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Τροπολογία 34
Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

άρθρο 83 παράγραφος 1, Άρθρο 16 και άρθρο 83 παράγραφος 1,

Or. en

Τροπολογία 35
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η 
προσέγγιση των κανόνων ποινικού δικαίου 
των κρατών μελών που αφορούν επιθέσεις 
κατά συστημάτων πληροφοριών και η 
βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των 
δικαστικών και άλλων αρμόδιων αρχών, 
συμπεριλαμβανομένης της αστυνομίας και 
λοιπών εξειδικευμένων υπηρεσιών 
επιφορτισμένων με την επιβολή του νόμου 
στα κράτη μέλη.

(1) Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η 
προσέγγιση των κανόνων ποινικού δικαίου 
των κρατών μελών που αφορούν επιθέσεις 
κατά συστημάτων πληροφοριών και η 
βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των 
δικαστικών και άλλων αρμόδιων αρχών, 
συμπεριλαμβανομένης της αστυνομίας και 
λοιπών εξειδικευμένων υπηρεσιών 
επιφορτισμένων με την επιβολή του νόμου 
στα κράτη μέλη, καθώς και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Eurojust, 
της Europol και του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων 
και Πληροφοριών, ώστε να καταστεί 
δυνατή μια κοινή και ολοκληρωμένη 
προσέγγιση σε επίπεδο Ένωσης.

Or. ro

Τροπολογία 36
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Οι επιθέσεις κατά των συστημάτων 
πληροφοριών, ιδίως εκείνες που 
προέρχονται από τα κυκλώματα του 
οργανωμένου εγκλήματος, αποτελούν 
συνεχώς αυξανόμενη απειλή και εντείνουν 
τις ανησυχίες για το ενδεχόμενο 
τρομοκρατικών επιθέσεων ή επιθέσεων με 
πολιτικό χαρακτήρα κατά των συστημάτων 
πληροφοριών που αποτελούν μέρος της 
ζωτικής σημασίας υποδομής των κρατών 
μελών και της Ένωσης. Αυτή η κατάσταση 
αποτελεί απειλή για την επίτευξη μιας 
ασφαλέστερης κοινωνίας της πληροφορίας 
και ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης, και πρέπει, ως εκ τούτου, να 
αντιμετωπιστεί στο επίπεδο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(2) Οι επιθέσεις κατά των συστημάτων 
πληροφοριών, ιδίως εκείνες που 
προέρχονται από τα κυκλώματα του 
οργανωμένου εγκλήματος, αποτελούν 
συνεχώς αυξανόμενη απειλή τόσο σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε 
παγκόσμια κλίμακα, και εντείνουν τις 
ανησυχίες για το ενδεχόμενο 
τρομοκρατικών επιθέσεων ή επιθέσεων με 
πολιτικό χαρακτήρα κατά των συστημάτων 
πληροφοριών που αποτελούν μέρος της 
ζωτικής σημασίας υποδομής των κρατών 
μελών και της Ένωσης. Αυτή η κατάσταση 
αποτελεί απειλή για την επίτευξη μιας 
ασφαλέστερης κοινωνίας της πληροφορίας 
και ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης, και πρέπει, ως εκ τούτου, να 
αντιμετωπιστεί στο επίπεδο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και να 
υπάρξει καλύτερος συντονισμός και 
συνεργασία σε διεθνές επίπεδο.

Or. ro

Τροπολογία 37
Marie-Christine Vergiat, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Οι επιθέσεις κατά των συστημάτων 
πληροφοριών, ιδίως εκείνες που 
προέρχονται από τα κυκλώματα του 
οργανωμένου εγκλήματος, αποτελούν 
συνεχώς αυξανόμενη απειλή και εντείνουν 
τις ανησυχίες για το ενδεχόμενο 
τρομοκρατικών επιθέσεων ή επιθέσεων με 
πολιτικό χαρακτήρα κατά των 
συστημάτων πληροφοριών που αποτελούν 
μέρος της ζωτικής σημασίας υποδομής των 
κρατών μελών και της Ένωσης. Αυτή η 

(2) Οι επιθέσεις κατά των συστημάτων 
πληροφοριών, τουλάχιστον εκείνες που 
προέρχονται από τα κυκλώματα του 
οργανωμένου εγκλήματος, αποτελούν 
συνεχώς αυξανόμενη απειλή και εντείνουν 
τις ανησυχίες για το ενδεχόμενο 
τρομοκρατικών επιθέσεων κατά των 
συστημάτων πληροφοριών που αποτελούν 
μέρος της ζωτικής σημασίας υποδομής των 
κρατών μελών και της Ένωσης. Αυτή η 
κατάσταση αποτελεί απειλή για την 
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κατάσταση αποτελεί απειλή για την 
επίτευξη μιας ασφαλέστερης κοινωνίας της 
πληροφορίας και ενός χώρου ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης, και πρέπει, ως 
εκ τούτου, να αντιμετωπιστεί στο επίπεδο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

επίτευξη μιας ασφαλέστερης κοινωνίας της 
πληροφορίας και ενός χώρου ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης, και πρέπει, ως 
εκ τούτου, να αντιμετωπιστεί στο επίπεδο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 38
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν 
την ύπαρξη τάσης για όλο και πιο 
επικίνδυνες και επαναλαμβανόμενες 
επιθέσεις μεγάλης κλίμακας που 
εξαπολύονται κατά συστημάτων 
πληροφοριών ζωτικής σημασίας για τις 
χώρες ή για ειδικές δραστηριότητες του 
δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. Η τάση 
αυτή συνοδεύεται από την ανάπτυξη όλο 
και πιο εξελιγμένων εργαλείων που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους 
εγκληματίες για την εξαπόλυση κάθε 
είδους επιθέσεων στον κυβερνοχώρο.

(3) Υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν 
την ύπαρξη τάσης για όλο και πιο 
επικίνδυνες και επαναλαμβανόμενες 
επιθέσεις μεγάλης κλίμακας που 
εξαπολύονται κατά συστημάτων 
πληροφοριών ζωτικής σημασίας για τις 
χώρες ή για ειδικές δραστηριότητες του 
δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. Η τάση 
αυτή συνοδεύεται από την ανάπτυξη όλο 
και πιο εξελιγμένων εργαλείων που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους 
εγκληματίες για την εξαπόλυση κάθε 
είδους επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, 
όπως τα δίκτυα προγραμμάτων ρομπότ 
«botnets», με τα οποία επιτυγχάνεται η 
μόλυνση μέσω ενός προγράμματος 
υπολογιστή, ορισμένων σημαντικών 
συστημάτων πληροφοριών με σκοπό τον 
έλεγχό τους και τη χρήση τους για τη 
διενέργεια κυβερνοεπιθέσεων ευρείας 
κλίμακας.

Or. ro

Τροπολογία 39
Ioan Enciu
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
προβλέψουν κυρώσεις για τις επιθέσεις 
κατά των συστημάτων πληροφοριών. Οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις θα πρέπει να 
είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.

(6) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
προβλέψουν μηχανισμούς για την 
καταπολέμηση, πρόληψη και επιβολή 
κυρώσεων για τις επιθέσεις κατά των 
συστημάτων πληροφοριών. Οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις θα πρέπει να 
είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.

Or. ro

Τροπολογία 40
Jan Mulder

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
προβλέψουν κυρώσεις για τις επιθέσεις 
κατά των συστημάτων πληροφοριών. Οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις θα πρέπει να 
είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.

(6) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
προβλέψουν κυρώσεις για τις επιθέσεις 
κατά των συστημάτων πληροφοριών. Οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις θα πρέπει να 
είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές, ενώ θα μπορούσαν να 
περιλαμβάνουν και φυλάκιση και/ή 
χρηματικές ποινές.

Or. en

Τροπολογία 41
Marie-Christine Vergiat, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να (6) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
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προβλέψουν κυρώσεις για τις επιθέσεις 
κατά των συστημάτων πληροφοριών. Οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις θα πρέπει να 
είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.

προβλέψουν κυρώσεις για τις επιθέσεις 
κατά των συστημάτων πληροφοριών. Οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις θα πρέπει να 
είναι αναλογικές.

Or. fr

Τροπολογία 42
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
προβλέψουν κυρώσεις για τις επιθέσεις 
κατά των συστημάτων πληροφοριών. Οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις θα πρέπει να 
είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.

(6) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
προβλέψουν αποτελεσματικά μέτρα για 
την πρόληψη επιθέσεων κατά των 
συστημάτων πληροφοριών και κυρώσεις 
για τις επιθέσεις κατά των συστημάτων 
πληροφοριών. Τα κράτη μέλη και η ΕΕ 
πρέπει να διασφαλίσουν ένα 
ολοκληρωμένο πλαίσιο πρόληψης, όπου 
όλα τα προγράμματα ψηφιακής 
μόρφωσης των πολιτών θα 
περιλαμβάνουν τη διδασκαλία της 
προσωπικής ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο. Οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις θα πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.

Or. en

Τροπολογία 43
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7a) Προκειμένου για "περιπτώσεις 
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ήσσονος σημασίας" πρέπει να είναι 
δυνατόν να μην επιβάλλονται κυρώσεις.  
"Περιπτώσεις ήσσονος σημασίας" 
μπορεί να θεωρούνται για παράδειγμα 
περιπτώσεις πράξεων όπου οι ζημίες 
ή/και ο κίνδυνος που συνεπάγονται για το 
δημόσιο ή το ιδιωτικό συμφέρον, όπως η 
ακεραιότητα ενός συστήματος 
υπολογιστών ή ηλεκτρονικών δεδομένων 
ή η σωματική ακεραιότητα, τα 
δικαιώματα και άλλα συμφέροντα ενός 
προσώπου, είναι αμελητέα ή τέτοιας 
φύσης ώστε δεν είναι απαραίτητη η 
επιβολή ποινικής κύρωσης εντός των 
νομικών ορίων ή η απόδοση ποινικής 
ευθύνης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπάρχει ορισμός των "περιπτώσεων ήσσονος σημασίας" πρωτίστως στο 
άρθρο 2. Ωστόσο είναι αναγκαία μία επιπλέον διευκρίνιση στις αιτιολογικές σκέψεις για μία 
νομική έννοια με ασαφή χαρακτήρα, όπως οι "περιπτώσεις ήσσονος σημασίας", και δίνει στη 
νομική πράξη ερείσματα όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής.

Τροπολογία 44
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Είναι σκόπιμο να προβλεφθούν πιο 
αυστηρές κυρώσεις όταν μια επίθεση κατά 
συστήματος πληροφοριών διαπράττεται 
από εγκληματική οργάνωση, όπως ορίζεται 
στην απόφαση-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, 
για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος, όταν η επίθεση γίνεται σε 
μεγάλη κλίμακα, ή όταν διαπράττεται 
αδίκημα με απόκρυψη της πραγματικής 
ταυτότητας του αυτουργού και θίγεται με 
τον τρόπο αυτό ο νόμιμος δικαιούχος της 

(7) Είναι σκόπιμο να προβλεφθούν πιο 
αυστηρές κυρώσεις όταν μια επίθεση κατά 
συστήματος πληροφοριών διαπράττεται 
από εγκληματική οργάνωση, όπως ορίζεται 
στην απόφαση-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, 
για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος, όταν η επίθεση γίνεται σε 
μεγάλη κλίμακα, για παράδειγμα μέσω 
των δικτύων προγραμμάτων ρομπότ 
«botnets» ή όταν διαπράττεται αδίκημα με 
απόκρυψη της πραγματικής ταυτότητας 
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ταυτότητας. Επίσης είναι σκόπιμο να 
προβλεφθούν αυστηρότερες κυρώσεις, 
όταν μια τέτοια επίθεση έχει προκαλέσει 
σοβαρές ζημίες ή έχει θίξει ζωτικά 
συμφέροντα.

του αυτουργού και θίγεται με τον τρόπο 
αυτό ο νόμιμος δικαιούχος της ταυτότητας.
Επίσης είναι σκόπιμο να προβλεφθούν 
αυστηρότερες κυρώσεις, όταν μια τέτοια 
επίθεση έχει προκαλέσει σοβαρές ζημίες
σε σημαντικές υποδομές ή έχει θίξει 
ζωτικά συμφέροντα.

Or. ro

Τροπολογία 45
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η παρούσα οδηγία δεν αποσκοπεί 
στην απόδοση ποινικής ευθύνης όταν τα 
αδικήματα διαπράττονται χωρίς 
εγκληματική πρόθεση, όπως για την
επιτρεπόμενη δοκιμή ή προστασία 
συστημάτων υπολογιστή.

(10) Η παρούσα οδηγία δεν αποσκοπεί 
στην απόδοση ποινικής ευθύνης όταν τα 
αδικήματα διαπράττονται χωρίς 
εγκληματική πρόθεση, όπως για την 
δοκιμή ή προστασία συστημάτων 
υπολογιστή, εφόσον ο διαχειριστής ή 
πωλητής του συστήματος είναι έγκαιρα 
πλήρως ενημερωμένος σχετικά με τα 
τρωτά σημεία ή όταν η παρακράτηση της 
αδείας για πρόσβαση σε ένα σύστημα 
συνιστά κατάχρηση δικαιωμάτων αυτή 
καθ' εαυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή διασφαλίζει την προστασία των πληροφοριοδοτών, η οποία αποτελεί βασική 
αρχή του τρόπου λειτουργίας του διεθνούς συστήματος προστασίας της τεχνολογίας 
πληροφοριών. Ο εισηγητής προτείνει την αποποινικοποίηση της πρόσβασης «σύμφωνα με τη 
νομοθεσία» αντί για την «επιτρεπόμενη», η οποία έχει μεν τη σωστή κατεύθυνση, αλλά η ίδια η 
οδηγία αποτελεί τη νομοθεσία και πρέπει να ορίζει σαφώς τι επιτρέπεται και τι όχι. Το 
τελευταίο τμήμα της πρότασης βασίζεται στην τροπολογία 7 του εισηγητή.

Τροπολογία 46
Marie-Christine Vergiat
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η παρούσα οδηγία δεν αποσκοπεί 
στην απόδοση ποινικής ευθύνης όταν τα
αδικήματα διαπράττονται χωρίς 
εγκληματική πρόθεση, όπως για την 
επιτρεπόμενη δοκιμή ή προστασία 
συστημάτων υπολογιστή.

(10) Η παρούσα οδηγία δεν καλύπτει τα 
μέτρα που ελήφθησαν για να 
εξασφαλισθεί η ασφάλεια των 
συστημάτων πληροφοριών, όπως π.χ. η 
ικανότητα ενός συστήματος 
πληροφοριών να ανθίσταται σε 
εγκληματικές ενέργειες όπως αυτές 
ορίζονται στην παρούσα οδηγία, ή να 
διαθέτει εργαλεία που χρησιμοποιούνται 
ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για 
την ενίσχυση των ικανοτήτων 
αντίστασης. Επίσης δεν αποσκοπεί στην 
απόδοση ποινικής ευθύνης όταν
πληρούνται τα αντικειμενικά κριτήρια 
που απαριθμούνται στην παρούσα οδηγία 
αλλά η ενέργεια διαπράττεται χωρίς 
εγκληματική πρόθεση.

Or. fr

Τροπολογία 47
Monika Hohlmeier

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η παρούσα οδηγία δεν αποσκοπεί 
στην απόδοση ποινικής ευθύνης όταν τα 
αδικήματα διαπράττονται χωρίς 
εγκληματική πρόθεση, όπως για την
επιτρεπόμενη δοκιμή ή προστασία 
συστημάτων υπολογιστή.

(10) Η παρούσα οδηγία δεν αποσκοπεί 
στην απόδοση ποινικής ευθύνης όταν
πληρούνται τα αντικειμενικά κριτήρια 
που περιέχει η οδηγία αλλά τα αδικήματα 
διαπράττονται χωρίς εγκληματική 
πρόθεση, όπως για την δοκιμή σύμφωνα 
με τη νομοθεσία ή την προστασία 
συστημάτων υπολογιστή, ή όταν η 
παρακράτηση της αδείας για πρόσβαση 
σε ένα σύστημα συνιστά κατάχρηση 
δικαιωμάτων αυτή καθ' εαυτή.



AM\890251EL.doc 11/63 PE480.665v01-00

EL

Or. en

Τροπολογία 48
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η παρούσα οδηγία ενισχύει το ρόλο 
των δικτύων, όπως του δικτύου σημείων 
επαφής της ομάδας G8 ή του Συμβουλίου 
της Ευρώπης που είναι διαθέσιμα σε 
24ωρη βάση και τις επτά ημέρες της 
εβδομάδας για την ανταλλαγή 
πληροφοριών προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η παροχή άμεσης συνδρομής 
στο πλαίσιο διαδικασιών σχετικά με 
ποινικά αδικήματα που συνδέονται με 
συστήματα υπολογιστών και δεδομένα, ή 
για τη συγκέντρωση αποδεικτικών 
στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή σχετικά 
με ποινικά αδικήματα. Λαμβανομένης 
υπόψη της ταχύτητας με την οποία 
μπορούν να πραγματοποιηθούν επιθέσεις 
μεγάλης κλίμακας, τα κράτη μέλη πρέπει 
να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται 
αμέσως σε επείγοντα αιτήματα που 
προέρχονται από αυτό το δίκτυο σημείων 
επαφής. Η συνδρομή αυτή θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τη διευκόλυνση ή την άμεση 
εκτέλεση των μέτρων όπως η παροχή 
τεχνικών συμβουλών, αξιόπιστη εφεδρική 
βάση ασφαλείας προοριζόμενη για
διατήρηση δεδομένων, συγκέντρωση 
αποδεικτικών στοιχείων, παροχή 
πληροφοριών νομικού χαρακτήρα και 
εντοπισμός υπόπτων.

(11) Η παρούσα οδηγία ενισχύει το ρόλο 
των δικτύων, όπως του δικτύου σημείων 
επαφής της ομάδας G8 ή του Συμβουλίου 
της Ευρώπης που είναι διαθέσιμα σε 
24ωρη βάση και τις επτά ημέρες της 
εβδομάδας για την ανταλλαγή 
πληροφοριών προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η παροχή άμεσης συνδρομής 
στο πλαίσιο διαδικασιών σχετικά με 
ποινικά αδικήματα που συνδέονται με 
συστήματα υπολογιστών και δεδομένα, ή 
για τη συγκέντρωση αποδεικτικών 
στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή σχετικά 
με ποινικά αδικήματα. Λαμβανομένης 
υπόψη της ταχύτητας με την οποία 
μπορούν να πραγματοποιηθούν επιθέσεις 
μεγάλης κλίμακας, τα κράτη μέλη πρέπει 
να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται 
αμέσως σε επείγοντα αιτήματα που 
προέρχονται από αυτό το δίκτυο σημείων 
επαφής. Η συνδρομή αυτή θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τη διευκόλυνση ή την άμεση 
εκτέλεση των μέτρων όπως η παροχή 
τεχνικών συμβουλών, και συγκεκριμένα 
σε ό, τι αφορά την αποκατάσταση της 
λειτουργικότητας των συστημάτων 
πληροφοριών, τη διατήρηση δεδομένων
σύμφωνα με τις αρχές της προστασίας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
η συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων, η
παροχή νομικών πληροφοριών, καθώς και
ο εντοπισμός και η ταυτοποίηση υπόπτων.

Or. ro
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Τροπολογία 49
Rolandas Paksas

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Είναι αναγκαίο να συλλέγονται 
δεδομένα σχετικά με τα αδικήματα που 
αναφέρονται στην παρούσα οδηγία για να 
σχηματιστεί πληρέστερη εικόνα του 
προβλήματος σε επίπεδο Ένωσης, πράγμα 
που θα συμβάλει στην εξεύρεση πιο 
αποτελεσματικών απαντήσεων. Επιπλέον, 
τα δεδομένα αυτά θα βοηθούν 
ειδικευμένους οργανισμούς όπως η 
Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία 
(Ευρωπόλ) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
για την Ασφάλεια Δικτύων και 
Πληροφοριών να αξιολογούν καλύτερα 
την έκταση του εγκλήματος στον 
κυβερνοχώρο και το βαθμό ασφάλειας των 
δικτύων και των πληροφοριών στην 
Ευρώπη.

(12) Είναι αναγκαίο να συλλέγονται 
δεδομένα σχετικά με τα αδικήματα που 
αναφέρονται στην παρούσα οδηγία για να 
σχηματιστεί πληρέστερη εικόνα του 
προβλήματος σε επίπεδο Ένωσης, πράγμα 
που θα συμβάλει στην εξεύρεση πιο 
αποτελεσματικών απαντήσεων. Τα 
δεδομένα σχετικά με τις επιθέσεις κατά 
των συστημάτων πληροφοριών είναι πολύ 
λίγα, δεδομένου ότι όλα τα κράτη μέλη 
δεν συγκεντρώνουν δεδομένα σχετικά με 
τις επιθέσεις αυτές. Δεδομένου δε ότι οι 
μέθοδοι συγκέντρωσης στατιστικών 
δεδομένων είναι διαφορετικές, τα κράτη 
μέλη που συγκεντρώνουν τέτοια δεδομένα 
δεν μπορούν να τα συγκρίνουν με τα 
δεδομένα που συγκεντρώνουν άλλα κράτη 
μέλη. Επιπλέον, τα δεδομένα αυτά θα 
βοηθούν ειδικευμένους οργανισμούς όπως 
η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία 
(Ευρωπόλ) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
για την Ασφάλεια Δικτύων και 
Πληροφοριών να αξιολογούν καλύτερα 
την έκταση του εγκλήματος στον 
κυβερνοχώρο και το βαθμό ασφάλειας των 
δικτύων και των πληροφοριών στην 
Ευρώπη.

Or. lt

Τροπολογία 50
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12 α) Είναι επίσης αναγκαίο να ενισχυθεί 
και να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ  
παρόχων υπηρεσιών, παραγωγών, 
διωκτικών και δικαστικών αρχών, ιδίως 
σε σχέση με τη νομική βεβαιότητα και 
προβλεψιμότητα καθώς και τα 
δικαιώματα των υπόπτων και 
κατηγορουμένων όπως το κριτήριο της 
αθωότητας και η δικαστική αποζημίωση. 
Η συνεργασία θα έπρεπε για παράδειγμα 
να στραφεί γύρω από την στήριξη στους 
παρόχους υπηρεσιών προκειμένου να 
εξαλειφθούν, πλήρως ή παράλληλα, τα  
παράνομα καθήκοντα ή συστήματα, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Or. ro

Τροπολογία 51
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12a) Προκειμένου να καταπολεμηθεί 
αποτελεσματικά το έγκλημα στον 
κυβερνοχώρο, είναι επίσης αναγκαίο να 
αυξηθεί η ικανότητα αποκατάστασης των 
συστημάτων πληροφοριών με την 
αποτελεσματικότερη προστασία τους από 
επιθέσεις και τη δημιουργία των 
κατάλληλων κινήτρων προς αυτή την 
κατεύθυνση. Για το σκοπό αυτό, η 
καθιέρωση ελαχίστων προδιαγραφών και 
η απόδοση ευθύνης στους πωλητές και 
τους διαχειριστές με στόχο την δέουσα 
προστασία των συστημάτων 
πληροφοριών θα πρέπει να διαδραματίζει 
κεντρικό ρόλο. Ως εκ τούτου, η 
καταπολέμηση εκ μέρους της Ένωσης 
και των κρατών μελών του εγκλήματος 
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στον κυβερνοχώρο θα έχει αποτέλεσμα 
μόνο στην περίπτωση που η παρούσα 
οδηγία συνοδευθεί από προληπτικά μέτρα 
κατά των επιθέσεων αυτών, τα οποία θα 
εγκριθούν σύμφωνα με το άρθρο 67, 
παράγραφος 3 και το άρθρο 84 της 
Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για την τροπολογία 9 του εισηγητή με προσθήκη των κινήτρων και των ευθυνών. Εάν 
ληφθούν μέτρα μόνο για τις προδιαγραφές χωρίς επιβολή ευθυνών και κίνητρα θα βρεθούμε στο 
ίδιο ακριβώς σημείο όπως και πριν. Στους πωλητές και διαχειριστές των συστημάτων ΤΠ που 
παραβιάζουν κατάφωρα τις σύγχρονες τεχνικές ασφαλείας ή αρνούνται να διορθώσουν γνωστά 
τρωτά σημεία πρέπει να αποδοθεί ευθύνη και στις σοβαρότερες υποθέσεις ακόμα και ποινική 
ευθύνη.

Τροπολογία 52
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Τα κράτη μέλη θεωρούν την 
προστασία των συστημάτων 
πληροφοριών τους και τα συναφή 
δεδομένα ως εκ μέρους τους προσήκουσα 
επιμέλεια. Πρέπει να προβλέπονται λογικά 
επίπεδα προστασίας έναντι λογικά 
εντοπιζόμενων απειλών και τρωτών 
σημείων. Το κόστος και η επιβάρυνση 
αυτής της προστασίας θα έπρεπε να είναι 
αντίστοιχα της πιθανής βλάβης από μια 
επίθεση στον κυβερνοχώρο κατά 
συγκεκριμένων προσώπων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή εμπνέεται από την τροπολογία 10 της κ. Hohlmeier αλλά διαφέρει από 
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αυτήν σε ορισμένα σημεία.

Τροπολογία 53
Monika Hohlmeier

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12a) Τα κράτη μέλη θεωρούν την 
προστασία των συστημάτων 
πληροφοριών τους και τα συναφή 
δεδομένα ως τμήμα των αντιστοίχων 
καθηκόντων τους. Πρέπει να 
προβλέπονται κατάλληλα επίπεδα 
προστασίας έναντι λογικώς 
εντοπιζόμενων απειλών. Το κόστος και ο 
φόρτος πρέπει να είναι ανάλογα με την 
πιθανή βλάβη.

Or. en

Τροπολογία 54
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12 β) Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 
κράτη μέλη πρέπει να λάβουν υπόψη πως 
χρειάζεται να προστατεύσουν τα 
συστήματά τους πληροφοριών και τα  
σχετικά δεδομένα και να παράσχουν 
υψηλού βαθμού προστασία έναντι των 
απειλών ή των τρωτών σημείων που 
ενδέχεται να εντοπισθούν. Οι δαπάνες και 
οι υποχρεώσεις που συνδέονται με την 
προστασία αυτή πρέπει να είναι ανάλογες 
προς τις ενδεχόμενες ζημίες για τους 
θιγόμενους από τις επιθέσεις κατά των 
συστημάτων πληροφοριών.
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Τροπολογία 55
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12β) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη την προστασία των 
συστημάτων πληροφοριών τους και τα 
συναφή δεδομένα. Πρέπει να 
προβλέπονται λογικά επίπεδα προστασίας 
έναντι λογικώς εντοπιζόμενων απειλών 
και τρωτών σημείων. Το κόστος και ο 
φόρτος πρέπει να είναι ανάλογα με την 
πιθανή βλάβη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για την τροπολογία 10 του εισηγητή με διαγραφή του «ως τμήμα των αντιστοίχων 
καθηκόντων τους» και προσθήκη των «τρωτών σημείων». Οι απειλές είναι πολύ δύσκολο να 
εντοπιστούν και μπορούν να προέρχονται από οπουδήποτε, επομένως η προστασία πρέπει να 
εστιάζει στα τρωτά σημεία.

Τροπολογία 56
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12 β) Τα κράτη μέλη λαμβάνουν επίσης 
τα δέοντα μέτρα προκειμένου να 
υποχρεώνονται τα νομικά πρόσωπα που 
εκμεταλλεύονται ή παρέχουν συστήματα 
πληροφοριών στην επικράτειά τους να 
προστατεύουν τα δεδομένα που 
χειρίζονται από τα αδικήματα που 
αναφέρονται στην παρούσα οδηγία. Θα 
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έπρεπε να παρέχονται από τα νομικά 
πρόσωπα κατάλληλα επίπεδα προστασίας 
έναντι λογικά εντοπιζόμενων απειλών και 
τρωτών σημείων. Στην περίπτωση που 
ένα νομικό πρόσωπο έχει αμελήσει να 
παράσχει λογικό επίπεδο προστασίας και 
όταν η βλάβη που προκλήθηκε συνεπεία 
της αμέλειας αυτής είναι σημαντική, τα 
κράτη μέλη θα έπρεπε να εξασφαλίζουν 
την επιβολή σοβαρών κυρώσεων και την 
ποινική δίωξη του νομικού αυτού 
προσώπου λόγω αμέλειας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή εμπνέεται από την τροπολογία 11 της κ. Hohlmeier αλλά διαφέρει από 
αυτήν σε ορισμένα σημεία.

Τροπολογία 57
Monika Hohlmeier

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12β) Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να 
λάβουν τα δέοντα μέτρα προκειμένου να 
υποχρεώνονται τα νομικά πρόσωπα που 
δραστηριοποιούνται στη δικαιοδοσία 
τους να προστατεύουν τα προσωπικά 
δεδομένα που χειρίζονται από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στην 
παρούσα οδηγία. Θα πρέπει να 
παρέχονται από τα νομικά πρόσωπα 
λογικά επίπεδα προστασίας έναντι 
λογικώς εντοπίσιμων απειλών σύμφωνα 
με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για 
συγκεκριμένους τομείς και συγκεκριμένες 
καταστάσεις επεξεργασίας δεδομένων. Το 
κόστος και ο φόρτος πρέπει να είναι 
ανάλογα με την πιθανή βλάβη. Στην 
περίπτωση που ένα νομικό πρόσωπο 
αποτύχει σαφώς να παράσχει το 
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κατάλληλο επίπεδο προστασίας και όταν 
η βλάβη που προκλήθηκε συνεπεία της 
αποτυχίας αυτής είναι σημαντική, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι θα είναι 
δυνατή η δίωξη του νομικού αυτού 
προσώπου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν τα νομικά πρόσωπα ασχολούνται με προσωπικά δεδομένα, φέρουν την ευθύνη της 
προστασίας των δεδομένων αυτών στο κατάλληλο επίπεδο σε σχέση με λογικώς εντοπίσιμες 
απειλές. Αυτό προβλέπεται ήδη στην οδηγία 2002/58/ΕΚ σχετικά με την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, την οδηγία 95/46/ΕΚ σχετικά με 
την προστασία δεδομένων και στην πρόταση για έναν γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων 
COM(2012) 11 τελική (μεταξύ άλλων άρθρα 22, 30). Στην περίπτωση που αποτύχουν να 
παράσχουν αυτό το επίπεδο προστασίας, τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι θα είναι 
δυνατή η δίωξή τους.

Τροπολογία 58
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12 γ) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την 
Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών 
(ENISA) πρέπει να διαδραματίσει κύριο 
ρόλο και να προσφέρει στα κράτη μέλη 
και τα θεσμικά όργανα και υπηρεσίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης τεχνική 
εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της 
πρόληψης και καταπολέμησης των 
επιθέσεων κατά των συστημάτων 
πληροφοριών, σύμφωνα με την εντολή 
του. Θα έπρεπε λοιπόν να παρέχει 
συμβουλές στα κράτη μέλει σχετικά με τη 
θέση σε εφαρμογή και λειτουργία εθνικών 
σημείων επαφής και ομάδων απόκρισης 
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στον 
τομέα της πληροφορικής (CERT). Ο 
ENISA θα έπρεπε επίσης να 
παραλαμβάνει εκ μέρους των κρατών 
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μελών στατιστικά στοιχεία σχετικά με 
παραβάσεις που αναφέρονται στην 
παρούσα οδηγία και να εκπονεί, με βάση 
τα δεδομένα αυτά και άλλες σχετικές 
πληροφορίες, εκθέσεις και συστάσεις 
σχετικά με την κατάσταση της ασφάλειας 
των συστημάτων και δεδομένων 
πληροφοριών.

Or. ro

Τροπολογία 59
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12 γ) Είναι επίσης αναγκαίο να ενισχυθεί 
και να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ 
των παρόχων υπηρεσιών, παραγωγών, 
οργάνων εφαρμογής του νόμου και 
δικαστικών αρχών με παράλληλο 
σεβασμό του κράτους δικαίου, ιδίως σε 
σχέση με τη νομική βεβαιότητα καθώς 
και τα δικαιώματα των υπόπτων και 
κατηγορουμένων, και συγκεκριμένα το 
κριτήριο της αθωότητας και τη 
δικαστική αποζημίωση. Κρίνεται επίσης 
αναγκαίο σε ένα κράτος δικαίου τα 
πρόσωπα τα επιφορτισμένα με την 
εκτέλεση των νόμων να σέβονται το εν 
λόγω κράτος δικαίου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή εμπνέεται από την τροπολογία 12  της κ. Hohlmeier αλλά διαφέρει από 
αυτήν σε ορισμένα σημεία. Υπενθυμίζει επίσης ορισμένες αρχές.

Τροπολογία 60
Jan Philipp Albrecht
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12γ) Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να 
λάβουν τα δέοντα μέτρα προκειμένου να 
υποχρεώνονται τα νομικά πρόσωπα που 
δραστηριοποιούνται στη δικαιοδοσία 
τους και διαχειρίζονται ή παρέχουν 
συστήματα ΤΠ να παρέχουν προστασία 
από τα αδικήματα που αναφέρονται στην 
παρούσα οδηγία.  Τα νομικά πρόσωπα 
πρέπει να παρέχουν λογικά επίπεδα 
προστασίας έναντι λογικώς εντοπίσιμων 
απειλών και τρωτών σημείων. Η 
προστασία αυτή πρέπει να είναι ανάλογη 
της πιθανής βλάβης. Στην περίπτωση που 
ένα νομικό πρόσωπο αποτύχει σαφώς να 
παράσχει ένα λογικό επίπεδο προστασίας 
και όταν η βλάβη που προκλήθηκε 
συνεπεία της αποτυχίας αυτής είναι 
σημαντική, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
ότι θα είναι δυνατή η επιβολή 
αποτρεπτικών κυρώσεων και η δίωξη του 
νομικού αυτού προσώπου για αμέλεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε αυτήν την τροπολογία προστίθενται τα «τρωτά σημεία» και αντικαθίστανται ««τα 
προσωπικά δεδομένα που χειρίζονται», που θα αναφερόταν μόνο στους διαχειριστές, με το 
«διαχειρίζονται ή παρέχουν συστήματα ΤΠ» ώστε να περιλαμβάνονται και οι πωλητές. 
Διαγράφεται η λέξη «προσωπικά» διότι η οδηγία αυτή δεν πρέπει να προστατεύει μόνο τα 
προσωπικά αλλά όλα τα δεδομένα και προστίθενται η «αμέλεια» και οι «αποτρεπτικές 
κυρώσεις» για περιπτώσεις όπου η αποτυχία παροχής λογικού επιπέδου προστασίας επέφερε 
σημαντική ζημιά. Κατ' αυτόν τον τρόπο θα ξεπεραστούν οι ισχύουσες άδειες χρήσης λογισμικού, 
οι οποίες απαλλάσσουν τον πωλητή από οποιαδήποτε ευθύνη.

Τροπολογία 61
Monika Hohlmeier

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 γ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12γ) Είναι επίσης αναγκαίο να ενισχυθεί 
και να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ 
των παρόχων υπηρεσιών, παραγωγών, 
φορέων εφαρμογής του νόμου και 
δικαστικών αρχών με ταυτόχρονο 
σεβασμό του κράτους δικαίου, ιδίως σε 
σχέση με τη νομική βεβαιότητα και 
προβλεψιμότητα, καθώς και των 
δικαιωμάτων των υπόπτων και 
κατηγορουμένων όπως το κριτήριο της 
αθωότητας και η δικαστική αποζημίωση. 
Πρέπει, για παράδειγμα, να 
περιλαμβάνεται υποστήριξη από τους 
παρόχους υπηρεσιών με δράσεις όπως η 
βοήθεια στη διατήρηση πιθανών 
αποδεικτικών στοιχείων, η παροχή 
εργαλείων για συνδρομή στον εντοπισμό 
των δραστών και, ως τελευταία επιλογή, 
η παύση της λειτουργίας παρανόμων 
συστημάτων ή λειτουργιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συνεργασία μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα είναι ουσιώδους σημασίας προκειμένου να 
καταπολεμηθούν αποτελεσματικά οι κυβερνοεπιθέσεις.

Τροπολογία 62
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12 δ) Με την επιφύλαξη της εθελοντικής 
συνεργασίας μεταξύ των νομικών 
προσώπων, όπως οι πάροχοι υπηρεσιών 
και οι παραγωγοί, αφενός, και τα όργανα 
εφαρμογής του νόμου και οι δικαστικές 
αρχές, αφετέρου, τα κράτη μέλη πρέπει 
να προσδιορίζουν τις περιπτώσεις στις 



PE480.665v01-00 22/63 AM\890251EL.doc

EL

οποίες η παράλειψη δράσης συνιστά 
εγκληματική πρόθεση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή εμπνέεται από την τροπολογία 13  της κ. Hohlmeier αλλά διαφέρει ως προς 
στο τέλος προκειμένου να την καταστήσει πιο δεσμευτική.

Τροπολογία 63
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12δ) Είναι επίσης αναγκαίο να ενισχυθεί 
και να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ 
των παρόχων υπηρεσιών, παραγωγών, 
φορέων εφαρμογής του νόμου και 
δικαστικών αρχών με ταυτόχρονο 
σεβασμό του κράτους δικαίου, ιδίως σε 
σχέση με τη νομική βεβαιότητα και 
προβλεψιμότητα, καθώς και των 
δικαιωμάτων των υπόπτων και 
κατηγορουμένων όπως το κριτήριο της 
αθωότητας και η δικαστική αποζημίωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για την τροπολογία 12 του εισηγητή με διαγραφή της τελευταίας πρότασης. Η
(υποθετική) παύση λειτουργίας των «παρανόμων συστημάτων» αποτελεί επικίνδυνη υπόθεση η 
οποία ήδη γίνεται πολύ συχνά χωρίς τις κατάλληλες νομικές διαδικασίες και για το λόγο αυτό 
εισαγάγει μία «ιδιωτικοποιημένη αστυνόμευση». Το ζήτημα αυτό πρέπει να διευθετηθεί στο 
πλαίσιο της προβλεπόμενης πρωτοβουλίας της Επιτροπής σχετικά με την ειδοποίηση και 
αφαίρεση περιεχομένου (όπως ανακοινώθηκε στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το
2012).

Τροπολογία 64
Marie-Christine Vergiat
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12 ε) Προκειμένου να καταπολεμηθεί 
αποτελεσματικά το έγκλημα στον 
κυβερνοχώρο, είναι επίσης αναγκαίο να 
αυξηθεί η ανθεκτικότητα των 
συστημάτων πληροφοριών με την 
αποτελεσματικότερη προστασία τους από 
επιθέσεις και τη λήψη των ενδεδειγμένων 
προς τούτο  μέτρων. Για το σκοπό αυτό, 
η καθιέρωση ελαχίστων προδιαγραφών 
για την δέουσα προστασία των 
συστημάτων πληροφοριών θα έπρεπε να 
διαδραματίζει κεντρικό ρόλο. Ως εκ 
τούτου, η  εκ μέρους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των κρατών μελών της 
καταπολέμηση του εγκλήματος στον 
κυβερνοχώρο θα έχει αποτέλεσμα μόνο 
στην περίπτωση που η παρούσα οδηγία 
συνοδευθεί από προληπτικά μέτρα κατά 
των επιθέσεων αυτών τα οποία θα 
εγκριθούν σύμφωνα με το άρθρο 67, 
παράγραφος 3 και το άρθρο 84 της 
Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 65
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Τα σημαντικά νομικά κενά και οι 
διαφορές των νομοθεσιών των κρατών 
μελών στον τομέα των επιθέσεων κατά των 
συστημάτων πληροφοριών μπορεί να 
παρεμποδίσουν την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος και της 

(13) Τα σημαντικά νομικά κενά και οι 
διαφορές των νομοθεσιών των κρατών 
μελών στον τομέα των επιθέσεων κατά των 
συστημάτων πληροφοριών μπορεί να 
παρεμποδίσουν την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος και της 
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τρομοκρατίας και να περιπλέξουν την 
αποτελεσματική συνεργασία των 
αστυνομικών και δικαστικών υπηρεσιών 
στον τομέα αυτό. Αποτέλεσμα του 
διεθνικού και χωρίς σύνορα χαρακτήρα 
των σύγχρονων συστημάτων πληροφοριών 
είναι η διασυνοριακή διάσταση που έχουν 
αποκτήσει οι επιθέσεις κατά των 
συστημάτων αυτών, γεγονός που 
υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να 
ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την 
προσέγγιση των ποινικών νομοθεσιών 
στον συγκεκριμένο τομέα. Πέραν τούτου, 
ο συντονισμός της δίωξης όσον αφορά 
επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών 
αναμένεται να διευκολυνθεί με την έκδοση 
της οδηγίας-πλαισίου 2009/948/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου για την πρόληψη και τον 
διακανονισμό συγκρούσεων δικαιοδοσίας 
σε ποινικές υποθέσεις.

τρομοκρατίας και να περιπλέξουν την 
αποτελεσματική συνεργασία των 
αστυνομικών και δικαστικών υπηρεσιών 
στον τομέα αυτό. Αποτέλεσμα του 
διεθνικού και χωρίς σύνορα χαρακτήρα 
των σύγχρονων συστημάτων πληροφοριών 
είναι η διασυνοριακή διάσταση που έχουν 
αποκτήσει οι επιθέσεις κατά των 
συστημάτων αυτών, γεγονός που 
υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να 
ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την 
προσέγγιση των ποινικών νομοθεσιών 
στον συγκεκριμένο τομέα. Πέραν τούτου, 
ο συντονισμός της δίωξης όσον αφορά 
επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών 
αναμένεται να διευκολυνθεί με την έκδοση 
της οδηγίας-πλαισίου 2009/948/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου για την πρόληψη και τον 
διακανονισμό συγκρούσεων δικαιοδοσίας 
σε ποινικές υποθέσεις. Ομοίως, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να 
συνεχίσει τη βελτίωση της συνεργασίας 
στο διεθνές επίπεδο στον τομέα της 
ασφάλειας των δικτύων, των 
συστημάτων πληροφοριών και  
δεδομένων πληροφορικής, να φροντίζει 
ώστε κάθε διεθνής συνεργασία που 
άπτεται της ανταλλαγής δεδομένων να 
λαμβάνει υπόψη την ασφάλεια της 
μεταφοράς και της αποθήκευσης των 
δεδομένων.   

Or. ro

Τροπολογία 66
Tiziano Motti

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Τα σημαντικά νομικά κενά και οι 
διαφορές των νομοθεσιών των κρατών 
μελών στον τομέα των επιθέσεων κατά των 
συστημάτων πληροφοριών μπορεί να 

(13) Τα σημαντικά νομικά κενά και οι 
διαφορές των νομοθεσιών των κρατών 
μελών στον τομέα των επιθέσεων κατά των 
συστημάτων πληροφοριών μπορεί να 
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παρεμποδίσουν την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος και της 
τρομοκρατίας και να περιπλέξουν την 
αποτελεσματική συνεργασία των 
αστυνομικών και δικαστικών υπηρεσιών 
στον τομέα αυτό. Αποτέλεσμα του 
διεθνικού και χωρίς σύνορα χαρακτήρα 
των σύγχρονων συστημάτων πληροφοριών 
είναι η διασυνοριακή διάσταση που έχουν 
αποκτήσει οι επιθέσεις κατά των 
συστημάτων αυτών, γεγονός που 
υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να 
ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την 
προσέγγιση των ποινικών νομοθεσιών 
στον συγκεκριμένο τομέα. Πέραν τούτου, 
ο συντονισμός της δίωξης όσον αφορά 
επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών 
αναμένεται να διευκολυνθεί με την έκδοση 
της οδηγίας-πλαισίου 2009/948/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου για την πρόληψη και τον 
διακανονισμό συγκρούσεων δικαιοδοσίας 
σε ποινικές υποθέσεις.

παρεμποδίσουν την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος και της 
τρομοκρατίας και να περιπλέξουν την 
αποτελεσματική συνεργασία των 
αστυνομικών και δικαστικών υπηρεσιών 
στον τομέα αυτό. Αποτέλεσμα του 
διεθνικού και χωρίς σύνορα χαρακτήρα 
των σύγχρονων συστημάτων πληροφοριών 
είναι η διασυνοριακή διάσταση που έχουν 
αποκτήσει οι επιθέσεις κατά των 
συστημάτων αυτών, γεγονός που 
υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να 
ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την 
προσέγγιση των ποινικών νομοθεσιών 
στον συγκεκριμένο τομέα. Πέραν τούτου, 
ο συντονισμός της δίωξης όσον αφορά 
επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών 
αναμένεται να διευκολυνθεί με την έκδοση 
της οδηγίας-πλαισίου 2009/948/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου για την πρόληψη και τον 
διακανονισμό συγκρούσεων δικαιοδοσίας 
σε ποινικές υποθέσεις. Είναι επίσης 
επείγον να τεθεί σε εφαρμογή η δήλωση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης 
Ιουνίου 2010 σχετικά με τη δημιουργία 
ενός ευρωπαϊκού συστήματος έγκαιρης 
προειδοποίησης (SARE) κατά των 
παιδεραστών και των δραστών 
σεξουαλικής παρενόχλησης1, η οποία έχει 
διαβιβασθεί στην Επιτροπή·
_______________
ΕΕ C 236 E, 12.8.2011, σ. 152.

Or. it

Τροπολογία 67
Rolandas Paksas

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Τα σημαντικά νομικά κενά και οι 
διαφορές των νομοθεσιών των κρατών 

(13) Τα σημαντικά νομικά κενά και οι 
διαφορές των νομοθεσιών και οι 
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μελών στον τομέα των επιθέσεων κατά των 
συστημάτων πληροφοριών μπορεί να 
παρεμποδίσουν την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος και της 
τρομοκρατίας και να περιπλέξουν την 
αποτελεσματική συνεργασία των 
αστυνομικών και δικαστικών υπηρεσιών 
στον τομέα αυτό. Αποτέλεσμα του 
διεθνικού και χωρίς σύνορα χαρακτήρα 
των σύγχρονων συστημάτων πληροφοριών 
είναι η διασυνοριακή διάσταση που έχουν 
αποκτήσει οι επιθέσεις κατά των 
συστημάτων αυτών, γεγονός που 
υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να 
ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την 
προσέγγιση των ποινικών νομοθεσιών 
στον συγκεκριμένο τομέα. Πέραν τούτου, 
ο συντονισμός της δίωξης όσον αφορά 
επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών 
αναμένεται να διευκολυνθεί με την έκδοση 
της οδηγίας-πλαισίου 2009/948/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου για την πρόληψη και τον 
διακανονισμό συγκρούσεων δικαιοδοσίας 
σε ποινικές υποθέσεις.

διαδικασίες και τα εθνικά συστήματα 
ποινικού δικαίου στον τομέα των 
επιθέσεων κατά των συστημάτων 
πληροφοριών μπορεί να παρεμποδίσουν 
την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος και της τρομοκρατίας και να 
περιπλέξουν την αποτελεσματική διεθνή
συνεργασία των αστυνομικών και 
δικαστικών υπηρεσιών, διότι, για να 
καταπολεμηθούν τέτοια εγκλήματα, 
μπορεί να γίνει χρήση εντελώς 
διαφορετικών μέτρων. Αποτέλεσμα του 
διεθνικού και χωρίς σύνορα χαρακτήρα 
των σύγχρονων συστημάτων πληροφοριών 
είναι η διασυνοριακή διάσταση που έχουν 
αποκτήσει οι επιθέσεις κατά των 
συστημάτων αυτών, γεγονός που 
υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να 
ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την 
προσέγγιση των ποινικών νομοθεσιών 
στον συγκεκριμένο τομέα. Πέραν τούτου, 
ο συντονισμός της δίωξης όσον αφορά 
επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών 
αναμένεται να διευκολυνθεί με την έκδοση 
της οδηγίας-πλαισίου 2009/948/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου για την πρόληψη και τον 
διακανονισμό συγκρούσεων δικαιοδοσίας 
σε ποινικές υποθέσεις.

Or. lt

Τροπολογία 68
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Δεδομένου ότι οι στόχοι της 
παρούσας οδηγίας, που συνίστανται στο να 
κατοχυρωθεί ότι οι επιθέσεις κατά των 
συστημάτων πληροφοριών θα τιμωρούνται 
σε όλα τα κράτη μέλη με
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις και να 

(14) Δεδομένου ότι οι στόχοι της 
παρούσας οδηγίας, που συνίστανται στο να 
κατοχυρωθεί ότι οι επιθέσεις κατά των 
συστημάτων πληροφοριών, τουλάχιστον 
όταν αυτές έχουν εγκληματική πρόθεση,
θα τιμωρούνται σε όλα τα κράτη μέλη με 
αναλογικές ποινικές κυρώσεις και στο να 
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βελτιωθεί και ενθαρρυνθεί η δικαστική 
συνεργασία με την άρση των ενδεχόμενων 
επιπλοκών, δεν είναι δυνατόν να 
επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, 
επειδή οι κανόνες πρέπει να είναι κοινοί 
και συμβατοί, και μπορούν, ως εκ τούτου, 
να επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της 
Ένωσης, η Ένωση δύναται να θεσπίσει 
μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως καθορίζεται στο 
άρθρο 5 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει 
τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των 
στόχων αυτών.

βελτιωθεί και ενθαρρυνθεί η δικαστική 
συνεργασία δεν είναι δυνατόν να 
επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, 
επειδή οι κανόνες πρέπει να είναι κοινοί 
και συμβατοί, και μπορούν, ως εκ τούτου, 
να επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της 
Ένωσης, η Ένωση δύναται να θεσπίσει 
μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως καθορίζεται στο 
άρθρο 5 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει 
τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των 
στόχων αυτών.

Or. fr

Τροπολογία 69
Marie-Christine Vergiat, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Όλα τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία κατ' εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας προστατεύονται σύμφωνα με τους 
κανόνες που προβλέπονται στην απόφαση-
πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 
της 27ης Νοεμβρίου 2008, για την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας 
στο πλαίσιο της αστυνομικής και 
δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές 
υποθέσεις όσον αφορά τις δραστηριότητες 
επεξεργασίας που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της, και στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τα όργανα και τους 
οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά 

(15) Όλα τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία κατ' εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας προστατεύονται σύμφωνα με τους 
κανόνες που προβλέπονται στην απόφαση-
πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 
της 27ης Νοεμβρίου 2008, για την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας 
στο πλαίσιο της αστυνομικής και 
δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές 
υποθέσεις όσον αφορά τις δραστηριότητες 
επεξεργασίας που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της, και στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τα όργανα και τους 
οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά 
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με την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών.

με την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών. Κρίνεται σκόπιμο να 
σέβεται η παρούσα οδηγία και την οδηγία 
95/46/EΚ1, καθώς και τη σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
προστασία των προσώπων έναντι της 
αυτόματης επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα της 28ης 
Ιανουαρίου 1981· θα έπρεπε να λαμβάνει 
εξάλλου υπόψη τις συστάσεις της 
Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου 
της Ευρώπης αριθ. R(87)15 που 
στοχεύουν στη ρύθμιση της χρήσης 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον 
τομέα της αστυνομίας και αριθ. R(95)4 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα των 
υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και 
συγκεκριμένα στις τηλεφωνικές 
υπηρεσίες.
_________________
Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης 
Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών (ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31).

Or. fr

Τροπολογία 70
Marie-Christine Vergiat, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 
που αναγνωρίζονται ιδίως από το Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, την ελευθερία έκφρασης και 

(16) Η παρούσα οδηγία πρέπει να σέβεται
τις ελευθερίες και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και να τηρεί τις αρχές που 
αναγνωρίζονται ιδίως από το Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Σύμβαση για 
την Προστασία των Δικαιωμάτων του 
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πληροφόρησης, το δικαίωμα δίκαιης δίκης, 
το τεκμήριο αθωότητας και τα δικαιώματα 
υπεράσπισης, καθώς και τις αρχές της 
νομιμότητας και αναλογικότητας των 
ποινικών αδικημάτων και κυρώσεων.
Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία επιδιώκει 
να εξασφαλίσει την πλήρη τήρηση αυτών 
των δικαιωμάτων και αρχών και πρέπει να 
εφαρμόζεται ανάλογα.

Ανθρώπου και των Θεμελιωδών 
Ελευθεριών, και ειδικότερα την προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
το σεβασμό της ιδιωτικής ζωής, την 
ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, 
το δικαίωμα δίκαιης δίκης, το τεκμήριο 
αθωότητας και τα δικαιώματα 
υπεράσπισης, καθώς και τις αρχές της 
νομιμότητας και αναλογικότητας των 
ποινικών αδικημάτων και κυρώσεων. Η 
παρούσα οδηγία οφείλει να εγγυάται την 
πλήρη τήρηση αυτών των δικαιωμάτων και 
αρχών και πρέπει να εφαρμόζεται στην 
εθνική νομοθεσία ανάλογα.

Or. fr

Τροπολογία 71
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16 α) Η παρούσα οδηγία δεν έχει σκοπό 
να εφαρμόζεται από τα κράτη μέλη κατά 
τρόπο αντιφατικό προς τα άρθρα 2 και 3, 
παρ. 1 και 2 της Συνθήκης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αρχές της 
οποίας πρέπει να εφαρμόζονται στον 
κυβερνοχώρο και στην καταπολέμηση 
του εγκλήματος στο χώρο αυτό. Δεν 
μπορεί να προσβάλλει τον απαραβίαστο 
χαρακτήρα της ουδετερότητας του 
Διαδικτύου.

Or. fr

Τροπολογία 72
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία ορίζει τα ποινικά 
αδικήματα στον τομέα των επιθέσεων κατά 
συστημάτων πληροφοριών και θεσπίζει 
ελάχιστους κανόνες όσον αφορά τις 
κυρώσεις για τα αδικήματα αυτά. Επίσης
αποβλέπει στη θέσπιση κοινών διατάξεων 
για την πρόληψη τέτοιων επιθέσεων και
στη βελτίωση της ευρωπαϊκής δικαστικής 
συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις στον 
τομέα αυτόν.

Η παρούσα οδηγία ορίζει τα ποινικά 
αδικήματα στον τομέα των επιθέσεων κατά 
συστημάτων πληροφοριών και θεσπίζει 
ελάχιστους κανόνες όσον αφορά τις 
κυρώσεις για τα αδικήματα αυτά.
Επιδιώκει επίσης τη θέσπιση κοινών 
διατάξεων τόσο για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση τέτοιων επιθέσεων όσο και
για τη βελτίωση της ευρωπαϊκής 
δικαστικής συνεργασίας στον τομέα αυτό, 
ιδίως σε ποινικές υποθέσεις.

Or. ro

Τροπολογία 73
Marie-Christine Vergiat, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία ορίζει τα ποινικά 
αδικήματα στον τομέα των επιθέσεων κατά 
συστημάτων πληροφοριών και θεσπίζει 
ελάχιστους κανόνες όσον αφορά τις 
κυρώσεις για τα αδικήματα αυτά. Επίσης 
αποβλέπει στη θέσπιση κοινών διατάξεων 
για την πρόληψη τέτοιων επιθέσεων και 
στη βελτίωση της ευρωπαϊκής δικαστικής 
συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις στον 
τομέα αυτόν.

Η παρούσα οδηγία ορίζει τα ποινικά 
αδικήματα στον τομέα των επιθέσεων κατά 
συστημάτων πληροφοριών και θεσπίζει 
ελάχιστους κανόνες όσον αφορά τις 
κυρώσεις για τα αδικήματα αυτά. Επίσης 
αποβλέπει στη θέσπιση κοινών διατάξεων 
για την πρόληψη τέτοιων επιθέσεων και 
στη βελτίωση της ευρωπαϊκής δικαστικής 
συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις στον 
τομέα αυτόν. Σκοπός της ομοίως είναι να 
διευκολύνει την παραγωγή εργαλείων 
πληροφορικής και την εγκατάσταση όλο 
και πιο ασφαλών συστημάτων 
πληροφορικών. 

Or. fr

Τροπολογία 74
Ioan Enciu
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2, σημείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ ) «νομικό πρόσωπο»:  κάθε οντότητα που 
έχει αυτό το καθεστώς βάσει του 
εφαρμοστέου δικαίου, εκτός των κρατών 
ή άλλων δημόσιων οργάνων κατά την 
άσκηση κρατικής εξουσίας και των 
διεθνών οργανισμών δημοσίου δικαίου·

γ ) «νομικό πρόσωπο»:  κάθε οντότητα που 
έχει αυτό το καθεστώς βάσει του 
εφαρμοστέου δικαίου·

Or. ro

Τροπολογία 75
Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(c) «νομικό πρόσωπο»: κάθε οντότητα που 
έχει αυτό το καθεστώς βάσει του 
εφαρμοστέου δικαίου, εκτός των κρατών 
ή άλλων δημόσιων οργάνων κατά την 
άσκηση κρατικής εξουσίας και των 
διεθνών οργανισμών δημοσίου δικαίου··

(γ) «νομικό πρόσωπο»: κάθε οντότητα που 
έχει αυτό το καθεστώς βάσει του 
εφαρμοστέου δικαίου

Or. en

Τροπολογία 76
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(c) «νομικό πρόσωπο»: κάθε οντότητα που 
έχει αυτό το καθεστώς βάσει του 
εφαρμοστέου δικαίου, εκτός των κρατών ή 
άλλων δημόσιων οργάνων κατά την 

(γ) «νομικό πρόσωπο»: κάθε οντότητα που 
έχει αυτό το καθεστώς βάσει του 
εφαρμοστέου δικαίου, εκτός των κρατών ή 
άλλων δημόσιων οργάνων κατά την 
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άσκηση κρατικής εξουσίας και των 
διεθνών οργανισμών δημοσίου δικαίου··

άσκηση κρατικής εξουσίας και των 
διεθνών οργανισμών δημοσίου δικαίου, 
χωρίς να εννοείται ότι τα κράτη ή άλλα 
δημόσια όργανα θα πρέπει να μπορούν να 
επιτίθενται στα συστήματα πληροφοριών 
χωρίς νομική βάση και απόλυτο σεβασμό 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν επιθυμούμε τη νομιμοποίηση του κρατικού χάκινγκ, κάτι που θα παραβίαζε το βασικό 
δικαίωμα στην ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των συστημάτων ΤΠ, όπως ορίζει το 
Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας.

Τροπολογία 77
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Article 2 point d

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) «χωρίς δικαίωμα»: πρόσβαση ή 
παρεμβολή μη εξουσιοδοτημένη από τον 
ιδιοκτήτη ή άλλο δικαιούχο του 
συστήματος ή μέρους του, ή μη 
επιτρεπόμενη δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας.

δ) «χωρίς δικαίωμα»: πρόσβαση, χρήση ή 
παρεμβολή μη εξουσιοδοτημένη από τον 
ιδιοκτήτη ή άλλο δικαιούχο του 
συστήματος ή μέρους του, ή μη 
επιτρεπόμενη δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας ή της Ένωσης.

Or. ro

Τροπολογία 78
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(d) «χωρίς δικαίωμα»: πρόσβαση ή 
παρεμβολή μη εξουσιοδοτημένη από τον 
ιδιοκτήτη ή άλλο δικαιούχο του 

(δ) «χωρίς δικαίωμα»: πρόσβαση ή 
παρεμβολή μη εξουσιοδοτημένη από τον 
ιδιοκτήτη ή άλλο δικαιούχο του 
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συστήματος ή μέρους του, ή μη 
επιτρεπόμενη δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας.

συστήματος ή μέρους του, εκτός εάν η 
εξουσιοδότηση αυτή συνιστά κατάχρηση 
δικαιωμάτων αυτή καθ' εαυτή, ή εάν η 
πρόσβαση ή παρεμβολή επιτρέπεται
δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βασίζεται στην τροπολογία 17 του εισηγητή με διαγραφή της λέξης «χρήση» (λόγω πολύ ευρείας 
έννοιας που μπορεί να περιλαμβάνει οτιδήποτε). Προτείνεται επίσης η διασαφήνιση του «ή μη 
επιτρεπόμενη δυνάμει της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας», ώστε να γίνεται αντιληπτό ως 
ρήτρα εξαίρεσης και όχι ως δυνατότητα των κρατών μελών να διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής 
της οδηγίας.

Τροπολογία 79
Monika Hohlmeier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(d) «χωρίς δικαίωμα»: πρόσβαση ή 
παρεμβολή μη εξουσιοδοτημένη από τον 
ιδιοκτήτη ή άλλο δικαιούχο του 
συστήματος ή μέρους του, ή μη 
επιτρεπόμενη δυνάμει της εθνικής
νομοθεσίας.

(δ) «χωρίς δικαίωμα»: πρόσβαση, χρήση ή 
παρεμβολή μη εξουσιοδοτημένη από τον 
ιδιοκτήτη ή άλλο δικαιούχο του 
συστήματος ή μέρους του, ή μη 
επιτρεπόμενη δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας.

Or. en

Τροπολογία 80
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) «χωρίς δικαίωμα»: πρόσβαση ή 
παρεμβολή μη εξουσιοδοτημένη από τον 
ιδιοκτήτη ή άλλο δικαιούχο του 

δ) «χωρίς δικαίωμα»: πρόσβαση ή 
παρεμβολή μη εξουσιοδοτημένη από τον 
ιδιοκτήτη ή άλλο δικαιούχο του 
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συστήματος ή μέρους του, ή μη 
επιτρεπόμενη δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας.

συστήματος ή μέρους του, εκτός εάν η 
άρνηση μιας τέτοιας εξουσιοδότησης 
συνιστά κατάχρηση δικαιώματος αυτή 
καθ' εαυτή ή εκτός εάν μια τέτοια 
πρόσβαση ή παρεμβολή επιτρέπεται
δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας.

Or. fr

Τροπολογία 81
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δa) «περίπτωση ήσσονος σημασίας»: 
περίπτωση κατά την οποία η ενοχή του 
δράστη, το δημόσιο συμφέρον από μία 
ποινική δίωξη και οι συνέπειες της 
πράξης είναι αμελητέα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι "περιπτώσεις ήσσονος σημασίας" είναι βασικό στοιχείο της παρούσας 
οδηγίας, το άρθρο 2 πρέπει να περιλαμβάνει έναν αρκετά σαφή ορισμό τέτοιων περιπτώσεων.

Τροπολογία 82
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δβ) «υποκλοπή»: η συνακρόαση, η 
παρακολούθηση και ο έλεγχος του 
περιεχομένου επικοινωνιών καθώς και η 
διερεύνηση του περιεχομένου δεδομένων, 
άμεσα ή έμμεσα με τη χρήση 
ηλεκτρονικών συσκευών συνακρόασης με 
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τη βοήθεια τεχνικών μέσων. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίος ένας ορισμός της έννοιας "υποκλοπή".

Τροπολογία 83
Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Article 2a
Προληπτικά μέτρα

1. Τα κράτη μέλη σε συνεργασία με τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια 
Δικτύων και Πληροφοριών πρέπει να 
προωθήσουν τις καλές πρακτικές όσον 
αφορά την ασφάλεια της επεξεργασίας 
δεδομένων και να στηρίξουν τη 
συνεργασία μεταξύ δημόσιων και 
ιδιωτικών ενδιαφερόμενων μερών 
διευκολύνοντας την ανταλλαγή 
πληροφοριών, την ευαισθητοποίηση και 
το διάλογο σχετικά με την ασφάλεια των 
δικτύων και των πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων 
καταπολέμησης του εγκλήματος στον 
κυβερνοχώρο.
2. Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν 
ότι σε περίπτωση παραβίασης των 
προσωπικών δεδομένων πρέπει ο 
ελεγκτής ή υπεύθυνος επεξεργασίας των 
δεδομένων να ειδοποιήσει την αρμόδια 
εθνική υπηρεσία εγκαίρως και κατά 
κανόνα εντός 24 ωρών από την 
παραβίαση, σύμφωνα με το άρθρο 4 της 
οδηγίας 2002/58/ΕΚ όπως 
τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 
2006/24/ΕΚ και 2009/136/ΕΚ (οδηγία για 
την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις 
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ηλεκτρονικές επικοινωνίες).
3. Τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν τα 
απαραίτητα μέτρα για την προστασία 
υποδομών κρίσιμης σημασίας από 
κυβερνοεπιθέσεις και να παράσχουν τα 
μέσα για πλήρη διακοπή πρόσβασης στις 
υποδομές αυτές σε περίπτωση που μια 
άμεση κυβερνοεπίθεση απειλεί σοβαρά τη 
σωστή λειτουργία αυτών.

Or. en

Τροπολογία 84
Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η εκ 
προθέσεως πρόσβαση, χωρίς δικαίωμα, σε 
μέρος συστήματος πληροφοριών ή στο 
σύνολό του, τιμωρείται ως ποινικό 
αδίκημα, τουλάχιστον όταν δεν πρόκειται 
για ήσσονος σημασίας περιπτώσεις.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η εκ 
προθέσεως πρόσβαση, χωρίς δικαίωμα, σε 
μέρος συστήματος πληροφοριών ή στο 
σύνολό του, τιμωρείται ως ποινικό 
αδίκημα, τουλάχιστον όταν δεν πρόκειται 
για ήσσονος σημασίας περιπτώσεις.

Κάθε κράτος μέλος πρέπει να αποφασίσει 
ότι η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 
πράξη ποινικοποιείται μόνον όταν το 
αδίκημα διαπράττεται κατά παράβαση 
ενός αποτελεσματικού μέτρου ασφαλείας.

Or. en

Τροπολογία 85
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η εκ 
προθέσεως πρόσβαση, χωρίς δικαίωμα, σε 
μέρος συστήματος πληροφοριών ή στο 
σύνολό του, τιμωρείται ως ποινικό 
αδίκημα, τουλάχιστον όταν δεν πρόκειται 
για ήσσονος σημασίας περιπτώσεις.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η εκ 
προθέσεως πρόσβαση, χωρίς δικαίωμα, σε 
μέρος συστήματος πληροφοριών ή στο 
σύνολό του, τιμωρείται ως ποινικό 
αδίκημα, τουλάχιστον όταν το αδίκημα 
ενέχει εγκληματική πρόθεση και έχει 
σοβαρές και επιζήμιες επιπτώσεις για την 
ύπαρξη ή τη λειτουργία του ή των 
συστημάτων πληροφοριών.

Η αναφερόμενη στο πρώτο εδάφιο πράξη 
ποινικοποιείται μόνον όταν το αδίκημα 
διαπράττεται κατά παράβαση μέτρου 
ασφαλείας και εάν ο διαχειριστής ή ο 
πάροχος του συστήματος δεν 
ενημερώθηκε έγκαιρα για το τρωτό του 
συστήματος πληροφοριών.

Or. fr

Τροπολογία 86
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η εκ 
προθέσεως πρόσβαση, χωρίς δικαίωμα, σε 
μέρος συστήματος πληροφοριών ή στο 
σύνολό του, τιμωρείται ως ποινικό 
αδίκημα, τουλάχιστον όταν δεν πρόκειται 
για ήσσονος σημασίας περιπτώσεις.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η εκ 
προθέσεως πρόσβαση, χωρίς δικαίωμα, σε 
μέρος συστήματος πληροφοριών ή στο 
σύνολό του, τιμωρείται ως ποινικό 
αδίκημα, τουλάχιστον όταν δεν πρόκειται 
για ήσσονος σημασίας περιπτώσεις. Η 
πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
πρέπει να ποινικοποιείται μόνο όταν το 
αδίκημα διαπράττεται κατά παράβαση 
ενός μέτρου ασφαλείας και εφόσον ο 
διαχειριστής ή πωλητής του συστήματος 
δεν έχει έγκαιρα ενημερωθεί σχετικά με 
τα τρωτά σημεία.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Βασίζεται στην τροπολογία 20 του εισηγητή με δύο αλλαγές: 1) δεν αφήνει τα κράτη μέλη να 
θέσουν όριο στην παραβίαση κάποιου μέτρου ασφαλείας, κάτι που διασφαλίζει πχ ότι δεν 
αποτελεί αδίκημα να χρησιμοποιήσει κάποιος το ανοικτό δίκτυο wifi του γείτονα 2) προστίθεται 
η φράση «εφόσον ο διαχειριστής ή πωλητής του συστήματος δεν έχει έγκαιρα ενημερωθεί 
σχετικά με τα τρωτά σημεία». Αυτό προέρχεται από την τροπολογία σχετικά με την προστασία 
των πληροφοριοδοτών.

Τροπολογία 87
Monika Hohlmeier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η εκ 
προθέσεως πρόσβαση, χωρίς δικαίωμα, σε 
μέρος συστήματος πληροφοριών ή στο 
σύνολό του, τιμωρείται ως ποινικό 
αδίκημα, τουλάχιστον όταν δεν πρόκειται 
για ήσσονος σημασίας περιπτώσεις.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η εκ 
προθέσεως πρόσβαση, χωρίς δικαίωμα, σε 
μέρος συστήματος πληροφοριών ή στο 
σύνολό του, τιμωρείται ως ποινικό 
αδίκημα, τουλάχιστον όταν δεν πρόκειται 
για ήσσονος σημασίας περιπτώσεις.

Κάθε κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει 
ότι η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 
πράξη ποινικοποιείται μόνον όταν το 
αδίκημα διαπράττεται κατά παράβαση 
μέτρου ασφαλείας.

Or. en

Τροπολογία 88
Marie-Christine Vergiat, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η εκ 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η εκ 
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προθέσεως σοβαρή παρεμπόδιση ή 
διακοπή της λειτουργίας συστήματος 
πληροφοριών, με την εισαγωγή, 
διαβίβαση, ζημία, διαγραφή, φθορά, 
αλλοίωση, εξάλειψη ηλεκτρονικών 
δεδομένων ή με τον αποκλεισμό της 
πρόσβασης στα δεδομένα αυτά, τιμωρείται 
ως ποινικό αδίκημα όταν διαπράττεται 
χωρίς δικαίωμα, τουλάχιστον όταν δεν
πρόκειται για ήσσονος σημασίας
περιπτώσεις.

προθέσεως σοβαρή παρεμπόδιση ή 
διακοπή της λειτουργίας συστήματος 
πληροφοριών, με την εισαγωγή, 
διαβίβαση, ζημία, διαγραφή, φθορά, 
αλλοίωση, εξάλειψη ηλεκτρονικών 
δεδομένων ή με τον αποκλεισμό της 
πρόσβασης στα δεδομένα αυτά, τιμωρείται 
ως ποινικό αδίκημα όταν διαπράττεται 
χωρίς δικαίωμα, τουλάχιστον όταν 
πρόκειται για περιπτώσεις που έχουν 
εγκληματική πρόθεση  και σοβαρές 
επιζήμιες συνέπειες για την ύπαρξη ή 
λειτουργία του ή των συστημάτων 
πληροφοριών.

Or. fr

Τροπολογία 89
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η εκ 
προθέσεως διαγραφή, ζημία, φθορά, 
αλλοίωση, εξάλειψη ηλεκτρονικών 
δεδομένων ενός συστήματος πληροφοριών 
ή ο αποκλεισμός της πρόσβασης στα 
δεδομένα αυτά, τιμωρείται ως ποινικό 
αδίκημα όταν διαπράττεται χωρίς 
δικαίωμα, τουλάχιστον όταν δεν πρόκειται 
για ήσσονος σημασίας περιπτώσεις.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η εκ 
προθέσεως διαγραφή, ζημία, φθορά, 
αλλοίωση, εξάλειψη ηλεκτρονικών 
δεδομένων ενός συστήματος πληροφοριών 
ή ο αποκλεισμός της πρόσβασης στα 
δεδομένα αυτά, τιμωρείται ως ποινικό 
αδίκημα όταν διαπράττεται χωρίς 
δικαίωμα, τουλάχιστον όταν πρόκειται για 
περιπτώσεις που έχουν εγκληματική 
πρόθεση  και σοβαρές επιζήμιες 
συνέπειες για την ύπαρξη ή λειτουργία 
του ή των συστημάτων πληροφοριών.

Or. fr

Τροπολογία 90
Axel Voss
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η εκ 
προθέσεως υποκλοπή με τεχνικά μέσα, μη 
δημόσιων διαβιβάσεων ηλεκτρονικών 
δεδομένων από, προς ή μέσα σε ένα 
σύστημα υπολογιστή, περιλαμβανομένων 
των ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών από 
σύστημα πληροφοριών που περιέχει αυτά 
τα ηλεκτρονικά δεδομένα, τιμωρείται ως 
ποινικό αδίκημα όταν διαπράττεται χωρίς 
δικαίωμα.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η εκ 
προθέσεως υποκλοπή με τεχνικά μέσα, μη 
δημόσιων διαβιβάσεων ηλεκτρονικών 
δεδομένων από, προς ή μέσα σε ένα 
σύστημα υπολογιστή, περιλαμβανομένων 
των ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών από 
σύστημα πληροφοριών που περιέχει αυτά 
τα ηλεκτρονικά δεδομένα, τιμωρείται ως 
ποινικό αδίκημα τουλάχιστον όταν δεν 
πρόκειται για ήσσονος σημασίας 
περίπτωση και οπωσδήποτε όταν 
διαπράττεται χωρίς δικαίωμα.

Η υποκλοπή μπορεί επίσης να αφορά και 
μαγνητοφώνηση. Η διαβίβαση δεδομένων 
περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα της 
μεταφοράς δεδομένων, ενσύρματης ή 
ασύρματης, μεταξύ της αποστολής, όσον 
αφορά τον πομπό, και της λήψης, όσον 
αφορά τον δέκτη. Στα τεχνικά μέσα 
περιλαμβάνονται οι τεχνικές συσκευές 
που τοποθετούνται στις γραμμές 
μετάδοσης καθώς και οι συσκευές για τη 
συλλογή και καταγραφή ασύρματων 
επικοινωνιών, περιλαμβανομένων 
λογισμικού, κωδικών πρόσβασης και 
λοιπών κωδικών.

Or. de

Τροπολογία 91
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η εκ 
προθέσεως υποκλοπή με τεχνικά μέσα, μη 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν σύμφωνα με το 
άρθρο 8 της Σύμβασης για την 
Προστασία των Δικαιωμάτων του 
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δημόσιων διαβιβάσεων ηλεκτρονικών 
δεδομένων από, προς ή μέσα σε ένα 
σύστημα υπολογιστή, περιλαμβανομένων 
των ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών από 
σύστημα πληροφοριών που περιέχει αυτά 
τα ηλεκτρονικά δεδομένα, τιμωρείται ως 
ποινικό αδίκημα όταν διαπράττεται χωρίς 
δικαίωμα.

Ανθρώπου και των Θεμελιωδών 
Ελευθεριών και του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η εκ 
προθέσεως υποκλοπή με τεχνικά μέσα, μη 
δημόσιων διαβιβάσεων ηλεκτρονικών 
δεδομένων από, προς ή μέσα σε ένα 
σύστημα υπολογιστή, περιλαμβανομένων 
των ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών από 
σύστημα πληροφοριών που περιέχει αυτά 
τα ηλεκτρονικά δεδομένα, τιμωρείται ως 
ποινικό αδίκημα όταν διαπράττεται εκ 
προθέσεως και χωρίς δικαίωμα, 
τουλάχιστον όταν πρόκειται για 
περιπτώσεις που έχουν εγκληματική 
πρόθεση  και σοβαρές επιζήμιες 
συνέπειες για την ύπαρξη ή λειτουργία 
του ή των συστημάτων πληροφοριών.

Or. fr

Τροπολογία 92
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η εκ 
προθέσεως υποκλοπή με τεχνικά μέσα, μη 
δημόσιων διαβιβάσεων ηλεκτρονικών 
δεδομένων από, προς ή μέσα σε ένα 
σύστημα υπολογιστή, περιλαμβανομένων 
των ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών από 
σύστημα πληροφοριών που περιέχει αυτά 
τα ηλεκτρονικά δεδομένα, τιμωρείται ως 
ποινικό αδίκημα όταν διαπράττεται χωρίς 
δικαίωμα.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η εκ 
προθέσεως υποκλοπή με τεχνικά μέσα, μη 
δημόσιων διαβιβάσεων ηλεκτρονικών 
δεδομένων από, προς ή μέσα σε ένα 
σύστημα υπολογιστή, περιλαμβανομένων 
των ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών από 
σύστημα πληροφοριών που περιέχει αυτά 
τα ηλεκτρονικά δεδομένα, τιμωρείται ως 
ποινικό αδίκημα όταν διαπράττεται χωρίς 
δικαίωμα, τουλάχιστον όταν δεν πρόκειται 
για ήσσονος σημασίας υποθέσεις.

Or. en
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Τροπολογία 93
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η 
παραγωγή, πώληση, προμήθεια για 
χρήση, εισαγωγή, κατοχή, διανομή ή άλλη 
διάθεση των ακόλουθων, τιμωρείται ως 
ποινικό αδίκημα όταν διαπράττεται εκ 
προθέσεως και χωρίς δικαίωμα με σκοπό 
την τέλεση οποιωνδήποτε από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 
έως 6:

διαγράφεται

(a) συσκευής, περιλαμβανομένου 
προγράμματος υπολογιστή, που έχει 
σχεδιαστεί ή προσαρμοστεί κατά κύριο 
λόγο με σκοπό τη διάπραξη ενός από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 
έως 6·
(b) συνθηματικού κωδικού υπολογιστή, 
κωδικού πρόσβασης, ή παρόμοιων 
στοιχείων μέσω των οποίων μπορεί να 
αποκτηθεί πρόσβαση στο σύνολο ή σε 
μέρος συστήματος πληροφοριών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα λεγόμενα «εργαλεία των χάκερ» έχουν εκ φύσεως διπλή χρήση και είναι ιδιαίτερα σημαντικά 
για δοκιμές ασφαλείας. Για να υπάρχει προστασία των πληροφοριοδοτών πρέπει να 
νομιμοποιηθούν αυτά που κατέχουν και διακινούν. Οι συνθηματικές λέξεις και οι κωδικοί 
πρόσβασης δεν πρέπει να θεωρούνται εργαλεία των χάκερ.  Εάν χαθούν θα πρέπει ο 
διαχειριστής να βελτιώσει άμεσα τα μέτρα ασφαλείας του και να δημιουργήσει νέους κωδικούς, 
όπως γίνεται όταν οι άνθρωποι χάνουν τα κλειδιά τους.

Τροπολογία 94
Marie-Christine Vergiat
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συσκευής, περιλαμβανομένου 
προγράμματος υπολογιστή, που έχει 
σχεδιαστεί ή προσαρμοστεί κατά κύριο 
λόγο με σκοπό τη διάπραξη ενός από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 
έως 6·

α) συσκευής, περιλαμβανομένου 
προγράμματος υπολογιστή, που έχει 
σχεδιαστεί ή προσαρμοστεί κατά κύριο 
λόγο με σκοπό τη διάπραξη ενός από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 
έως 6, πλην του υπολογιστή·

Or. fr

Τροπολογία 95
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) συνθηματικού κωδικού υπολογιστή, 
κωδικού πρόσβασης, ή παρόμοιων 
στοιχείων μέσω των οποίων μπορεί να 
αποκτηθεί πρόσβαση στο σύνολο ή σε 
μέρος συστήματος πληροφοριών.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 96
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ηθική αυτουργία, υποβοήθηση, συνέργεια 
και απόπειρα

διαγράφεται

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
ηθική αυτουργία, η υποβοήθηση και η 
συνέργεια σε αδίκημα που αναφέρεται 
στα άρθρα 3 έως 7 τιμωρείται ως ποινικό 
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αδίκημα.
2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
απόπειρα διάπραξης των αδικημάτων 
που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 6 
τιμωρείται ως ποινικό αδίκημα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ελλοχεύει ο κίνδυνος ποινικοποίησης των πληροφοριοδοτών εάν θεωρείται ηθική αυτουργία, 
υποβοήθηση ή συνέργεια η δημοσιοποίηση των τρωτών σημείων (σε περιπτώσεις όπου οι 
πωλητές ή διαχειριστές δεν αντιδρούν). Επιπλέον, το μέτρο αυτό θα τοποθετούσε την 
ποινικοποίηση αρκετά πριν από την ίδια την διάπραξη του αδικήματος και θα ήταν δυσανάλογο 
σε σχέση με τα μέτρα προστασίας που προτείνουμε για τα αδικήματα ήσσονος σημασίας κλπ.

Τροπολογία 97
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
ηθική αυτουργία, η υποβοήθηση και η 
συνέργεια σε αδίκημα που αναφέρεται 
στα άρθρα 3 έως 7 τιμωρείται ως ποινικό 
αδίκημα.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 98
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8 α
Ευθύνη των κατασκευαστών

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
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μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι 
κατασκευαστές είναι ποινικά υπεύθυνοι 
για την παραγωγή, κυκλοφορία στην 
αγορά, εμπορία, εκμετάλλευση, ή έλλειψη 
επαρκούς ασφάλειας, προϊόντων και 
συστημάτων που είναι ελαττωματικά ή 
παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα 
ασφαλείας τα οποία μπορούν να 
διευκολύνουν τις κυβερνοεπιθέσεις ή την 
απώλεια δεδομένων. 

Or. fr

Τροπολογία 99
Jan Mulder

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα 
αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 
έως 8 τιμωρούνται με αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές ποινικές 
κυρώσεις.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα 
αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 
έως 8 τιμωρούνται με αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές ποινικές 
κυρώσεις, μεταξύ αυτών και με την 
επιβολή των αντίστοιχων προστίμων.

Or. en

Τροπολογία 100
Marie-Christine Vergiat, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα 
αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 
έως 8 τιμωρούνται με αποτελεσματικές,
αναλογικές και αποτρεπτικές ποινικές 

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα 
αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 
έως 8 τιμωρούνται με αναλογικές ποινικές 
κυρώσεις.
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κυρώσεις.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμο να διαγραφούν ορισμένοι όροι διότι παραπέμπουν στην εφαρμογή του νόμου 
και δεν έχουν νόημα και δεν έχουν νόημα από νομική άποψη.

Τροπολογία 101
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα 
αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 
έως 8 τιμωρούνται με αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές ποινικές 
κυρώσεις.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα 
αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 
έως 6 τιμωρούνται με αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές ποινικές 
κυρώσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λογική συνέπεια της διαγραφής των άρθρων 7 και 8.

Τροπολογία 102
Jan Mulder

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα 
αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 
έως 7 τιμωρούνται με μέγιστη ποινή 
φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα 
αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 
έως 7 τιμωρούνται με μέγιστη ποινή 
φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών και με 
την επιβολή αντίστοιχων προστίμων.
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Or. en

Τροπολογία 103
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα 
αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 
έως 7 τιμωρούνται με μέγιστη ποινή 
φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα 
αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 
έως 7 τιμωρούνται με μέγιστη ποινή 
φυλάκισης δύο ετών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Επειδή η αρχική διατύπωση είναι αντιφατική, κρίνεται σκόπιμο να διαγραφεί αυτή η αντίφαση. 
Υπενθυμίζεται η αρχή της αναλογικότητας της ποινής για το αδίκημα η οποία μπορεί να ορισθεί 
και επιβληθεί μόνο στο πλαίσιο δίκης. Αυτό δε μπορεί να γίνει με το να ορισθούν τα γεγονότα 
μέσα από δίκη.

Τροπολογία 104
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα 
αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 
έως 7 τιμωρούνται με μέγιστη ποινή 
φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα 
αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 
έως 7 τιμωρούνται με μέγιστη ποινή 
φυλάκισης τουλάχιστον ενός έως τριών
ετών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν τεκμηριώνεται η παρέκκλιση από το πλαίσιο της ποινής που αναφέρεται στα άρθρα 6 και 7 
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της απόφασης πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ για τις επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών.

Τροπολογία 105
Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιβαρυντικές περιστάσεις διαγράφεται
1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα 
αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 
έως 7 τιμωρούνται με μέγιστη ποινή 
φυλάκισης τουλάχιστον πέντε ετών, όταν 
διαπράττονται στα πλαίσια εγκληματικής 
οργάνωσης, όπως ορίζεται στην 
απόφαση-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ.
2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα 
αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 
έως 6 τιμωρούνται με μέγιστη ποινή 
φυλάκισης τουλάχιστον πέντε ετών, όταν 
διαπράττονται με τη χρήση εργαλείου που 
έχει σχεδιαστεί για την εξαπόλυση 
επιθέσεων που επηρεάζουν μεγάλο αριθμό 
συστημάτων πληροφοριών, ή επιθέσεων 
που προκαλούν σημαντικές ζημίες, όπως 
διαταραχή των υπηρεσιών συστημάτων, 
οικονομικό κόστος ή απώλεια δεομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.
3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα 
αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 
έως 6 τιμωρούνται με μέγιστη ποινή 
φυλάκισης τουλάχιστον πέντε ετών, όταν 
διαπράττονται με απόκρυψη της 
πραγματικής ταυτότητας του αυτουργού 
και προκαλούν ζημία στον νόμιμο 
δικαιούχο της ταυτότητας.

Or. en
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Τροπολογία 106
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα 
αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 
έως 7 τιμωρούνται με μέγιστη ποινή 
φυλάκισης τουλάχιστον πέντε ετών, όταν 
διαπράττονται στα πλαίσια εγκληματικής 
οργάνωσης, όπως ορίζεται στην απόφαση-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα 
αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 
έως 7 τιμωρούνται με μέγιστη ποινή 
φυλάκισης πέντε ετών, όταν διαπράττονται 
στα πλαίσια εγκληματικής οργάνωσης, 
όπως ορίζεται στην απόφαση-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Επειδή η αρχική διατύπωση είναι αντιφατική, κρίνεται σκόπιμο να διαγραφεί αυτή η αντίφαση. 
Υπενθυμίζεται η αρχή της αναλογικότητας της ποινής για το αδίκημα η οποία μπορεί να ορισθεί 
και επιβληθεί μόνο στο πλαίσιο δίκης. Αυτό δε μπορεί να γίνει με το να ορισθούν τα γεγονότα 
μέσα από δίκη.

Τροπολογία 107
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα 
αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 
έως 7 τιμωρούνται με μέγιστη ποινή 
φυλάκισης τουλάχιστον πέντε ετών, όταν 
διαπράττονται στα πλαίσια εγκληματικής 
οργάνωσης, όπως ορίζεται στην απόφαση-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα 
αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 
έως 7 τιμωρούνται με μέγιστη ποινή 
φυλάκισης τουλάχιστον δύο έως πέντε 
ετών, όταν διαπράττονται στα πλαίσια 
εγκληματικής οργάνωσης, όπως ορίζεται 
στην απόφαση-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεν τεκμηριώνεται η παρέκκλιση από το πλαίσιο της ποινής που αναφέρεται στα άρθρα 6 και 7 
της απόφασης πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ για τις επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών.

Τροπολογία 108
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα 
αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 
έως 6 τιμωρούνται με μέγιστη ποινή 
φυλάκισης τουλάχιστον πέντε ετών, όταν 
διαπράττονται με τη χρήση εργαλείου που 
έχει σχεδιαστεί για την εξαπόλυση 
επιθέσεων που επηρεάζουν μεγάλο αριθμό 
συστημάτων πληροφοριών, ή επιθέσεων 
που προκαλούν σημαντικές ζημίες, όπως 
διαταραχή των υπηρεσιών συστημάτων, 
οικονομικό κόστος ή απώλεια δεομένων
προσωπικού χαρακτήρα.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα 
αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 
έως 6 τιμωρούνται με μέγιστη ποινή 
φυλάκισης τουλάχιστον πέντε ετών, όταν 
διαπράττονται με τη χρήση εργαλείου που 
έχει σχεδιαστεί για την εξαπόλυση 
επιθέσεων που επηρεάζουν μεγάλο αριθμό 
συστημάτων πληροφοριών, ή επιθέσεων 
που προκαλούν σημαντικές ζημίες, όπως 
διαταραχή των υπηρεσιών συστημάτων, 
οικονομικό κόστος ή απώλεια δεδομένων 
ευαίσθητου ή προσωπικού χαρακτήρα, 
παρεμβολή σε συστήματα πληροφοριών 
σημαντικών υποδομών.

Or. ro

Τροπολογία 109
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα 
αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 
έως 6 τιμωρούνται με μέγιστη ποινή 
φυλάκισης τουλάχιστον πέντε ετών, όταν 

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα 
αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 
έως 6 τιμωρούνται με μέγιστη ποινή 
φυλάκισης πέντε ετών, όταν διαπράττονται 
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διαπράττονται με τη χρήση εργαλείου που 
έχει σχεδιαστεί για την εξαπόλυση 
επιθέσεων που επηρεάζουν μεγάλο αριθμό 
συστημάτων πληροφοριών, ή επιθέσεων 
που προκαλούν σημαντικές ζημίες, όπως 
διαταραχή των υπηρεσιών συστημάτων, 
οικονομικό κόστος ή απώλεια δεομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

με τη χρήση εργαλείου που έχει σχεδιαστεί 
για την εξαπόλυση επιθέσεων που 
επηρεάζουν μεγάλο αριθμό συστημάτων 
πληροφοριών, ή επιθέσεων που προκαλούν 
σημαντικές ζημίες, όπως διαταραχή των 
υπηρεσιών συστημάτων, οικονομικό 
κόστος ή απώλεια δεομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Επειδή η αρχική διατύπωση είναι αντιφατική, κρίνεται σκόπιμο να διαγραφεί αυτή η αντίφαση. 
Υπενθυμίζεται η αρχή της αναλογικότητας της ποινής για το αδίκημα η οποία μπορεί να ορισθεί 
και επιβληθεί μόνο στο πλαίσιο δίκης. Αυτό δε μπορεί να γίνει με το να ορισθούν τα γεγονότα 
μέσα από δίκη.

Τροπολογία 110
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα 
αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 
έως 6 τιμωρούνται με μέγιστη ποινή 
φυλάκισης τουλάχιστον πέντε ετών, όταν 
διαπράττονται με τη χρήση εργαλείου που 
έχει σχεδιαστεί για την εξαπόλυση 
επιθέσεων που επηρεάζουν μεγάλο αριθμό 
συστημάτων πληροφοριών, ή επιθέσεων 
που προκαλούν σημαντικές ζημίες, όπως 
διαταραχή των υπηρεσιών συστημάτων, 
οικονομικό κόστος ή απώλεια δεομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα 
αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 
έως 6 τιμωρούνται με μέγιστη ποινή 
φυλάκισης τουλάχιστον δύο έως πέντε 
ετών, όταν διαπράττονται με τη χρήση 
εργαλείου που έχει σχεδιαστεί για την 
εξαπόλυση επιθέσεων που επηρεάζουν 
μεγάλο αριθμό συστημάτων πληροφοριών, 
ή επιθέσεων που προκαλούν σημαντικές 
ζημίες, όπως διαταραχή των υπηρεσιών 
συστημάτων, οικονομικό κόστος ή 
απώλεια δεομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν τεκμηριώνεται η παρέκκλιση από το πλαίσιο της ποινής που αναφέρεται στα άρθρα 6 και 7 
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της απόφασης πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ για τις επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών.

Τροπολογία 111
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα 
αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 
έως 6 τιμωρούνται με μέγιστη ποινή 
φυλάκισης τουλάχιστον πέντε ετών, όταν 
διαπράττονται με απόκρυψη της 
πραγματικής ταυτότητας του αυτουργού 
και προκαλούν ζημία στον νόμιμο 
δικαιούχο της ταυτότητας.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απόκρυψη της πραγματικής ταυτότητας του αυτουργού και η πρόκληση ζημίας στον νόμιμο 
δικαιούχο της ταυτότητας δεν είναι απλώς σημαντικό στοιχείο για τον κολασμό των 
αδικημάτων εντός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, αλλά αντίθετα αυτό και τα 
συναφή αδικήματα θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται με ένα οριζόντιο μέσον που θα υπερβαίνει 
τις επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών.

Τροπολογία 112
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα 
αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 
έως 6 τιμωρούνται με μέγιστη ποινή 
φυλάκισης τουλάχιστον πέντε ετών, όταν 
διαπράττονται με απόκρυψη της 
πραγματικής ταυτότητας του αυτουργού 

διαγράφεται
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και προκαλούν ζημία στον νόμιμο 
δικαιούχο της ταυτότητας.

Or. fr

Τροπολογία 113
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι οι ποινές που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 δεν θα ισχύουν 
για αδικήματα που αναφέρονται στα 
άρθρα 3 και 7 όταν τα αδικήματα 
διαπράττονται χωρίς σαφή εγκληματική 
πρόθεση, όπως κατά τη δοκιμή ή την 
άμεση προστασία των συστημάτων 
πληροφοριών ή εφόσον ο διαχειριστής ή 
πωλητής του συστήματος είναι έγκαιρα 
πλήρως ενημερωμένος σχετικά με τα 
τρωτά σημεία.

Or. en

Τροπολογία 114
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη την προστασία των συστημάτων 
πληροφοριών τους και τα συναφή 
δεδομένα. Πρέπει να παρέχονται λογικά 
επίπεδα προστασίας έναντι λογικώς 
εντοπίσιμων απειλών και τρωτών 
σημείων και η προστασία αυτή να είναι 
ανάλογη της πιθανής βλάβης για τα 
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ενδιαφερόμενα μέρη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής έχει ήδη συμπεριλάβει  κίνητρα για καλύτερη προστασία στις τροπολογίες 3 και 4 
(αιτιολογικές σκέψεις), τα οποία θα πρέπει να περιληφθούν σε κάποιο άρθρο.

Τροπολογία 115
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3γ. Τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν τα 
κατάλληλα μέτρα προκειμένου να 
υποχρεώνονται τα νομικά πρόσωπα που 
δραστηριοποιούνται στη δικαιοδοσία 
τους να προστατεύουν τα συστήματα 
πληροφοριών από τα αδικήματα που 
αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7. Πρέπει 
να παρέχονται λογικά επίπεδα 
προστασίας έναντι λογικώς εντοπίσιμων 
απειλών και τρωτών σημείων και η 
προστασία αυτή να είναι ανάλογη της
πιθανής βλάβης για τα ενδιαφερόμενα 
μέρη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής έχει ήδη συμπεριλάβει  κίνητρα για καλύτερη προστασία στις τροπολογίες 3 και 4 
(αιτιολογικές σκέψεις), τα οποία θα πρέπει να περιληφθούν σε κάποιο άρθρο.

Τροπολογία 116
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 δ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3δ. Σε περίπτωση που θεωρηθεί ότι τα 
νομικά πρόσωπα δεν παρείχαν ένα λογικό 
επίπεδο προστασίας σύμφωνα με τις 
παραγράφους 3β και 3γ έναντι των 
αδικημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 
3 και 7 και εφόσον τα αδικήματα αυτά 
διαπράχθηκαν με σαφή εγκληματική 
πρόθεση, τότε κατά την επιβολή των 
ποινικών ποινών θα θεωρείται ότι τα 
αδικήματα αυτά διαπράχθηκαν σε 
ελαφρυντικές περιστάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής έχει ήδη συμπεριλάβει κίνητρα για καλύτερη προστασία στις τροπολογίες 3 και 4 
(αιτιολογικές σκέψεις), τα οποία θα πρέπει να περιληφθούν σε κάποιο άρθρο. Η παράγραφος 3δ 
ορίζει ελαφρυντικά για τους δράστες που απλώς παραβίασαν μη δικαιολογημένα αδύναμα μέτρα 
ασφαλείας.

Τροπολογία 117
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3ε. Στην περίπτωση που τα νομικά 
πρόσωπα αποτύχουν σαφώς να 
παράσχουν ένα λογικό επίπεδο 
προστασίας και όταν η βλάβη που 
προκλήθηκε συνεπεία της αποτυχίας 
αυτής είναι σημαντική, τα κράτη μέλη 
πρέπει να εξασφαλίζουν ότι θα είναι 
δυνατή η επιβολή αποτρεπτικών 
κυρώσεων και η δίωξη του νομικού 
αυτού προσώπου για αμέλεια.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής έχει ήδη συμπεριλάβει κίνητρα για καλύτερη προστασία στις τροπολογίες 3 και 4 
(αιτιολογικές σκέψεις), τα οποία θα πρέπει να περιληφθούν σε κάποιο άρθρο. Η παράγραφος 3ε 
ορίζει ποινική ευθύνη (αμέλεια) για τη σαφή αποτυχία παροχής λογικών επιπέδων ασφάλειας σε 
περίπτωση που η επίθεση προκάλεσε σημαντική βλάβη.

Τροπολογία 118
Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10 a
Ελαφρυντικές περιστάσεις

1. Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν 
ότι οι ποινές που αναφέρονται στο άρθρο 
9 δεν θα ισχύουν για αδικήματα που 
αναφέρονται στα άρθρα 3 και 7 όταν τα 
αδικήματα διαπράττονται χωρίς σαφή 
εγκληματική πρόθεση, όπως κατά την 
εξουσιοδοτημένη δοκιμή ή την άμεση 
προστασία των συστημάτων 
πληροφοριών.
2. Τα κράτη μέλη πρέπει να θεωρούν την 
προστασία των συστημάτων 
πληροφοριών τους και τα συναφή 
δεδομένα ως τμήμα των αντιστοίχων 
καθηκόντων τους. Πρέπει να 
προβλέπονται λογικά επίπεδα προστασίας 
έναντι λογικώς εντοπιζόμενων επιπέδων 
απειλών.
3. Τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν τα 
κατάλληλα μέτρα για να υποχρεώνονται 
οι ελεγκτές και διαχειριστές δεδομένων 
που δραστηριοποιούνται στη δικαιοδοσία 
τους να προστατεύουν τα δεδομένα αυτά 
από τα αδικήματα που αναφέρονται στα 
άρθρα 3 και 6. Επιπλέον, πρέπει να 
εφαρμόσουν τα κατάλληλα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουν 
τα κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας σε 
σχέση με τους κινδύνους που ελλοχεύουν 
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κατά την επεξεργασία δεδομένων και τη 
φύση των υπό προστασία προσωπικών 
δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη την 
τελευταία λέξη της τεχνολογίας και το 
κόστος εφαρμογής των μέτρων αυτών.
4. Σε περίπτωση που θεωρηθεί ότι ένας 
ελεγκτής ή διαχειριστής δεδομένων δεν 
παρείχε ένα λογικό επίπεδο προστασίας 
έναντι των αδικημάτων που αναφέρονται 
στα άρθρα 3 και 7, τότε κατά την επιβολή 
των ποινικών ποινών θα θεωρείται ότι τα 
αδικήματα αυτά διαπράχθηκαν σε 
ελαφρυντικές περιστάσεις.
5. Σε περίπτωση που θεωρηθεί ότι ένας 
ελεγκτής ή διαχειριστής δεδομένων 
αποδεδειγμένα δεν παρείχε ένα λογικό 
επίπεδο προστασίας και κατά συνέπεια 
προκλήθηκε βλάβη, το κράτος μέλος 
πρέπει να διασφαλίσει ότι είναι δυνατή η 
δίωξη του εν λόγω ελεγκτή ή διαχειριστή.

Or. en

Τροπολογία 119
Marie-Christine Vergiat, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
το νομικό πρόσωπο το οποίο υπέχει ευθύνη 
δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 1, 
υπόκειται σε αποτελεσματικές, αναλογικές
και αποτρεπτικές κυρώσεις, στις οποίες 
περιλαμβάνονται χρηματικές ποινές ή 
πρόστιμα και, ενδεχομένως, άλλες 
κυρώσεις, όπως, παραδείγματος χάρη:

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
το νομικό πρόσωπο το οποίο υπέχει ευθύνη 
δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 1, 
υπόκειται σε αναλογικές κυρώσεις, στις 
οποίες περιλαμβάνονται χρηματικές ποινές 
ή πρόστιμα και, ενδεχομένως, άλλες 
κυρώσεις, όπως, παραδείγματος χάρη:

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 9.

Τροπολογία 120
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αποκλεισμός από δημόσιες παροχές ή 
ενισχύσεις·

α) προσωρινός ή μόνιμος αποκλεισμός 
από δημόσιες παροχές ή ενισχύσεις·

Or. ro

Τροπολογία 121
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
το νομικό πρόσωπο το οποίο υπέχει ευθύνη 
δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 2, 
υπόκειται σε αποτελεσματικές, αναλογικές
και αποτρεπτικές κυρώσεις ή μέτρα.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
το νομικό πρόσωπο το οποίο υπέχει ευθύνη 
δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 2, 
υπόκειται σε αναλογικές κυρώσεις ή
μέτρα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 9.

Τροπολογία 122
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) από υπήκοό τους ή από πρόσωπο που 
έχει τη συνήθη διαμονή του στο έδαφος 
του οικείου κράτους μέλους·ή

(β) από υπήκοό του, ή

Or. de

Αιτιολόγηση

Η επέκταση της δικαιοδοσίας σε αδικήματα που έχουν διαπραχθεί στο εξωτερικό προκειμένου 
για πρόσωπα που απλώς έχουν τον συνήθη τόπο διαμονής τους σε άλλο κράτος μέλος πρέπει 
κατ’ αρχήν να απορριφθεί ως υπερβολική.

Τροπολογία 123
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς της ανταλλαγής 
πληροφοριών σχετικά με τα αδικήματα που 
αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 8, και 
σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας 
δεδομένων, τα κράτη μέλη κάνουν χρήση 
του υφιστάμενου δικτύου λειτουργικών 
σημείων επαφής που είναι διαθέσιμο σε 
24ωρη βάση και τις επτά ημέρες της 
εβδομάδας. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν 
επίσης διαδικασίες που τους επιτρέπουν να 
ανταποκρίνονται το αργότερο εντός 8 
ωρών στα επείγοντα αιτήματα συνδρομής.
Στην απάντησή τους τα κράτη μέλη θα 
πρέπει τουλάχιστον να διευκρινίζουν κατά
πόσο, με ποιο τρόπο και πότε μπορούν να 
ανταποκριθούν στα αιτήματα αυτά.

1. Για τους σκοπούς της ανταλλαγής 
πληροφοριών σχετικά με τα αδικήματα που 
αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 8, και 
σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας 
δεδομένων, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
ότι διαθέτουν ένα λειτουργικό εθνικό 
σημείο επαφής και κάνουν χρήση του 
υφιστάμενου δικτύου λειτουργικών 
σημείων επαφής που είναι διαθέσιμο σε 
24ωρη βάση και τις επτά ημέρες της 
εβδομάδας. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν 
επίσης διαδικασίες που τους επιτρέπουν να 
ανταποκρίνονται το αργότερο εντός 8 
ωρών στα επείγοντα αιτήματα συνδρομής.
Η απάντηση πρέπει να είναι 
αποτελεσματική και να επιδιώκει, 
ανάλογα με την περίπτωση, να 
περιλαμβάνει τη διευκόλυνση ή την 
άμεση εκτέλεση των μέτρων όπως η 
παροχή τεχνικών συμβουλών, και 
συγκεκριμένα σε ό, τι αφορά την 
αποκατάσταση της λειτουργικότητας των 
συστημάτων πληροφοριών, τη διατήρηση 
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δεδομένων σύμφωνα με τις αρχές της 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, η συγκέντρωση 
αποδεικτικών στοιχείων, η παροχή 
νομικών πληροφοριών, καθώς και ο 
εντοπισμός και η ταυτοποίηση υπόπτων. 
Τα σημεία επαφής διευκρινίζουν με ποια 
μορφή και σε πόσο χρόνο απαντώνται τα
αιτήματα συνδρομής.

Or. ro

Τροπολογία 124
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς της ανταλλαγής 
πληροφοριών σχετικά με τα αδικήματα που 
αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 8, και 
σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας 
δεδομένων, τα κράτη μέλη κάνουν χρήση 
του υφιστάμενου δικτύου λειτουργικών 
σημείων επαφής που είναι διαθέσιμο σε 
24ωρη βάση και τις επτά ημέρες της 
εβδομάδας. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν 
επίσης διαδικασίες που τους επιτρέπουν να 
ανταποκρίνονται το αργότερο εντός 8 
ωρών στα επείγοντα αιτήματα συνδρομής.
Στην απάντησή τους τα κράτη μέλη θα 
πρέπει τουλάχιστον να διευκρινίζουν κατά 
πόσο, με ποιο τρόπο και πότε μπορούν να 
ανταποκριθούν στα αιτήματα αυτά.

1. Για τους σκοπούς της ανταλλαγής 
πληροφοριών σχετικά με τα αδικήματα που 
αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 8, και 
σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας 
δεδομένων, τα κράτη μέλη κάνουν χρήση
λειτουργικών εθνικών σημείων επαφής 
καθώς και του υφιστάμενου δικτύου 
λειτουργικών σημείων επαφής που είναι 
διαθέσιμο σε 24ωρη βάση και τις επτά 
ημέρες της εβδομάδας. Τα κράτη μέλη 
θεσπίζουν επίσης διαδικασίες που τους 
επιτρέπουν να ανταποκρίνονται το 
αργότερο εντός 8 ωρών στα επείγοντα 
αιτήματα συνδρομής. Στην απάντησή τους 
τα κράτη μέλη θα πρέπει τουλάχιστον να 
διευκρινίζουν κατά πόσο, με ποιο τρόπο 
και πότε μπορούν να ανταποκριθούν στα 
αιτήματα αυτά.

Or. en

Τροπολογία 125
Ioan Enciu
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή για τα σημεία επαφής που έχουν 
ορίσει με σκοπό την ανταλλαγή
πληροφοριών για αδικήματα που 
αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 8. Η 
Επιτροπή διαβιβάζει αυτές τις πληροφορίες 
στα άλλα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή, τη Europol, το Eurojust και 
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την 
Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών 
(ENISA) για τα σημεία επαφής που έχουν 
ορίσει με σκοπό την ανταλλαγή 
πληροφοριών για αδικήματα που 
αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 8. Η 
Επιτροπή διαβιβάζει αυτές τις πληροφορίες 
στα άλλα κράτη μέλη.

Or. ro

Τροπολογία 126
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν σύστημα για 
την καταγραφή, την παραγωγή και την 
παροχή στατιστικών στοιχείων για τα 
αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 
έως 8.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
λειτουργικότητα των εθνικών σημείων 
επαφής και θεσπίζουν σύστημα για την 
καταγραφή, την παραγωγή και την παροχή 
στατιστικών στοιχείων για τα αδικήματα 
που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 8. Τα 
εθνικά σημεία επαφής ασχολούνται με 
αιτήματα παροχής συνδρομής και 
διευκολύνουν την εκτέλεση των 
παρακάτω μέτρων: παροχή τεχνικών 
συμβουλών και νομικών πληροφοριών 
καθώς και δημιουργία προγραμμάτων για 
την πρόληψη και καταπολέμηση του 
εγκλήματος στον κυβερνοχώρο.

Or. en
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Τροπολογία 127
Marie-Christine Vergiat, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15 α
Κατάρτιση

1. Τα κράτη μέλη ευνοούν την κατάρτιση 
των πολιτών και συμμετέχουν στη 
χρηματοδότησή της με σκοπό να 
αποκτήσουν οι πολίτες συνείδηση των 
επιθέσεων που πλήττουν τον ελεύθερο και 
σίγουρο κυβερνοχώρο και να μπορέσουν 
να τον προστατεύσουν.
2. Τα κράτη μέλη προσθέτουν στη 
σχολική κατάρτιση μαθήματα για τα 
εργαλεία πληροφορικής, τους σχετικούς 
κινδύνους και τρόπους προστασίας.

Or. fr

Τροπολογία 128
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15 β
Συμμόρφωση των βαθμών ασφάλειας

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν στη νομοθεσία 
τους τα κριτήρια συμμόρφωσης για κάθε 
εργαλείο πληροφορικής προς τα ελάχιστα 
επίπεδα ασφάλειας.
2. Η Επιτροπή υποβάλλει, το πολύ δυο 
έτη μετά την ψήφιση της παρούσας 
οδηγίας, πρόταση οδηγίας η οποία ορίζει 
τα ελάχιστα κριτήρια ασφαλείας για κάθε 
εργαλείο πληροφορικής που κυκλοφορεί 
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προς πώληση στην εσωτερική αγορά.

Or. fr


