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Predlog spremembe 12
Teresa Riera Madurell

Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Cilj te direktive je približati pravila 
kazenskega prava držav članic na področju 
napadov na informacijske sisteme ter 
izboljšati sodelovanje med pravosodnimi in 
drugimi pristojnimi organi, vključno s 
policijo in drugimi specializiranimi 
službami kazenskega pregona držav članic.

(1) Cilj te direktive je približati
kazenskopravne predpise držav članic na 
področju napadov na informacijske sisteme 
ter izboljšati sodelovanje med 
pravosodnimi in drugimi pristojnimi 
organi, vključno s policijo in drugimi 
specializiranimi službami držav članic in 
Unije za kazenski pregon; ta cilje je del 
splošne strategije Unije za boj proti 
organiziranemu kriminalu, povečanje 
odpornosti računalniških omrežij, zaščito 
kritične informacijske infrastrukture in 
varstvo podatkov.

Or. es

Predlog spremembe 13
Ioan Enciu

Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Cilj te direktive je približati pravila 
kazenskega prava držav članic na področju 
napadov na informacijske sisteme ter 
izboljšati sodelovanje med pravosodnimi in 
drugimi pristojnimi organi, vključno s 
policijo in drugimi specializiranimi 
službami kazenskega pregona držav članic.

(1) Cilj te direktive je približati 
kazenskopravne predpise držav članic na 
področju napadov na informacijske sisteme 
ter izboljšati sodelovanje med 
pravosodnimi in drugimi pristojnimi 
organi, vključno s policijo in drugimi 
specializiranimi službami držav članic za 
kazenski pregon, Komisijo, Eurojustom in 
Europolom ter Evropsko agencijo za 
varnost omrežij in informacij, da se 
omogoči skupen in celovit pristop Unije.

Or. ro
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Predlog spremembe 14
Ioanis A. Cukalas (Ioannis Tsoukalas)

Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Cilj te direktive je približati pravila 
kazenskega prava držav članic na področju 
napadov na informacijske sisteme ter 
izboljšati sodelovanje med pravosodnimi in 
drugimi pristojnimi organi, vključno s 
policijo in drugimi specializiranimi 
službami kazenskega pregona držav članic.

(1) Cilj te direktive je približati 
kazenskopravne predpise držav članic na 
področju napadov na informacijske sisteme 
ter izboljšati sodelovanje med 
pravosodnimi in drugimi pristojnimi 
organi, vključno s policijo in drugimi 
specializiranimi službami držav članic za 
kazenski pregon, Komisijo, Evropsko 
agencijo za varnost omrežij in informacij, 
Europolom in Eurojustom, da se omogoči 
skupen in celovit pristop Unije.

Or. en

Predlog spremembe 15
Ivailo Kalfin

Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Cilj te direktive je približati pravila 
kazenskega prava držav članic na področju 
napadov na informacijske sisteme ter 
izboljšati sodelovanje med pravosodnimi in 
drugimi pristojnimi organi, vključno s 
policijo in drugimi specializiranimi 
službami kazenskega pregona držav članic.

(1) Cilj te direktive je približati
kazenskopravne predpise držav članic na 
področju napadov na informacijske sisteme 
ter izboljšati sodelovanje med 
pravosodnimi in drugimi pristojnimi 
organi, vključno s policijo, Evropsko 
agencijo za varnost omrežij in informacij, 
nacionalnimi skupinami za odzivanje na 
računalniške grožnje in drugimi 
specializiranimi službami držav članic za 
kazenski pregon.

Or. en



AM\879431SL.doc 5/26 PE473.808v01-00

SL

Predlog spremembe 16
Teresa Riera Madurell

Predlog direktive
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Informacijski sistemi so bistvenega 
pomena za politično, socialno in družbeno 
sodelovanje v Evropi. Odvisnost družbe od 
tovrstnih sistemov je visoka in še raste. 
Dobro delovanje in varnost teh sistemov v 
Evropi sta pomembna za razvoj enotnega 
evropskega trga in za razvoj 
konkurenčnega in inovativnega 
gospodarstva. Ti sistemi so izjemno 
koristni, obenem pa pomenijo vrsto 
tveganj za našo varnost zaradi svoje 
kompleksnosti in ranljivosti pred 
različnimi vrstami računalniškega 
kriminala. Zato varnost informacijskih 
sistemov pomeni stalno skrb in zahteva 
učinkovit odziv držav članic in Unije.

Or. es

Predlog spremembe 17
Teresa Riera Madurell

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Napadi na informacijske sisteme, zlasti 
kot posledica groženj organiziranega 
kriminala, so vedno večja grožnja, 
povečuje pa se tudi zaskrbljenost zaradi 
možnosti terorističnih ali politično 
motiviranih napadov na informacijske 
sisteme, ki so del ključne infrastrukture 
držav članic in Unije. To ogroža 
uresničevanje ciljev varnejše informacijske 
družbe ter območja svobode, varnosti in 
pravice ter zato zahteva odziv na ravni 

(2) Napadi na informacijske sisteme so 
vedno večja grožnja, izvedejo jih lahko 
različni akterji, kot so teroristi, 
organizirani kriminal, države ali 
posamezniki. Vse bolj se povečuje 
zaskrbljenost zaradi možnosti terorističnih 
ali politično motiviranih napadov na 
informacijske sisteme, ki so del ključne 
infrastrukture držav članic in Unije.
Čezmejna narava nekaterih kršitev ter 
razmeroma nizko tveganje in nizki stroški 
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Evropske unije. za kršitelje v povezavi z visokimi 
potencialnimi dobički in škodo, ki jo 
lahko povzročijo z napadi, resno 
povečujejo razsežnost grožnje. To ogroža 
uresničevanje ciljev varnejše informacijske
družbe ter območja svobode, varnosti in 
pravice ter zato zahteva odziv na ravni 
Evropske unije ter tudi mednarodne 
skupnosti.

Or. es

Predlog spremembe 18
Ioanis A. Cukalas (Ioannis Tsoukalas)

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Napadi na informacijske sisteme, zlasti 
kot posledica groženj organiziranega 
kriminala, so vedno večja grožnja, 
povečuje pa se tudi zaskrbljenost zaradi 
možnosti terorističnih ali politično 
motiviranih napadov na informacijske 
sisteme, ki so del ključne infrastrukture 
držav članic in Unije. To ogroža 
uresničevanje ciljev varnejše informacijske 
družbe ter območja svobode, varnosti in 
pravice ter zato zahteva odziv na ravni 
Evropske unije.

(2) Napadi na informacijske sisteme, zlasti 
kot posledica groženj organiziranega 
kriminala, so vedno večja grožnja
delovanju informacijskih sistemov v Uniji 
in po svetu, povečuje pa se tudi 
zaskrbljenost zaradi možnosti terorističnih 
ali politično motiviranih napadov na 
informacijske sisteme, ki so del ključne 
infrastrukture držav članic in Unije. To 
ogroža uresničevanje ciljev varnejše 
informacijske družbe ter območja svobode,
demokracije, varnosti in pravice, ovira 
vzpostavitev enotnega evropskega 
digitalnega trga ter zato zahteva odziv na 
ravni Evropske unije, pa tudi na 
mednarodni ravni, na primer prek 
Konvencije Sveta Evrope o kriminalu v 
kibernetskem prostoru iz leta 2001.

Or. en

Predlog spremembe 19
Ioan Enciu
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Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Napadi na informacijske sisteme, zlasti
kot posledica groženj organiziranega 
kriminala, so vedno večja grožnja, 
povečuje pa se tudi zaskrbljenost zaradi 
možnosti terorističnih ali politično 
motiviranih napadov na informacijske 
sisteme, ki so del ključne infrastrukture 
držav članic in Unije. To ogroža 
uresničevanje ciljev varnejše informacijske 
družbe ter območja svobode, varnosti in 
pravice ter zato zahteva odziv na ravni 
Evropske unije.

(2) Napadi na informacijske sisteme, zlasti
tisti, ki bi lahko izhajali iz organiziranega 
kriminala, so vedno večja grožnja na ravni 
Unije in na svetovni ravni, povečuje pa se 
tudi zaskrbljenost zaradi možnosti 
terorističnih ali politično motiviranih 
napadov na informacijske sisteme, ki so del 
ključne infrastrukture držav članic in 
Unije. To ogroža uresničevanje ciljev 
varnejše informacijske družbe ter območja 
svobode, varnosti in pravice ter zato 
zahteva odziv na ravni Evropske unije ter 
boljše usklajevanje in sodelovanje na 
mednarodni ravni.

Or. ro

Predlog spremembe 20
Ivailo Kalfin

Predlog direktive
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) nedavni kibernetski napadi na 
evropske mreže in/ali informacijske 
sisteme so Uniji povzročili znatno škodo 
na področju gospodarstva in varnosti.

Or. en

Obrazložitev

Ob upoštevanju kibernetskih napadov na evropske institucije marca 2011 in številnih vdorov
v evropski sistem trgovanja z emisijami, kjer so bile ukradene emisije v vrednosti več 
milijonov evrov.
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Predlog spremembe 21
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Obstajajo dokazi o težnjah k vedno bolj 
nevarnim in ponavljajočim se obsežnim 
napadom na informacijske sisteme, ki so
ključni za države ali za posebne funkcije v 
javnem ali zasebnem sektorju. Te težnje 
spremlja razvoj vedno bolj zahtevnih
orodij, ki jih storilci kaznivih dejanj lahko 
uporabljajo za različne vrste kibernetskih 
napadov.

(3) Obstaja težnja k vedno nevarnejšim in 
ponavljajočim se obsežnim napadom na 
informacijske sisteme, ki so kritičnega 
pomena za mednarodne organizacije in
države ali za posebne funkcije v javnem ali 
zasebnem sektorju. Takšni napadi lahko 
povzročijo znatne finančne izgube z 
rušenjem informacijskih in 
komunikacijskih sistemov ter s 
povzročanjem izgube ali spreminjanja 
podatkov. Te težnje na žalost spremlja
razpoložljivost in razvoj vedno 
zahtevnejših orodij, ki jih storilci kaznivih 
dejanj lahko uporabljajo za različne vrste 
kibernetskih napadov.

Or. ro

Predlog spremembe 22
Ivailo Kalfin

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Obstajajo dokazi o težnjah k vedno bolj 
nevarnim in ponavljajočim se obsežnim 
napadom na informacijske sisteme, ki so 
ključni za države ali za posebne funkcije v 
javnem ali zasebnem sektorju. Te težnje 
spremlja razvoj vedno bolj zahtevnih 
orodij, ki jih storilci kaznivih dejanj lahko 
uporabljajo za različne vrste kibernetskih 
napadov.

(3) Obstajajo dokazi o težnjah k vedno bolj 
nevarnim in ponavljajočim se obsežnim 
napadom na informacijske sisteme, ki so 
ključni za države ali za posebne funkcije v 
javnem ali zasebnem sektorju. Te težnje 
spremlja razvoj vedno bolj zahtevnih 
orodij, ki jih storilci kaznivih dejanj lahko 
uporabljajo za različne vrste kibernetskih 
napadov. Poleg tega bi bili lahko napadi 
na informacijske sisteme s porazdeljeno 
zavrnitvijo storitev in/ali napadi na 
infrastrukture s kritičnimi informacijami 
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z namenom ustvarjanja motenj 
uporabljeni kot sredstvo za kibernetsko 
vojno in/ali terorizem.

Or. en

Predlog spremembe 23
Teresa Riera Madurell

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Obstajajo dokazi o težnjah k vedno bolj 
nevarnim in ponavljajočim se obsežnim 
napadom na informacijske sisteme, ki so 
ključni za države ali za posebne funkcije v 
javnem ali zasebnem sektorju. Te težnje 
spremlja razvoj vedno bolj zahtevnih 
orodij, ki jih storilci kaznivih dejanj lahko 
uporabljajo za različne vrste kibernetskih 
napadov.

(3) Obstajajo dokazi o težnjah k vedno bolj 
nevarnim in ponavljajočim se obsežnim 
napadom na informacijske sisteme, ki so 
ključni za države, Unijo ali za posebne 
funkcije v javnem ali zasebnem sektorju.
Te težnje spremlja hiter razvoj
informacijske tehnologije in s tem vedno 
bolj zahtevnih orodij, ki jih storilci 
kaznivih dejanj lahko uporabljajo za 
različne vrste kibernetskih napadov, izmed 
katerih imajo nekateri velik potencial za 
povzročanje gospodarske in socialne 
škode.

Or. es

Predlog spremembe 24
Ioan Enciu

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Skupne opredelitve na tem področju, 
zlasti opredelitve informacijskih sistemov 
in računalniških podatkov, so pomembne
za zagotovitev skladnega pristopa k 
uporabi te direktive v državah članicah.

(4) Skupne opredelitve na tem področju, 
zlasti opredelitve informacijskih sistemov 
in računalniških podatkov ter kaznivih 
dejanj na področju informacijskih 
sistemov in računalniških podatkov so 
bistvene za zagotovitev skladnega in 
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enotnega pristopa k uporabi te direktive v 
državah članicah.

Or. ro

Predlog spremembe 25
Ivailo Kalfin

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Skupne opredelitve na tem področju, 
zlasti opredelitve informacijskih sistemov 
in računalniških podatkov, so pomembne 
za zagotovitev skladnega pristopa k 
uporabi te direktive v državah članicah.

(4) Skupne opredelitve in vedenjske norme
na tem področju, zlasti opredelitve 
informacijskih sistemov in računalniških 
podatkov, so pomembne za zagotovitev 
skladnega pristopa k uporabi te direktive v 
državah članicah.

Or. en

Predlog spremembe 26
Francisco Sosa Wagner

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) preklic naslovov IP ali domenskih 
imen so primeri poseganja v sistem in jih 
je mogoče obravnavati kot kaznivo 
dejanje, opredeljeno v členu 4 te direktive.

Or. en

Obrazložitev

V poročilu odbora ITRE z naslovom "Upravljanje interneta: naslednji koraki" je zapisano, da 
bi morale vlade zaščititi nedeljivost svetovnega interneta in svobodo komuniciranja tako, da 
se ne sprejemajo nobeni regionalni ukrepi, kot je preklic naslovov IP ali domenskih imen v 
tretjih državah. Nezakoniti preklici naslovov IP ali domenskih imen brez sodnega naloga 
lahko resno ogrozijo podjetja ter vplivajo na svobodo komuniciranja. Uvodna izjava 
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pojasnjuje, da so takšna dejanja v EU obravnavana kot nezakonit poskus poseganja v 
celovitost sistema.

Predlog spremembe 27
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) preklic naslovov IP ali domenskih 
imen so primeri poseganja v sistem in jih 
je mogoče obravnavati kot kaznivo 
dejanje, opredeljeno v členu 4 te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 28
Teresa Riera Madurell

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Države članice morajo zagotoviti 
potrebne kazni za napade na informacijske 
sisteme. Te morajo biti učinkovite, 
sorazmerne in odvračilne.

(6) Države članice morajo zagotoviti 
potrebne kazni za napade na informacijske 
sisteme, ki bi morale biti del širših 
nacionalnih strategij za preprečevanje teh 
vrst napadov in boj proti njim. Te morajo 
biti učinkovite, sorazmerne in odvračalne.
Približevanje sankcij in kazni med 
državami članicami je potrebna zaradi 
pogosto čezmejne narave groženj in je 
namenjeno zmanjšanju razlik med 
državami članicami pri obravnavanju 
kršitev v Uniji.

Or. es
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Predlog spremembe 29
Ioan Enciu

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Države članice morajo zagotoviti
potrebne kazni za napade na informacijske 
sisteme. Te morajo biti učinkovite, 
sorazmerne in odvračilne.

(6) Države članice morajo zagotoviti
usklajene kazni za napade na 
informacijske sisteme in učinkovite ukrepe 
za preprečevanje teh napadov. Te morajo 
biti učinkovite, sorazmerne in odvračalne.

Or. ro

Predlog spremembe 30
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Države članice, EU in zasebni sektor 
bi morali v sodelovanju z Evropsko 
agencijo za varnost omrežij in informacij 
sprejeti ukrepe za povečanje varnosti in 
celovitosti informacijskih sistemov, da bi 
preprečili napade in čimbolj zmanjšali 
njihove posledice.

Or. ro

Predlog spremembe 31
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Primerno je uvesti strožje kazni za 
napade na informacijske sisteme, ki jih 

(7) Primerno je uvesti strožje kazni za 
napade na informacijske sisteme, ki jih 
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izvede hudodelska združba, kakor je 
opredeljena v Okvirnem sklepu Sveta 
2008/841/PNZ z dne 24. oktobra 2008 o 
boju proti organiziranemu kriminalu, če je 
napad obsežen ali če je kaznivo dejanje 
storjeno s prikrito identiteto storilca in je 
oškodovan zakoniti lastnik identitete. Prav 
tako je primerno predvideti strožje kazni, 
kadar takšen napad povzroči veliko škodo 
ali so zaradi njega prizadeti bistveni 
interesi.

izvede hudodelska združba, kakor je 
opredeljena v Okvirnem sklepu Sveta 
2008/841/PNZ z dne 24. oktobra 2008 o 
boju proti organiziranemu kriminalu, če je 
napad obsežen ali če je kaznivo dejanje 
storjeno s prikrito identiteto storilca in je 
oškodovan zakoniti lastnik identitete. Prav 
tako je primerno predvideti strožje kazni, 
kadar takšen napad iz notranjosti 
organizacije izvede oseba s pravico 
dostopa in povzroči veliko škodo ali so 
zaradi njega prizadeti bistveni interesi.

Or. ro

Predlog spremembe 32
Teresa Riera Madurell

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Iz Sklepov Sveta z dne 27.–
28. novembra 2008 izhaja, da morajo 
države članice in Komisija razviti novo 
strategijo, pri čemer morajo upoštevati 
vsebino Konvencije Sveta Evrope o 
kibernetski kriminaliteti iz leta 2001.
Navedena konvencija je referenčni pravni 
okvir za boj proti kibernetski kriminaliteti, 
vključno z napadi na informacijske 
sisteme. Ta direktiva nadgrajuje navedeno 
konvencijo.

(8) Iz Sklepov Sveta z dne 27.–
28. novembra 2008 izhaja, da morajo 
države članice in Komisija razviti novo 
strategijo, pri čemer morajo upoštevati 
vsebino Konvencije Sveta Evrope o 
kibernetski kriminaliteti iz leta 2001. Svet 
in Komisija morata tiste države članice, ki 
še niso ratificirale konvencije, spodbujati, 
da to čim prej storijo. Navedena 
konvencija je referenčni pravni okvir za 
boj proti kibernetski kriminaliteti, vključno 
z napadi na informacijske sisteme. Ta 
direktiva nadgrajuje navedeno konvencijo.

Or. es

Predlog spremembe 33
Ioan Enciu

Predlog direktive
Uvodna izjava 11
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Ta direktiva krepi pomen mrež, kot sta 
mreža kontaktnih točk držav G8 ali Sveta 
Evrope, ki so dosegljive 24 ur na dan in 
sedem dni v tednu za izmenjavo informacij 
zaradi zagotavljanja takojšnje pomoči za 
preiskave ali postopke v zvezi s kaznivimi 
dejanji, povezanimi z informacijskimi 
sistemi in podatki, ali za zbiranje dokazov 
o kaznivem dejanju v elektronski obliki.
Glede na hitrost, s katero je mogoče izvesti 
obsežne napade, morajo biti države članice 
sposobne zagotoviti hiter odziv na nujne 
zahteve te mreže kontaktnih točk. Ta 
pomoč mora vključevati spodbujanje ali 
neposredno izvajanje ukrepov, kot so:
zagotavljanje tehničnega svetovanja, 
ohranjanje podatkov, zbiranje dokazov, 
zagotavljanje pravnih informacij in iskanje
osumljencev.

(11) Ta direktiva krepi pomen mrež, kot sta 
mreža kontaktnih točk držav G8 ali Sveta 
Evrope, ki so dosegljive 24 ur na dan in 
sedem dni v tednu za izmenjavo informacij 
zaradi zagotavljanja takojšnje pomoči za 
preiskave ali postopke v zvezi s kaznivimi 
dejanji, povezanimi z informacijskimi 
sistemi in podatki, ali za zbiranje dokazov 
o kaznivem dejanju ali o nameri kaznivega 
dejanja. Glede na hitrost, s katero je 
mogoče izvesti obsežne napade, morajo 
biti države članice sposobne zagotoviti 
hiter in učinkovit odziv na nujne zahteve te 
mreže kontaktnih točk. Ta pomoč mora 
vključevati spodbujanje ali neposredno 
izvajanje ukrepov, kot so: zagotavljanje 
tehničnega svetovanja, vključno s ponovno 
vzpostavitvijo delovanja informacijskega 
sistema, ohranjanje podatkov v skladu z 
načeli varovanja osebnih podatkov, 
zbiranje dokazov, zagotavljanje pravnih 
informacij ter iskanje in identifikacija
osumljencev.

Or. ro

Predlog spremembe 34
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Ta direktiva krepi pomen mrež, kot sta 
mreža kontaktnih točk držav G8 ali Sveta 
Evrope, ki so dosegljive 24 ur na dan in 
sedem dni v tednu za izmenjavo informacij 
zaradi zagotavljanja takojšnje pomoči za 
preiskave ali postopke v zvezi s kaznivimi 
dejanji, povezanimi z informacijskimi 
sistemi in podatki, ali za zbiranje dokazov 
o kaznivem dejanju v elektronski obliki.

(11) Ta direktiva krepi pomen mrež, kot sta 
mreža kontaktnih točk držav G8 ali Sveta 
Evrope, ki so dosegljive 24 ur na dan in 
sedem dni v tednu za izmenjavo informacij 
zaradi zagotavljanja takojšnje pomoči za 
preiskave ali postopke v zvezi s kaznivimi 
dejanji, povezanimi z informacijskimi 
sistemi in podatki, ali za zbiranje dokazov 
o kaznivem dejanju v elektronski obliki.
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Glede na hitrost, s katero je mogoče izvesti 
obsežne napade, morajo biti države članice 
sposobne zagotoviti hiter odziv na nujne 
zahteve te mreže kontaktnih točk. Ta 
pomoč mora vključevati spodbujanje ali 
neposredno izvajanje ukrepov, kot so:
zagotavljanje tehničnega svetovanja, 
ohranjanje podatkov, zbiranje dokazov, 
zagotavljanje pravnih informacij in iskanje 
osumljencev.

Glede na hitrost, s katero je mogoče izvesti 
obsežne napade, morajo biti države članice, 
EU in Evropska agencija za varnost 
omrežij in informacij sposobne zagotoviti 
hiter odziv na nujne zahteve te mreže 
kontaktnih točk. Ta pomoč mora 
vključevati spodbujanje ali neposredno
izvajanje ukrepov, kot so: zagotavljanje 
tehničnega svetovanja, ohranjanje 
podatkov, zbiranje dokazov, zagotavljanje 
pravnih informacij in iskanje osumljencev.

Or. ro

Predlog spremembe 35
Ivailo Kalfin

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Ta direktiva krepi pomen mrež, kot sta 
mreža kontaktnih točk držav G8 ali Sveta 
Evrope, ki so dosegljive 24 ur na dan in 
sedem dni v tednu za izmenjavo informacij 
zaradi zagotavljanja takojšnje pomoči za 
preiskave ali postopke v zvezi s kaznivimi 
dejanji, povezanimi z informacijskimi 
sistemi in podatki, ali za zbiranje dokazov 
o kaznivem dejanju v elektronski obliki.
Glede na hitrost, s katero je mogoče izvesti 
obsežne napade, morajo biti države članice 
sposobne zagotoviti hiter odziv na nujne 
zahteve te mreže kontaktnih točk. Ta 
pomoč mora vključevati spodbujanje ali 
neposredno izvajanje ukrepov, kot so:
zagotavljanje tehničnega svetovanja, 
ohranjanje podatkov, zbiranje dokazov, 
zagotavljanje pravnih informacij in iskanje 
osumljencev.

(11) Ta direktiva krepi pomen mrež, kot sta 
mreža kontaktnih točk držav G8 ali Sveta 
Evrope, ki so dosegljive 24 ur na dan in 
sedem dni v tednu za izmenjavo informacij 
zaradi zagotavljanja takojšnje pomoči za 
preiskave ali postopke v zvezi s kaznivimi 
dejanji, povezanimi z informacijskimi 
sistemi in podatki, ali za zbiranje dokazov 
o kaznivem dejanju v elektronski obliki.
Glede na hitrost, s katero je mogoče izvesti 
obsežne napade, morajo biti države članice 
sposobne zagotoviti hiter odziv na nujne 
zahteve te mreže kontaktnih točk. Ta 
pomoč mora vključevati spodbujanje ali 
neposredno izvajanje ukrepov, kot so:
zagotavljanje tehničnega svetovanja, 
ohranjanje podatkov, zbiranje dokazov, 
zagotavljanje pravnih informacij, 
opredelitev ogroženih in/ali pridobljenih 
informacij in iskanje osumljencev.

Or. en
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Predlog spremembe 36
Teresa Riera Madurell

Predlog direktive
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Sodelovanje javnih organov z 
zasebnim sektorjem in s civilno družbo je 
izjemnega pomena pri preprečevanju 
napadov na informacijske sisteme in boju 
proti njim. Zaradi obsežne uporabe 
informacijskih sistemov in zaradi deljene 
odgovornosti pri zagotavljanju stabilnosti 
in dobrega delovanja sistemov je treba z 
zasebnim sektorjem in s civilno družbo 
vzpostaviti stalen dialog. Večja 
osveščenost vseh strani, ki uporabljajo 
informacijske sisteme, je pomembna za 
oblikovanje kulture informacijske 
varnosti.

Or. es

Predlog spremembe 37
Teresa Riera Madurell

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) V skladu s to direktivo je treba zbirati 
podatke o kaznivih dejanjih, da se pridobi 
celostno podobo težave na ravni Unije in 
tako oblikuje učinkovitejše odzive. Poleg 
tega ti podatki specializiranim agencijam, 
kot sta Europol in Evropska agencija za 
varnost omrežij in informacij (ENISA), 
omogočajo boljšo oceno razširjenosti 
kibernetske kriminalitete ter stanja varnosti 
omrežij in informacij v Evropi.

(12) V skladu s to direktivo je treba zbirati 
podatke o kaznivih dejanjih, da se pridobi 
celostno podobo težave na ravni Unije in 
tako oblikuje učinkovitejše odzive. Države 
članice morajo s podporo Komisije ter 
Agencije za varnost omrežij in informacij 
izboljšati izmenjavo informacij v zvezi z 
napadi na informacijske sisteme. Poleg 
tega ti podatki specializiranim agencijam, 
kot sta Europol in Evropska agencija za 
varnost omrežij in informacij (ENISA), 
omogočajo boljšo oceno razširjenosti 
kibernetske kriminalitete ter stanja varnosti 
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omrežij in informacij v Evropi. Boljše 
poznavanje obstoječih in prihodnjih 
tveganj bo omogočilo sprejetje 
primernejših odločitev za preprečevanje in 
zmanjšanje nevarnosti napadov na 
informacijske sisteme in za boj proti njim.

Or. es

Predlog spremembe 38
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) V skladu s to direktivo je treba zbirati 
podatke o kaznivih dejanjih, da se pridobi 
celostno podobo težave na ravni Unije in 
tako oblikuje učinkovitejše odzive. Poleg 
tega ti podatki specializiranim agencijam, 
kot sta Europol in Evropska agencija za 
varnost omrežij in informacij (ENISA), 
omogočajo boljšo oceno razširjenosti 
kibernetske kriminalitete ter stanja varnosti 
omrežij in informacij v Evropi.

(12) V skladu s to direktivo je treba zbirati 
podatke o kaznivih dejanjih, da se pridobi 
celostno podobo težave na ravni Unije in 
tako oblikuje učinkovitejše odzive. Poleg 
tega ti podatki specializiranim agencijam, 
kot sta Europol in Evropska agencija za 
varnost omrežij in informacij (ENISA), 
omogočajo boljšo oceno razširjenosti 
kibernetske kriminalitete ter stanja varnosti 
omrežij in informacij v Evropi ter so v 
podporo državam članicam pri odločanju 
o odzivu na incidente na področju 
informacijske varnosti.

Or. ro

Predlog spremembe 39
Ivailo Kalfin

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) V skladu s to direktivo je treba zbirati 
podatke o kaznivih dejanjih, da se pridobi 
celostno podobo težave na ravni Unije in 

(12) V skladu s to direktivo je treba zbirati 
podatke o kaznivih dejanjih, da se pridobi 
celostno podobo težave na ravni Unije in 
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tako oblikuje učinkovitejše odzive. Poleg 
tega ti podatki specializiranim agencijam, 
kot sta Europol in Evropska agencija za 
varnost omrežij in informacij (ENISA), 
omogočajo boljšo oceno razširjenosti 
kibernetske kriminalitete ter stanja varnosti 
omrežij in informacij v Evropi.

tako oblikuje učinkovitejše odzive. Poleg 
tega ti podatki specializiranim organom in
agencijam, kot so skupine držav članic za 
odzivanje na računalniške grožnje,
Europol in Evropska agencija za varnost 
omrežij in informacij (ENISA), omogočajo 
boljšo oceno razširjenosti kibernetske 
kriminalitete ter stanja varnosti omrežij in 
informacij v Evropi.

Or. en

Predlog spremembe 40
Teresa Riera Madurell

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Velike vrzeli in razlike v zakonodaji 
držav članic na področju napadov na 
informacijske sisteme lahko ovirajo boj 
proti organiziranemu kriminalu in 
terorizmu ter otežijo učinkovito policijsko 
in pravosodno sodelovanje na tem 
področju. Sodobni informacijski sistemi so 
nadnacionalni in brezmejni, kar pomeni, da 
so napadi na takšne sisteme čezmejni, zato 
so dodatni ukrepi za približevanje 
kazenskega prava na tem področju nujni.
Poleg tega mora sprejetje Okvirnega sklepa
Sveta 2009/948/PNZ o preprečevanju in 
reševanju sporov o izvajanju pristojnosti v 
kazenskih postopkih olajšati usklajevanje 
pregona primerov napadov na 
informacijske sisteme.

(13) Velike vrzeli in razlike v zakonodaji 
držav članic na področju napadov na 
informacijske sisteme lahko ovirajo boj 
proti organiziranemu kriminalu in 
terorizmu ter otežijo učinkovito policijsko 
in pravosodno sodelovanje na tem 
področju. Sodobni informacijski sistemi so 
nadnacionalni in brezmejni, kar pomeni, da 
so napadi na takšne sisteme čezmejni, zato 
so dodatni ukrepi na ravni Unije za 
približevanje nacionalnega kazenskega 
prava na tem področju nujni. Prav tako si 
je treba na ravni Unije in z vključitvijo 
vseh udeleženih akterjev prizadevati za 
boljše mednarodno sodelovanje na 
področju varnosti informacijskih omrežij 
in sistemov. Poleg tega mora sprejetje 
Okvirnega sklepa Sveta 2009/948/PNZ o 
preprečevanju in reševanju sporov o 
izvajanju pristojnosti v kazenskih 
postopkih olajšati usklajevanje pregona 
primerov napadov na informacijske 
sisteme.

Or. es
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Predlog spremembe 41
Ioan Enciu

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta direktiva opredeljuje kazniva dejanja na 
področju napadov na informacijske sisteme 
in določa minimalna pravila glede kazni za 
taka dejanja. Namenjena je tudi uvedbi 
skupnih določb za preprečevanje takih 
napadov in izboljšanje sodelovanja
evropskega kazenskega pravosodja na tem 
področju.

Ta direktiva opredeljuje kazniva dejanja na 
področju napadov na informacijske sisteme 
in določa skladna minimalna pravila glede 
kazni za taka dejanja. Namenjena je tudi 
uvedbi skupnih določb za preprečevanje 
takih napadov in boj proti njim ter
izboljšanje evropskega sodelovanja na tem 
področju, predvsem kar zadeva kazensko 
pravo.

Or. ro

Predlog spremembe 42
Ioan Enciu

Predlog direktive
Člen 2 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) „neupravičeno“ pomeni dostop ali 
poseganje brez odobritve lastnika ali 
drugega imetnika pravice do sistema ali 
dela sistema, ali ki ni dovoljeno po 
nacionalni zakonodaji.

(d) „neupravičeno“ pomeni dostop ali 
poseganje brez odobritve lastnika ali 
drugega imetnika pravice do sistema ali 
dela sistema, ali ki ni dovoljeno po 
nacionalni ali evropski zakonodaji.

Or. ro

Predlog spremembe 43
Ioanis A. Cukalas (Ioannis Tsoukalas)

Predlog direktive
Člen 7 – točka (b)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) računalniškega gesla, kode za dostop ali 
podobnih podatkov, s katerimi je mogoč 
dostop do celotnega informacijskega 
sistema ali katerega koli njegovega dela.

(b) računalniškega gesla, kode za dostop, 
digitalnega ali fizičnega varnostnega 
žetona ali podobnih podatkov, s katerimi je 
mogoč dostop do celotnega 
informacijskega sistema ali katerega koli 
njegovega dela.

Or. en

Predlog spremembe 44
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice zagotovijo, da se 
nedovoljeno posredovanje 
indentifikacijskih podatkov drugim 
osebam z namenom izvajanja dejavnosti iz 
členov 3 do 7 kaznuje kot kaznivo dejanje.

Or. ro

Predlog spremembe 45
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Države članice zagotovijo, da se 
kršitev iz členov 3 do 7, ki jo stori oseba, 
ki ima v okviru svoje zaposlitve dostop do 
varnostnih sistemov v okviru 
informacijskih sistemov, obravnava kot 
oteževalna okoliščina in se kaznuje kot 
kaznivo dejanje.
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Or. ro

Predlog spremembe 46
Ivailo Kalfin

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo, da je za 
kazniva dejanja iz členov 3 do 6, če so bila 
storjena z orodjem, zasnovanim za 
izvajanje napadov, ki vplivajo na znatno 
število informacijskih sistemov, ali 
napadov, ki povzročijo znatno škodo, kot 
so motnje v sistemskih storitvah, finančni 
stroški ali izgube osebnih podatkov, 
najvišja zagrožena kazen najmanj pet let 
zapora.

2. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo, da je za 
kazniva dejanja iz členov 3 do 6, če so bila 
storjena z orodjem, zasnovanim za 
izvajanje napadov, ki vplivajo na znatno 
število informacijskih sistemov, ali 
napadov, ki povzročijo znatno škodo, kot 
so motnje v sistemskih storitvah, finančni 
stroški ali izguba osebnih podatkov ali 
občutljivih informacij, najvišja zagrožena 
kazen najmanj pet let zapora.

Or. en

Predlog spremembe 47
Ioan Enciu

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Zaradi izmenjave informacij o dejanjih 
iz členov 3 do 8 in v skladu s pravili o 
varstvu podatkov države članice 
uporabljajo obstoječo mrežo operativnih 
kontaktnih točk, ki so na voljo 24 ur na dan 
vse dni v tednu. Države članice tudi 
zagotovijo, da so vzpostavljeni postopki, ki 
omogočajo odziv na nujne zahteve 
najpozneje v osmih urah. Takšen odziv
mora vključevati vsaj odgovor, ali bo 
zahtevi po pomoči ugodeno in v kakšni 
obliki ter kdaj.

1. Zaradi izmenjave informacij o dejanjih 
iz členov 3 do 8 in v skladu s pravili o 
varstvu podatkov države članice zagotovijo 
delujočo nacionalno kontaktno točko in
uporabljajo obstoječo mrežo operativnih 
kontaktnih točk, ki so na voljo 24 ur na dan 
vse dni v tednu. Države članice tudi 
zagotovijo, da so vzpostavljeni postopki, ki 
omogočajo odziv na nujne zahteve 
najpozneje v osmih urah. Takšen odziv
mora biti učinkovit in po potrebi 
vključevati lažje ali neposredno izvajanje 
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naslednjih ukrepov: zagotavljanje 
tehničnega svetovanja, vključno z 
ponovno vzpostavitvijo delovanja 
informacijskega sistema, ohranjanje 
podatkov v skladu z načeli varovanja 
osebnih podatkov, zbiranje dokazov, 
zagotavljanje pravnih informacij ter 
iskanje in identifikacija osumljencev. 
Kontaktne točke določijo obliko in časovni 
razpored za odgovore na prošnje za 
pomoč.

Or. ro

Predlog spremembe 48
Ioanis A. Cukalas (Ioannis Tsoukalas)

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Zaradi izmenjave informacij o dejanjih 
iz členov 3 do 8 in v skladu s pravili o 
varstvu podatkov države članice 
uporabljajo obstoječo mrežo operativnih 
kontaktnih točk, ki so na voljo 24 ur na dan 
vse dni v tednu. Države članice tudi 
zagotovijo, da so vzpostavljeni postopki, ki 
omogočajo odziv na nujne zahteve 
najpozneje v osmih urah. Takšen odziv 
mora vključevati vsaj odgovor, ali bo 
zahtevi po pomoči ugodeno in v kakšni 
obliki ter kdaj.

1. Zaradi izmenjave informacij o dejanjih 
iz členov 3 do 8 in v skladu s pravili o 
varstvu podatkov države članice 
uporabljajo obstoječo mrežo operativnih 
kontaktnih točk, ki so na voljo 24 ur na dan 
vse dni v tednu. Države članice tudi 
zagotovijo, da so vzpostavljeni postopki, ki 
omogočajo odziv na nujne zahteve 
najpozneje v osmih urah. Takšen odziv 
mora vključevati vsaj odgovor, ali bo 
zahtevi po pomoči ugodeno in v kakšni 
obliki ter kdaj. To nalogo lahko prevzame 
Evropska agencija za varnost omrežij in 
informacij, ki bi kot enotna kontaktna 
točka in registrar Unije za incidente na 
področju kibernetske varnosti 
nadzorovala izmenjavo informacij. 

Or. en

Predlog spremembe 49
Silvia-Adriana Ţicău
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Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Zaradi izmenjave informacij o dejanjih 
iz členov 3 do 8 in v skladu s pravili o 
varstvu podatkov države članice
uporabljajo obstoječo mrežo operativnih 
kontaktnih točk, ki so na voljo 24 ur na dan 
vse dni v tednu. Države članice tudi 
zagotovijo, da so vzpostavljeni postopki, ki 
omogočajo odziv na nujne zahteve 
najpozneje v osmih urah. Takšen odziv 
mora vključevati vsaj odgovor, ali bo 
zahtevi po pomoči ugodeno in v kakšni 
obliki ter kdaj.

1. Zaradi izmenjave informacij o dejanjih 
iz členov 3 do 8 in v skladu s pravili o 
varstvu podatkov države članice te 
informacije prek obstoječe mreže
operativnih kontaktnih točk, ki so na voljo 
24 ur na dan vse dni v tednu, posredujejo 
Komisiji, Evropski agenciji za varnost 
omrežij in informacij ter drugim državam 
članicam. Države članice tudi zagotovijo, 
da so vzpostavljeni postopki, ki omogočajo 
odziv na nujne zahteve najpozneje v osmih 
urah. Takšen odziv mora vključevati vsaj 
odgovor, ali bo zahtevi po pomoči ugodeno 
in v kakšni obliki ter kdaj.

Or. ro

Predlog spremembe 50
Ioan Enciu

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vsaka država članica obvesti Komisijo o 
svojih kontaktnih točkah, imenovanih za 
namene izmenjave informacij o kaznivih 
dejanjih iz členov 3 do 8. Komisija 
informacije pošlje drugim državam 
članicam.

2. Vsaka država članica obvesti Komisijo, 
Eurojust in Evropsko agencijo za varnost 
omrežij in informacij o svojih kontaktnih 
točkah, imenovanih za namene izmenjave 
informacij o kaznivih dejanjih iz členov 3 
do 8. Komisija informacije pošlje drugim 
državam članicam.

Or. ro

Predlog spremembe 51
Niki Tzavela
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Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Evropska agencija za varnost omrežij 
in informacij ima pomembno vlogo pri 
prizadevanjih za uskladitev med državami 
članicami in institucijami Unije.

Or. en

Predlog spremembe 52
Ioanis A. Cukalas (Ioannis Tsoukalas)

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo vzpostavitev 
sistema za beleženje, pripravo in 
predložitev statističnih podatkov o 
kaznivih dejanjih iz členov 3 do 8.

1. Države članice zagotovijo vzpostavitev 
sistema za beleženje, pripravo in 
predložitev statističnih podatkov o 
kaznivih dejanjih iz členov 3 do 8. V 
primeru kršitev, ki vključujejo več držav 
članic, lahko Evropska agencija za 
varnost omrežij in informacij omogoča 
lažjo izmenjavo teh podatkov med vsemi 
zainteresiranimi stranmi, vključno z 
Europolom in Eurojustom.

Or. en

Predlog spremembe 53
Ioan Enciu

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice pošljejo Komisiji 
podatke, zbrane na podlagi tega člena. Te 
zagotovijo tudi objavo zbirnega pregleda 

3. Države članice pošljejo Komisiji in 
Evropski agenciji za varnost omrežij in 
informacij podatke, zbrane na podlagi tega 
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teh statističnih poročil. člena in zagotovijo tudi redno objavo 
zbirnega pregleda teh statističnih poročil. 
Evropska agencija za varnost omrežij in 
informacij te podatke zbere na ravni EU 
in jih uporabi kot osnovo za pripravo 
poročil o stanju informacijskih sistemov 
in varnosti računalniških podatkov v 
Evropi.

Or. ro

Predlog spremembe 54
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice pošljejo Komisiji 
podatke, zbrane na podlagi tega člena. Te 
zagotovijo tudi objavo zbirnega pregleda 
teh statističnih poročil.

3. Države članice pošljejo Komisiji in 
Evropski agenciji za varnost omrežij in 
informacij podatke, zbrane na podlagi tega 
člena. Te zagotovijo tudi objavo zbirnega 
pregleda teh statističnih poročil.

Or. ro

Predlog spremembe 55
Ioan Enciu

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice Komisiji pošljejo vse 
informacije, potrebne za pripravo poročila 
iz odstavka 1. Informacije vključujejo 
natančen opis zakonodajnih in 
nezakonodajnih ukrepov, sprejetih za 
izvajanje te direktive.

2. Države članice in Evropska agencija za 
varnost omrežij in informacij Komisiji 
pošljejo vse informacije, potrebne za 
pripravo poročila iz odstavka 1.
Informacije vključujejo natančen opis 
zakonodajnih in nezakonodajnih ukrepov, 
sprejetih za izvajanje te direktive.

Or. ro
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