
PA\877128BG.doc PE472.192v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

2010/0273(COD)

13.9.2011

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ
на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи

относно предложението за директива на Европейския парламент и на 
Съвета относно атаките срещу информационните системи и за отмяна на 
Рамково решение 2005/222/ПВР на Съвета
(COM(2010)0517 – C7-0293/2010 – 2010/0273(COD))

Докладчик по становище: Christian Ehler



PE472.192v01-00 2/10 PA\877128BG.doc

BG

PA_Legam



PA\877128BG.doc 3/10 PE472.192v01-00

BG

КРАТКА ОБОСНОВКА

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в доклада си следните 
изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Основната цел на директивата е да 
сближи правилата относно 
наказателното право на държавите-
членки в сферата на атаките срещу 
информационни системи и да подобри 
сътрудничеството между съдебните и 
другите компетентни органи, в това 
число полицията и други 
специализирани правоприлагащи 
служби на държавите-членки.

(1) Основната цел на директивата е да 
сближи правилата относно 
наказателното право на държавите-
членки в сферата на атаките срещу 
информационни системи и да подобри 
сътрудничеството между съдебните и 
другите компетентни органи, в това 
число полицията и други 
специализирани правоприлагащи 
служби на държавите-членки, както и 
Комисията, и Европейската агенция 
за мрежова и информационна 
сигурност, да даде възможност за 
общ и всеобхватен подход на Съюза.

Or. en

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Атаките срещу информационните 
системи, по-специално в резултат на 
заплахата от организираната 
престъпност, представляват засилваща 

(2) Атаките срещу информационните 
системи, по-специално в резултат на 
заплахата от организираната 
престъпност, представляват засилваща 
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се опасност, а съществува и растяща 
загриженост от вероятни атаки по 
терористични или политически подбуди 
срещу информационните системи, които 
са част от критичната инфраструктура 
на държавите-членки и на Съюза. Това 
представлява заплаха за постигането на
едно по-безопасно информационно 
общество и за изграждането на 
пространство на свобода, сигурност и 
правосъдие и следователно налага
ответна реакция на равнището на
Европейски съюз.

се опасност за функционирането на 
информационните системи в Съюза и 
на глобално равнище, а съществува и 
растяща загриженост от вероятни атаки 
по терористични или политически 
подбуди срещу информационните 
системи, които са част от критичната 
инфраструктура на държавите-членки и 
на Съюза. Това представлява заплаха за 
постигането на по-безопасно 
информационно общество и за 
изграждането на пространство на 
свобода, сигурност и правосъдие, и 
следователно изисква ответна реакция 
на равнище Европейски съюз, както и 
на международно равнище, например 
чрез Конвенцията на Съвета на 
Европа от 2011 г. за престъпления в 
кибернетичното пространство.

Or. en

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Има доказателства за наличието на 
тенденция към все по-опасни и 
постоянни широкомащабни атаки срещу 
информационните системи, които са от 
решаващо значение за държавите или за 
определени функции в публичния или 
частния сектор. Тази тенденция се 
придружава от разработка на все по-
усъвършенствани инструменти, които 
могат да бъдат използвани от 
престъпници за започване на различни 
видове кибератаки.

(3) Има доказателства за наличието на 
тенденция към все по-опасни и 
постоянни широкомащабни атаки срещу 
информационните системи, които са от 
решаващо значение за държавите или за 
определени функции в публичния или 
частния сектор. Подобни атаки могат 
да предизвикат съществени 
икономически щети, както поради 
самото прекъсване на 
информационните системи и 
комуникации, така и поради загуба на 
важна от търговска гледна точка 
поверителна информация.   
Съществува опасност иновационни 
малки и средни предприятия, които 
зависят от правилното 
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функциониране и достъпността на 
информационните системи, като 
същевременно могат да отделят по-
малко ресурси за информационната 
сигурност, да бъдат особено 
засегнати.  Тази тенденция се 
придружава от разработка на все по-
усъвършенствани инструменти, които 
могат да бъдат използвани от 
престъпници за започване на различни 
видове кибератаки.

Or. en

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Държавите-членки следва да 
предвидят наказания за атаките срещу 
информационните системи.
Предвидените санкции следва да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи.

(6) В допълнение към мерките, 
предприети от държавите-членки, 
Съюзът и частният сектор се 
стараят да повишат сигурността и 
целостта на информационните 
системи и да предотвратят атаки, 
както и да сведат до минимум 
последствията от тях,   държавите-
членки следва да предвидят наказания 
за атаките срещу информационните 
системи. Предвидените санкции следва 
да бъдат ефективни, пропорционални и 
възпиращи.

Or. en
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Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В заключенията на Съвета от 27—28 
ноември 2008 г. се посочва, че следва да 
се разработи нова стратегия с участието 
на държавите-членки и Комисията, като 
се вземе предвид съдържанието на 
Конвенцията на Съвета на Европа от 
2001 г. за престъпленията в 
кибернетичното пространство .
Конвенцията е референтната правна 
рамка за борба с престъпленията в 
кибернетичното пространство, 
включително и срещу атаките срещу 
информационните системи. Тази 
директива се основава Конвенцията.

(8) В заключенията на Съвета от 27—28 
ноември 2008 г. се посочва, че следва да 
се разработи нова стратегия с участието 
на държавите-членки и Комисията, като 
се вземе предвид съдържанието на 
Конвенцията на Съвета на Европа от 
2001 г. за престъпленията в 
кибернетичното пространство .
Конвенцията е референтната правна 
рамка за борба с престъпленията в 
кибернетичното пространство, 
включително и срещу атаките срещу 
информационните системи. Тази 
директива взема предвид съответните 
разпоредби на Конвенцията.

Or. en

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Настоящата директива няма за цел 
да наложи наказателна отговорност за
деяния извършени без престъпно 
намерение като, например, разрешените 
изпитвания или защитата на дадена 
компютърна система.

(10) Настоящата директива не обхваща 
действията, предприети с цел да 
гарантират сигурността на 
информационните системи, напр. 
способността на дадена 
информационна система да устои на 
престъпни деяния, във вида, в който 
са описани в настоящата директива, 
или да премахне инструменти, които 
са използвани или са предназначени за 
използване за подобни действия.   
Директивата също така няма за цел 
да наложи наказателна отговорност за
случаи, при които обективните 
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критерии, изброени в настоящата 
директива, са изпълнени, но деянието 
е извършено без престъпно намерение 
като, например, разрешените 
изпитвания или защитата на дадена 
компютърна система.

Or. en

Обосновка

Като се има предвид, че границата между добросъвестен и недобросъвестен достъп 
понякога е неясна (автоматични актуализации и т.н.), изменението има за цел да 
изясни, че функционирането на софтуера за защита против вируси например или 
инструментите за отстраняване на вируси, или наблюдение на увредени устройства, 
са изцяло извън обхвата на директивата.   

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

12а) Докато настоящата директива 
следва да изпълни приложимите в 
наказателното право стриктни 
критерии относно правна сигурност и 
предвидимост, необходимо е също 
така  посредством разпоредбите на 
настоящата директива относно 
събирането на данни, обмена на 
информация и задължението на 
Комисията редовно да докладва за 
прилагането им и да представя всяко 
необходимо предложение, да предвиди 
гъвкав механизъм, за да позволи 
адаптирането спрямо бъдещо 
развитие, което евентуално да доведе 
до разширяване на обхвата на 
настоящата директива.     
Посоченото бъдещо развитие включва 
всяко технологично развитие, което 
позволява, например, по-ефективно 
прилагане в областта на атаките 
срещу информационните системи или  
улеснява предотвратяването или 
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смекчаването на подобни атаки.   

Or. en

Обосновка

Като оценява въвеждането на наказания, всеобхватен подход на Съюза за справяне с 
киберпрестъпността следва не само да се съсредоточи върху ефективното 
правоприлагане, но и да разработи стратегии и инструменти за предотвратяване на 
посочените престъпни деяния. 

Изменение 8

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) в полза на юридическо лице, чието 
главно управление е разположено на 
територията на съответната 
държавата-членка.

в) в полза на юридическо лице,
установено на територията на тази 
държава-членка.

Or. en

Изменение 9

Предложение за директива
Член 14 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки информират 
Комисията за определеното от тях звено 
за контакт относно обмена на 
информация за престъпления, посочени 
в членове 3—8. Комисията съобщава 
тази информация на другите държави-
членки.

2. Държавите-членки информират 
Комисията и Европейската агенция за
мрежова и информационна сигурност 
за определеното от тях звено за контакт 
относно обмена на информация за 
престъпления, посочени в членове 3—8.
Комисията съобщава тази информация 
на другите държави-членки.

Or. en
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Изменение 10

Предложение за директива
 Член 15 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки предават на 
Комисията събраните по този член 
данни. Те правят също необходимото 
консолидираният преглед на тези 
статистически отчети да бъде 
публикуван.

3. Държавите-членки предават на 
Комисията, Европол и Европейската 
агенция за мрежова и информационна 
сигурност събраните по този член 
данни събраните по този член данни.
Те правят също необходимото 
консолидираният преглед на тези 
статистически отчети да бъде 
публикуван.

Or. en

Изменение 11

Предложение за директива
 Член 18 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До [ЧЕТИРИ ГОДИНИ СЛЕД 
ПРИЕМАНЕТО] и на всеки три години 
след това Комисията представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
доклад за прилагането на директивата в 
държавите-членки, който съдържа и 
всяко необходимо предложение.

1. До [ЧЕТИРИ ГОДИНИ СЛЕД 
ПРИЕМАНЕТО] и на всеки три години 
след това Комисията, след консултация 
с всички заинтересовани лица, 
представя на Европейския парламент и 
на Съвета доклад за прилагането на 
директивата в държавите-членки, който 
съдържа и всяко необходимо 
предложение. Всеки доклад посочва и 
взема предвид всяко необходимо 
предложение, технически решения, 
които позволяват по-ефективно 
прилагане в Съюза в областта на 
атаките срещу информационните 
системи, включително технически 
решения, които могат да послужат 
за предотвратяване или смекчаване 
на подобни атаки.  

Or. en
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