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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za državljanske svoboščine, 
pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje 
predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Cilj te direktive je približati pravila 
kazenskega prava držav članic na področju 
napadov na informacijske sisteme ter 
izboljšati sodelovanje med pravosodnimi in 
drugimi pristojnimi organi, vključno s 
policijo in drugimi specializiranimi 
službami kazenskega pregona držav članic.

(1) Cilj te direktive je približati pravila 
kazenskega prava držav članic na področju 
napadov na informacijske sisteme ter 
izboljšati sodelovanje med pravosodnimi in 
drugimi pristojnimi organi, vključno s 
policijo in drugimi specializiranimi 
službami kazenskega pregona držav članic, 
Komisijo, Evropsko agencijo za varnost 
omrežij in informacij, da se omogoči 
skupen in celovit pristop Unije.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Napadi na informacijske sisteme, zlasti 
kot posledica groženj organiziranega 
kriminala, so vedno večja grožnja, 
povečuje pa se tudi zaskrbljenost zaradi 
možnosti terorističnih ali politično 
motiviranih napadov na informacijske 
sisteme, ki so del ključne infrastrukture 
držav članic in Unije. To ogroža 
uresničevanje ciljev varnejše informacijske 
družbe ter območja svobode, varnosti in 
pravice ter zato zahteva odziv na ravni 

(2) Napadi na informacijske sisteme, zlasti 
kot posledica groženj organiziranega 
kriminala, so vedno večja grožnja
delovanju informacijskih sistemov v Uniji 
in po svetu, povečuje pa se tudi 
zaskrbljenost zaradi možnosti terorističnih 
ali politično motiviranih napadov na 
informacijske sisteme, ki so del ključne 
infrastrukture držav članic in Unije. To 
ogroža uresničevanje ciljev varnejše 
informacijske družbe ter območja svobode, 
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Evropske unije. varnosti in pravice ter zato zahteva odziv 
na ravni Evropske unije, pa tudi na 
mednarodni ravni, na primer prek 
Konvencije Sveta Evrope o kriminalu v 
kibernetskem prostoru iz leta 2001.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Obstajajo dokazi o težnjah k vedno bolj 
nevarnim in ponavljajočim se obsežnim 
napadom na informacijske sisteme, ki so 
ključni za države ali za posebne funkcije v 
javnem ali zasebnem sektorju. Te težnje 
spremlja razvoj vedno bolj zahtevnih 
orodij, ki jih storilci kaznivih dejanj lahko 
uporabljajo za različne vrste kibernetskih 
napadov.

(3) Obstajajo dokazi o težnjah k vedno bolj 
nevarnim in ponavljajočim se obsežnim 
napadom na informacijske sisteme, ki so 
ključni za države ali za posebne funkcije v 
javnem ali zasebnem sektorju. Taki napadi 
lahko povzročijo znatno gospodarsko 
škodo zaradi prekinitve delovanja 
informacijskih sistemov in komunikacij, 
pa tudi zaradi izgube gospodarsko 
pomembnih zaupnih podatkov. To bi 
lahko še zlasti prizadelo inovativna mala 
in srednja podjetja, ki so odvisna od 
pravilnega delovanja in dostopnosti 
informacijskih sistemov, informacijski 
varnosti pa lahko namenijo manj sredstev. 
Te težnje spremlja razvoj vedno bolj 
zahtevnih orodij, ki jih storilci kaznivih 
dejanj lahko uporabljajo za različne vrste 
kibernetskih napadov.

Or. en
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Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Države članice morajo zagotoviti 
potrebne kazni za napade na informacijske 
sisteme. Te morajo biti učinkovite, 
sorazmerne in odvračilne.

(6) Države članice morajo poleg lastnih 
ukrepov, ukrepov Unije in zasebnega 
sektorja, ki so namenjeni povečevanju 
varnosti in integritete informacijskih 
sistemov, preprečevanju napadov in 
zmanjševanju njihovih posledic, zagotoviti 
potrebne kazni za napade na informacijske 
sisteme. Te morajo biti učinkovite, 
sorazmerne in odvračilne.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Iz Sklepov Sveta z dne 27.–
28. novembra 2008 izhaja, da morajo 
države članice in Komisija razviti novo 
strategijo, pri čemer morajo upoštevati 
vsebino Konvencije Sveta Evrope o 
kibernetski kriminaliteti iz leta 2001.
Navedena konvencija je referenčni pravni 
okvir za boj proti kibernetski kriminaliteti, 
vključno z napadi na informacijske 
sisteme. Ta direktiva nadgrajuje navedeno 
konvencijo.

(8) Iz Sklepov Sveta z dne 27.–
28. novembra 2008 izhaja, da morajo 
države članice in Komisija razviti novo 
strategijo, pri čemer morajo upoštevati 
vsebino Konvencije Sveta Evrope o 
kibernetski kriminaliteti iz leta 2001.
Navedena konvencija je referenčni pravni 
okvir za boj proti kibernetski kriminaliteti, 
vključno z napadi na informacijske 
sisteme. Ta direktiva upošteva ustrezne 
določbe te konvencije.

Or. en
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Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Ta direktiva ni namenjena uvedbi 
kazenske odgovornosti, če so kazniva 
dejanja storjena nenaklepno, kot sta
pooblaščeno preverjanje ali zaščita 
informacijskih sistemov.

(10) Ta direktiva ne zajema ukrepov, ki so 
bili sprejeti za zagotavljanje varnosti 
informacijskih sistemov, na primer glede 
zmožnosti informacijskih sistemov, da so 
odporni na kazniva dejanja, opredeljena v 
tej direktivi, ali pa za odstranitev orodij, ki 
so bila uporabljena ali so namenjena 
uporabi v takih dejanjih iz 
informacijskega sistema. Direktiva tudi ni 
namenjena uvedbi kazenske odgovornosti,
kadar so merila za kaznivo dejanje, 
opredeljena v tej direktivi, izpolnjena, 
vendar je dejanje storjeno nenaklepno, kot 
je pooblaščeno preverjanje ali zaščita 
informacijskih sistemov.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi včasih nejasne razmejitve med zlonamernim in nezlonamernim dostopom (samodejne 
posodobitve), je namen predloga spremembe pojasniti, da je na primer uporaba protivirusne 
programske opreme ali orodij za odstranjevanje virusov ali karantena okuženih naprav, 
povsem izven področja uporabe te direktive.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Čeprav mora direktiva izpolnjevati 
stroge zahteve o pravni varnosti in 
predvidljivosti v kazenskem pravu, obstoji 
tudi potreba, kise uresničuje prek določb 
direktive o zbiranju in izmenjavi podatkov 
ter obveznosti Komisije, da redno poroča o 
uporabi in pripravi potrebne predloge, da
se zagotovi prožen mehanizem, ki bo 
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omogočal prilagajanje prihodnjemu 
razvoju dogodkov, in bo morebiti pripeljal 
do razširitve področja uporabe te 
direktive. Takšen prihodnji razvoj 
dogodkov vključuje tudi tehnološki razvoj, 
ki omogoča na primer učinkovitejše 
izvrševanje na področju napadov na 
informacijske sisteme ali preprečevanje 
oziroma blažitev takih napadov. 

Or. en

Obrazložitev

Uvedbo kazni sicer cenimo, vendar pa se celovit pristop Unije k odpravljanju kibernetske 
kriminalitete ne sme osredotočiti le na učinkovito kazenski pregon, ampak tudi na razvoj 
strategij in instrumentov za preprečevanje teh kaznivih dejanj. 

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) je bilo dejanje storjeno v korist pravne 
osebe s sedežem na ozemlju zadevne 
države članice.

(c) je bilo dejanje storjeno v korist pravne 
osebe, registrirane na ozemlju zadevne 
države članice.

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vsaka država članica obvesti Komisijo o 
svojih kontaktnih točkah, imenovanih za 
namene izmenjave informacij o kaznivih 
dejanjih iz členov 3 do 8. Komisija 
informacije pošlje drugim državam 
članicam.

2. Vsaka država članica obvesti Komisijo
in Evropsko agencijo za varnost omrežij 
in informacij o svojih kontaktnih točkah, 
imenovanih za namene izmenjave 
informacij o kaznivih dejanjih iz členov 3 
do 8. Komisija informacije pošlje drugim 
državam članicam.
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Predlog spremembe 10

Predlog direktive
 Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice pošljejo Komisiji 
podatke, zbrane na podlagi tega člena. Te
zagotovijo tudi objavo zbirnega pregleda 
teh statističnih poročil.

3. Države članice pošljejo Komisiji, 
Europolu in Evropski agenciji za varnost 
omrežij in informacij podatke, zbrane na 
podlagi tega člena. Te zagotovijo tudi 
objavo zbirnega pregleda teh statističnih 
poročil.

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
 Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija do [ŠTIRI LETA PO 
SPREJETJU] in vsaka tri leta za tem 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
poročilo o izvajanju te direktive v državah 
članicah, vključno z vsemi potrebnimi 
predlogi.

1. Komisija po posvetovanju z vsemu 
ustreznimi zainteresiranim stranmi do 
[ŠTIRI LETA PO SPREJETJU] in vsaka 
tri leta za tem Evropskemu parlamentu in 
Svetu predloži poročilo o izvajanju te 
direktive v državah članicah, vključno z 
vsemi potrebnimi predlogi. V vsakem 
poročilu opredeli in pri potrebnih 
predlogih upošteva tehnične rešitve, ki 
omogočajo učinkovitejše izvrševanje v 
Uniji na področju napadov na 
informacijske sisteme, vključno s 
tehničnimi rešitvami, ki bi lahko služile 
preprečevanju ali blažitvi takih napadov.

Or. en



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

SL


