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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Πολιτικών 
Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η 
προσέγγιση των κανόνων ποινικού δικαίου 
των κρατών μελών που αφορούν επιθέσεις 
κατά συστημάτων πληροφοριών και η 
βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των 
δικαστικών και άλλων αρμόδιων αρχών, 
συμπεριλαμβανομένων της αστυνομίας και 
άλλων εξειδικευμένων υπηρεσιών 
εφαρμογής του νόμου των κρατών μελών, 
της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων 
και Πληροφοριών, προκειμένου να 
καταστεί δυνατή μια κοινή και 
ολοκληρωμένη προσέγγιση της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Οι επιθέσεις κατά των συστημάτων 
πληροφοριών, ιδίως εκείνες που 
προέρχονται από τα κυκλώματα του 
οργανωμένου εγκλήματος, αποτελούν 

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

συνεχώς αυξανόμενη απειλή κατά της 
λειτουργίας των συστημάτων 
πληροφοριών στην Ένωση και σε 
ολόκληρο τον πλανήτη και εντείνουν τις 
ανησυχίες για το ενδεχόμενο 
τρομοκρατικών επιθέσεων ή επιθέσεων με 
πολιτικό χαρακτήρα κατά των συστημάτων 
πληροφοριών που αποτελούν μέρος της 
ζωτικής σημασίας υποδομής των κρατών
μελών και της Ένωσης. Αυτή η κατάσταση 
αποτελεί απειλή για την επίτευξη μιας 
ασφαλέστερης κοινωνίας της πληροφορίας 
και ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης, και χρειάζεται, ως εκ τούτου, 
να αντιμετωπισθεί στο επίπεδο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και διεθνώς, 
λόγου χάρη μέσω της σύμβασης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης του 2001 για το 
έγκλημα στον κυβερνοχώρο·

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν 
την ύπαρξη τάσης για όλο και πιο 
επικίνδυνες και επαναλαμβανόμενες 
επιθέσεις μεγάλης κλίμακας που 
εξαπολύονται κατά συστημάτων 
πληροφοριών ζωτικής σημασίας για τις 
χώρες ή για ειδικές δραστηριότητες του 
δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. Η τάση 
αυτή συνοδεύεται από την ανάπτυξη όλο 
και πιο εξελιγμένων εργαλείων που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους 
εγκληματίες για την εξαπόλυση κάθε 
είδους επιθέσεων στον κυβερνοχώρο.

(3) Υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν 
την ύπαρξη τάσης για όλο και πιο 
επικίνδυνες και επαναλαμβανόμενες 
επιθέσεις μεγάλης κλίμακας που 
εξαπολύονται κατά συστημάτων 
πληροφοριών ζωτικής σημασίας για τις 
χώρες ή για ειδικές δραστηριότητες του 
δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. Αυτού 
του είδους οι επιθέσεις μπορεί να 
προξενήσουν σημαντικές οικονομικές 
ζημίες τόσο λόγω της διακοπής της 
λειτουργίας των συστημάτων 
πληροφοριών και των επικοινωνιών όσο 
και λόγω της απώλειας σημαντικών 
εμπορικών εμπιστευτικών πληροφοριών. 
Καινοτόμοι ΜΜΕ που εξαρτώνται από 
την ορθή λειτουργία και διαθεσιμότητα 
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των συστημάτων πληροφοριών αν και 
μπορούν ενδεχομένως να αφιερώσουν 
λιγότερους πόρους στην ασφάλεια των 
πληροφοριών κινδυνεύουν να 
επηρεαστούν ιδιαιτέρως. Η τάση αυτή 
συνοδεύεται από την ανάπτυξη όλο και πιο 
εξελιγμένων εργαλείων που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από τους εγκληματίες 
για την εξαπόλυση κάθε είδους επιθέσεων 
στον κυβερνοχώρο.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(6) Επιπροσθέτως των μέτρων που 
λαμβάνουν τα κράτη μέλη, η Ένωση και 
ο ιδιωτικός τομέας με σκοπό την αύξηση 
της ασφάλειας και της ακεραιότητας των 
συστημάτων πληροφοριών, της 
πρόληψης επιθέσεων και της 
ελαχιστοποίησης του αντικτύπου τους, 
τακράτη μέλη θα πρέπει να προβλέψουν 
κυρώσεις για τις επιθέσεις κατά των 
συστημάτων πληροφοριών. Οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις θα πρέπει να 
είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου (8) Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου 



PE472.192v01-00 6/9 PA\877128EL.doc

EL

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

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

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(10) Η παρούσα οδηγία δεν καλύπτει 
μέτρα που ελήφθησαν για την διασφάλιση 
των συστημάτων πληροφοριών, όπως π.χ. 
η ικανότητα ενός συστήματος 
πληροφοριών να ανθίσταται 
εγκληματικές ενέργειες όπως ορίζονται 
αυτές στην παρούσα οδηγία, ή για την 
αφαίρεση από τα συστήματα 
πληροφοριών εκείνων των μέσων που 
χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν για τέτοιες ενέργειες.  
Επίσης δεν αποσκοπεί στην απόδοση 
ποινικής ευθύνης όταν πληρούνται τα 
αντικειμενικά κριτήρια που 
απαριθμούνται στην παρούσα οδηγία 
αλλά η ενέργεια διαπράττεται χωρίς 
εγκληματική πρόθεση, όπως για την 
επιτρεπόμενη δοκιμή ή προστασία 
συστημάτων υπολογιστή. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεδομένων των συχνά ασαφών ορίων που υφίστανται μεταξύ κακόβουλης και μη κακόβουλης 
πρόσβασης (βλ. αυτόματες επικαιροποιήσεις), η τροπολογία επιθυμεί να καταστήσει σαφές ότι η 
λειτουργία λογισμικού εναντίον των ιών ή εργαλείων απομάκρυνσης ή απομόνωσης  ιών 
τοποθετείται ολωσδιόλου εκτός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.  

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12a) Μολονότι η παρούσα οδηγία οφείλει 
να συμμορφωθεί με τις αυστηρές 
απαιτήσεις νομικής ασφάλειας και 
προβλεψιμότητας του ποινικού δικαίου, 
υφίσταται επιπλέον η ανάγκη, η οποία 
μπορεί να εκπληρωθεί μέσω των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας σχετικά 
με την συλλογή δεδομένων, την 
ανταλλαγή πληροφοριών, και την 
υποχρέωση που επιβάλλεται στην 
Επιτροπή να υποβάλει τακτικά εκθέσεις 
σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας και 
να προβαίνει σε οποιεσδήποτε προτάσεις 
κρίνει αναγκαίες, να προβλεφθεί 
μηχανισμός προσαρμογής σε μελλοντικές 
εξελίξεις η οποία προσαρμογή θα 
οδηγήσει ενδεχομένως σε διεύρυνση του 
πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. 
Σε αυτές τις μελλοντικές εξελίξεις 
περιλαμβάνονται οποιεσδήποτε 
τεχνολογικές εξελίξεις επιτρέπουν λόγου 
χάρη μια αποτελεσματικότερη επιβολή 
του νόμου όσον αφορά τις επιθέσεις 
εναντίον συστημάτων πληροφοριών ή 
διευκολύνουν την πρόληψη αυτών των 
επιθέσεων ή την άμβλυνση των 
επιπτώσεων τους. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Μολονότι η εισαγωγή κυρώσεων είναι οπωσδήποτε αξιέπαινη, μια ολοκληρωμένη προσέγγιση 
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της Ένωσης για την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος πρέπει να επικεντρώνεται όχι μόνο 
στην αποτελεσματική επιβολή του νόμου αλλά και να αναπτύσσει στρατηγικές και εργαλεία 
αποτροπής και πρόληψης αυτού. 

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) προς όφελος νομικού προσώπου που 
έχει συσταθεί ως εταιρεία στο έδαφος 
αυτού του κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
 Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Επιτροπή, στην Ευρωπόλ και στον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια 
Δικτύων και Πληροφοριών τα στοιχεία 
που συγκεντρώνουν σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο. Επίσης, μεριμνούν για τη 
δημοσίευση τακτικής αναθεώρησης των 
στατιστικών εκθέσεών τους.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
 Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Το αργότερο [ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΤΗ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ] και κάθε τρία έτη 
στο εξής, η Επιτροπή, κατόπιν 
διαβουλεύσεων με όλους τους 
ενδιαφερόμενους φορείς, υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
έκθεση για την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας στα κράτη μέλη με ενδεχόμενες 
αναγκαίες προτάσεις. Κάθε έκθεση 
προσδιορίζει και λαμβάνει υπόψη σε 
σχέση με οποιαδήποτε πρόταση κρίνεται 
αναγκαία, τεχνικές λύσεις που καθιστούν 
δυνατή μια αποτελεσματικότερη επιβολή 
του νόμου εντός της Ένωσης και όσον 
αφορά τις επιθέσεις κατά συστημάτων 
πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των 
τεχνικών λύσεων που μπορούν να 
χρησιμεύσουν στην πρόληψη των 
επιθέσεων ή στην·άμβλυνση των 
επιπτώσεών τους. 

Or. en


