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Изменение 34
Alexander Alvaro

Предложение за директива
Позоваване 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

член 83, параграф 1 от него, член 16 и член 83, параграф 1 от него,

Or. en

Изменение 35
Ioan Enciu

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Основната цел на директивата е да 
сближи правилата относно 
наказателното право на държавите
членки в сферата на атаките срещу 
информационни системи и да подобри 
сътрудничеството между съдебните и 
другите компетентни органи, в това 
число полицията и други 
специализирани правоприлагащи 
служби на държавите членки.

(1) Основната цел на директивата е да 
сближи правилата относно 
наказателното право на държавите 
членки в сферата на атаките срещу 
информационни системи и да подобри 
сътрудничеството между съдебните и 
другите компетентни органи, в това 
число полицията и други 
специализирани правоприлагащи 
служби на държавите членки, 
Комисията, Евроюст, Европол и 
Европейската агенция за мрежова и 
информационна сигурност (ENISA), с 
цел да се насърчи един общ и 
изчерпателен европейски подход.

Or. ro

Изменение 36
Ioan Enciu
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Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Атаките срещу информационните 
системи, по-специално в резултат на 
заплахата от организираната 
престъпност, представляват засилваща 
се опасност, а съществува и растяща 
загриженост от вероятни атаки по 
терористични или политически подбуди 
срещу информационните системи, които 
са част от критичната инфраструктура 
на държавите членки и на Съюза. Това 
представлява заплаха за постигането на 
едно по-безопасно информационно 
общество и за изграждането на 
пространство на свобода, сигурност и 
правосъдие и следователно налага 
ответна реакция на равнището на 
Европейски съюз.

(2) Атаките срещу информационните 
системи, по-специално в резултат на 
заплахата от организираната 
престъпност, представляват засилваща 
се опасност, като в европейски мащаб, 
така и на международно равнище, а 
съществува и растяща загриженост от 
вероятни атаки по терористични или 
политически подбуди срещу 
информационните системи, които са 
част от критичната инфраструктура на 
държавите членки и на Съюза. Това 
представлява заплаха за постигането на 
едно по-безопасно информационно 
общество и за изграждането на 
пространство на свобода, сигурност и 
правосъдие и следователно налага 
ответна реакция на равнището на 
Европейски съюз, а така също и по-
ефективна координация и 
сътрудничество в международен 
мащаб.

Or. ro

Изменение 37
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Атаките срещу информационните 
системи, по-специално в резултат на 
заплахата от организираната 
престъпност, представляват засилваща 
се опасност, а съществува и растяща 
загриженост от вероятни атаки по 
терористични или политически
подбуди срещу информационните 

(2) Атаките срещу информационните 
системи, поне тези в резултат на 
заплахата от организираната 
престъпност, представляват засилваща 
се опасност, а съществува и растяща 
загриженост от вероятни атаки по 
терористични подбуди срещу 
информационните системи, които са 
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системи, които са част от критичната 
инфраструктура на държавите членки и 
на Съюза. Това представлява заплаха за 
постигането на едно по-безопасно 
информационно общество и за 
изграждането на пространство на 
свобода, сигурност и правосъдие и 
следователно налага ответна реакция на 
равнището на Европейски съюз.

част от критичната инфраструктура на 
държавите членки и на Съюза. Това 
представлява заплаха за постигането на 
едно по-безопасно информационно 
общество и за изграждането на 
пространство на свобода, сигурност и 
правосъдие и следователно налага 
ответна реакция на равнището на 
Европейски съюз.

Or. fr

Изменение 38
Ioan Enciu

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Има доказателства за наличието на 
тенденция към все по-опасни и 
постоянни широкомащабни атаки срещу 
информационните системи, които са от 
решаващо значение за държавите или за 
определени функции в публичния или 
частния сектор. Тази тенденция се 
придружава от разработка на все по-
усъвършенствани инструменти, които 
могат да бъдат използвани от 
престъпници за започване на различни 
видове кибератаки.

(3) Има доказателства за наличието на 
тенденция към все по-опасни и 
постоянни широкомащабни атаки срещу 
информационните системи, които са от 
решаващо значение за държавите или за 
определени функции в публичния или 
частния сектор. Тази тенденция се 
придружава от разработка на все по-
усъвършенствани инструменти, които 
могат да бъдат използвани от 
престъпници за започване на различни 
видове кибератаки, като ботнет
мрежите, позволяващи заразяването 
чрез компютърна програма на 
значителен брой информационни 
системи, с цел те да бъдат 
контролирани и използвани за 
извършване на широкомащабни 
кибератаки.

Or. ro

Изменение 39
Ioan Enciu
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Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Държавите членки следва да 
предвидят наказания за атаките срещу 
информационните системи. 
Предвидените санкции следва да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи.

(6) Държавите членки следва да 
предвидят механизми, позволяващи 
борбата с атаките срещу 
информационните системи, тяхното 
предотвратяване и санкциониране. 
Предвидените санкции следва да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи.

Or. ro

Изменение 40
Jan Mulder

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Държавите членки следва да 
предвидят наказания за атаките срещу 
информационните системи. 
Предвидените санкции следва да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи.

(6) Държавите членки следва да 
предвидят наказания за атаките срещу 
информационните системи. 
Предвидените санкции следва да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи и могат да включват 
лишаване от свобода и/или финансови 
санкции.

Or. en

Изменение 41
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за директива
Съображение 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Държавите членки следва да 
предвидят наказания за атаките срещу 
информационните системи. 
Предвидените санкции следва да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи.

(6) Държавите членки следва да 
предвидят наказания за атаките срещу 
информационните системи. 
Предвидените санкции следва да бъдат 
пропорционални.

Or. fr

Изменение 42
Marian-Jean Marinescu

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Държавите членки следва да 
предвидят наказания за атаките срещу 
информационните системи. 
Предвидените санкции следва да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи.

(6) Държавите членки следва да 
предвидят ефективни мерки за
предотвратяване на атаките срещу 
информационните системи и наказания 
за тези атаки. Държавите членки и 
Съветът следва да осигурят 
всеобхватна рамка за превенция, 
която да включва образоване на 
гражданите по въпросите на личната 
сигурност в кибернетичното 
пространство, като част от всички 
учебни програми по цифрова 
грамотност. Предвидените санкции 
следва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи.

Or. en

Изменение 43
Axel Voss

Предложение за директива
Съображение 7а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Когато става въпрос за 
„незначителен случай“, следва да бъде 
възможно изоставянето на 
санкцията. Незначителните случаи 
следва да бъдат разглеждани като 
такива, например когато 
причинените щети от деянията 
и/или възможният риск за 
обществените и частните интереси, 
като например за целостта на дадена 
информационна система или на 
компютърни данни, или за целостта, 
правата или другите интереси на 
дадено лице, са маловажни или от 
такова естество, че не е необходимо 
да бъдат приложени наказателни 
санкции при зачитане на законовия 
праг или да бъде образувано дело за 
наказателна отговорност.

Or. de

Обосновка

Определението за „незначителен случай“ следва да присъства на първо място в 
член 2. Въпреки това, понятието е толкова неясно в правен аспект, че е необходимо 
то да бъде доуточнено в съображенията, за да може съдебната практика да 
разполага с отправни точки по отношение на неговото приложно поле.

Изменение 44
Ioan Enciu

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Целесъобразно е да се предвидят по-
строги санкции, когато атаката срещу 
дадена информационна система е 
извършена от организирана престъпна 
група, както е определено в Рамково 
решение на Съвета 2008/841/ПВР от 24 

(7) Целесъобразно е да се предвидят по-
строги санкции, когато атаката срещу 
дадена информационна система е 
извършена от организирана престъпна 
група, както е определено в Рамково 
решение на Съвета 2008/841/ПВР от 24 
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октомври 2008 г. относно борбата с 
организираната престъпност, когато 
атаката е широкомащабна, или когато 
престъплението е извършено с 
прикриване на истинската самоличност 
на извършителя и нанася щети на 
законния собственик на идентичността. 
Подходящо е също така да се предвидят 
по-сериозни наказания в случаите, 
когато такава атака е причинила 
сериозни щети или е засегнала 
съществени интереси.

октомври 2008 г. относно борбата с 
организираната престъпност, когато 
атаката е широкомащабна, например 
посредством мрежите от типа 
„ботнет“, или когато престъплението е 
извършено с прикриване на истинската 
самоличност на извършителя и нанася 
щети на законния собственик на 
идентичността. Подходящо е също така 
да се предвидят по-сериозни наказания 
в случаите, когато такава атака е 
причинила сериозни щети и е засегнала
критични инфраструктури или
съществени интереси.

Or. ro

Изменение 45
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Настоящата директива няма за цел 
да наложи наказателна отговорност за 
деяния извършени без престъпно 
намерение като, например, 
разрешените изпитвания или 
защитата на дадена компютърна 
система.

(10) Настоящата директива няма за цел 
да наложи наказателна отговорност за 
деяния извършени без престъпно 
намерение като, например, 
изпитванията или защитата на дадена 
компютърна система, при условие че 
операторът или продавачът на 
системата е напълно и своевременно 
информиран относно уязвимостта, 
или в случаите, когато отказът на 
разрешение за достъп до система сам 
по себе си представлява злоупотреба с 
права.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение гарантира защита на лицата, подаващи сигнали за 
информационно проникване, което според експертите в областта на сигурността в 
кибернетичното пространство е жизненоважна функция, свързана с действието на 
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световната система за компютърна сигурност. Докладчикът предлага да се 
декриминизира достъпът „съгласно закона“, вместо „разрешеният“ достъп, което е 
стъпка в правилната посока, но всъщност настоящата директива е законовият 
текст, който следва ясно да заяви кое е разрешено и кое не. Последната част от 
изречението се основава на предложение за изменение № 7 на докладчика.

Изменение 46
Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Настоящата директива няма за цел 
да наложи наказателна отговорност 
за деяния извършени без престъпно 
намерение като, например, 
разрешените изпитвания или 
защитата на дадена компютърна 
система.

(10) Настоящата директива не включва 
мерките, предприети за осигуряване 
сигурността на информационните 
системи, като способността на една 
информационна система да 
противостои на престъпни действия, 
каквито са определени в настоящата 
директива, или да разполага с 
инструменти, които се използват 
или са предназначени да бъдат 
използвани за укрепване на 
възможностите за такова 
противостоене. Тя също така няма за 
цел да наложи наказателна 
отговорност, когато са събрани 
обективни критерии за изброените в 
настоящата директива 
престъпления, но деянието е 
извършено без престъпно намерение.

Or. fr

Изменение 47
Monika Hohlmeier

Предложение за директива
Съображение 10
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Настоящата директива няма за цел 
да наложи наказателна отговорност за 
деяния извършени без престъпно 
намерение като, например, 
разрешените изпитвания или защитата 
на дадена компютърна система.

(10) Настоящата директива няма за цел 
да наложи наказателна отговорност в 
случаите, когато са изпълнени
обективните критерии за 
престъпленията, изброени в 
настоящата директива, но се отнася
за деяния извършени без престъпно 
намерение като, например, 
изпитванията съгласно закона или 
защитата на дадена компютърна 
система, или в случаите, когато 
отказът на разрешение за достъп до 
система сам по себе си представлява 
злоупотреба с права.

Or. en

Изменение 48
Ioan Enciu

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) С директивата се засилва 
значението на мрежите, като тази на Г—
8 или Съвета на Европа, съставена от 
оперативни звена за контакт, които са на 
разположение 24 часа в денонощието и 
седем дни в седмицата с цел обмен на 
информация относно оказване на 
незабавно съдействие за разследвания и 
производства по престъпления, 
свързани с информационни системи или 
данни, или за събиране на доказателства 
в електронна форма за престъпления. 
Като се има предвид бързината, с която 
могат да бъдат извършени 
широкомащабни атаки, държавите 
членки следва да реагират незабавно на 
спешни искания, отправени по тази 
мрежа от звена за контакт. Такова 

(11) С директивата се засилва 
значението на мрежите, като тази на Г—
8 или Съвета на Европа, съставена от 
оперативни звена за контакт, които са на 
разположение 24 часа в денонощието и 
седем дни в седмицата с цел обмен на 
информация относно оказване на 
незабавно съдействие за разследвания и 
производства по престъпления, 
свързани с информационни системи или 
данни, или за събиране на доказателства 
в електронна форма за престъпления. 
Като се има предвид бързината, с която 
могат да бъдат извършени 
широкомащабни атаки, държавите 
членки следва да реагират незабавно на 
спешни искания, отправени по тази 
мрежа от звена за контакт. Такова 
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съдействие следва да включва 
улесняването или прякото вземане на 
мерки като, например: предоставяне на 
технически консултации, опазване на 
данни, събирането на доказателства, 
предоставяне на правна информация и 
намирането на заподозрени лица.

съдействие следва да включва 
улесняването или прякото вземане на 
мерки като например: предоставяне на 
технически консултации, по-конкретно 
във връзка с възстановяването на 
функционалността на 
информационните системи, опазване 
на данни в съответствие с 
принципите на защита на личните 
данни, събирането на доказателства, 
предоставяне на правна информация, 
както и намирането и 
идентифицирането на заподозрени 
лица.

Or. ro

Изменение 49
Rolandas Paksas

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Необходимо е да се съберат данни 
за престъпления по настоящата 
директива, за да се добие по-цялостна 
представа за проблема на съюзно 
равнище и по този начин да се 
допринесе за изготвянето на по-
ефективни отговори. Освен това 
данните ще помогнат на 
специализираните агенции като Европол 
и Европейската агенция за мрежова и 
информационна сигурност да оценят по-
добре мащаба на престъпленията в 
кибернетичното пространство и 
състоянието на мрежовата и 
информационната сигурност в Европа.

(12) Необходимо е да се съберат данни 
за престъпления по настоящата 
директива, за да се добие по-цялостна 
представа за проблема на съюзно 
равнище и по този начин да се 
допринесе за изготвянето на по-
ефективни отговори. Данните за 
атаките срещу компютърните 
системи са малобройни поради това, 
че не всички държави членки събират 
данни, свързани с тези атаки. 
Предвид факта, че методите за 
събиране на статистически данни са 
различни, държавите членки, които 
събират подобни данни, не могат да 
ги сравняват с данните, събирани от 
други държави членки. Освен това 
данните ще помогнат на 
специализираните агенции като Европол 
и Европейската агенция за мрежова и 
информационна сигурност да оценят по-
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добре мащаба на престъпленията в 
кибернетичното пространство и 
състоянието на мрежовата и 
информационната сигурност в Европа.

Or. lt

Изменение 50
Ioan Enciu

Предложение за директива
Съображение 12а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Освен това е необходимо да се 
насърчи и подобри сътрудничеството 
между доставчиците на услуги, 
производителите, правоприлагащите 
органи и съдебните органи, по-
конкретно по отношение на правната 
сигурност и предвидимост, а така 
също и по отношение на правата на 
заподозрените и преследваните лица, 
като презумпцията за невинност и 
правото на съдебна защита. 
Сътрудничеството следва да се 
отнася например до подкрепата в 
полза на доставчиците на услуги да 
затварят, напълно или частично, 
нелегалните функции или системи, в 
съответствие с действащото 
законодателство.

Or. ro

Изменение 51
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Съображение 12a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) С цел ефективна борба срещу 
престъпленията в кибернетичното 
пространство е необходимо също 
така да се повиши устойчивостта на 
информационните системи, като те 
се предпазват по-ефективно срещу 
атаки и се определят съответните 
стимули за това. В тази връзка 
установяването на минимални 
стандарти и отговорност за 
продавачите и операторите по 
отношение на адекватната защита 
на информационните системи следва 
да играе централна роля. Поради това 
борбата на Съюза и на държавите 
членки срещу киберпрестъпността 
ще има въздействие само ако 
настоящата директива е придружена 
от превантивни мерки срещу такива 
престъпления, приети в 
съответствие с член 67, параграф 3 и 
член 84 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение представлява предложение за изменение № 9 на докладчика, 
като са прибавени стимулиращите мерки и отговорността на продавачите и 
операторите. Ако се работи само по отношение на стандартите, без включване на 
правоприлагането и стимулите, ще бъдем изправени пред същата ситуация, както 
преди. Продавачите и операторите на информационно-технологични системи, които 
грубо се отклоняват от съвременните техники за сигурност или отказват да 
поправят уязвимости, които са им известни, следва да носят отговорност за това, 
включително наказателна отговорност при тежки случаи.

Изменение 52
Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Съображение 12а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Държавите членки следва да 
разглеждат защитата на своите 
информационни системи и на 
данните, които те съдържат, като 
част от обичайните си задължения. 
Следва да бъдат гарантирани разумни 
нива на защита срещу заплахите и 
уязвимостите, които могат да бъдат 
разумно идентифицирани. Разходите
и тежестите за тази защита би 
трябвало да отразяват евентуалните 
щети, причинени от кибератака 
срещу засегнатите лица.

Or. fr

Обосновка

Това изменение се основава на изменение 10 на г-жа Hohlmeier, но се различава от него 
по някои точки.

Изменение 53
Monika Hohlmeier

Предложение за директива
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Държавите членки следва да 
разглеждат защитата на 
информационните си системи и 
свързаните с тях данни като част от 
съответното им задължение за 
полагане на грижа. Подходящи 
равнища на защита следва да бъдат 
предоставени срещу заплахи, които 
могат да бъдат разумно 
идентифицирани. Разходите и 
тежестта по поддържане на такава 
защита следва да бъдат 
пропорционални на евентуалните 
щети на засегнатите лица.
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Or. en

Изменение 54
Ioan Enciu

Предложение за директива
Съображение 12б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12б) Европейският съюз и държавите 
членки следва да вземат под внимание 
необходимостта от защита на 
техните информационни системи и 
свързаните с тях данни и да 
предлагат високо равнище на защита 
срещу заплахите или уязвимостите, 
които могат да бъдат 
идентифицирани. Разходите и 
задълженията, свързани с тази 
защита, следва да бъдат 
пропорционални на евентуалните 
щети на засегнатите от атаките 
срещу информационните системи.

Or. ro

Изменение 55
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Съображение 12 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12б) Държавите членки следва да 
обърнат внимание на защитата на 
информационните си системи и 
свързаните с тях данни. Разумни 
равнища на защита следва да бъдат 
осигурени срещу заплахи и 
уязвимости, които могат да бъдат 
разумно идентифицирани. Разходите 
и тежестта по поддържане на 
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такава защита следва да бъдат 
пропорционални на евентуалните 
щети на засегнатите лица.

Or. en

Обосновка

Настоящото представлява предложение за изменение № 10 на докладчика, със 
заличаване на „задължение за полагане на грижа“ и прибавяне на „уязвимости“. 
Идентифицирането на заплахите е много трудно и източникът им може да е от 
всякакво естество, ето защо защитата трябва да се съсредоточи върху 
уязвимостите.

Изменение 56
Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Съображение 12б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12б) Държавите членки следва също 
така да вземат подходящи мерки за 
задължаване на юридическите лица, 
които управляват или предоставят 
информационни системи на тяхна 
територия, да защитават 
поверените им данни срещу 
посочените в настоящата директива 
престъпления. Юридическите лица 
следва да гарантират подходящи нива 
на защита срещу заплахите и 
уязвимостите, които могат да бъдат 
разумно идентифицирани. 
Държавите членки следва да 
гарантират, че юридическо лице, 
което не е осигурило разумно ниво на 
защита и в случай, че причинените 
вследствие на този пропуск щети са 
значителни, ще бъде обект на строги 
санкции и на наказателно преследване 
за допусната небрежност.

Or. fr
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Обосновка

Това изменение се основава на изменение 11 на г-жа Hohlmeier, но се различава от него 
по някои точки.

Изменение 57
Monika Hohlmeier

Предложение за директива
Съображение 12 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12б) Държавите членки следва също 
така да предприемат подходящи 
мерки и да задължат юридическите 
лица под тяхна юрисдикция да 
защитават предоставените им лични 
данни от престъпленията, посочени в 
настоящата директива, както това е 
предвидено в законодателството на 
ЕС относно телекомуникациите и 
защитата на личните данни. 
Подходящи равнища на защита 
следва да бъдат предоставени от 
юридическите лица срещу заплахите, 
които могат да бъдат разумно 
идентифицирани, в съответствие със 
съвременните постижения в 
конкретните сектори и в 
конкретните ситуации, свързани с 
обработването на данните. 
Разходите и тежестта по 
поддържане на такава защита следва 
да бъдат пропорционални на 
евентуалните щети на засегнатите 
лица. Когато е ясно, че юридическо 
лице не е успяло да предостави 
подходящо равнище на защита, и 
когато вредите, причинени в 
резултат на такова неизпълнение, са 
значителни, държавите членки 
следва да гарантират възможността 
юридическото лице да бъде подведено 
под отговорност.
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Or. en

Обосновка

Като се занимават с лични данни, юридическите лица носят отговорност за 
адекватна защита на тези данни срещу заплахи, които могат да бъдат разумно 
идентифицирани. Това вече е предвидено в Директива 2002/58/ЕО за правото на 
неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации, 
Директива 95/46/ЕО за защитата на личните данни и в предложението за общ 
регламент относно защитата на данните (COM(2012) 11 окончателен) (по-конкретно 
членове 22и 30). Ако не успеят да предоставят това равнище на защита, държавите 
членки следва да гарантират възможността юридическото лице да бъде подведено 
под отговорност.

Изменение 58
Ioan Enciu

Предложение за директива
Съображение 12в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12в) Европейската агенция за 
мрежова и информационна сигурност 
(ENISA) следва да играе ключова роля 
и да предлага на държавите членки и 
на институциите и органите на 
Европейския съюз техническа 
експертиза в областта на 
предотвратяването на атаките 
срещу информационните системи и 
борбата срещу тях, в съответствие с 
нейните правомощия. Така тя следва 
да дава съвети на държавите членки 
във връзка със създаването и 
функционирането на националните 
контактни звена и на екипите за 
действие при инциденти в 
информационната сигурност (CERT). 
ENISA следва също така да получава 
от страна на държавите членки 
статистически данни във връзка с 
престъпленията, посочени в 
настоящата директива, и да изготвя, 
въз основа на тези данни и друга 
съответна информация, доклади и 
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препоръки за ситуацията, свързана 
със сигурността на системите и 
информационните данни.

Or. ro

Изменение 59
Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Съображение 12в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12в) Освен това е необходимо да се 
насърчава и подобрява 
сътрудничеството между 
доставчиците на услуги, 
производителите и натоварените с 
прилагането на закона органи, като се 
съобразяват напълно с правовата 
държава, по-специално по отношение 
на правната сигурност, както и на 
правата на заподозрените и 
преследваните лица, а именно 
презумпцията за невинност и 
правото на съдебна защита. Освен 
това в една правова държава е 
необходимо лицата, натоварени с 
прилагането на закона, да се 
съобразяват с тази правова държава.

Or. fr

Обосновка

Това изменение се основава на изменение 12 на г-жа Hohlmeier, но се различава по 
неговата цел. То припомня и някои принципи.

Изменение 60
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Съображение 12 в (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(12в) Държавите членки следва също 
така да предприемат подходящи 
мерки, за да задължават 
юридическите лица под тяхна 
юрисдикция, които управляват или 
доставят информационно-
технологични системи, да осигуряват 
защита от престъпленията, 
посочени в настоящата директива. 
Юридическите лица следва да 
осигурят разумни равнища на защита 
срещу заплахи и уязвимости, които 
могат да бъдат разумно 
идентифицирани. Тази защита следва 
да бъде пропорционална на 
евентуалните щети на засегнатите 
лица. Когато е ясно, че юридическо 
лице не е успяло да предостави 
разумно равнище на защита, и когато 
вредите, причинени в резултат на 
такова неизпълнение, са значителни, 
държавите членки следва да 
гарантират възможността на 
юридическото лице да бъдат 
наложени възпиращи санкции и то да 
бъде подведено под отговорност за 
небрежност.

Or. en

Обосновка

Настоящото предложение за изменение прибавя „уязвимости“ и заменя 
„предоставените им данни“, което би могло да се отнася само до операторите, с 
думите „които управляват или доставят информационно-технологични системи“, 
като по този начин ще бъдат включени и продавачите. С него се заличава 
прилагателното „лични“, тъй като с тази директива следва да бъдат защитени не 
само личните, но и всички данни, и се прибавят термините „небрежност“ и 
„възпиращи санкции“ за случаите, при които липсата на осигуряване на разумна 
защита е довела до значителни щети. Това ще позволи да бъдат преодолени 
съществуващите в момента лицензи за софтуер с условието за приемане на продукта 
„такъв, какъвто е“, които освобождават продавача от всякаква отговорност.
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Изменение 61
Monika Hohlmeier

Предложение за директива
Съображение 12 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12в) Необходимо е също така да се 
насърчи и подобри сътрудничеството 
между доставчиците на услуги, 
производителите, правоприлагащите 
органи и съдебните органи, при пълно 
зачитане на принципите на 
правовата държава, особено по 
отношение на правната сигурност и 
предвидимост, както и на правата на 
заподозрените лица и обвиняемите, 
като например презумпцията за 
невинност и средствата за съдебна 
защита. Това включва, например, 
подкрепа от страна на доставчиците 
на услуги за подпомагане на 
съхраняването на евентуални 
доказателства, за предоставяне на 
елементи, които да спомогнат за 
идентифицирането на 
извършителите, и като крайна 
мярка, за спиране на незаконни 
системи или функции.

Or. en

Обосновка

Сътрудничеството между доставчиците на услуги в частния и в публичния сектор е 
от изключителна важност за ефективната борба срещу кибератаките.

Изменение 62
Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Съображение 12г (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(12г) Без да се засяга доброволното 
сътрудничество между 
юридическите лица, като например, 
доставчиците на услуги и 
производителите, от една страна, и 
органите, натоварени с прилагането 
на законите и съдебните органи, от 
друга, държавите членки следва да 
дадат определение на случаите, в 
които престъпното намерение може 
да бъде в резултат на бездействие.

Or. fr

Обосновка

Това изменение се основава на изменение 13 на г-жа Hohlmeier, но се различава по 
отношение на целта то да стане по-обвързващо.

Изменение 63
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Съображение 12 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12г) Необходимо е също така да се 
насърчи и подобри сътрудничеството 
между доставчиците на услуги, 
производителите, правоприлагащите 
органи и съдебните органи, при пълно 
зачитане на принципите на 
правовата държава, особено по 
отношение на правната сигурност и 
предвидимост, както и на правата на 
заподозрените лица и обвиняемите, 
като например презумпцията за 
невинност и средствата за съдебна 
защита.

Or. en
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Обосновка

Настоящото предложение за изменение представлява предложение за изменение № 12 
на докладчика със заличаване на последното изречение. Спирането на 
(предполагаемите) „незаконни системи“ e изключително рисковано и в момента 
често се извършва без прилагането на съответните процедури, свързани с правовата 
държава, и съответно води до „частни полицейски действия“. На този аспект следва 
да се обърне внимание в контекста на предстоящата инициатива на Комисията за 
„предупреждение и сваляне“ (обявена като предстояща през 2012 г. в работната 
програма на Комисията).

Изменение 64
Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Съображение 12д (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12д) За по-ефективна борба срещу 
престъпленията в кибернетичното 
пространство е необходимо също да 
се засили устойчивостта на 
информационните системи, така че 
да бъдат по-добре защитени от 
атаките, както и да се приемат 
необходимите за това мерки. 
Въвеждането на минимални норми и 
на наказателна отговорност за 
операторите и доставчиците с цел 
подходяща защита на 
информационните системи трябва да 
играе централна роля в това 
отношение. Ето защо борбата, която 
Съюзът и държавите членки водят 
срещу престъпността в 
кибернетичното пространство, няма 
да бъде ефективна, ако настоящата 
директива не се съпровожда от 
превантивни мерки срещу този вид 
престъпления, приети в 
съответствие с член 67, параграф 3 и 
член 84 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз.
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Изменение 65
Ioan Enciu

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Значителните пропуски и различия 
в законите на държавите членки в тази 
област могат да препятстват борбата 
срещу организираната престъпност и 
тероризма, а също така да усложнят 
ефективното полицейско и съдебно 
сътрудничество в тази област. 
Транснационалният характер на 
съвременните информационни системи, 
които функционират отвъд 
националните граници, предполага, че 
атаките срещу тези системи често имат 
трансгранично измерение, което показва 
още веднъж спешната необходимост от 
осъществяване на действия за 
сближаване на наказателното право в 
тази област. Освен това координирането 
на наказателното преследване по дела за 
атаки срещу информационни системи 
ще стане по-лесно с приемането на 
Рамково решение 2009/948/ПВР на 
Съвета относно предотвратяване и 
уреждане на спорове за упражняване на 
компетентност при наказателни 
производства.

(13) Значителните пропуски и различия 
в законите на държавите членки в тази 
област могат да препятстват борбата 
срещу организираната престъпност и 
тероризма, а също така да усложнят 
ефективното полицейско и съдебно 
сътрудничество в тази област. 
Транснационалният характер на 
съвременните информационни системи, 
които функционират отвъд 
националните граници, предполага, че 
атаките срещу тези системи често имат 
трансгранично измерение, което показва 
още веднъж спешната необходимост от 
осъществяване на действия за 
сближаване на наказателното право в 
тази област. Освен това координирането 
на наказателното преследване по дела за 
атаки срещу информационни системи 
ще стане по-лесно с приемането на 
Рамково решение 2009/948/ПВР на 
Съвета относно предотвратяване и 
уреждане на спорове за упражняване на 
компетентност при наказателни 
производства. Освен това, 
Европейският съюз следва да 
продължи да подобрява 
сътрудничеството на международно 
равнище в областта на сигурността 
на мрежите, информационните 
системи и компютърните данни и да 
следи за това, всяко международно 
споразумение в областта на обмена 
на данни да взема под внимание 
сигурността на преноса и на 
съхранението на данните.  
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Изменение 66
Tiziano Motti

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Значителните пропуски и различия 
в законите на държавите членки в тази 
област могат да препятстват борбата 
срещу организираната престъпност и 
тероризма, а също така да усложнят 
ефективното полицейско и съдебно 
сътрудничество в тази област. 
Транснационалният характер на 
съвременните информационни системи, 
които функционират отвъд 
националните граници, предполага, че 
атаките срещу тези системи често имат 
трансгранично измерение, което показва 
още веднъж спешната необходимост от 
осъществяване на действия за 
сближаване на наказателното право в 
тази област. Освен това координирането 
на наказателното преследване по дела за 
атаки срещу информационни системи 
ще стане по-лесно с приемането на 
Рамково решение 2009/948/ПВР на 
Съвета относно предотвратяване и 
уреждане на спорове за упражняване на 
компетентност при наказателни 
производства.

(13) Значителните пропуски и различия 
в законите на държавите членки в тази 
област могат да препятстват борбата 
срещу организираната престъпност и 
тероризма, а също така да усложнят 
ефективното полицейско и съдебно 
сътрудничество в тази област. 
Транснационалният характер на 
съвременните информационни системи, 
които функционират отвъд 
националните граници, предполага, че 
атаките срещу тези системи често имат 
трансгранично измерение, което показва 
още веднъж спешната необходимост от 
осъществяване на действия за 
сближаване на наказателното право в 
тази област. Освен това координирането 
на наказателното преследване по дела за 
атаки срещу информационни системи 
ще стане по-лесно с приемането на 
Рамково решение 2009/948/ПВР на 
Съвета относно предотвратяване и 
уреждане на спорове за упражняване на 
компетентност при наказателни 
производства. От друга страна е 
неотложно да се приложи 
Декларацията на Европейския 
парламент от 23 юни 2010 г. относно 
създаването на европейска система за 
ранно предупреждение (ЕСРП) за 
борба срещу педофилите и лицата, 
извършващи сексуални 
посегателства1, която беше 
предоставена на Комисията;
_______________
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Изменение 67
Rolandas Paksas

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Значителните пропуски и различия 
в законите на държавите членки в тази 
област могат да препятстват борбата 
срещу организираната престъпност и 
тероризма, а също така да усложнят 
ефективното полицейско и съдебно 
сътрудничество в тази област.
Транснационалният характер на 
съвременните информационни системи, 
които функционират отвъд 
националните граници, предполага, че 
атаките срещу тези системи често имат 
трансгранично измерение, което показва 
още веднъж спешната необходимост от 
осъществяване на действия за 
сближаване на наказателното право в 
тази област. Освен това координирането 
на наказателното преследване по дела за 
атаки срещу информационни системи 
ще стане по-лесно с приемането на 
Рамково решение 2009/948/ПВР на 
Съвета относно предотвратяване и 
уреждане на спорове за упражняване на 
компетентност при наказателни 
производства.

(13) Значителните пропуски и различия 
в законите, процедурите и 
наказателно-правните системи на 
държавите членки в тази област могат 
да препятстват борбата срещу 
организираната престъпност и 
тероризма, а също така да усложнят 
ефективното международно
полицейско и съдебно сътрудничество в 
тази област, понеже за борба с подобни 
престъпления могат да се използват 
различни по същество мерки.
Транснационалният характер на 
съвременните информационни системи, 
които функционират отвъд 
националните граници, предполага, че 
атаките срещу тези системи често имат 
трансгранично измерение, което показва 
още веднъж спешната необходимост от 
осъществяване на действия за 
сближаване на наказателното право в 
тази област. Освен това координирането 
на наказателното преследване по дела за 
атаки срещу информационни системи 
ще стане по-лесно с приемането на 
Рамково решение 2009/948/ПВР на 
Съвета относно предотвратяване и 
уреждане на спорове за упражняване на 
компетентност при наказателни 
производства.

Or. lt
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Изменение 68
Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Понеже целите на настоящата 
директива, а именно да се гарантира, че 
атаките срещу информационните 
системи във всички държави членки се 
наказват с ефективни, пропорционални 
и възпиращи наказания, както и 
подобряването и насърчаването на 
сътрудничеството между съдебните 
системи чрез премахването на 
потенциалните усложнения, не могат 
да бъдат постигнати в достатъчна 
степен от държавите членки, тъй като 
правилата трябва да бъдат еднакви и 
съвместими, и следователно могат да 
бъдат по-добре постигнати на 
равнището на Съюза, Съюзът може да 
приеме мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, посочен в 
член 5 от Договора за Европейския 
съюз. Настоящата директива не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тези цели.

Понеже целите на настоящата 
директива, а именно да се гарантира, че 
атаките срещу информационните 
системи, или поне когато те са с 
престъпно намерение, във всички 
държави членки се наказват с 
пропорционални наказания, както и 
подобряването и насърчаването на 
сътрудничеството между съдебните 
системи, не могат да бъдат постигнати в 
достатъчна степен от държавите членки, 
тъй като правилата трябва да бъдат 
еднакви и съвместими, и следователно 
могат да бъдат по-добре постигнати на 
равнището на Съюза, Съюзът може да 
приеме мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, посочен в 
член 5 от Договора за Европейския 
съюз. Настоящата директива не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тези цели.

Or. fr

Изменение 69
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Всички лични данни, обработвани в 
контекста на прилагането на настоящата 
директива, трябва да бъдат защитени в 
съответствие с правилата за защита на 
данните, определени в Рамковото 

(15) Всички лични данни, обработвани в 
контекста на прилагането на настоящата 
директива, трябва да бъдат защитени в 
съответствие с правилата за защита на 
данните, определени в Рамковото 
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решение на Съвета 2008/977/ПВР от 27 
ноември 2008 г. относно защитата на 
личните данни, обработвани в рамките 
на полицейското и съдебното 
сътрудничество по наказателноправни 
въпроси за дейностите по обработка, 
които попадат в неговия обхват, както и 
в Регламент (ЕО) № 45/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
18 декември 2000 година относно 
защитата на лицата по отношение на 
обработката на лични данни от 
институции и органи на Общността и за 
свободното движение на такива данни.

решение на Съвета 2008/977/ПВР от 27 
ноември 2008 г. относно защитата на 
личните данни, обработвани в рамките 
на полицейското и съдебното 
сътрудничество по наказателноправни 
въпроси за дейностите по обработка, 
които попадат в неговия обхват, както и 
в Регламент (ЕО) № 45/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
18 декември 2000 година относно 
защитата на лицата по отношение на 
обработката на лични данни от 
институции и органи на Общността и за 
свободното движение на такива данни.
Настоящата директива следва също 
така да спазва Директива 95/46/ЕО1, 
както и Конвенцията на Съвета на 
Европа от 28 януари 1981 г. за защита 
на лицата при автоматизирана 
обработка на лични данни; тя следва 
освен това да вземе под внимание 
препоръките на Комитета на 
министрите на Съвета на Европа № 
R(87)15, която има за цел 
регламентиране на използването на 
лични данни в полицията, и R(95)4 
относно защитата на данни с личен 
характер в областта на 
телекомуникационните услуги, и в 
частност на телефонните услуги.
_________________
1 Директива 95/46/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 24 
октомври 1995 г. за защита на 
физическите лица при обработването 
на лични данни и за свободното 
движение на тези данни (ОВ L 281, 
23.11.1995 г., стр. 31).

Or. fr

Изменение 70
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides
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Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) В настоящата директива се зачитат 
основните права и се съблюдават 
принципите, признати по-специално в 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз, а именно защитата 
на личните данни, свободата на 
изразяване и на информацията, правото 
на справедлив съдебен процес, 
презумпцията за невинност и правото на 
ефективна правна защита, както и 
принципите на законност и 
пропорционалност между престъпления 
и наказания. По-специално, настоящата 
директива има за цел да осигури
пълното спазване на тези права и 
принципи и трябва да бъде прилагана в 
съответствие с това.

(16) В настоящата директива следва да
се зачитат основните свободи и права и 
да се съблюдават принципите, признати 
по-специално в Хартата на основните 
права на Европейския съюз и 
Конвенцията за защита правата на 
човека и основните свободи, а именно 
защитата на личните данни, 
зачитането на личния живот,
свободата на изразяване и на 
информацията, правото на справедлив 
съдебен процес, презумпцията за 
невинност и правото на ефективна 
правна защита, както и принципите на 
законност и пропорционалност между 
престъпления и наказания. 
Настоящата директива трябва да 
осигурява пълното спазване на тези 
права и принципи и следва да бъде 
прилагана в съответствие с това.

Or. fr

Изменение 71
Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Съображение 16а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) Настоящата директива няма за 
цел да бъде прилагана от държавите 
членки в противоречие с член 2 и член 
3, параграфи 1 и 2 от Договора за 
Европейския съюз, чиито принципи 
трябва да се прилагат към 
кибернетичното пространство и 
борбата срещу киберпрестъпността. 
Тя не може да засяга 
неприкосновеността на неутралния 
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характер на Интернет.

Or. fr

Изменение 72
Ioan Enciu

Предложение за директива
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С директивата се определят 
престъпленията в областта на атаките 
срещу информационните системи и се 
установяват минимални правила за 
налагане на наказания за такива 
престъпления. С нея се цели също 
създаваното на общи разпоредби за 
предотвратяване на подобни атаки и 
подобряване на европейското 
сътрудничество в областта на
наказателното правосъдие.

С директивата се определят 
престъпленията в областта на атаките 
срещу информационните системи и се 
установяват минимални правила за 
налагане на наказания за такива 
престъпления. С нея се цели също 
създаването на общи разпоредби за 
предотвратяване на подобни атаки и 
борбата с тях и подобряване на 
европейското сътрудничество в тази 
област, и по-конкретно в
наказателното правосъдие.

Or. ro

Изменение 73
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за директива
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С директивата се определят 
престъпленията в областта на атаките 
срещу информационните системи и се 
установяват минимални правила за 
налагане на наказания за такива 
престъпления. С нея се цели също 
създаваното на общи разпоредби за 
предотвратяване на подобни атаки и 
подобряване на европейското 

С директивата се определят 
престъпленията в областта на атаките 
срещу информационните системи и се 
установяват минимални правила за 
налагане на наказания за такива 
престъпления. С нея се цели също 
създаваното на общи разпоредби за 
предотвратяване на подобни атаки и 
подобряване на европейското 
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сътрудничество в областта на 
наказателното правосъдие.

сътрудничество в областта на 
наказателното правосъдие. Тя също 
така цели да се насърчава 
производството на все по-сигурни 
информационни инструменти и 
инсталирането на все по-сигурни 
информационни системи.

Or. fr

Изменение 74
Ioan Enciu

Предложение за директива
Член 2, буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) „юридическо лице“ означава всеки 
субект, притежаващ такъв статус 
съгласно приложимото законодателство, 
с изключение на държави или други 
публични органи при упражняване на 
държавна власт, както и на публични 
международни организации;

в) „юридическо лице“ означава всеки 
субект, притежаващ такъв статус 
съгласно приложимото законодателство;

Or. ro

Изменение 75
Alexander Alvaro

Предложение за директива
Член 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) „юридическо лице“ означава всеки 
субект, притежаващ такъв статус 
съгласно приложимото законодателство, 
с изключение на държави или други 
публични органи при упражняване на 
държавна власт, както и на публични 
международни организации;

в) „юридическо лице“ означава всеки 
субект, притежаващ такъв статус 
съгласно приложимото законодателство;
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Or. en

Изменение 76
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) „юридическо лице“ означава всеки 
субект, притежаващ такъв статус 
съгласно приложимото законодателство, 
с изключение на държави или други 
публични органи при упражняване на 
държавна власт, както и на публични 
международни организации;

в) „юридическо лице“ означава всеки 
субект, притежаващ такъв статус 
съгласно приложимото законодателство, 
с изключение на държави или други 
публични органи при упражняване на 
държавна власт, както и на публични 
международни организации, което не 
означава, че държави или други 
публични органи следва да разполагат 
с възможност да атакуват 
информационни системи без правно 
основание и без пълно зачитане на 
основните права;

Or. en

Обосновка

Целта ни не е с това да се узакони държавното хакерство, тъй като това би 
нарушило „основното право на неприкосновеност и поверителност на 
информационно-технологичните системи“, както е определено от Конституционния 
съд на Германия.

Изменение 77
Ioan Enciu

Предложение за директива
Член 2, буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „неправомерен“ означава достъп или 
намеса, който/която не е разрешен/а от 
собственика или от други притежатели 
на права върху системата или части от 

г) „неправомерен“ означава достъп, 
употреба или намеса, който/която не е 
разрешен/а от собственика или от други 
притежатели на права върху системата 
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нея, или е забранен/а по силата на 
националното законодателство.

или части от нея, или е забранен/а по 
силата на националното или 
европейското законодателство.

Or. ro

Изменение 78
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „неправомерен“ означава достъп или 
намеса, който/която не е разрешен/а от 
собственика или от други притежатели 
на права върху системата или части от 
нея, или е забранен/а по силата на 
националното законодателство.

г) „неправомерен“ означава достъп или 
намеса, който/която не е разрешен/а от 
собственика или от други притежатели 
на права върху системата или части от 
нея, освен ако отказът на подобно 
разрешение сам по себе си 
представлява злоупотреба с права, 
или ако този достъп или намеса не е 
разрешен/а по силата на националното 
законодателство.

Or. en

Обосновка

Настоящото предложение за изменение се основава на предложение за изменение 
№ 17 на докладчика, със заличаване на думата „употреба“ (твърде широко понятие, 
включва всичко). Предлагаме и да се изясни значението на израза „или е забранен/а по 
силата на националното законодателство“, за да се гарантира тълкуването му като 
изключителна разпоредба, а не като възможност за държавите членки да разширят 
обхвата на директивата.

Изменение 79
Monika Hohlmeier

Предложение за директива
Член 2 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „неправомерен“ означава достъп или 
намеса, който/която не е разрешен/а от 
собственика или от други притежатели 
на права върху системата или части от 
нея, или е забранен/а по силата на 
националното законодателство.

г) „неправомерен“ означава достъп, 
употреба или намеса, който/която не е 
разрешен/а от собственика или от други 
притежатели на права върху системата 
или части от нея, или е забранен/а по 
силата на националното 
законодателство.

Or. en

Изменение 80
Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Член 2 — буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „неправомерен“означава достъп или 
намеса, който/която не е разрешен/а от 
собственика или от други притежатели 
на права върху системата или части от 
нея, или е забранен/а по силата на 
националното законодателство.

г) „неправомерен“ означава достъп или 
намеса, който/която не е разрешен/а от 
собственика или от други притежатели 
на права върху системата или части от 
нея, освен ако отказът да се даде 
подобно разрешение сам по себе си 
представлява злоупотреба с право или
ако подобен достъп или намеса е 
разрешен/а по силата на националното 
законодателство.

Or. fr

Изменение 81
Axel Voss

Предложение за директива
Член 2 точка га (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) „незначителен случай“ означава 
случай, при който вината на 
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извършителя, общественият интерес 
от започването на производство и 
последиците от престъплението са 
маловажни;

Or. de

Обосновка

Тъй като „незначителните случаи“ представляват съществен елемент от 
настоящата директива, член 2 трябва да съдържа достатъчно точно определение на 
това понятие.

Изменение 82
Axel Voss

Предложение за директива
Член 2 точка гб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) „прихващане“ означава 
използването на технически средства 
за проследяване, контрол или 
наблюдение на съдържанието на 
съобщенията и прякото или непряко 
получаване на съдържание 
посредством употребата на 
електронни приспособления за 
проследяване. 

Or. de

Обосновка

Необходимо е точно определение на понятието за прихващане.

Изменение 83
Alexander Alvaro

Предложение за директива
Член 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2a
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Превантивни мерки
1. Държавите членки, в 
сътрудничество с Европейската 
агенция за мрежова и информационна 
сигурност, насърчават прилагането 
на добри практики по отношение на 
сигурността при обработването на 
данни и подкрепят 
сътрудничеството между частните 
и публичните заинтересовани страни 
чрез подпомагане на споделянето на 
информация, повишаване на 
осведомеността и улесняване на 
диалога относно сигурността на 
мрежите и информацията, 
включително и относно аспекти на 
борбата срещу киберпрестъпността.
2. Държавите членки гарантират, че 
в случай на нарушаване на данни с 
личен характер, администраторът 
на данните и лицето, обработващо 
данните, уведомяват компетентния 
национален орган за това нарушаване 
без излишно забавяне и по правило не 
по-късно от 24 часа след установяване 
на нарушаването на личните данни, в 
съответствие с член 4 от Директива 
2002/58/ЕО, изменена с Директива 
2006/24/ЕО и Директива 2009/136/ЕО 
(директивата за правото на 
неприкосновеност на личния живот в 
сектора на електронните 
комуникации).
3. Държавите членки предприемат 
необходимите мерки за защита на 
критичните инфраструктури при 
кибератаки и предвиждат средства 
за херметично прекратяване на 
достъпа до критична 
инфраструктура, в случай че нейното 
правилно функциониране е сериозно 
застрашено от пряка кибератака.

Or. en
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Изменение 84
Alexander Alvaro

Предложение за директива
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че всеки умишлен неправомерен достъп 
до цялата информационна система или 
до части от нея е наказуем като 
престъпление поне в случаите, в които 
то не се счита за леко.

Държавите членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че всеки умишлен неправомерен достъп, 
или, с други думи, навлизане в цялата 
информационна система или в части от 
нея, е наказуем като престъпление поне 
в случаите, в които то не се счита за 
леко.

Всяка държава членка може да реши 
дали посоченото в параграф 1 
поведение да не бъде инкриминирано 
само в случаите, когато 
престъплението е извършено чрез 
нарушаване на действаща мярка за 
сигурност.

Or. en

Изменение 85
Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че всеки умишлен неправомерен достъп 
до цялата информационна система или 
до части от нея е наказуем като 
престъпление поне в случаите, в които 
то не се счита за леко.

Държавите членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че всеки умишлен неправомерен достъп 
до цялата информационна система или 
до части от нея е наказуем като 
престъпление поне в случаите, в които 
фактите разкриват престъпно 
намерение и имат сериозни и 
причиняващи щети последици за 
съществуването или 
функционирането на 
информационната система или 



AM\890251BG.doc 39/66 PE480.665v01-00

BG

информационните системи.
Поведението, посочено в алинея 
първа, следва да се инкриминира само 
в случаите, когато престъплението е 
извършено чрез нарушаване на мярка 
за сигурност и при условие че 
операторът или доставчикът на 
системата не е бил напълно и 
своевременно информиран за 
уязвимостта на информационната 
система.

Or. fr

Изменение 86
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че всеки умишлен неправомерен достъп 
до цялата информационна система или 
до части от нея е наказуем като 
престъпление поне в случаите, в които 
то не се счита за леко.

Държавите членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че всеки умишлен неправомерен достъп, 
или, с други думи, навлизане в цялата 
информационна система или в части от 
нея, е наказуем като престъпление поне 
в случаите, в които то не се счита за 
леко. Поведението, посочено в алинея 
първа, се инкриминира само в 
случаите, когато престъплението е 
извършено чрез нарушаване на мярка 
за сигурност и при условие, че 
операторът или продавачът на 
системата не е бил напълно и 
своевременно информиран за 
уязвимостта.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение се основава на предложение за изменение № 20 на докладчика, 
с две промени:1) не предоставя на държавите членки възможността сами да 
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определят прага за нарушаване на мярка за сигурност, което гарантира например , че 
ползването на публичната и отворена безжична мрежа на съседа не представлява 
престъпление; 2) добавя се „при условие че операторът или продавачът на системата 
не е бил напълно и своевременно информиран за уязвимостта“. Настоящото е взето 
от предложението за изменение относно защитата на лицата, подаващи сигнали за 
информационно проникване.

Изменение 87
Monika Hohlmeier

Предложение за директива
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че всеки умишлен неправомерен достъп 
до цялата информационна система или 
до части от нея е наказуем като 
престъпление поне в случаите, в които 
то не се счита за леко.

Държавите членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че всеки умишлен достъп, или, с други 
думи, неправомерно навлизане в цялата 
информационна система или в части от 
нея, е наказуем като престъпление поне 
в случаите, в които то не се счита за 
леко.

Всяка държава членка може да реши 
дали посоченото в алинея първа 
поведение да не бъде инкриминирано 
само в случаите, когато 
престъплението е извършено чрез 
нарушаване на мярка за сигурност.

Or. en

Изменение 88
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за директива
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че всяко 
умишлено сериозно възпрепятстване 
или спиране на функционирането на
информационна система чрез 

Държавите членки гарантират, че всяко 
умишлено сериозно възпрепятстване 
или спиране на функционирането на 
информационна система чрез 
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неправомерно въвеждане, пренасяне, 
увреждане, изтриване, влошаване, 
променяне, скриване или спиране на 
достъпа до компютърни данни е 
наказуемо като престъпление поне в 
случаите, в които то не се счита за 
леко.

неправомерно въвеждане, пренасяне, 
увреждане, изтриване, влошаване, 
променяне, скриване или спиране на 
достъпа до компютърни данни е 
наказуемо като престъпление поне в 
случаите, в които фактите разкриват 
престъпно намерение и имат 
сериозни и причиняващи щети 
последици за съществуването или 
функционирането на 
информационната система или 
информационните системи.

Or. fr

Изменение 89
Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че всяко 
умишлено изтриване, увреждане, 
влошаване, променяне, скриване или 
спиране на достъпа до компютърни 
данни в дадена информационна система 
е наказуемо като престъпно деяние поне 
в случаите, в които престъплението не 
се счита за леко.

Държавите членки гарантират, че всяко 
умишлено изтриване, увреждане, 
влошаване, променяне, скриване или 
спиране на достъпа до компютърни 
данни в дадена информационна система 
е наказуемо като престъпно деяние поне 
в случаите, в които фактите 
разкриват престъпно намерение и 
имат сериозни и причиняващи щети 
последици за съществуването или 
функционирането на 
информационната система или 
информационните системи .

Or. fr

Изменение 90
Axel Voss

Предложение за директива
Член 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки приемат 
необходимите законодателни мерки, за 
да гарантират, че извършеното с 
технически средства умишлено 
прихващане на непублични компютърни 
данни, изпращани до дадена 
информационна система, от нея или в 
нейните рамки, включително 
електромагнитните емисии от 
информационна система, пренасящи 
такива компютърни данни, се наказва 
като престъпление, когато е извършено 
неправомерно.

Държавите членки приемат 
необходимите законодателни мерки, за 
да гарантират, че извършеното с 
технически средства умишлено 
прихващане на непублични компютърни 
данни, изпращани до дадена 
информационна система, от нея или в 
нейните рамки, включително 
електромагнитните емисии от 
информационна система, пренасящи 
такива компютърни данни, се наказва 
като престъпление, когато е извършено 
неправомерно, най-малкото в 
случаите, когато деянията не са 
незначителни.

Прихващането може също така да се 
отнася до запис на данни. Преносът 
на данни съответства на отрязъка 
от време между изпращането от 
страна на предаващия и доставката 
при получателя, през което време 
данните са пренасят посредством 
преносни линии или радиовълни. Под 
технически средства трябва да се 
разбират технически приспособления, 
свързани с преносните линии, а така 
също и приспособления за безжично 
събиране и запис на съобщения, 
включително и на софтуер, пароли и 
кодове.

Or. de

Изменение 91
Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки приемат 
необходимите законодателни мерки, за 

В съответствие с член 8 от 
Конвенцията за защита правата на 
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да гарантират, че извършеното с 
технически средства умишлено 
прихващане на непублични компютърни 
данни, изпращани до дадена 
информационна система, от нея или в 
нейните рамки, включително 
електромагнитните емисии от 
информационна система, пренасящи 
такива компютърни данни, се наказва 
като престъпление, когато е извършено 
неправомерно.

човека и основните свободи и 
Хартата на основните права, 
държавите членки приемат 
необходимите законодателни мерки, за 
да гарантират, че извършеното с 
технически средства умишлено 
прихващане на непублични компютърни 
данни, изпращани до дадена 
информационна система, от нея или в 
нейните рамки, включително 
електромагнитните емисии от 
информационна система, пренасящи 
такива компютърни данни, се наказва 
като престъпление, когато е извършено 
неправомерно, поне в случаите, в 
които фактите разкриват престъпно 
намерение и имат сериозни и 
причиняващи щети последици за 
съществуването или 
функционирането на
информационната система или 
информационните системи.

Or. fr

Изменение 92
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки приемат 
необходимите законодателни мерки, за 
да гарантират, че извършеното с 
технически средства умишлено 
прихващане на непублични компютърни 
данни, изпращани до дадена 
информационна система, от нея или в 
нейните рамки, включително 
електромагнитните емисии от 
информационна система, пренасящи 
такива компютърни данни, се наказва 
като престъпление, когато е извършено 

Държавите членки приемат 
необходимите законодателни мерки, за 
да гарантират, че извършеното с 
технически средства умишлено 
прихващане на непублични компютърни 
данни, изпращани до дадена 
информационна система, от нея или в 
нейните рамки, включително 
електромагнитните емисии от 
информационна система, пренасящи 
такива компютърни данни, се наказва 
като престъпление, когато е извършено 
неправомерно, поне в случаите, в 
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неправомерно. които то не се счита за леко.

Or. en

Изменение 93
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 7 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки приемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че производството, 
продажбата, доставянето за 
употреба, вносът, притежаването, 
разпространението или друга форма 
на предоставяне на изброеното по-
долу, се наказва като престъпление, 
когато е направено умишлено и 
неправомерно с цел извършване на 
престъпленията, посочени в членове 
3—6:

заличава се

а) устройство, включително 
компютърна програма, конструирано 
или адаптирано главно за извършване 
на престъпление, посочено в 
съответствие с членове 3—6;
б) компютърна парола, код за достъп 
или други подобни данни, с чиято 
помощ може да се получи достъп до 
информационна система или до част 
от нея.

Or. en

Обосновка

Така наречените „хакерски инструменти“ са с присъща двустранна употреба и са 
изключително необходими за извършване на проверки на сигурността. Ако желаем да 
осигурим защитата на лицата, подаващи сигнали за информационно проникване, 
трябва да узаконим и притежаването и разпространението на тези инструменти. 
Паролите и кодовете за достъп не следва да се считат за хакерски инструменти. Ако 
те бъдат изгубени, операторът следва незабавно да подобри мерките си за сигурност 



AM\890251BG.doc 45/66 PE480.665v01-00

BG

и да въведе нови пароли, точно както правят хората, които сменят ключалката, 
когато загубят ключовете си.

Изменение 94
Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Член 7 — буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) устройство, включително 
компютърна програма, конструирано 
или адаптирано главно за извършване на 
престъпление, посочено в съответствие 
с членове 3–6;

а) устройство, включително 
компютърна програма, конструирано 
или адаптирано главно за извършване на 
престъпление, посочено в съответствие 
с членове 3–6, с изключение на 
компютър;

Or. fr

Изменение 95
Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Член 7 — буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) компютърна парола, код за достъп 
или други подобни данни, с чиято 
помощ може да се получи достъп до 
информационна система или до част 
от нея,

заличава се

Or. fr

Изменение 96
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Подстрекателство, съучастничество 
и опит за извършване на 
престъпление

заличава се

1. Държавите членки гарантират, че 
подстрекателството, подпомагането 
и съдействието за извършване на 
престъпленията, посочени в членове 
3—7, са наказуеми като 
престъпления.
2. Държавите членки гарантират, че 
опитът за извършване на 
престъпленията, посочени в членове 
3—6, е наказуем като престъпление.

Or. en

Обосновка

Рискуваме да инкриминираме лицата, подаващи сигнали за информационно 
проникване, ако публикуването на уязвимостите (в случаите, когато липсва реакция 
от страна на продавачите или на операторите) се счита за подстрекателство към 
престъпление или съучастничество в него. Параграфът също така би преместил 
момента на инкриминиране далече преди действителното извършване на 
престъплението. Това би било особено несъразмерно, като се имат предвид 
предпазните мерки, които предлагаме за незначителните престъпления и т.н.

Изменение 97
Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
подстрекателството, подпомагането 
и съдействието за извършване на 
престъпленията, посочени в членове 
3—7, са наказуеми като 
престъпления.

заличава се

Or. fr
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Изменение 98
Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Член 8а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8a
Отговорност на производителите

Държавите членки вземат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че производителите 
носят наказателна отговорност за 
производството, пускането в 
продажба, търговията, използването, 
както и за липсата на достатъчна 
защита, на продукти и системи, 
които са дефектни или показват 
доказани слабости в защитата и 
които могат да улеснят 
кибератаките или загубата на данни.

Or. fr

Изменение 99
Jan Mulder

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки вземат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че престъпленията, посочени в 
членове 3—8, са наказуеми с ефективни, 
пропорционални и разубеждаващи 
наказания.

1. Държавите членки вземат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че престъпленията, посочени в 
членове 3—8, са наказуеми с ефективни, 
пропорционални и разубеждаващи 
наказания, включително с налагане на 
подходящи глоби.

Or. en
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Изменение 100
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки вземат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че престъпленията, посочени в 
членове 3—8, са наказуеми с 
ефективни, пропорционални и
разубеждаващи наказания.

1. Държавите членки вземат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че престъпленията, посочени в 
членове 3—8, са наказуеми с 
пропорционални наказания.

Or. fr

Обосновка

Уместно е да се заличат някои термини, тъй като те препращат към прилагането на 
закона и нямат смисъл от правна гледна точка.

Изменение 101
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки вземат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че престъпленията, посочени в 
членове 3—8, са наказуеми с ефективни, 
пропорционални и разубеждаващи 
наказания.

1. Държавите членки вземат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че престъпленията, посочени в 
членове 3—6, са наказуеми с ефективни, 
пропорционални и разубеждаващи 
наказания.

Or. en

Обосновка

Логично следствие от заличаването на членове 7 и 8.
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Изменение 102
Jan Mulder

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки вземат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че престъпленията, посочени в членове 
3—7, се наказват с лишаване от свобода 
за максимален срок не по-малък от две 
години.

2. Държавите членки вземат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че престъпленията, посочени в членове 
3—7, се наказват с лишаване от свобода 
за максимален срок не по-малък от две 
години, включително с налагане на 
подходяща глоба.

Or. en

Изменение 103
Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки вземат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че престъпленията, посочени в членове 
3—7, се наказват с лишаване от свобода 
за максимален срок не по-малък от две
години.

2. Държавите членки вземат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че престъпленията, посочени в членове 
3—7, се наказват с лишаване от свобода 
за максимален срок от две години.

Or. fr

Обосновка

Първоначалната редакция на текста е противоречива, това противоречие следва да 
се премахне. Припомня се принципът на пропорционалност на престъплението и 
наказанието, което може да бъде определяно и произнасяно само в рамките на 
съдебен процес. То трябва да се опира на определянето на действителността на 
фактите в рамките на съдебен процес.
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Изменение 104
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки вземат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че престъпленията, посочени в членове 
3—7, се наказват с лишаване от свобода 
за максимален срок не по-малък от две
години.

2. Държавите членки вземат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че престъпленията, посочени в членове 
3—7, се наказват с лишаване от свобода 
за максимален срок не по-малък от една 
до три години.

Or. en

Обосновка

Отклонението от равнището на наказанията, предвидени в членове 6 и 7 от Рамково 
решение 2005/222/ПВР относно атаките срещу информационните системи, не е 
обосновано.

Изменение 105
Alexander Alvaro

Предложение за директива
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

Утежняващи обстоятелства заличава се
1. Държавите членки вземат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че престъпленията, 
посочени в членове 3—7, се наказват с 
лишаване от свобода за максимален 
срок не по-малък от пет години, 
когато те са извършени в рамките на 
престъпна организация, както е 
определено в Рамково решение 
2008/841/ПВР.
2. Държавите членки вземат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че престъпленията, 
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посочени в членове 3—6, се наказват с 
лишаване от свобода за максимален 
срок не по-малък от пет години, 
когато те са извършени чрез 
използване на инструменти, 
предназначени за започване на атаки, 
засягащи значителен брой 
информационни системи, или на 
атаки, причиняващи значителни 
щети като, например, прекъснати 
системни услуги, финансови разходи 
или загуба на лични данни.
3. Държавите членки вземат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че престъпленията, 
посочени в членове 3—6, се наказват с 
лишаване от свобода за максимален 
срок не по-малък от пет години, 
когато те са извършени с прикриване 
на истинската самоличност на 
извършителя и нанасят щети на 
законния собственик на 
идентичността.

Or. en

Изменение 106
Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки вземат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че престъпленията, посочени в членове 
3—7, се наказват с лишаване от свобода 
за максимален срок не по-малък от пет 
години, когато те са извършени в 
рамките на престъпна организация, 
както е определено в Рамково решение 
2008/841/ПВР.

1. Държавите членки вземат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че престъпленията, посочени в членове 
3—7, се наказват с лишаване от свобода 
за максимален срок от пет години, 
когато те са извършени в рамките на 
престъпна организация, както е 
определено в Рамково решение 
2008/841/ПВР.

Or. fr
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Обосновка

Първоначалната редакция на текста е противоречива, това противоречие следва да 
се премахне. Припомня се принципа на пропорционалност на престъплението и 
наказанието, което може да бъде определяно и произнасяно само в рамките на 
съдебен процес. То трябва да се опира на определянето на действителността на 
фактите в рамките на съдебен процес.

Изменение 107
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки вземат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че престъпленията, посочени в членове 
3—7, се наказват с лишаване от свобода 
за максимален срок не по-малък от пет 
години, когато те са извършени в 
рамките на престъпна организация, 
както е определено в Рамково решение 
2008/841/ПВР.

1. Държавите членки вземат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че престъпленията, посочени в членове 
3—7, се наказват с лишаване от свобода 
за максимален срок не по-малък от две 
до пет години, когато те са извършени в 
рамките на престъпна организация, 
както е определено в Рамково решение 
2008/841/ПВР.

Or. en

Обосновка

Отклонението от равнището на наказанията, предвидени в членове 6 и 7 от Рамково 
решение 2005/222/ПВР относно атаките срещу информационните системи, не е 
обосновано.

Изменение 108
Ioan Enciu

Предложение за директива
Член 10, параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки вземат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че престъпленията, посочени в членове 

2. Държавите членки вземат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че престъпленията, посочени в членове 
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3—6, се наказват с лишаване от свобода 
за максимален срок не по-малък от пет 
години, когато те са извършени чрез 
използване на инструменти, 
предназначени за започване на атаки, 
засягащи значителен брой 
информационни системи, или на атаки, 
причиняващи значителни щети като, 
например, прекъснати системни услуги, 
финансови разходи или загуба на лични 
данни.

3—6, се наказват с лишаване от свобода 
за максимален срок не по-малък от пет 
години, когато те са извършени чрез 
използване на инструменти, 
предназначени за започване на атаки, 
засягащи значителен брой 
информационни системи, или на атаки, 
причиняващи значителни щети като, 
например, прекъснати системни услуги, 
финансови разходи, загуба на 
чувствителни или лични данни, 
посегателство върху информационни 
системи на критични 
инфраструктури.

Or. ro

Изменение 109
Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки вземат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че престъпленията, посочени в членове 
3—6, се наказват с лишаване от свобода 
за максимален срок не по-малък от пет 
години, когато те са извършени чрез 
използване на инструменти, 
предназначени за започване на атаки, 
засягащи значителен брой 
информационни системи, или на атаки, 
причиняващи значителни щети като, 
например, прекъснати системни услуги, 
финансови разходи или загуба на лични 
данни.

2. Държавите членки вземат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че престъпленията, посочени в членове 
3—6, се наказват с лишаване от свобода 
за максимален срок от пет години, 
когато те са извършени чрез използване 
на инструменти, предназначени за 
започване на атаки, засягащи 
значителен брой информационни 
системи, или на атаки, причиняващи 
значителни щети като, например, 
прекъснати системни услуги, финансови 
разходи или загуба на лични данни.

Or. fr

Обосновка

Първоначалната редакция на текста е противоречива, това противоречие следва да 
се премахне. Припомня се принципа на пропорционалност на престъплението и 
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наказанието, което може да бъде определяно и произнасяно само в рамките на 
съдебен процес. То трябва да се опира на определянето на действителността на 
фактите в рамките на съдебен процес.

Изменение 110
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки вземат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че престъпленията, посочени в членове 
3—6, се наказват с лишаване от свобода 
за максимален срок не по-малък от пет 
години, когато те са извършени чрез 
използване на инструменти, 
предназначени за започване на атаки, 
засягащи значителен брой 
информационни системи, или на атаки, 
причиняващи значителни щети като, 
например, прекъснати системни услуги, 
финансови разходи или загуба на лични 
данни.

2. Държавите членки вземат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че престъпленията, посочени в членове 
3—6, се наказват с лишаване от свобода 
за максимален срок не по-малък от две 
до пет години, когато те са извършени 
чрез използване на инструменти, 
предназначени за започване на атаки, 
засягащи значителен брой 
информационни системи, или на атаки, 
причиняващи значителни щети като, 
например, прекъснати системни услуги, 
финансови разходи или загуба на лични 
данни.

Or. en

Обосновка

Отклонението от равнището на наказанията, предвидени в членове 6 и 7 от Рамково 
решение 2005/222/ПВР относно атаките срещу информационните системи, не е 
обосновано.

Изменение 111
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки вземат 
необходимите мерки, за да 

заличава се
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гарантират, че престъпленията, 
посочени в членове 3—6, се наказват с 
лишаване от свобода за максимален 
срок не по-малък от пет години, 
когато те са извършени с прикриване 
на истинската самоличност на 
извършителя и нанасят щети на 
законния собственик на 
идентичността.

Or. en

Обосновка

Прикриването на истинската самоличност на извършителя и щетите, нанесени на 
законния собственик на идентичността, са важни не само за наказването на 
престъпленията в рамките на настоящата директива. Напротив, в дългосрочен план 
това и свързаните с него престъпления следва да бъдат регулирани чрез хоризонтален 
инструмент, който се простира отвъд атаките срещу информационните системи.

Изменение 112
Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки вземат 
необходимите мерки, за да
гарантират, че престъпленията, 
посочени в членове 3—6, се наказват с 
лишаване от свобода за максимален 
срок не по-малък от пет години, 
когато те са извършени с прикриване 
на истинската самоличност на 
извършителя и нанасят щети на 
законния собственик на 
идентичността.

заличава се

Or. fr

Изменение 113
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat
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Предложение за директива
Член 10 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите членки гарантират, 
че наказанията, посочени в член 9, не 
се  прилагат спрямо престъпленията, 
посочени в членове 3—7, когато 
същите очевидно не са извършени с 
престъпно намерение, например по 
време на непосредствената проверка 
или защита на информационните 
системи, или в случай че операторът 
или продавачът на системата е 
напълно и своевременно информиран 
за уязвимостта.

Or. en

Изменение 114
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Държавите членки обръщат 
внимание на защитата на 
информационните си системи и 
свързаните с тях данни. Разумни 
равнища на защита следва да бъдат 
осигурени срещу заплахи и 
уязвимости, които могат да бъдат 
разумно идентифицирани, като 
защитата следва да бъде 
пропорционална на евентуалните 
щети на засегнатите лица.

Or. en

Обосновка

Докладчикът вече е включил стимулиращи мерки за подобряване на сигурността в 
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предложенията за изменение 3 и 4 (съображения). Тези мерки следва да бъдат 
включени в отделен член.

Изменение 115
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3в. Държавите членки следва да 
предприемат подходящи мерки, за да 
задължат юридическите лица под 
тяхна юрисдикция да защитават 
информационните системи от 
престъпленията, посочени в членове 
3—7. Разумни равнища на защита 
следва да бъдат осигурени срещу 
заплахи и уязвимости, които могат 
да бъдат разумно идентифицирани, 
като защитата следва да бъде 
пропорционална на евентуалните 
щети на засегнатите лица.

Or. en

Обосновка

Докладчикът вече е включил стимулиращи мерки за подобряване на сигурността в 
предложенията за изменение 3 и 4 (съображения ). Тези мерки следва да бъдат 
включени в отделен член.

Изменение 116
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3г. Когато се счита, че юридическо 
лице не е успяло да предостави 
разумно равнище на защита, както е 
посочено в параграфи 3б и 3в, срещу 
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престъпленията, посочени в членове 
3—7, и когато се счита, че те са били 
извършени с ясно престъпно 
намерение, при налагането на 
наказанията се счита, че тези 
престъпления са били извършени при 
смекчаващи вината обстоятелства.

Or. en

Обосновка

Докладчикът вече е включил стимулиращи мерки за подобряване на сигурността в 
предложенията за изменение 3 и 4 (съображения) . Тези мерки следва да бъдат 
включени в отделен член. Параграф 3г въвежда смекчаващи вината обстоятелства за 
нарушителите, които само е трябвало да преодолеят неразумно слаби мерки за 
сигурност.

Изменение 117
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3д. Когато е ясно, че юридическо лице 
не е успяло да предостави разумно 
равнище на защита, и когато 
щетите, причинени в резултат на 
подобно неизпълнение, са значителни, 
държавите членки следва да 
гарантират, че е възможно на 
юридическото лице да бъдат
наложени възпиращи санкции и то да 
бъде подведено под отговорност за 
небрежност.

Or. en

Обосновка

Докладчикът вече е включил стимулиращи мерки за подобряване на сигурността в 
предложенията за изменение 3 и 4 (съображения ) . Тези мерки следва да бъдат 
включени в отделен член. Параграф 3д въвежда наказателна отговорност (при 
небрежност) когато очевидно не е осигурена разумна защита, в случаите, когато в 
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резултат от атака са били причинени значителни вреди.

Изменение 118
Alexander Alvaro

Предложение за директива
Член 10 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10a
Смекчаващи вината обстоятелства

1. Държавите членки гарантират, че 
наказанията, посочени в член 9, не се 
прилагат за престъпленията, 
посочени в членове 3—7, когато 
същите очевидно не са извършени с 
престъпно намерение, като например 
по време на разрешена непосредствена 
проверка или защита на 
информационните системи.
2. Държавите членки обръщат 
внимание на защитата на 
информационните си системи и 
свързаните с тях данни като част от 
съответното им задължение за 
полагане на грижа. Разумни равнища 
на защита следва да бъдат осигурени 
срещу равнища на заплахи, които 
могат да бъдат разумно 
идентифицирани.
3. Държавите членки предприемат 
необходимите мерки, за да задължат 
администраторите на данни и 
лицата, обработващи данни, които са 
под тяхна юрисдикция, да защитават 
данните от престъпленията, 
посочени в членове 3—6, и да 
прилагат подходящи технически и 
организационни мерки, за да 
гарантират такова равнище на 
защита, което е подходящо за 
рисковете, свързани с обработването 
и характера на личните данни, които 
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трябва да бъдат защитени, като се 
вземат под внимание съвременните 
постижения и разходите за тяхното 
прилагане.
4. Когато се счита, че 
администратор на данни или лице, 
обработващо данни, не е успяло да 
предостави разумно равнище на 
защита срещу престъпленията,
посочени в членове 3—6, при 
налагането на наказанията се счита, 
че тези престъпления са били 
извършени при смекчаващи вината 
обстоятелства.
5. Когато е ясно, че администратор 
на данни или лице, обработващо 
данни, не е успяло да предостави 
разумно равнище на защита и в 
резултат на това са причинени 
щети, държавите членки следва да 
гарантират възможността 
администраторът на данни или 
лицето, обработващо данни, да бъде 
подведено под отговорност.

Or. en

Изменение 119
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за директива
Член 12 — параграф 1 — уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че юридическото лице, подведено под 
отговорност съгласно член 11, параграф 
1, подлежи на наказания, които са 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи, които включват глоби по 
наказателното право и друг вид глоби и 
може да включват други санкции, като 
например:

1. Държавите членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че юридическото лице, подведено под 
отговорност съгласно член 11, параграф 
1, подлежи на наказания, които са 
пропорционални, които включват глоби 
по наказателното право и друг вид 
глоби и може да включват други 
санкции, като например:
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Or. fr

Обосновка

Виж обосновката към изменението на член 9.

Изменение 120
Ioan Enciu

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) лишаване от правото да се ползва от 
обществени облаги или помощи;

а) временно или постоянно лишаване 
от правото да се ползва от обществени 
облаги или помощи;

Or. ro

Изменение 121
Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че юридическите лица, подведени под 
отговорност съгласно член 11, параграф 
2, ще бъдат наказани с ефективни,
пропорционални и възпиращи 
наказания или мерки.

2. Държавите членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че юридическите лица, подведени под 
отговорност съгласно член 11, параграф 
2, ще бъдат наказани с пропорционални 
наказания или мерки.

Or. fr

Обосновка

Виж обосновката към изменението на член 9.
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Изменение 122
Axel Voss

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) от неин гражданин или от лице, 
което обичайно пребивава на 
територията на съответната 
държава членка; или

б) от неин гражданин, или

Or. de

Обосновка

Разпростирането на съдебните компетенции над чуждестранни граждани, които 
съвсем обичайно пребивават в друга държава членка е прекалена мярка, която следва 
да бъде отхвърлена.

Изменение 123
Ioan Enciu

Предложение за директива
Член 14, параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на обмена на информация, 
свързана с престъпленията, посочени в 
членове 3—8, и в изпълнение на 
изискванията относно защитата на 
данни, държавите членки използват 
съществуващата мрежа от 
оперативни звена за контакт, които са на 
разположение 24 часа в денонощието и 
седем дни в седмицата. Държавите 
членки гарантират също, че разполагат с 
процедури, чрез които да отговарят на 
спешни искания в максимален срок от 
осем часа. В този отговор се посочва 
поне дали, кога и под каква форма ще 
бъде отговорено на искането за помощ.

1. За целите на обмена на информация, 
свързана с престъпленията, посочени в 
членове 3—8, и в изпълнение на 
изискванията относно защитата на 
данни, държавите членки се уверяват, 
че разполагат с национално 
оперативно звено за контакт и
използват мрежата от оперативни 
звена за контакт, които са на 
разположение 24 часа в денонощието и 
седем дни в седмицата. Държавите 
членки гарантират също, че разполагат с 
процедури, чрез които да отговарят на 
спешни искания в максимален срок от 
осем часа. Този отговор трябва да бъде 
ефикасен и според случая да включва 
улесняването или прякото изпълнение 
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на мерки, като например: 
предоставяне на технически 
консултации, по-конкретно във връзка 
с възстановяването на 
функционалността на 
информационните системи, 
съхраняване на данни в съответствие 
с принципите на защита на личните 
данни, събирането на доказателства, 
предоставяне на правна информация, 
както и намирането и 
идентифицирането на заподозрени 
лица. Контактните звена уточняват
кога и под каква форма ще бъде 
отговорено на искането за помощ.

Or. ro

Изменение 124
Marian-Jean Marinescu

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на обмена на информация, 
свързана с престъпленията, посочени в 
членове 3—8, и в изпълнение на 
изискванията относно защитата на 
данни, държавите членки използват 
съществуващата мрежа от оперативни 
звена за контакт, които са на 
разположение 24 часа в денонощието и 
седем дни в седмицата. Държавите 
членки гарантират също, че разполагат с 
процедури, чрез които да отговарят на 
спешни искания в максимален срок от 
осем часа. В този отговор се посочва 
поне дали, кога и под каква форма ще 
бъде отговорено на искането за помощ.

1. За целите на обмена на информация, 
свързана с престъпленията, посочени в 
членове 3—8, и в изпълнение на 
изискванията относно защитата на 
данни, държавите членки използват 
оперативни национални звена за 
контакт и съществуващата мрежа от 
оперативни звена за контакт, които са на 
разположение 24 часа в денонощието и 
седем дни в седмицата. Държавите 
членки гарантират също, че разполагат с 
процедури, чрез които да отговарят на 
спешни искания в максимален срок от 
осем часа. В този отговор се посочва 
поне дали, кога и под каква форма ще 
бъде отговорено на искането за помощ.

Or. en
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Изменение 125
Ioan Enciu

Предложение за директива
Член 14, параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки информират 
Комисията за определеното от тях звено 
за контакт относно обмена на 
информация за престъпления, посочени 
в членове 3—8. Комисията съобщава 
тази информация на другите държави 
членки.

2. Държавите членки информират 
Комисията, Европол, Евроюст и 
Европейската агенция за мрежова и 
информационна сигурност (ENISA) за 
определеното от тях звено за контакт 
относно обмена на информация за 
престъпления, посочени в членове 3—8. 
Комисията съобщава тази информация 
на другите държави членки.

Or. ro

Изменение 126
Marian-Jean Marinescu

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират 
наличието на система за записване, 
производство и предоставяне на 
статистически данни за престъпленията, 
посочени в членове 3—8.

1. Държавите членки гарантират 
оперативността на националните 
звена за контакт и предвиждат 
система за записване, производство и 
предоставяне на статистически данни за 
престъпленията, посочени в членове 3—
8. Националните звена за контакт 
обработват искания за осигуряване на 
помощ и подпомагат следните мерки: 
предоставяне на технически 
консултации и правна информация, 
както и изпълнение на програми за 
предотвратяване на 
киберпрестъпността и борбата 
срещу нея.

Or. en
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Изменение 127
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за директива
Член 15а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15а
Обучение

1. Държавите членки насърчават 
обучаването на гражданите и 
участват в неговото финансиране, за 
да бъдат те информирани за 
атаките, които застрашават 
свободното и безопасно кибернетично 
пространство, и да могат да се 
защитават от тях.
2. Държавите членки включват в 
училищното образование изучаване на 
информационните инструменти, 
свързаните с тях опасности и 
начините за защита.

Or. fr

Изменение 128
Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Член 15 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15б
Съответствие на нивата на 

сигурност
1. Държавите членки определят в 
своите законодателства критерии за 
съответствие за всички 
информационни инструменти по 
отношение на минимални равнища на 
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сигурност.
2. Най-късно до две години след 
гласуване на настоящата директива 
Комисията представя предложение 
за директива, която да определи 
минимални критерии за сигурност за 
всеки информационен инструмент, 
пуснат в продажба на вътрешния 
пазар.

Or. fr


