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GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu 
brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Šīs direktīvas uzdevums ir tuvināt 
dalībvalstu krimināltiesību noteikumus par 
uzbrukumiem informācijas sistēmām un 
uzlabot tiesu un citu kompetento iestāžu, 
tostarp policijas un citu specializētu 
tiesībaizsardzības dienestu sadarbību.

(1) Šīs direktīvas uzdevums ir tuvināt 
dalībvalstu krimināltiesību noteikumus par 
uzbrukumiem informācijas sistēmām un 
uzlabot tiesu un citu kompetento iestāžu, 
tostarp policijas un citu specializētu 
tiesībaizsardzības dienestu, Komisijas un 
Eiropas Tīkla un informācijas drošības 
aģentūras sadarbību, lai nodrošinātu 
kopēju un vispusīgu Savienības pieeju.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Uzbrukumi informācijas sistēmām, jo 
īpaši organizētas noziedzības aktivitāšu 
rezultātā, kļūst arvien draudīgāki, un 
pieaug bažas par iespējamiem 
teroristiskiem vai politiski motivētiem 
uzbrukumiem informācijas sistēmām, kas 
ir dalībvalstu un Savienības īpaši svarīgās 
infrastruktūras sastāvdaļa. Tas apdraud 
drošākas informācijas sabiedrības un 
brīvības, drošības un tiesiskuma telpas 
izveidi, un tādējādi ir nepieciešama rīcība 
Eiropas Savienības līmenī.

(2) Uzbrukumi informācijas sistēmām, jo 
īpaši organizētas noziedzības aktivitāšu 
rezultātā, arvien vairāk apdraud
informācijas sistēmu darbību Savienībā 
un pasaulē, un pieaug bažas par 
iespējamiem teroristiskiem vai politiski 
motivētiem uzbrukumiem informācijas 
sistēmām, kas ir dalībvalstu un Savienības 
īpaši svarīgās infrastruktūras sastāvdaļa. 
Tie apdraud drošākas informācijas 
sabiedrības un brīvības, drošības un 
tiesiskuma telpas izveidi un tādējādi prasa 
rīcību Eiropas Savienības līmenī, kā arī 
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starptautiskā mērogā, piemēram, 
izmantojot Eiropas Padomes 2001. gada 
Konvenciju par kibernoziegumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Ir vērojama tendence, ka plaša mēroga 
uzbrukumi informācijas sistēmām, kas ir 
īpaši svarīgas valstīm vai īpašām publiskā 
vai privātā sektora funkcijām, kļūst aizvien 
bīstamāki un atkārtojas aizvien biežāk. Šī
tendenci pavada aizvien modernāku rīku 
attīstība, ko noziedznieki var izmantot 
dažādu kiberuzbrukumu izdarīšanai.

(3) Ir vērojama tendence, ka plaša mēroga 
uzbrukumi informācijas sistēmām, kas ir 
īpaši svarīgas valstīm vai īpašām publiskā 
vai privātā sektora funkcijām, kļūst aizvien 
bīstamāki un atkārtojas aizvien biežāk. 
Šādi uzbrukumi var izraisīt ievērojamu 
ekonomisku kaitējumu gan informācijas 
sistēmu darbības un sakaru pārtraukumu, 
gan komerciāli svarīgas konfidenciālas 
informācijas zaudējumu rezultātā. Īpaši 
apdraudēti var būt inovatīvi MVU, kuri ir 
atkarīgi no informācijas sistēmu pareizas 
darbības un pieejamības, bet kuriem ir 
mazākas iespējas novirzīt resursus 
informācijas drošībai. Šo tendenci pavada 
aizvien modernāku rīku attīstība, ko 
noziedznieki var izmantot dažādu 
kiberuzbrukumu izdarīšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Dalībvalstīm jāparedz sodi par 
uzbrukumiem informācijas sistēmām. Šiem 
sodiem jābūt iedarbīgiem, samērīgiem un 

(6) Papildus dalībvalstu, Savienības un 
privātā sektora pasākumiem, kuru mērķis
ir palielināt informācijas sistēmu drošību 
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tādiem, kas attur no nodarījuma 
izdarīšanas.

un integritāti, novērst uzbrukumus un 
mazināt to ietekmi, dalībvalstīm jāparedz 
sodi par uzbrukumiem informācijas 
sistēmām. Šiem sodiem jābūt iedarbīgiem, 
samērīgiem un tādiem, kas attur no 
nodarījuma izdarīšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Padomes 2008. gada 27.-28. novembra 
secinājumos ir norādīts, ka dalībvalstīm un 
Komisijai būtu jāizstrādā jauna stratēģija, 
ņemot vērā 2001. gada Eiropas Padomes 
konvenciju par kibernoziedzību. Šī 
konvencija ir atsauces tiesiskais regulējums 
kibernoziedzības, tostarp uzbrukumu 
informācijas sistēmām, apkarošanai. Šī 
direktīva ir izstrādāta, pamatojoties uz 
minēto konvenciju.

(8) Padomes 2008. gada 27. un 
28. novembra secinājumos ir norādīts, ka 
dalībvalstīm un Komisijai būtu jāizstrādā 
jauna stratēģija, ņemot vērā Eiropas 
Padomes 2001. gada Konvenciju par 
kibernoziegumiem. Šī konvencija ir 
atsauces tiesiskais regulējums 
kibernoziedzības, tostarp uzbrukumu 
informācijas sistēmām, apkarošanai. Šajā 
direktīvā ir ņemti vērā attiecīgi minētās 
konvencijas noteikumi.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Direktīva nav domāta, lai paredzētu 
kriminālatbildību gadījumos, kad 
nodarījumi ir izdarīti bez krimināla nolūka, 
piemēram, atļauta testēšana vai 
informācijas sistēmas aizsardzība.

(10) Direktīva neattiecas uz rīcību, kas 
veikta, lai nodrošinātu informācijas 
sistēmu drošību, piemēram, informācijas 
sistēmas noturību pret šajā direktīvā 
definētajām noziedzīgajām darbībām, vai 
lai sistēmas atbrīvotu no rīkiem, kas 
izmantoti šādām darbībām vai paredzēti 
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tām. Direktīva nav arī domāta, lai 
paredzētu kriminālatbildību gadījumos, kad 
šajā direktīvā uzskaitīto noziegumu 
objektīvie kritēriji ir izpildīti, tomēr
nodarījumi ir izdarīti bez noziedzīga 
nodoma, piemēram, lai veiktu atļautu 
testēšanu vai aizsargātu informācijas 
sistēmas.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā dažkārt neskaidro robežu starp ļaunprātīgu un neļaunprātīgu piekļuvi (piemēram, 
automātiskas atjaunināšanas gadījumos utt.), grozījuma mērķis ir precizēt, ka, piemēram, 
pretvīrusu programmatūras vai vīrusu noņemšanas rīku darbība un inficētu ierīču karantīna 
ir pilnībā ārpus šīs direktīvas darbības jomas.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Lai gan šai direktīvai ir jāatbilst 
stingrām prasībām attiecībā uz tiesisko 
noteiktību un krimināllikumā paredzētu 
atbildību, saskaņā ar šīs direktīvas 
noteikumiem par datu vākšanu, 
informācijas apmaiņu un Komisijas 
pienākumu regulāri ziņot par direktīvas 
piemērošanu un iesniegt vajadzīgos 
priekšlikumus ir arī jānodrošina elastīgs 
mehānisms, kas ļautu pielāgoties 
turpmākām norisēm, kā rezultātā šīs 
direktīvas darbības joma, iespējams, 
varētu kļūt plašāka. Šādas turpmākas 
norises ietver tādu tehnoloģiju attīstību, 
kas nodrošina, piemēram, efektīvāku 
izpildi attiecībā uz uzbrukumiem 
informācijas sistēmām vai kas veicina 
šādu uzbrukumu novēršanu vai to seku 
mazināšanu.

Or. en



PA\877128LV.doc 7/8 PE472.192v01-00

LV

Pamatojums

Kaut gan sankciju ieviešana ir atzinīgi vērtējama, vispusīga Savienības pieeja 
kibernoziegumu apkarošanai būtu jāīsteno, pievēršot uzmanību ne vien tiesību aktu efektīvai 
izpildei, bet arī šādu noziedzīgu darbību novēršanai paredzētu stratēģiju un instrumentu 
izstrādei.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) nodarījums ir izdarīts par labu juridiskai 
personai, kuras galvenais birojs ir 
attiecīgās dalībvalsts teritorijā.

c) nodarījums ir izdarīts par labu juridiskai 
personai, kura reģistrēta attiecīgās 
dalībvalsts teritorijā.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis informē Komisiju par to 
nozīmētajiem kontaktpunktiem 
informācijas apmaiņai par nodarījumiem, 
kas minēti 3.–8. pantā. Komisija nosūta šo 
informāciju citām dalībvalstīm.

2. Dalībvalstis informē Komisiju un 
Eiropas Tīklu un informācijas drošības 
aģentūru par to nozīmētajiem 
kontaktpunktiem informācijas apmaiņai par 
nodarījumiem, kas minēti 3.–8. pantā. 
Komisija nosūta šo informāciju citām 
dalībvalstīm.

Or. en
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Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar šo pantu savāktos datus 
dalībvalstis nosūta Komisijai. Dalībvalstis 
nodrošina šo statistikas ziņojumu 
konsolidēta pārskata publicēšanu.

3. Saskaņā ar šo pantu savāktos datus 
dalībvalstis nosūta Komisijai, Eiropolam 
un Eiropas Tīklu un informācijas 
drošības aģentūrai. Dalībvalstis nodrošina 
šo statistikas ziņojumu konsolidēta 
pārskata publicēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. [ČETRUS GADUS PĒC 
PIEŅEMŠANAS] un turpmāk ik pēc trīs 
gadiem Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs 
direktīvas piemērošanu dalībvalstīs, tostarp 
visus vajadzīgos priekšlikumus.

1. [ČETRUS GADUS PĒC 
PIEŅEMŠANAS] un turpmāk ik pēc trīs 
gadiem Komisija pēc apspriešanās ar 
visām attiecīgajām ieinteresētajām 
personām iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei ziņojumu par šīs direktīvas 
piemērošanu dalībvalstīs, tostarp visus 
vajadzīgos priekšlikumus. Katrā ziņojumā 
identificē un saistībā ar ikvienu vajadzīgo 
priekšlikumu ņem vērā tehniskos 
risinājumus, kas ļauj Savienībā 
nodrošināt efektīvāku izpildi attiecībā uz 
uzbrukumiem informācijas sistēmām, 
tostarp tehniskos risinājumus, kuri varētu 
novērst šādus uzbrukumus vai mazināt to 
sekas.

Or. en


