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EMENDI

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-
Ġustizzja u l-Intern, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-għan ta' din id-Direttiva huwa li jsir 
tqarrib tar-regoli tal-liġi kriminali fl-Istati 
Membri fil-qasam tal-attakki kontra s-
sistemi tal-informazzjoni, u li tittejjeb il-
kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
ġudizzjarji u l-awtoritajiet l-oħra 
kompetenti, inklużi l-pulizija u servizzi 
speċjalizzati oħrajn ta' infurzar tal-liġi tal-
Istati Membri.

(1) L-għan ta’ din id-Direttiva huwa li jsir 
tqarrib tar-regoli tal-liġi kriminali fl-Istati 
Membri fil-qasam tal-attakki kontra s-
sistemi tal-informazzjoni, u li tittejjeb il-
kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
ġudizzjarji u l-awtoritajiet kompetenti l-
oħra, inklużi l-pulizija u servizzi 
speċjalizzati oħrajn ta’ infurzar tal-liġi tal-
Istati Membri, il-Kummissjoni u l-
Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-
Networks u l-Informazzjoni, biex tingħata 
possibilità għal approċċ komuni u 
komprensiv.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-attakki kontra s-sistemi tal-
informazzjoni, partikolarment dawk li 
jirriżultaw mit-theddida tal-kriminalità 
organizzata, jirrappreżentaw minaċċa li qed 
tikber, u qed jiżdied it-tħassib dwar il-
potenzjal ta' attakki terroristiċi jew li huma 
mmotivati mill-politika kontra s-sistemi 
tal-informazzjoni li jagħmlu parti mill-

(2) L-attakki kontra s-sistemi tal-
informazzjoni, partikolarment dawk li 
jirriżultaw mit-theddida tal-kriminalità 
organizzata, jirrappreżentaw minaċċa li qed 
tikber għall-funzjonament ta’ sistemi tal-
informazzjoni fl-Unjoni u globalment, u 
qed jiżdied it-tħassib dwar il-potenzjal ta' 
attakki terroristiċi jew li huma mmotivati 
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infrastruttura kritika tal-Istati Membri u tal-
Unjoni. Dan jikkostitwixxi theddida għall-
kisba ta' soċjetà tal-informazzjoni aktar 
sikura u ta' qasam tal-libertà, is-sigurtà u l-
ġustizzja, u għalhekk jinħtieġ rispons fil-
livell tal-Unjoni Ewropea.

mill-politika kontra s-sistemi tal-
informazzjoni li jagħmlu parti mill-
infrastruttura kritika tal-Istati Membri u tal-
Unjoni. Dan jikkostitwixxi theddida għall-
kisba ta' soċjetà tal-informazzjoni aktar 
sikura u ta' qasam tal-libertà, is-sigurtà u l-
ġustizzja, u għalhekk jinħtieġ rispons fil-
livell tal-Unjoni Ewropea kif ukoll 
internazzjonalment, pereżempju permezz 
tal-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa 
dwar iċ-Ċiberkriminalità tal-2001.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Hemm evidenza ta' tendenza għal 
attakki fuq skala kbira li qed isiru aktar 
perikolużi u rikorrenti, kontra s-sistemi tal-
informazzjoni li huma kritiċi għall-istati 
jew għall-funzjonijiet partikolari fis-settur 
pubbliku jew privat. Din it-tendenza hija 
akkumpanjata mill-iżvilupp ta' għodod 
dejjem aktar sofistikati li jistgħu jintużaw 
minn kriminali sabiex jiġu mnedija 
ċiberattakki ta' tipi varji.

(3) Hemm evidenza ta' tendenza għal 
attakki fuq skala kbira li qed isiru aktar 
perikolużi u rikorrenti, kontra s-sistemi tal-
informazzjoni li huma kritiċi għall-istati 
jew għall-funzjonijiet partikolari fis-settur 
pubbliku jew privat. Attakki bħal dawn 
jistgħu jikkawżaw ħsara ekonomika 
sostanzjali kemm permezz ta’ 
interruzzjoni ta’ sistemi tal-informazzjoni 
u tal-komunikazzjoni stess u permezz ta’ 
telf ta’ informazzjoni kunfidenzjali 
importanti għall-kummerċ. SMEs 
innovattivi, li jiddependu mill-
funzjonament tajjeb u d-disponibilità ta’ 
sistemi tal-informazzjoni, filwaqt li 
potenzjalment kapaċi jiddedikaw inqas 
riżorsi għas-sigurtà tal-informazzjoni, 
jirriskjaw li jiġu partikolarment effettwati. 
Din it-tendenza hija akkumpanjata mill-
iżvilupp ta' għodod dejjem aktar sofistikati 
li jistgħu jintużaw minn kriminali sabiex 
jiġu mnedija ċiberattakki ta' tipi varji.

Or. en
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Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu pieni fir-rigward tal-attakki 
kontra s-sistemi tal-informazzjoni. Il-pieni 
previsti għandhom ikunu effettivi, 
proporzjonati u dissważivi.

(6) Flimkien ma’ miżuri mill-Istati 
Membri, mill-Unjoni u mis-settur privat, 
immirati sabiex iżidu s-sigurtà u l-
integrità tas-sistemi ta’ informazzjoni u 
jipprevjenu attakki u jimminimizzaw l-
impatt tagħhom, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu pieni fir-rigward 
tal-attakki kontra s-sistemi tal-
informazzjoni. Il-pieni previsti għandhom 
ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill tas-27 u t-
28 ta' Novembru 2008 indikaw li għandha 
tiġi żviluppata strateġija ġdida flimkien 
mal-Istati Membri u l-Kummissjoni, waqt 
li jiġi kkunsidrat il-kontenut tal-
Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar
iċ-Ċiberkriminalità tal-2001. Dik il-
Konvenzjoni hija l-qafas legali ta' referenza 
għall-ġlieda kontra ċ-ċiberkriminalità, 
inklużi l-attakki kontra s-sistemi tal-
informazzjoni. Din id-Direttiva hija msejsa 
fuq dik il-Konvenzjoni.

(8) Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill tas-27 u t-
28 ta' Novembru 2008 indikaw li għandha 
tiġi żviluppata strateġija ġdida flimkien 
mal-Istati Membri u l-Kummissjoni, waqt 
li jiġi kkunsidrat il-kontenut tal-
Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar 
iċ-Ċiberkriminalità tal-2001. Dik il-
Konvenzjoni hija l-qafas legali ta' referenza 
għall-ġlieda kontra ċ-ċiberkriminalità, 
inklużi l-attakki kontra s-sistemi tal-
informazzjoni. Din id-Direttiva 
tikkunsidra d-dispożizzjonijiet relevanti 
ta’ dik il-Konvenzjoni.

Or. en
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Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Din id-Direttiva m'għandhiex l-
intenzjoni li timponi responsabbiltà 
kriminali fejn ir-reati jkunu twettqu
mingħajr intenzjoni kriminali, bħal 
pereżempju għall-ittestjar awtorizzat jew 
il-protezzjoni tas-sistemi tal-informazzjoni. 

(10) Din id-direttiva ma tkoprix azzjoni li 
tittieħed biex tiżgura s-sigurtà tas-sistemi 
tal-informazzjoni, p.e. il-kapaċità ta’ 
sistema tal-informazzjoni li tirreżisti atti 
kriminali kif definiti f’din id-direttiva, jew 
li telimina għodod użati jew maħsuba li 
jiġu użati għal tali azzjonijiet.   Lanqas 
ma għandha l-intenzjoni li timponi 
responsabbiltà kriminali fejn il-kriterji 
oġġettivi tar-reati elenkati f’din id-
Direttiva jiġu sodisfatti iżda l-azzjoni hija 
mwettqa mingħajr intenzjoni kriminali, 
bħal pereżempju għall-ittestjar awtorizzat 
jew il-protezzjoni tas-sistemi tal-
informazzjoni. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-fatt li kultant il-limiti bejn aċċess malizzjuż u mhux malizzjuż ikun imċajpar 
(aġġornamenti awtomatiċi), l-emenda għandha l-iskop li tagħmilha ċara li, p.e. l-operazzjoni 
ta' softwer kontra l-virus jew għodod li jneħħu l-virus, jew l-iżolar ta’ tagħmir infettat, huma 
kompletament barra l-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva.  

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Premessa 12 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Filwaqt li din id-Direttiva trid 
tissodisfa rekwiżiti riġidi għaċ-ċertezza 
legali u l-prevedibilità fil-liġi kriminali, 
hemm ħtieġa wkoll, koperta mid-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva dwar 
il-ġbir ta’ dejta, l-iskambju ta’ 
informazzjoni u l-obbligu fuq il-
Kummissjoni li tirraporta regolarment 
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dwar l-applikazzjoni tagħha u li tagħmel 
kwalunkwe proposta neċessarja, li wieħed 
jipprovdi għal mekkaniżmu flessibbli li 
jipermetti l-adattament għal żviluppi 
futuri, li possibliment iwasslu għat-
twessigħ ta’ din id-Direttiva.  Tali żviluppi 
fil-ġejjieni jinkludu kull żvilupp 
teknoloġiku li jippermetti pereżempju 
infurzar aktar effettiv fil-qasam ta’ attakki 
kontra sistemi tal-informazzjoni jew li 
jiffaċilita l-prevenzjoni jew il-mitigazzjoni 
ta’ attakki bħal dawn. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li l-introduzzjoni ta’ pieni hija apprezzata, approċċ komprensiv tal-Unjoni biex tiġi 
indirizzata ċ-ċiberkriminalità ma għandux jiffoka biss fuq l-infurzar effettiv tal-liġi iżda 
jiżviluppa wkoll strateġiji u strumenti għall-prevenzjoni ta’ dawk l-attivitajiet kriminali. 

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) għall-benefiċċju ta' persuna ġuridika li 
għandha l-uffiċċju prinċipali tagħha fit-
territorju tal-Istat Membru kkonċernat.

(c) għall-benefiċċju ta' persuna ġuridika 
inkorporata fit-territorju ta' Stat Membru

Or. en

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw
lill-Kummissjoni bil-punt ta' kuntatt 
tagħhom li jkunu ħatru għall-fini tal-
iskambju ta' informazzjoni dwar ir-reati 

2. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw 
lill-Kummissjoni u lill-Aġenzija Ewropea 
dwar is-Sigurtà tan-Networks u l-
Informazzjoni bil-punt ta' kuntatt tagħhom 
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msemmija fl-Artikoli 3 sa 8. Il-
Kummissjoni għandha tgħaddi dik l-
informazzjoni lill-Istati Membri l-oħra.

li jkunu ħatru għall-fini tal-iskambju ta' 
informazzjoni dwar ir-reati msemmija fl-
Artikoli 3 sa 8. Il-Kummissjoni għandha 
tgħaddi dik l-informazzjoni lill-Istati 
Membri l-oħra.

Or. en

Emenda 10

Proposta għal direttiva
 Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Skont dan l-Artikolu, l-Istati Membri 
għandhom jibagħtu d-dejta miġbura lill-
Kummissjoni. Huma għandhom jiżguraw 
ukoll li tiġi ppubblikata reviżjoni 
konsolidata ta' dawn ir-rapporti statistiċi.

3. Skont dan l-Artikolu, l-Istati Membri 
għandhom jibagħtu d-dejta miġbura lill-
Kummissjoni, lill-Europol u lill-Aġenzija 
Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Networks u 
l-Informazzjoni. Huma għandhom 
jiżguraw ukoll li tiġi ppubblikata reviżjoni 
konsolidata ta' dawn ir-rapporti statistiċi.

Or. en

Emenda 11

Proposta għal direttiva
 Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa [ERBA' SNIN MILL-ADOZZJONI] 
u mbagħad kull tliet snin, il-Kummissjoni 
għandha tissottometti rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
applikazzjoni ta' din id-Direttiva fl-Istati 
Membri inkluża kwalunkwe proposta 
meħtieġa.

1. Sa [ERBA' SNIN MILL-ADOZZJONI] 
u mbagħad kull tliet snin, il-Kummissjoni 
għandha, wara li tkun ikkonsultat il-
partijiet interessati kollha relevanti,
tissottometti rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
applikazzjoni ta' din id-Direttiva fl-Istati 
Membri inkluża kwalunkwe proposta 
meħtieġa. Kull rapport għandu jidentifika, 
u jikkunsidra fir-rigward ta’ kwalunkwe 
proposta, soluzzjonijiet tekniċi li 
jippermettu infurzar aktar effettiv fl-
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Unjoni fil-qasam tal-attakki kontra 
sistemi tal-informazzjoni, inklużi 
soluzzjonijiet tekniċi li jistgħu jservu 
għall-prevenzjoni jew il-mitigazzjoni ta’ 
tali attakki.

Or. en


