżuri bħal pereżempju: l-għoti ta' pariri 
tekniċi, il-preservazzjoni tad-dejta, il-ġbir 
tal-evidenza, l-għoti ta' informazzjoni 
legali, u l-lokalizzazzjoni tas-suspettati.

(11) Din id-Direttiva ssaħħaħ l-importanza 
tan-netwerks, bħan-netwerk tal-punti ta' 
kuntatt tal-G8 jew tal-Kunsill tal-Ewropa 
disponibbli fuq bażi ta' 24 siegħa kuljum, 
sebat ijiem fil-ġimgħa għall-iskambju ta' 
informazzjoni sabiex jiġi żgurat l-għoti ta' 
għajnuna immedjata għall-iskop tal-
investigazzjonijiet jew tal-proċedimenti li 
jikkonċernaw ir-reati kriminali relatati 
mas-sistemi tal-informazzjoni u d-dejta, 
jew għall-ġabra tal-evidenza ta' reat 
kriminali jew intenzjoni ta’ twettiq ta’ reat 
kriminali. Minħabba l-veloċità li biha 
jistgħu jitwettqu l-attakki fuq skala kbira, l-
Istati Membri, l-Unjoni u l-Aġenzija 
Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Networks u 
l-Informazzjoni għandhom ikunu kapaċi 
jirreaġixxu minnufih u b’mod effettiv għat-
talbiet urġenti minn dan in-netwerk ta' 
punti ta' kuntatt. Tali għajnuna għandha 
tinkludi l-iffaċilitar, jew it-twettiq b'mod 
dirett, ta' miżuri bħal pereżempju: l-għoti 
ta' pariri tekniċi, inkluż sabiex terġa' 
tinkiseb il-funzjonalità tas-sistema tal-
informazzjoni, il-preservazzjoni tad-dejta 
b'konformità mal-prinċipji tal-protezzjoni 
tad-dejta personali, il-ġbir tal-evidenza, l-
għoti ta' informazzjoni legali, l-
identifikazzjoni tal-informazzjoni fil-
periklu u/jew estratta u l-lokalizzazzjoni u 
l-identifikazzjoni tas-suspettati.

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Premessa 11 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Il-kooperazzjoni tal-awtoritajiet 
pubbliċi mas-settur privat u mas-soċjetà 
ċivili hija ta' importanza kbira ħafna 
għall-prevenzjoni u l-ġlieda kontra attakki 
kontra s-sistemi tal-informazzjoni. 
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Għandu jitwaqqaf djalogu permanenti 
ma' dawn is-sħab fid-dawl tal-użu estensiv 
li huma jagħmlu tas-sistemi tal-
informazzjoni u fid-dawl tal-qsim ta' 
responsabilità meħtieġ għat-tħaddim 
stabbli u xieraq ta' dawn is-sistemi. It-
tqajjim tal-kuxjenza fost il-partijiet 
interessati fl-użu tas-sistemi tal-
informazzjoni huwa importanti biex 
tinħoloq kultura ta' sigurtà tat-teknoloġija 
tal-informazzjoni.

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Tinħass il-ħtieġa li tinġabar id-dejta 
dwar ir-reati skont din id-Direttiva, sabiex 
tinkiseb stampa aktar kompluta tal-
problema fil-livell tal-Unjoni u b'hekk 
tikkontribwixxi għall-formulazzjoni ta' 
reazzjonijiet aktar effettivi. Barra minn 
dan, id-dejta se tgħin lill-aġenziji 
speċjalizzati bħall-Europol u l-Aġenzija 
Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Networks u l-
Informazzjoni sabiex jivvalutaw aħjar il-
limitu taċ-ċiberkriminalità u l-istat tas-
sigurtà tan-netwerks u tal-informazzjoni fl-
Ewropa.

(12) Tinħass il-ħtieġa li tinġabar id-dejta 
dwar ir-reati skont din id-Direttiva, sabiex 
tinkiseb stampa aktar kompluta tal-
problema fil-livell tal-Unjoni u b'hekk 
tikkontribwixxi għall-formulazzjoni ta' 
reazzjonijiet aktar effettivi. L-Istati 
Membri jeħtieġ li jtejbu l-iskambju tal-
informazzjoni dwar l-attakki kontra s-
sistemi tal-informazzjoni, bl-appoġġ tal-
Kummissjoni u tal-Aġenzija Ewropea 
dwar is-Sigurtà tan-Networks u l-
Informazzjoni. Barra minn dan, id-dejta se 
tgħin lill-entitajiet u lill-aġenziji 
speċjalizzati bħas-CERTs tal-Istati 
Membri, bħall-Europol u l-Aġenzija 
Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Networks u l-
Informazzjoni sabiex jivvalutaw aħjar il-
limitu taċ-ċiberkriminalità u l-istat tas-
sigurtà tan-netwerks u tal-informazzjoni fl-
Unjoni u sabiex jgħinu lill-Istati Membri 
jirrispondu għall-inċidenti li 
jikkonċernaw is-sigurtà tal-informazzjoni.
Għarfien aħjar dwar ir-riskji preżenti u 
futuri jgħin biex jittieħdu deċiżjonijiet 
aktar xierqa dwar id-deterrenti, il-ġlieda u 
t-trażżin tal-ħsara kkawżata mill-attakki 
kontra s-sistemi tal-informazzjoni.
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Emenda 14

Proposta għal direttiva
Premessa 12 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Filwaqt li din id-Direttiva trid 
tissodisfa rekwiżiti riġidi għaċ-ċertezza 
legali u l-prevedibilità fil-liġi kriminali, 
hemm ħtieġa wkoll, koperta mid-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva dwar 
il-ġbir ta’ dejta, l-iskambju ta’ 
informazzjoni u l-obbligu fuq il-
Kummissjoni li tirraporta regolarment 
dwar l-applikazzjoni tagħha u li tagħmel 
kwalunkwe proposta neċessarja, li wieħed 
jipprovdi għal mekkaniżmu flessibbli li 
jipermetti l-adattament għal żviluppi 
futuri, li possibliment iwasslu għat-
twessigħ tal-ambitu ta’ din id-Direttiva. 
Tali żviluppi fil-ġejjieni jinkludu kull 
żvilupp teknoloġiku li jippermetti 
pereżempju infurzar aktar effettiv fil-
qasam ta’ attakki kontra sistemi tal-
informazzjoni jew li jiffaċilita l-
prevenzjoni jew il-mitigazzjoni ta’ attakki 
bħal dawn. 

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li l-introduzzjoni ta’ pieni hija apprezzata, approċċ komprensiv tal-Unjoni biex tiġi 
indirizzata ċ-ċiberkriminalità ma għandux jiffoka biss fuq l-infurzar effettiv tal-liġi iżda 
jiżviluppa wkoll strateġiji u strumenti għall-prevenzjoni ta’ dawk l-attivitajiet kriminali. 

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Premessa 12 b (gdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12b) L-Aġenzija Ewropea dwar is-
Sigurtà tan-Networks u l-Informazzjoni 
għandu jkollha rwol strateġiku fil-
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koordinazzjoni tal-isforzi tal-Istati 
Membri u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni. L-
Aġenzija tista', pereżempju, twettaq dan il-
kompitu billi tissorvelja l-iskambju tal-
informazzjoni bejniethom, filwaqt li 
tiffunzjona bħala punt uniku ta' kuntatt u 
bħala r-reġistratur tal-Unjoni għall-
inċidenti taċ-ċibersigurtà. Tista’ tingħata 
wkoll il-kompitu li tiċċentralizza dejta 
statistika dwar reati msemmija f’din id-
Direttiva fil-livell tal-Unjoni u tużaha 
bħala bażi għat-tfassil ta’ rapporti dwar 
is-sitwazzjoni tas-sistemi tal-informazzjoni 
u s-sigurtà tad-dejta tal-informatika 
madwar l-Unjoni.

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Xi lakuni u differenzi sinifikanti fil-
liġijiet tal-Istati Membri fil-qasam tal-
attakki kontra s-sistemi tal-informazzjoni 
jistgħu ikunu ta' tfixkil fil-ġlieda kontra l-
kriminalità organizzata u t-terroriżmu, u 
jistgħu jikkumplikaw il-kooperazzjoni 
effettiva tal-pulizija u dik ġudizzjarja f'dan 
il-qasam. In-natura transnazzjonali u ta' 
mingħajr fruntieri tas-sistemi moderni tal-
informazzjoni timplika li l-attakki kontra 
tali sistemi għandhom dimensjoni 
transkonfinali, u għalhekk tenfasizza l-
ħtieġa urġenti għal aktar azzjoni biex issir 
l-approssimazzjoni tal-leġiżlazzjoni 
kriminali f'dan il-qasam. Barra minn dan, 
il-koordinazzjoni tal-prosekuzzjoni ta' 
każijiet ta' attakki kontra s-sistemi tal-
informazzjoni għandhom jiġu ffaċilitati bl-
adozzjoni tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 
2009/948/ĠAI dwar il-prevenzjoni u r-
riżoluzzjoni ta' kunflitt ta' ġurisidizzjoni fi 
proċedimenti kriminali.

(13) Xi lakuni u differenzi sinifikanti fil-
liġijiet tal-Istati Membri fil-qasam tal-
attakki kontra s-sistemi tal-informazzjoni 
jistgħu jkunu ta' tfixkil fil-ġlieda kontra l-
kriminalità organizzata u t-terroriżmu, u 
jistgħu jikkumplikaw il-kooperazzjoni 
effettiva tal-pulizija u dik ġudizzjarja f'dan 
il-qasam. In-natura transnazzjonali u ta' 
mingħajr fruntieri tas-sistemi moderni tal-
informazzjoni timplika li l-attakki kontra 
tali sistemi għandhom dimensjoni 
transkonfinali, u għalhekk tenfasizza l-
ħtieġa urġenti għal aktar azzjoni fil-livell 
tal-Unjoni biex issir l-approssimazzjoni 
tal-leġiżlazzjoni kriminali nazzjonali f'dan 
il-qasam. Bl-istess mod, l-Unjoni għandha 
tfittex aktar kooperazzjoni internazzjonali 
fil-qasam tas-sigurtà tan-netwerks u tal-
informazzjoni bl-involviment tal-atturi 
internazzjonali rilevanti kollha. Barra 
minn dan, il-koordinazzjoni tal-
prosekuzzjoni ta' każijiet ta' attakki kontra 
s-sistemi tal-informazzjoni għandhom jiġu 
ffaċilitati bl-adozzjoni tad-Deċiżjoni Qafas 



AD\883144MT.doc 13/19 PE472.192v02-00

MT

tal-Kunsill 2009/948/ĠAI dwar il-
prevenzjoni u r-riżoluzzjoni ta' kunflitt ta' 
ġurisidizzjoni fi proċedimenti kriminali.

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva tfisser ir-reati kriminali fil-
qasam tal-attakki kontra s-sistemi tal-
informazzjoni u tistabbilixxi regoli minimi 
li jikkonċernaw il-pieni għal tali reati. Hija 
għandha wkoll l-għan li tintroduċi 
dispożizzjonijiet komuni biex jiġu previsti
tali attakki u biex tittejjeb il-kooperazzjoni 
tal-ġustizzja kriminali Ewropea f'dan il-
qasam.

Din id-Direttiva tfisser ir-reati kriminali fil-
qasam tal-attakki kontra s-sistemi tal-
informazzjoni u tistabbilixxi regoli minimi 
armonizzati  li jikkonċernaw il-pieni għal 
tali reati. Hija għandha wkoll l-għan li 
tintroduċi dispożizzjonijiet komuni kemm
għall-prevenzjoni u l-ġlieda kontra tali 
attakki u kif ukoll biex tittejjeb il-
kooperazzjoni Ewropea f'dan il-qasam, 
partikolarment fir-rigward tal-ġustizzja 
kriminali.

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) "mingħajr dritt" tfisser aċċess jew 
interferenza mhux awtorizzati mis-sid, jew 
minn detentur ieħor tad-dritt tas-sistema 
jew ta' parti minnha, jew li mhux 
awtorizzati mil-leġiżlazzjoni nazzjonali.

(d) "mingħajr dritt" tfisser aċċess jew 
interferenza mhux awtorizzati mis-sid, jew 
minn detentur ieħor tad-dritt tas-sistema 
jew ta' parti minnha, jew li mhux 
awtorizzati mil-liġi nazzjonali jew il-liġi 
tal-Unjoni.

Emenda 19

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) password tal-kompjuter, kodiċi għall- (b) password tal-kompjuter, kodiċi għall-
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aċċess, jew dejta simili li biha wieħed ikun 
jista' jaċċedi għas-sistema tal-
informazzjoni jew għal kwalunkwe parti 
minnha.

aċċess, token diġitali jew fiżiku ta’ sigurtà, 
jew dejta simili li biha wieħed ikun jista' 
jaċċedi għas-sistema tal-informazzjoni jew 
għal kwalunkwe parti minnha.

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-għoti mhux awtorizzat ta’ dejta tal-
identifikazzjoni ta' persuni oħra bil-ħsieb 
li jitwettqu xi attivitajiet imsemmija fl-
Artikoli 3 sa 7 jitqies bħala reat kriminali.

Emenda 21

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
meta jitwettaq reat skont l-Artikoli 3 sa 7 
minn persuna li, fl-ambitu tal-impjieg 
tagħha, ikollha aċċess għas-sistemi tas-
sigurtà inerenti fis-sistemi tal-
informazzjoni, dan jikkostitwixxi 
ċirkustanza aggravata u jitqies bħala reat 
kriminali.

Emenda 22

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li r-reati 
msemmija fl-Artikoli 3 sa 6 jkunu punibbli 
b'pieni kriminali ta' terminu massimu ta' 

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li r-reati 
msemmija fl-Artikoli 3 sa 6 jkunu punibbli 
b'pieni kriminali ta' terminu massimu ta' 
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ħabs ta' mhux inqas minn ħames snin meta 
jitwettqu permezz tal-użu ta' għodda 
ddisinjati biex jiġu mnedija attakki li 
jaffettwaw numru sinifikanti ta' sistemi tal-
informazzjoni (kompjuters); jew attakki li 
jikkawżaw ħsara konsiderevoli, bħat-tfixkil 
fis-servizzi tas-sistema, spiża finanzjarja 
jew telf ta' dejta personali.

ħabs ta' mhux inqas minn ħames snin meta 
jitwettqu permezz tal-użu ta' għodda 
ddisinjati biex jiġu mnedija attakki li 
jaffettwaw numru sinifikanti ta' sistemi tal-
informazzjoni (kompjuters); jew attakki li 
jikkawżaw ħsara konsiderevoli, bħat-tfixkil 
fis-servizzi tas-sistema, spiża finanzjarja 
jew telf ta' dejta personali jew 
informazzjoni sensittiva.

Emenda 23

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) għall-benefiċċju ta' persuna ġuridika li 
għandha l-uffiċċju prinċipali tagħha fit-
territorju tal-Istat Membru kkonċernat.

(c) għall-benefiċċju ta' persuna ġuridika 
inkorporata fit-territorju ta' Stat Membru

Emenda 24

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-finijiet tal-iskambju ta' 
informazzjoni li jikkonċerna r-reati 
msemmija fl-Artikoli 3 sa 8, u f'konformità 
mar-regoli tal-protezzjoni tad-dejta, l-Istati 
Membri għandhom jagħmlu użu min-
netwerk eżistenti ta' punti ta' kuntatt 
operattivi li jkunu disponibbli 24 siegħa 
kuljum u sebat ijiem fil-ġimgħa. L-Istati 
Membri għandhom ukoll jiżguraw li qed 
jiġu implimentati proċeduri biex huma 
jkunu jistgħu jirreaġixxu f'massimu ta' 
tmien siegħat għat-talbiet urġenti . Tali 
reazzjoni għandha għall-inqas tindika jekk 
it-talba għall-għajnuna tkunx se tiġi
mwieġba u kieku taħt liema forma u meta.

1. Għall-finijiet tal-iskambju ta' 
informazzjoni li jikkonċerna r-reati 
msemmija fl-Artikoli 3 sa 8, u f'konformità 
mar-regoli tal-protezzjoni tad-dejta, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li jkollhom 
punt ta’ kuntatt nazzjonali operattiv u 
jagħmlu użu min-netwerk eżistenti ta' punti 
ta' kuntatt operattivi li jkunu disponibbli 24 
siegħa kuljum u sebat ijiem fil-ġimgħa u 
anki jgħaddu tali informazzjoni lill-
Kummissjoni u lill-Aġenzija Ewropea 
dwar is-Sigurtà tan-Networks u l-
Informazzjoni. L-Istati Membri għandhom 
ukoll jiżguraw li qed jiġu implimentati 
proċeduri biex huma jkunu jistgħu 
jirreaġixxu f'massimu ta' tmien sigħat għat-
talbiet urġenti . Tali reazzjoni għandha 
tkun effettiva u tinkludi, fejn ikun xieraq, 
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il-faċilitazzjoni jew l-implimentazzjoni 
diretta tal-miżuri li ġejjin: l-għoti ta' 
pariri tekniċi, inkluż sabiex terġa' tinkiseb 
il-funzjonalità tas-sistema tal-
informazzjoni, il-preservazzjoni tad-dejta 
b'konformità mal-prinċipji tal-protezzjoni 
tad-dejta personali, il-ġbir tal-evidenza, l-
għoti ta' informazzjoni legali, u l-
lokalizzazzjoni u l-identifikazzjoni tal-
persuni suspettati. Il-punti ta' kuntatt 
għandhom jindikaw il-forma li biha, u ż-
żmien meta, dawn it-talbiet għall-għajnuna 
jiġu mwieġba.

Emenda 25

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw 
lill-Kummissjoni bil-punt ta' kuntatt 
tagħhom li jkunu ħatru għall-fini tal-
iskambju ta' informazzjoni dwar ir-reati 
msemmija fl-Artikoli 3 sa 8. Il-
Kummissjoni għandha tgħaddi dik l-
informazzjoni lill-Istati Membri l-oħra.

2. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw 
lill-Kummissjoni, lill-Eurojust u lill-
Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-
Networks u l-Informazzjoni bil-punt ta' 
kuntatt tagħhom li jkunu ħatru għall-fini 
tal-iskambju ta' informazzjoni dwar ir-reati 
msemmija fl-Artikoli 3 sa 8. Il-
Kummissjoni għandha tgħaddi dik l-
informazzjoni lill-Istati Membri l-oħra.

Emenda 26

Proposta għal direttiva
 Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Skont dan l-Artikolu, l-Istati Membri 
għandhom jibagħtu d-dejta miġbura lill-
Kummissjoni. Huma għandhom jiżguraw 
ukoll li tiġi ppubblikata reviżjoni 
konsolidata ta' dawn ir-rapporti statistiċi.

3. Skont dan l-Artikolu, l-Istati Membri 
għandhom jibagħtu d-dejta miġbura lill-
Kummissjoni, lill-Europol u lill-Aġenzija 
Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Networks u 
l-Informazzjoni u għandhom jiżguraw 
ukoll li tiġi ppubblikata reviżjoni 
konsolidata perjodika ta' dawn ir-rapporti 
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statistiċi.

Emenda 27

Proposta għal direttiva
 Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa [ERBA' SNIN MILL-ADOZZJONI] 
u mbagħad kull tliet snin, il-Kummissjoni 
għandha tissottometti rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
applikazzjoni ta' din id-Direttiva fl-Istati 
Membri inkluża kwalunkwe proposta 
meħtieġa.

1. Sa [ERBA' SNIN MILL-ADOZZJONI] 
u mbagħad kull tliet snin, il-Kummissjoni 
għandha, wara li tkun ikkonsultat lil dawk 
kollha interessati, tissottometti rapport lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
applikazzjoni ta' din id-Direttiva fl-Istati 
Membri inkluża kwalunkwe proposta 
meħtieġa. Kull rapport għandu jidentifika, 
u jikkunsidra fir-rigward ta’ kwalunkwe 
proposta, soluzzjonijiet tekniċi li 
jippermettu infurzar aktar effettiv fl-
Unjoni fil-qasam tal-attakki kontra 
sistemi tal-informazzjoni, inklużi 
soluzzjonijiet tekniċi li jistgħu jservu 
għall-prevenzjoni jew il-mitigazzjoni ta’ 
tali attakki.

Emenda 28

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-
Kummissjoni l-informazzjoni kollha li tkun 
adattata għat-tfassil tar-rapport imsemmi 
fil-paragrafu 1. L-informazzjoni għandha 
tinkludi deskrizzjoni dettaljata tal-miżuri 
leġiżlattivi u mhux leġiżlattivi adottati fl-
implimentazzjoni ta' din id-Direttiva.

2. L-Istati Membri u l-Aġenzija Ewropea 
dwar is-Sigurtà tan-Networks u l-
Informazzjoni għandhom jibagħtu lill-
Kummissjoni l-informazzjoni kollha li tkun 
adattata għat-tfassil tar-rapport imsemmi 
fil-paragrafu 1. L-informazzjoni għandha 
tinkludi deskrizzjoni dettaljata tal-miżuri 
leġiżlattivi u mhux leġiżlattivi adottati fl-
implimentazzjoni ta' din id-Direttiva.
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