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TRUMPAS PAGRINDIMAS

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, 
teisingumo ir vidaus reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Šios direktyvos tikslas yra suderinti 
valstybių narių baudžiamosios teisės 
taisykles atakų prieš informacines sistemas 
srityje ir pagerinti valstybių narių teisminių 
ir kitų kompetentingų institucijų, įskaitant 
policiją ir kitas specializuotas teisėsaugos 
tarnybas, bendradarbiavimą.

(1) Šios direktyvos tikslas yra suderinti 
valstybių narių baudžiamosios teisės 
nuostatas atakų prieš informacines sistemas 
srityje ir pagerinti valstybių narių teisminių 
ir kitų kompetentingų institucijų, įskaitant 
policiją ir kitas specializuotas teisėsaugos 
tarnybas, Komisijos ir Europos tinklų ir 
informacijos apsaugos agentūros
bendradarbiavimą siekiant laikytis bendro 
ir visapusiško Sąjungos požiūrio.

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Atakų prieš informacines sistemas 
grėsmė didėja, ypač dėl organizuoto 
nusikalstamumo grėsmės, todėl vis didesnį 
susirūpinimą kelia galimi teroristų išpuoliai 
ar atakos dėl politinių motyvų prieš 
informacines sistemas, kurios yra valstybių 
narių ir Sąjungos ypatingos svarbos 
infrastruktūros dalis. Todėl kyla grėsmė, 
kad nebus sukurta saugesnė informacinė 

(2) Atakų prieš informacines sistemas 
grėsmė, keliama informacinių sistemų 
veikimui Sąjungos ir pasaulio mastu,
didėja, ypač dėl organizuoto 
nusikalstamumo grėsmės, todėl vis didesnį 
susirūpinimą kelia galimi teroristų išpuoliai 
ar atakos dėl politinių motyvų prieš 
informacines sistemas, kurios yra valstybių 
narių ir Sąjungos ypatingos svarbos 
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visuomenė ir laisvės, saugumo bei 
teisingumo erdvė, taigi reikia imtis bendrų 
Europos Sąjungos veiksmų.

infrastruktūros dalis. Kyla grėsmė, kad 
nebus sukurta saugesnė informacinė 
visuomenė ir laisvės, saugumo bei 
teisingumo erdvė, todėl reikia imtis 
Europos Sąjungos, taip pat tarptautinio 
lygmens veiksmų, pvz., laikantis 2001 m. 
Europos Tarybos konvencijos dėl 
elektroninių nusikaltimų.

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Akivaizdu, kad daugėja pavojingų ir 
pakartotinių didelio masto atakų prieš 
informacines sistemas, kurios yra ypatingai 
svarbios valstybėms arba konkrečioms 
viešojo ar privačiojo sektoriaus 
funkcijoms. Be šios tendencijos taip pat 
pastebėta, kad kuriamos vis modernesnės 
priemonės, kurias nusikaltėliai gali naudoti 
įvairaus pobūdžio kibernetinėms atakoms 
rengti.

(3) Akivaizdu, kad daugėja pavojingų ir 
pakartotinių didelio masto atakų prieš 
informacines sistemas, kurios yra ypatingai 
svarbios valstybėms arba konkrečioms 
viešojo ar privačiojo sektoriaus 
funkcijoms. Šios atakos gali padaryti 
didžiulę ekonominę žalą dėl to, kad gali 
nutraukti informacinių sistemų veiklą ir 
komunikaciją, ir dėl to, kad gali būti 
prarasta komerciniu požiūriu svarbi 
konfidenciali informacija. Novatoriškos 
MVĮ, kurių veikla susijusi su tinkamu 
informacinių sistemų funkcionavimu ir 
prieinamumu ir kurios galbūt turi mažiau 
išteklių informacijos saugumui užtikrinti, 
kyla itin didelė rizika nukentėti. Be šios 
tendencijos taip pat pastebėta, kad 
kuriamos vis modernesnės priemonės, 
kurias nusikaltėliai gali naudoti įvairaus 
pobūdžio kibernetinėms atakoms rengti.

Or. en
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Valstybės narės turėtų nustatyti 
sankcijas už atakas prieš informacines 
sistemas. Nustatytos sankcijos turėtų būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

(6) Valstybės narės, papildydamos 
valstybių narių, Sąjungos ir privataus 
sektoriaus priemones, kuriomis siekiama 
didinti informacinių sistemų saugumą ir 
vientisumą ir išvengti atakų bei sumažinti 
jų poveikį, turėtų nustatyti sankcijas už 
atakas prieš informacines sistemas.
Nustatytos sankcijos turėtų būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės informuoja Komisiją 
apie paskirtus informacinius punktus, per 

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

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

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagal šio straipsnio nuostatas surinktus 
duomenis valstybės narės perduoda 
Komisijai. Valstybės narės pasirūpina, kad 
būtų skelbiama bendra šių statistikos 
ataskaitų apžvalga.

3. Pagal šio straipsnio nuostatas surinktus 
duomenis valstybės narės perduoda 
Komisijai, Europolui ir Europos tinklų ir 
informacijos apsaugos agentūrai.
Valstybės narės pasirūpina, kad būtų 
skelbiama bendra šių statistikos ataskaitų 
apžvalga.

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en


