
AM\890251LT.doc PE480.665v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

2010/0273(COD)

27.1.2012

PAKEITIMAI
34 - 128

Pranešimo projektas
Monika Hohlmeier
(PE476.089v01-00)

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl atakų prieš 
informacines sistemas ir dėl Tarybos pamatinio sprendimo 2005/222/TVR 
panaikinimo

Pasiūlymas dėl direktyvos
(COM(2010)0517 – C7-0293/2010 – 2010/0273(COD))



PE480.665v01-00 2/58 AM\890251LT.doc

LT

AM_Com_LegReport



AM\890251LT.doc 3/58 PE480.665v01-00

LT

Pakeitimas 34
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

83 straipsnio 1 dalį, 16 straipsnį ir 83 straipsnio 1 dalį,

Or. en

Pakeitimas 35
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Šios direktyvos tikslas yra suderinti 
valstybių narių baudžiamosios teisės 
taisykles atakų prieš informacines sistemas 
srityje ir pagerinti valstybių narių teisminių 
ir kitų kompetentingų institucijų, įskaitant 
policiją ir kitas specializuotas teisėsaugos 
tarnybas, bendradarbiavimą.

(1) Šios direktyvos tikslas yra suderinti 
valstybių narių baudžiamosios teisės 
taisykles atakų prieš informacines sistemas 
srityje ir pagerinti valstybių narių teisminių 
ir kitų kompetentingų institucijų, įskaitant 
policiją ir kitas specializuotas teisėsaugos 
tarnybas, Komisijos, Eurojusto, Europolo 
ir Europos tinklų ir informacijos 
apsaugos agentūros (ENISA)
bendradarbiavimą siekiant užtikrinti 
bendrą ir visapusišką Sąjungos požiūrį.

Or. ro

Pakeitimas 36
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Atakų prieš informacines sistemas 
grėsmė didėja, ypač dėl organizuoto 

(2) Atakų prieš informacines sistemas 
grėsmė Sąjungoje ir visame pasaulyje
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nusikalstamumo grėsmės, todėl vis didesnį 
susirūpinimą kelia galimi teroristų išpuoliai 
ar atakos dėl politinių motyvų prieš 
informacines sistemas, kurios yra valstybių 
narių ir Sąjungos ypatingos svarbos 
infrastruktūros dalis. Todėl kyla grėsmė, 
kad nebus sukurta saugesnė informacinė 
visuomenė ir laisvės, saugumo bei
teisingumo erdvė, taigi reikia imtis bendrų 
Europos Sąjungos veiksmų.

didėja, ypač dėl organizuoto 
nusikalstamumo grėsmės, todėl vis didesnį 
susirūpinimą kelia galimi teroristų išpuoliai 
ar atakos dėl politinių motyvų prieš 
informacines sistemas, kurios yra valstybių 
narių ir Sąjungos ypatingos svarbos 
infrastruktūros dalis. Todėl kyla grėsmė, 
kad nebus sukurta saugesnė informacinė 
visuomenė ir laisvės, saugumo ir
teisingumo erdvė, taigi reikia imtis bendrų 
Europos Sąjungos veiksmų ir gerinti 
koordinavimą ir bendradarbiavimą 
tarptautiniu lygmeniu.

Or. ro

Pakeitimas 37
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Atakų prieš informacines sistemas 
grėsmė didėja, ypač dėl organizuoto 
nusikalstamumo grėsmės, todėl vis didesnį 
susirūpinimą kelia galimi teroristų išpuoliai
ar atakos dėl politinių motyvų prieš 
informacines sistemas, kurios yra valstybių 
narių ir Sąjungos ypatingos svarbos 
infrastruktūros dalis. Todėl kyla grėsmė, 
kad nebus sukurta saugesnė informacinė 
visuomenė ir laisvės, saugumo bei 
teisingumo erdvė, taigi reikia imtis bendrų 
Europos Sąjungos veiksmų.

(2) Atakų prieš informacines sistemas 
grėsmė didėja, bent jau tų, kurios galėtų 
atsirasti dėl organizuoto nusikalstamumo, 
todėl vis didesnį susirūpinimą kelia galimi 
teroristų išpuoliai prieš informacines 
sistemas, kurios yra valstybių narių ir 
Sąjungos ypatingos svarbos infrastruktūros 
dalis. Todėl kyla grėsmė, kad nebus 
sukurta saugesnė informacinė visuomenė ir 
laisvės, saugumo bei teisingumo erdvė, 
taigi reikia imtis bendrų Europos Sąjungos 
veiksmų.

Or. fr

Pakeitimas 38
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Akivaizdu, kad daugėja pavojingų ir 
pakartotinių didelio masto atakų prieš 
informacines sistemas, kurios yra ypatingai 
svarbios valstybėms arba konkrečioms 
viešojo ar privačiojo sektoriaus 
funkcijoms. Be šios tendencijos taip pat 
pastebėta, kad kuriamos vis modernesnės 
priemonės, kurias nusikaltėliai gali naudoti 
įvairaus pobūdžio kibernetinėms atakoms 
rengti.

(3) Akivaizdu, kad daugėja pavojingų ir 
pakartotinių didelio masto atakų prieš 
informacines sistemas, kurios yra ypatingai 
svarbios valstybėms arba konkrečioms 
viešojo ar privačiojo sektoriaus 
funkcijoms. Be šios tendencijos taip pat 
pastebėta, kad kuriamos vis modernesnės 
priemonės, kurias nusikaltėliai gali naudoti 
įvairaus pobūdžio kibernetinėms atakoms 
rengti, pvz., botnetai, kurie naudojant 
kompiuterinę programą užkrečia daug 
informacinių sistemų, kad galima būtų 
kontroliuoti ir naudoti jas didelio masto 
kibernetinėms atakoms rengti.

Or. ro

Pakeitimas 39
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Valstybės narės turėtų nustatyti
sankcijas už atakas prieš informacines 
sistemas. Nustatytos sankcijos turėtų būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

(6) Valstybės narės turėtų nustatyti
mechanizmus, kurie leistų kovoti su 
atakomis prieš informacines sistemas, joms 
užkirsti kelią ir skirti bausmes už jas.
Nustatytos sankcijos turėtų būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

Or. ro

Pakeitimas 40
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Valstybės narės turėtų nustatyti 
sankcijas už atakas prieš informacines 
sistemas. Nustatytos sankcijos turėtų būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

(6) Valstybės narės turėtų nustatyti 
sankcijas už atakas prieš informacines 
sistemas. Nustatytos sankcijos turėtų būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios 
bei galėtų apimti įkalinimą ir (arba) 
finansines nuobaudas.

Or. en

Pakeitimas 41
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Valstybės narės turėtų nustatyti 
sankcijas už atakas prieš informacines 
sistemas. Nustatytos sankcijos turėtų būti
veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

(6) Valstybės narės turėtų nustatyti 
sankcijas už atakas prieš informacines 
sistemas. Nustatytos sankcijos turėtų būti 
proporcingos.

Or. fr

Pakeitimas 42
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Valstybės narės turėtų nustatyti 
sankcijas už atakas prieš informacines 
sistemas. Nustatytos sankcijos turėtų būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

(6) Valstybės narės turėtų nustatyti
veiksmingas priemones, skirtas užkirsti 
kelią atakoms prieš informacines 
sistemas, ir nustatyti sankcijas už atakas 
prieš informacines sistemas. Valstybės 
narės ir Sąjunga turėtų užtikrinti išsamius 
pagrindus, skirtus prevencijai, įtraukiant 
piliečių mokymą apie asmeninį 
elektroninį saugumą į skaitmeninio 
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raštingumo programas. Nustatytos 
sankcijos turėtų būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios.

Or. en

Pakeitimas 43
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Kai esama mažareikšmių atvejų, 
turėtų būti galima netaikyti sankcijų. 
Mažareikšmiais gali būti laikomi tokie 
atvejai, kai, pavyzdžiui, žala, kuri 
padaroma ir (arba) rizika, kuri kyla 
viešiesiems arba privatiesiems interesams, 
pvz., informacinės sistemos arba 
kompiuterinių duomenų vientisumui arba 
asmens neliečiamumui, asmens teisėms ir 
kitiems interesams, yra menka arba tokio 
pobūdžio, kad nėra būtina skirti 
baudžiamąją sankciją laikantis teisės 
aktuose nustatytų ribų arba nustatyti 
baudžiamąją atsakomybę.

Or. de

Pagrindimas

Mažareikšmių atvejų apibrėžtis visų pirma turėtų būti įtvirtinta 2 straipsnyje. Tačiau ši 
sąvoka yra tokia neapibrėžta teisiniu požiūriu, kad būtina ją patikslinti konstatuojamosiose 
dalyse, kad teismo praktika turėtų atskaitos taškus dėl jos taikymo srities.

Pakeitimas 44
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Tikslinga numatyti griežtesnes 
sankcijas tais atvejais, kai ataka prieš 
informacinę sistemą padaryta 
nusikalstamos organizacijos, kaip apibrėžta 
2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatiniame 
sprendime 2008/841/TVR dėl kovos su 
organizuotu nusikalstamumu, kai ataka 
vykdoma plačiu mastu arba kai 
nusikalstama veika daroma slepiant tikrąją 
nusikaltėlio tapatybę ir kenkiant teisėtam 
tapatybės turėtojui. Taip pat tikslinga 
numatyti griežtesnes sankcijas tais atvejais, 
kai tokia ataka padarė didelę žalą arba 
padarė poveikį esminiams interesams.

(7) Tikslinga numatyti griežtesnes 
sankcijas tais atvejais, kai ataka prieš 
informacinę sistemą padaryta 
nusikalstamos organizacijos, kaip apibrėžta 
2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatiniame 
sprendime 2008/841/TVR dėl kovos su 
organizuotu nusikalstamumu, kai ataka 
vykdoma plačiu mastu, pvz., naudojant 
botnetus, arba kai nusikalstama veika 
daroma slepiant tikrąją nusikaltėlio 
tapatybę ir kenkiant teisėtam tapatybės 
turėtojui. Taip pat tikslinga numatyti 
griežtesnes sankcijas tais atvejais, kai tokia 
ataka padarė didelę žalą, pakenkė
ypatingos svarbos infrastruktūros 
objektams ar esminiams interesams.

Or. ro

Pakeitimas 45
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Šia direktyva nesiekiama nustatyti 
baudžiamosios atsakomybės tais atvejais, 
kai nusikalstama veika padaroma netyčia, 
pavyzdžiui, siekiant atlikti leistiną 
informacinių sistemų tikrinimą arba 
siekiant jas apsaugoti.

(10) Šia direktyva nesiekiama nustatyti 
baudžiamosios atsakomybės tais atvejais, 
kai nusikalstama veika padaroma netyčia, 
pavyzdžiui, siekiant atlikti informacinių 
sistemų tikrinimą, su sąlyga, kad sistemos 
operatorius arba pardavėjas yra 
visapusiškai ir tinkamu laiku 
informuojamas apie pažeidžiamumą, arba 
kai leidimo prieigai prie sistemos 
nesuteikimas yra piktnaudžiavimas 
teisėmis.

Or. en



AM\890251LT.doc 9/58 PE480.665v01-00

LT

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama asmenų, informuojančių apie galimus pažeidimus, apsauga, kuri 
pasak IT saugumo specialistų yra gyvybiškai svarbi visos IT apsaugos sistemos dalis. 
Pranešėja siūlo dekriminalizuoti prieigą taikant sąvoką „vadovaujantis įstatymais“, o ne 
sąvoką „leistiną“; einama teisinga kryptimi, tačiau ši direktyva yra teisės aktas, kuriame 
būtina aiškiai nurodyti, kas yra leidžiama, o kas nėra leidžiama. Paskutinė sakinio dalis yra 
paremta pranešėjos pateiktu 7 pakeitimu.

Pakeitimas 46
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Šia direktyva nesiekiama nustatyti 
baudžiamosios atsakomybės tais atvejais, 
kai nusikalstama veika padaroma netyčia, 
pavyzdžiui, siekiant atlikti leistiną 
informacinių sistemų tikrinimą arba 
siekiant jas apsaugoti.

(10) Ši direktyva neapima veiksmų, kurių 
imamasi siekiant užtikrinti informacinių 
sistemų saugumą, pvz., informacinės 
sistemos atsparumą nuo nusikalstamų 
veiksmų, apibrėžtų šioje direktyvoje, arba 
turėti priemonių, kurios naudojamos ar 
skirtos atsparumui stiprinti. Ja taip pat
nesiekiama nustatyti baudžiamosios 
atsakomybės tais atvejais, kai yra šioje 
direktyvoje išvardytų nusikalstamų veikų 
sudėties objektyvių požymių, tačiau
nusikalstama veika padaroma netyčia.

Or. fr

Pakeitimas 47
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Šia direktyva nesiekiama nustatyti 
baudžiamosios atsakomybės tais atvejais, 
kai nusikalstama veika padaroma netyčia, 
pavyzdžiui, siekiant atlikti leistiną

(10) Šia direktyva nesiekiama nustatyti 
baudžiamosios atsakomybės tais atvejais, 
kai yra šioje direktyvoje išvardytų 
nusikalstamų veikų sudėties objektyvių 
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informacinių sistemų tikrinimą arba 
siekiant jas apsaugoti.

požymių, tačiau nusikalstama veika 
padaroma netyčia, pavyzdžiui, siekiant 
atlikti informacinių sistemų tikrinimą
pagal įstatymus arba siekiant jas apsaugoti, 
arba kai leidimo prieigai prie sistemos 
nesuteikimas yra piktnaudžiavimas 
teisėmis.

Or. en

Pakeitimas 48
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Šia direktyva didinama tinklų, 
pavyzdžiui didžiojo aštuoneto arba 
Europos Tarybos sukurtų ištisą parą be 
poilsio dienų veikiančių informacinių 
punktų, skirtų keistis informacija siekiant 
nedelsiant suteikti pagalbą tiriant su 
informacinėmis sistemomis ir duomenimis 
susijusias nusikalstamas veikas arba 
nagrinėjant tokias bylas, arba renkant 
nusikalstamos veikos įrodymus 
elektroniniu formatu, tinklo svarba.
Atsižvelgiant į tai, kad didelio masto 
atakos gali būti įvykdytos labai greitai, 
valstybės narės turėtų būti pajėgios 
nedelsiant reaguoti į šio informacinių 
punktų tinklo skubius prašymus. Teikiant 
pagalbą turėtų būti sudaromos geresnės 
sąlygos taikyti tokias priemones arba 
tiesiogiai jų imtis: techninių konsultacijų 
teikimas, duomenų išsaugojimas, įrodymų 
rinkimas, teisinės informacijos teikimas ir 
įtariamųjų buvimo vietos nustatymas.

(11) Šia direktyva didinama tinklų, 
pavyzdžiui Didžiojo aštuoneto arba 
Europos Tarybos sukurtų ištisą parą be 
poilsio dienų veikiančių informacinių 
punktų, skirtų keistis informacija siekiant 
nedelsiant suteikti pagalbą tiriant su 
informacinėmis sistemomis ir duomenimis 
susijusias nusikalstamas veikas arba 
nagrinėjant tokias bylas, arba renkant 
nusikalstamos veikos įrodymus 
elektroniniu formatu, tinklo svarba.
Atsižvelgiant į tai, kad didelio masto 
atakos gali būti įvykdytos labai greitai, 
valstybės narės turėtų būti pajėgios 
nedelsiant reaguoti į šio informacinių 
punktų tinklo skubius prašymus. Teikiant 
pagalbą turėtų būti sudaromos geresnės 
sąlygos taikyti tokias priemones arba 
tiesiogiai jų imtis: techninių konsultacijų 
teikimas, ypač dėl informacinių sistemų 
funkcijų atkūrimo, duomenų išsaugojimas
vadovaujantis asmens duomenų apsaugos 
principais, įrodymų rinkimas, teisinės 
informacijos teikimas ir įtariamųjų buvimo 
vietos bei jų tapatybės nustatymas.

Or. ro
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Pakeitimas 49
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Būtina rinkti duomenis apie 
nusikalstamas veikas, apibrėžtas šioje 
direktyvoje, kad būtų surinkta išsamesnės 
informacijos apie problemos mastą 
Sąjungos lygiu ir tokiu būdu būtų ieškoma 
veiksmingesnių problemos sprendimo 
būdų. Be to, tokie duomenys padės 
tokioms specializuotoms agentūroms, kaip 
Europolas ir Europos tinklų ir informacijos 
apsaugos agentūra, geriau vertinti 
elektroninių nusikaltimų mastą ir tinklo bei 
informacijos saugumo padėtį Europoje.

(12) Būtina rinkti duomenis apie 
nusikalstamas veikas, apibrėžtas šioje 
direktyvoje, kad būtų surinkta išsamesnės 
informacijos apie problemos mastą 
Sąjungos lygiu ir tokiu būdu būtų ieškoma 
veiksmingesnių problemos sprendimo 
būdų. Duomenų apie atakas prieš 
informacines sistemas turima labai mažai, 
kadangi ne visos valstybės narės renka su 
šiomis atakomis susijusius duomenis. Tos 
valstybės narės, kurios renka tokius 
duomenis, dėl skirtingų statistikos 
duomenų rinkimo metodų jų negali 
palyginti su kitų valstybių narių surinktais 
duomenimis. Šie duomenys padės tokioms 
specializuotoms agentūroms, kaip 
Europolas ir Europos tinklų ir informacijos 
apsaugos agentūra, geriau vertinti 
elektroninių nusikaltimų mastą ir tinklo bei 
informacijos saugumo padėtį Europoje.

Or. lt

Pakeitimas 50
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Taip pat būtina skatinti ir gerinti 
paslaugų teikėjų, gamintojų, teisėsaugos 
įstaigų ir teisminių institucijų 
bendradarbiavimą, ypač užtikrinant 
teisinį tikrumą ir numatomumą, taip pat 
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paisant įtariamųjų ir kaltinamųjų teisių, 
būtent nekaltumo prezumpcijos ir teisės į 
teisminę gynybą. Bendradarbiavimas 
turėtų apimti, pvz., paramą paslaugų 
teikėjams, norintiems pagal galiojančius 
įstatymus visiškai ar iš dalies sustabdyti 
nelegalias funkcijas ar sistemas, 
klausimu.

Or. ro

Pakeitimas 51
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Norint veiksmingai kovoti su 
elektroniniais nusikaltimais taip pat 
būtina padidinti informacinių sistemų 
atsparumą veiksmingiau apsaugant jas 
nuo atakų ir tam nustatant tinkamas 
skatinamąsias priemones. Atsižvelgiant į 
tai, svarbiausias uždavinys būtų nustatyti 
būtiniausius tinkamos informacinių 
sistemų apsaugos standartus ir numatyti 
tokių sistemų pardavėjų ir operatorių 
atsakomybę. Taigi Sąjungos ir valstybių 
narių kova su elektroniniais nusikaltimais 
turės poveikio tik tuomet, jei kartu su šia 
direktyva bus imamasi tokių nusikaltimų 
prevencijos priemonių, patvirtintų pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
67 straipsnio 3 dalį ir 84 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Tai yra 9-asis pranešėjos pakeitimas, į kurį buvo įtrauktos skatinamosios priemonės bei 
atsakomybė. Jeigu bus dirbama tik standartų gerinimo klausimu, pamirštant apie 
įgyvendinimą bei skatinamąsias priemones, padėtis bus tokia kaip ir anksčiau. Informacinių 
sistemų pardavėjai ir operatoriai, grubiai pažeidę šiuolaikines saugumo technologijas arba 
atsisakę pašalinti žinomas saugumo spragas, turėtų būti laikomi už tai atsakingais, sunkiais 
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atvejais paliekant galimybę taikyti baudžiamąją atsakomybę.

Pakeitimas 52
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Valstybės narės savo informacinių 
sistemų ir jose esančių duomenų apsaugą 
turėtų laikyti atitinkamos savo 
rūpestingumo pareigos dalimi. Nuo 
pagrįstai nustatomos grėsmės ir 
pažeidžiamumo turėtų būti apsisaugoma 
užtikrinant pagrįsto lygio apsaugą. Šios 
apsaugos sąnaudos ir su ja susijusi našta 
turėtų atitikti galimą dėl kibernetinės 
atakos atitinkamų asmenų patiriamą žalą.

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas remiasi M. Hohlmeier pateiktu 10 pakeitimu, tačiau yra tam tikrų skirtingų 
aspektų.

Pakeitimas 53
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Valstybės narės savo informacinių 
sistemų ir su jomis susijusių duomenų 
apsaugą turėtų laikyti atitinkamos savo 
rūpestingumo pareigos dalimi. Nuo 
pagrįstai nustatomos grėsmės turėtų būti 
apsisaugoma užtikrinant pagrįsto lygio 
apsaugą. Šios apsaugos sąnaudos ir su ja 
susijusi našta turėtų būti proporcinga 
žalai, kurią galėtų patirti atitinkami 
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asmenys.

Or. en

Pakeitimas 54
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12b) Europos Sąjunga ir valstybės narės 
turėtų atsižvelgti į būtinybę apsaugoti savo 
informacines sistemas ir susijusius 
duomenis ir suteikti aukšto lygio apsaugą 
nuo grėsmės ar pažeidžiamumo, kuriuos 
galima nustatyti. Šios apsaugos sąnaudos 
ir su ja susijusios pareigos turėtų būti 
proporcingos galimai nukentėjusiųjų nuo 
atakų prieš informacines sistemas žalai.

Or. ro

Pakeitimas 55
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12b) Valstybės narės turėtų apsvarstyti 
savo informacinių sistemų ir susijusių 
duomenų apsaugą. Nuo pagrįstai 
nustatomos grėsmės ir pažeidžiamumo 
turėtų būti apsisaugoma užtikrinant 
pagrįsto lygio apsaugą. Tokios apsaugos 
sąnaudos ir su ja susijusi našta turėtų būti 
proporcinga žalai, kurią galėtų patirti 
atitinkami asmenys.

Or. en
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Pagrindimas

Tai yra 10-tasis pranešėjos pakeitimas, kuriame buvo išbraukta sąvoka „rūpestingumo 
pareiga“ ir įtraukta nuostata apie pažeidžiamumą. Grėsmes labai sunku nustatyti ir jų gali 
kilti iš daugelio vietų, todėl užtikrinant apsaugą reikėtų sutelkti dėmesį į pažeidžiamumą.

Pakeitimas 56
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12b) Be to, valstybės narės turėtų imtis 
tinkamų veiksmų siekdamos įpareigoti 
juridinius asmenis, kurie naudoja arba 
tiekia informacines sistemas jų 
teritorijose, saugoti jiems patikėtus 
asmens duomenis nuo šioje direktyvoje 
nurodytų nusikalstamų veikų. Juridiniai 
asmenys turėtų užtikrinti atitinkamo lygio 
apsaugą nuo grėsmės ir pažeidžiamumo, 
kuriuos galima pagrįstai nustatyti. 
Valstybės narės turėtų garantuoti, kad 
juridiniam asmeniui, kuris neužtikrino 
pagrįsto lygio apsaugos ir dėl kurio 
neįvykdytos pareigos buvo padaryta didelė 
žala, būtų taikomos griežtos sankcijos ir 
jis būtų traukiamas baudžiamojon 
atsakomybėn dėl neatsargumo.

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas remiasi M. Hohlmeier pateiktu 11 pakeitimu, tačiau yra tam tikrų skirtingų 
aspektų.

Pakeitimas 57
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 b konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12b) Be to, valstybės narės turėtų imtis 
tinkamų veiksmų, siekdamos įpareigoti 
juridinius asmenis savo teritorijose 
saugoti turimus asmens duomenis nuo 
šioje direktyvoje nurodytų nusikalstamų 
veikų, kaip jau yra numatyta ES teisės 
aktuose dėl telekomunikacijų ir duomenų 
apsaugos. Juridiniai asmenys turėtų 
suteikti pakankamo lygio apsaugą nuo 
pagrįstai nustatomos grėsmės 
atsižvelgiant į konkrečių sektorių žinias 
arba konkrečias duomenų tvarkymo 
sąlygas. Tokios apsaugos sąnaudos ir su 
ja susijusi našta turėtų būti proporcinga 
žalai, kurią galėtų patirti atitinkami 
asmenys. Jei juridinis asmuo akivaizdžiai 
neužtikrino pagrįsto lygio apsaugos ir jei 
dėl to padaryta didelė žala, valstybės narės 
turėtų užtikrinti galimybę tokį juridinį 
asmenį patraukti baudžiamojon 
atsakomybėn.

Or. en

Pagrindimas

Juridiniai asmenys, kurie tvarko asmens duomenis, yra atsakingi už tinkamą šių duomenų 
apsaugą nuo pagrįstai nustatomų grėsmių. Tai jau numatyta Direktyvoje 2002/58/EB dėl 
asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje, 
Direktyvoje 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 
duomenų judėjimo ir pasiūlyme dėl bendro duomenų apsaugos reglamento COM(2012)0011 
final (ypač 22 ir 30 straipsniuose). Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad juridinius asmenis, 
kurie nesuteikia tokio lygio apsaugos, būtų galima patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

Pakeitimas 58
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12c) Europos tinklų ir informacijos 
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apsaugos agentūrai (ENISA) turėtų tekti 
svarbiausias vaidmuo pagal jai suteiktus 
įgaliojimus teikiant valstybėms narėms ir 
Europos Sąjungos institucijoms ir 
įstaigoms technines ekspertizes kovos su 
atakomis prieš informacines sistemas ir 
prevencijos nuo jų srityje. Todėl ji turėtų 
valstybėms narėms teikti konsultacijas dėl 
nacionalinių informacinių punktų ir 
kompiuterinių incidentų tyrimo tarnybų 
(CERT) steigimo ir veiklos. ENISA taip 
pat turėtų iš valstybių narių gauti 
statistinius duomenis apie šioje 
direktyvoje numatytas nusikalstamas 
veikas ir, remdamasi šiais duomenimis ir 
kita svarbia informacija, rengti ataskaitas 
ir rekomendacijas dėl informacinių 
sistemų ir kompiuterinių duomenų 
saugumo padėties.

Or. ro

Pakeitimas 59
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12c) Taip pat būtina skatinti ir gerinti 
paslaugų teikėjų, gamintojų ir teisėsaugos 
įstaigų bendradarbiavimą ir sykiu 
visapusiškai laikytis teisinės valstybės 
principų, ypač užtikrinant teisinį tikrumą 
ir paisant įtariamųjų ir kaltinamųjų 
teisių, būtent nekaltumo prezumpcijos ir 
teisės į teisminę gynybą. Be to, būtina, kad 
teisinėje valstybėje teisėsaugos įstaigų 
darbuotojai laikytųsi teisinės valstybės 
principų.

Or. fr
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Pagrindimas

Šis pakeitimas remiasi M. Hohlmeier pateiktu 12 pakeitimu, tačiau skiriasi jo pabaiga. Jame 
taip pat primenami kai kurie principai.

Pakeitimas 60
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12c) Valstybės narės turėtų imtis 
atitinkamų veiksmų siekdamos įpareigoti 
juridinius asmenis, valdančius arba 
tiekiančius IT sistemas, savo  teritorijose 
suteikti apsaugą nuo šioje direktyvoje 
nurodytų nusikalstamų veikų. Juridiniai 
asmenys turėtų užtikrinti pagrįsto lygio 
apsaugą nuo grėsmės ir pažeidžiamumo, 
kuriuos galima pagrįstai nustatyti. Tokia 
apsauga turėtų būti proporcinga žalai, 
kurią galėtų patirti atitinkami asmenys. 
Jei juridinis asmuo akivaizdžiai 
neužtikrino pagrįsto lygio apsaugos ir jei 
dėl to padaryta didelė žala, valstybės narės 
turėtų užtikrinti galimybę taikyti 
atgrasančias sankcijas ir šį juridinį 
asmenį patraukti baudžiamojon 
atsakomybėn dėl nerūpestingumo.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu įtraukiama nuostata dėl pažeidžiamumo, o sąvoka „turimi asmens duomenys“, 
kurie taikomi tik operatoriams, pakeičiama žodžiais „kurie valdo arba tiekia IT sistemas“, 
kad būtų įtraukti ir pardavėjai. Išbraukiamas žodis „asmens“, nes šia direktyva privaloma 
apsaugoti ne tik asmens, bet ir visus duomenis. Pridedami žodžiai „nerūpestingumas“ ir 
„atgrasančios sankcijos“ tais atvejais, kai dėl apsaugos neužtikrinimo buvo padaryta didelė 
žala. Tokiu būdu išsprendžiama su turimomis programinės įrangos licencijomis susijusi 
problema, kai pardavėjui nenumatoma  jokia atsakomybė.
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Pakeitimas 61
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12c) Taip pat būtina skatinti ir gerinti 
paslaugų teikėjų, gamintojų, teisėsaugos 
įstaigų ir teisminių institucijų 
bendradarbiavimą ir sykiu visapusiškai 
laikytis teisinės valstybės principų, ypač 
užtikrinant teisinį tikrumą ir 
numatomumą, taip pat paisant įtariamųjų 
ir kaltinamųjų teisių, būtent nekaltumo 
prezumpcijos ir teisės į teisminę gynybą. 
Tai turėtų apimti, pvz., paslaugų teikėjų 
paramą padedant išsaugoti galimus 
įrodymus, pateikiant elementus, kuriais 
būtų padedama nustatyti kaltininkus ir, 
kaip paskutinė išeitis, padedant sustabdyti 
nelegalias sistemas arba funkcijas.

Or. en

Pagrindimas

Privačiojo ir viešojo sektorių bendradarbiavimas yra labai svarbus norint veiksmingai kovoti 
su kibernetinėmis atakomis.

Pakeitimas 62
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12d) Neatsižvelgdamos į savanoriško 
juridinių asmenų, pavyzdžiui, viena 
vertus, paslaugų teikėjų ir gamintojų, ir, 
kita vertus, teisėsaugos įstaigų ir 
teisminių institucijų, bendradarbiavimą, 
valstybės narės turėtų apibrėžti atvejus, 
kai nusikalstama veika gali padaroma dėl 
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neveikimo.

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas remiasi M. Hohlmeier pateiktu 13 pakeitimu, tačiau skiriasi jo pabaiga, kad ji 
būtų labiau privaloma.

Pakeitimas 63
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12d) Taip pat būtina skatinti ir gerinti 
paslaugų teikėjų, gamintojų, teisėsaugos 
įstaigų ir teisminių institucijų 
bendradarbiavimą ir sykiu visapusiškai 
laikytis teisinės valstybės principų, ypač 
užtikrinant teisinį tikrumą ir 
numatomumą, taip pat paisant įtariamųjų 
ir kaltinamųjų teisių, būtent nekaltumo 
prezumpcijos ir teisės į teisminę gynybą.

Or. en

Pagrindimas

Tai yra 12-asis pranešėjos pateiktas pakeitimas, kuriame išbraukiamas paskutinis sakinys. 
Tariamai nelegalių sistemų sustabdymas yra rizikinga veikla, kuri šiuo metu labai dažnai yra 
atliekama neturint tinkamų įstatyminių procedūrų, todėl įvedama „privačios kontrolės“ 
sąvoka. Šį aspektą būtina nagrinėti būsimoje Komisijos iniciatyvoje dėl įspėjimo ir 
pašalinimo (kuri paskelbta 2012 m. Komisijos darbo programoje).

Pakeitimas 64
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 e konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12e) Norint veiksmingai kovoti su 
elektroniniais nusikaltimais būtina 
padidinti informacinių sistemų atsparumą 
veiksmingiau apsaugant jas nuo atakų ir 
patvirtinti tinkamas priemones šiam 
tikslui pasiekti. Todėl svarbiausias tikslas 
turėtų būti nustatyti būtiniausius 
standartus ir baudžiamąją atsakomybę 
veiklos vykdytojams ir tiekėjams siekiant 
tinkamai apsaugoti informacines 
sistemas. Taigi Sąjungos ir valstybių 
narių kova su elektroniniais nusikaltimais 
turės poveikio tik tuomet, jei kartu su šia 
direktyva bus imamasi tokių nusikaltimų 
prevencijos priemonių, patvirtintų pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
67 straipsnio 3 dalį ir 84 straipsnį.

Or. fr

Pakeitimas 65
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Didelės spragos valstybių narių 
įstatymuose ir dideli įstatymų skirtumai 
šioje srityje gali trukdyti kovoti su 
organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu 
bei gali apsunkinti veiksmingą policijos ir 
teisminį bendradarbiavimą šioje srityje. 
Kadangi šiuolaikinės informacinės 
sistemos nėra saistomos valstybinių sienų, 
atakos prieš tokias sistemas dažnai būna 
tarpvalstybinio pobūdžio, todėl 
pabrėžiamas poreikis skubiai veikti toliau 
derinant baudžiamosios teisės aktus šioje 
srityje. Be to, priėmus Tarybos pamatinį 
sprendimą 2009/948/TVR dėl jurisdikcijos 
įgyvendinimo kolizijų baudžiamuosiuose 

(13) Didelės spragos valstybių narių 
įstatymuose ir dideli įstatymų skirtumai 
šioje srityje gali trukdyti kovoti su 
organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu 
bei gali apsunkinti veiksmingą policijos ir 
teisminį bendradarbiavimą šioje srityje. 
Kadangi šiuolaikinės informacinės 
sistemos nėra saistomos valstybinių sienų, 
atakos prieš tokias sistemas dažnai būna 
tarpvalstybinio pobūdžio, todėl 
pabrėžiamas poreikis skubiai veikti toliau 
derinant baudžiamosios teisės aktus šioje 
srityje. Be to, priėmus Tarybos pamatinį 
sprendimą 2009/948/TVR dėl jurisdikcijos 
įgyvendinimo kolizijų baudžiamuosiuose 
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procesuose prevencijos ir sprendimo, būtų 
sukurtos palankesnės sąlygos derinti atakų 
prieš informacines sistemas atvejų 
baudžiamąjį persekiojimą.

procesuose prevencijos ir sprendimo, būtų 
sukurtos palankesnės sąlygos derinti atakų 
prieš informacines sistemas atvejų 
baudžiamąjį persekiojimą. Be to, Europos 
Sąjunga turėtų ir toliau gerinti tarptautinį 
bendradarbiavimą tinklų, informacinių 
sistemų ir kompiuterinių duomenų 
saugumo klausimais ir užtikrinti, kad 
visose tarptautinėse sutartyse, susijusiose 
su keitimusi duomenimis, būtų 
atsižvelgiama į duomenų perdavimo ir 
saugojimo saugumą.   

Or. ro

Pakeitimas 66
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Didelės spragos valstybių narių 
įstatymuose ir dideli įstatymų skirtumai 
šioje srityje gali trukdyti kovoti su 
organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu 
bei gali apsunkinti veiksmingą policijos ir 
teisminį bendradarbiavimą šioje srityje. 
Kadangi šiuolaikinės informacinės 
sistemos nėra saistomos valstybinių sienų,
atakos prieš tokias sistemas dažnai būna 
tarpvalstybinio pobūdžio, todėl 
pabrėžiamas poreikis skubiai veikti toliau 
derinant baudžiamosios teisės aktus šioje 
srityje. Be to, priėmus Tarybos pamatinį 
sprendimą 2009/948/TVR dėl jurisdikcijos 
įgyvendinimo kolizijų baudžiamuosiuose 
procesuose prevencijos ir sprendimo, būtų 
sukurtos palankesnės sąlygos derinti atakų 
prieš informacines sistemas atvejų 
baudžiamąjį persekiojimą.

(13) Didelės spragos valstybių narių 
įstatymuose ir dideli įstatymų skirtumai 
šioje srityje gali trukdyti kovoti su 
organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu 
bei gali apsunkinti veiksmingą policijos ir 
teisminį bendradarbiavimą šioje srityje. 
Kadangi šiuolaikinės informacinės 
sistemos nėra saistomos valstybinių sienų, 
atakos prieš tokias sistemas dažnai būna 
tarpvalstybinio pobūdžio, todėl 
pabrėžiamas poreikis skubiai veikti toliau 
derinant baudžiamosios teisės aktus šioje 
srityje. Be to, priėmus Tarybos pamatinį 
sprendimą 2009/948/TVR dėl jurisdikcijos 
įgyvendinimo kolizijų baudžiamuosiuose 
procesuose prevencijos ir sprendimo, būtų 
sukurtos palankesnės sąlygos derinti atakų 
prieš informacines sistemas atvejų 
baudžiamąjį persekiojimą. Taip pat reikėtų 
skubiai įgyvendinti Komisijai perduotą 
2010 m. birželio 23 d. Europos 
Parlamento rašytinį pareiškimą dėl 
Europos greitojo įspėjimo sistemos 
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sukūrimo kovojant su vaikų pornografija 
ir seksualiniu persekiojimu1;
_______________
1OL C 236E, 2011 8 12, p. 152.

Or. it

Pakeitimas 67
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Didelės spragos valstybių narių 
įstatymuose ir dideli įstatymų skirtumai 
šioje srityje gali trukdyti kovoti su 
organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu 
bei gali apsunkinti veiksmingą policijos ir 
teisminį bendradarbiavimą šioje srityje.
Kadangi šiuolaikinės informacinės 
sistemos nėra saistomos valstybinių sienų, 
atakos prieš tokias sistemas dažnai būna 
tarpvalstybinio pobūdžio, todėl 
pabrėžiamas poreikis skubiai veikti toliau 
derinant baudžiamosios teisės aktus šioje 
srityje. Be to, priėmus Tarybos pamatinį 
sprendimą 2009/948/TVR dėl jurisdikcijos 
įgyvendinimo kolizijų baudžiamuosiuose 
procesuose prevencijos ir sprendimo, būtų 
sukurtos palankesnės sąlygos derinti atakų 
prieš informacines sistemas atvejų 
baudžiamąjį persekiojimą.

(13) Didelės spragos valstybių narių 
įstatymuose ir skirtingos valstybių narių 
baudžiamosios teisės sistemos ir 
procedūrų skirtumai šioje srityje gali 
trukdyti kovoti su organizuotu 
nusikalstamumu ir terorizmu bei apsunkinti 
veiksmingą tarptautinį policijos ir teisminį  
bendradarbiavimą šioje srityje, nes kovai 
su tokiais nusikaltimais gali būti 
pasitelkiamos iš esmės skirtingos 
priemonės. Kadangi šiuolaikinės 
informacinės sistemos nėra saistomos 
valstybinių sienų, atakos prieš tokias 
sistemas dažnai būna tarpvalstybinio 
pobūdžio, todėl pabrėžiamas poreikis 
skubiai veikti toliau derinant 
baudžiamosios teisės aktus šioje srityje. Be 
to, priėmus Tarybos pamatinį sprendimą 
2009/948/TVR dėl jurisdikcijos 
įgyvendinimo kolizijų baudžiamuosiuose 
procesuose prevencijos ir sprendimo, būtų 
sukurtos palankesnės sąlygos derinti atakų 
prieš informacines sistemas atvejų 
baudžiamąjį persekiojimą.

Or. lt
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Pakeitimas 68
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Kadangi šios direktyvos tikslų, t. y. 
užtikrinti, kad valstybėse narėse už atakas 
prieš informacines sistemas būtų 
baudžiama taikant veiksmingas,
proporcingas ir atgrasančias
baudžiamąsias sankcijas, ir gerinti bei 
skatinti teisminį bendradarbiavimą
pašalinant potencialias komplikacijas, 
valstybės narės negali deramai pasiekti, nes 
taisyklės turi būti bendros ir suderinamos, 
ir kadangi dėl to tų tikslų būtų geriau siekti 
Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 
5 straipsnyje nustatyto proporcingumo 
principo Sąjunga gali patvirtinti priemones.
Šioje direktyvoje nenumatyta daugiau nei 
būtina šiems tikslams pasiekti.

(14) Kadangi šios direktyvos tikslų, t. y. 
užtikrinti, kad valstybėse narėse už atakas 
prieš informacines sistemas, bent kai jos 
tyčinės, būtų baudžiama taikant 
proporcingas baudžiamąsias sankcijas, ir 
gerinti bei skatinti teisminį 
bendradarbiavimą, valstybės narės negali 
deramai pasiekti, nes taisyklės turi būti 
bendros ir suderinamos, ir kadangi dėl to tų 
tikslų būtų geriau siekti Sąjungos 
lygmeniu, laikydamasi Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 5 straipsnyje 
nustatyto proporcingumo principo Sąjunga 
gali patvirtinti priemones. Šioje direktyvoje 
nenumatyta daugiau nei būtina šiems 
tikslams pasiekti.

Or. fr

Pakeitimas 69
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Įgyvendinant šią direktyvą tvarkomi 
asmens duomenys turėtų būti saugomi 
remiantis duomenų apsaugos taisyklėmis, 
nustatytomis 2008 m. lapkričio 27 d. 
Tarybos pamatiniame sprendime 
2008/977/TVR dėl asmens duomenų, 
tvarkomų vykdant policijos ir teisminį 
bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, 
apsaugos, kai tokia tvarkymo veikla 
patenka į šio sprendimo taikymo sritį, ir 

(15) Įgyvendinant šią direktyvą tvarkomi 
asmens duomenys turėtų būti saugomi 
remiantis duomenų apsaugos taisyklėmis, 
nustatytomis 2008 m. lapkričio 27 d. 
Tarybos pamatiniame sprendime 
2008/977/TVR dėl asmens duomenų, 
tvarkomų vykdant policijos ir teisminį 
bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, 
apsaugos, kai tokia tvarkymo veikla 
patenka į šio sprendimo taikymo sritį, ir 
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atsižvelgiant į 2000 m. gruodžio 18 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos 
Bendrijos institucijoms ir įstaigoms 
tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių 
duomenų judėjimo.

atsižvelgiant į 2000 m. gruodžio 18 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos 
Bendrijos institucijoms ir įstaigoms 
tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių 
duomenų judėjimo. Be to, ši direktyva 
turėtų atitiki Direktyvą 95/46/EB1 ir
1981 m. sausio 28 d. Europos Tarybos 
konvenciją dėl asmenų apsaugos ryšium 
su asmens duomenų automatizuotu 
tvarkymu; joje taip pat turėtų būti 
atsižvelgiama į Europos Tarybos Ministrų 
komiteto rekomendaciją Nr. R (87) 15, 
reglamentuojančią asmens duomenų 
naudojimą policijos įstaigose, ir į 
rekomendaciją Nr. R (95) 4 dėl privatumo 
apsaugos telekomunikacijų paslaugų 
srityje, ypač telefoninio ryšio paslaugose.
_________________
1 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 
laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 
1995 11 23, p. 31.)

Or. fr

Pakeitimas 70
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Šia direktyva užtikrinamos 
pagrindinės teisės ir laikomasi principų, 
visų pirma pripažintų Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje, t. y.: asmens 
duomenų apsaugos, saviraiškos ir 
informacijos laisvės, teisės į teisingą bylos 
nagrinėjimą, nekaltumo prezumpcijos ir 
gynybos teises, taip pat teisėtumo ir 
nusikalstamos veikos bei bausmės 
proporcingumo principų. Visų pirma, šia
direktyva siekiama užtikrinti, kad būtų 

(16) Šia direktyva turėtų būti užtikrinamos 
pagrindinės laisvės ir teisės ir laikomasi 
principų, visų pirma pripažintų Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje ir 
Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvencijoje, t. y.: asmens 
duomenų apsaugos, teisės į privatų 
gyvenimą, saviraiškos ir informacijos 
laisvės, teisės į teisingą bylos nagrinėjimą, 
nekaltumo prezumpcijos ir gynybos teises, 
taip pat teisėtumo ir nusikalstamos veikos 
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besąlygiškai laikomasi visų šių teisių ir 
principų, ir ji atitinkamai turi būti 
įgyvendinama.

bei bausmės proporcingumo principų. Šia
direktyva turi būti užtikrinama, kad būtų 
besąlygiškai laikomasi visų šių teisių ir 
principų, ir ji atitinkamai turėtų būti 
įgyvendinama.

Or. fr

Pakeitimas 71
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Šia direktyva nesiekiama, kad 
valstybės narės ją įgyvendintų tokiu būdu, 
kuris prieštarautų Europos Sąjungos 
sutarties 2 straipsniui ir 3 straipsnio 1 ir 2 
dalims, kuriose įtvirtinti principai turi būti 
taikomi elektroninei erdvei ir kovai su 
elektroniniais nusikaltimais. Ja negali 
būti pažeidžiamas interneto neutralumo 
principas.

Or. fr

Pakeitimas 72
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva apibrėžiamos nusikalstamos 
veikos atakų prieš informacines sistemas 
srityje ir nustatomos minimalios sankcijų 
už tokias veikas taisyklės. Ja taip pat 
siekiama nustatyti bendras tokių atakų 
prevencijos nuostatas ir gerinti su tokiomis 
atakomis susijusį bendradarbiavimą 
baudžiamosios teisenos srityje.

Šia direktyva apibrėžiamos nusikalstamos 
veikos atakų prieš informacines sistemas 
srityje ir nustatomos minimalios sankcijų 
už tokias veikas taisyklės. Ja taip pat 
siekiama nustatyti bendras tokių atakų 
prevencijos ir kovos su jomis nuostatas ir 
gerinti su tokiomis atakomis susijusį 
bendradarbiavimą, ypač baudžiamosios 
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teisenos srityje.

Or. ro

Pakeitimas 73
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva apibrėžiamos nusikalstamos 
veikos atakų prieš informacines sistemas 
srityje ir nustatomos minimalios sankcijų 
už tokias veikas taisyklės. Ja taip pat 
siekiama nustatyti bendras tokių atakų 
prevencijos nuostatas ir gerinti su tokiomis 
atakomis susijusį bendradarbiavimą 
baudžiamosios teisenos srityje.

Šia direktyva apibrėžiamos nusikalstamos 
veikos atakų prieš informacines sistemas 
srityje ir nustatomos minimalios sankcijų 
už tokias veikas taisyklės. Ja taip pat 
siekiama nustatyti bendras tokių atakų 
prevencijos nuostatas ir gerinti su tokiomis 
atakomis susijusį bendradarbiavimą 
baudžiamosios teisenos srityje. Be to, jos 
tikslas – skatinti gaminti IT priemones ir 
diegti vis saugesnes informacines 
sistemas.

Or. fr

Pakeitimas 74
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
Article 2  point c

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) „juridinis asmuo“ – tokį statusą pagal 
taikytiną teisę turintis subjektas, išskyrus 
valstybes arba kitas valdžios funkcijas 
vykdančias viešąsias įstaigas, taip pat 
viešąsias tarptautines organizacijas;

c) „juridinis asmuo“ – tokį statusą pagal 
taikytiną teisę turintis subjektas;

Or. ro
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Pakeitimas 75
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) „juridinis asmuo“ – tokį statusą pagal 
taikytiną teisę turintis subjektas, išskyrus 
valstybes arba kitas valdžios funkcijas 
vykdančias viešąsias įstaigas, taip pat 
viešąsias tarptautines organizacijas;

c) „juridinis asmuo“ – tokį statusą pagal 
taikytiną teisę turintis subjektas;

Or. en

Pakeitimas 76
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) „juridinis asmuo“ – tokį statusą pagal 
taikytiną teisę turintis subjektas, išskyrus 
valstybes arba kitas valdžios funkcijas 
vykdančias viešąsias įstaigas, taip pat 
viešąsias tarptautines organizacijas;

c) „juridinis asmuo“ – tokį statusą pagal 
taikytiną teisę turintis subjektas, išskyrus 
valstybes arba kitas valdžios funkcijas 
vykdančias viešąsias įstaigas, taip pat 
viešąsias tarptautines organizacijas, tačiau 
tai nereiškia, kad valstybės arba valdžios 
institucijos gali atakuoti informacines 
sistemas, neturėdamos tam teisinio 
pagrindo ir visiškai nepaisydamos 
pagrindinių teisių;

Or. en

Pagrindimas

Nenorime leisti valstybei užsiimti kompiuteriniais įsibrovimais, nes tuo būtų pažeista esminė 
teisė į informacinių sistemų vientisumą ir konfidencialumą, kaip tai apibrėžė Vokietijos 
Konstitucinis teismas.
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Pakeitimas 77
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
Article 2 point d

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) „neturint tam teisės“ – prieiga ar 
įsikišimas, kuriam nesuteikė leidimo 
sistemos ar jos dalies savininkas, kitas 
teisės turėtojas, arba kuris neleidžiamas 
pagal nacionalinės teisės aktus.

d) „neturint tam teisės“ – prieiga, 
naudojimas ar įsikišimas, kuriam nesuteikė 
leidimo sistemos ar jos dalies savininkas, 
kitas teisės turėtojas, arba kuris 
neleidžiamas pagal nacionalinės arba 
Sąjungos teisės aktus.

Or. ro

Pakeitimas 78
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) „neturint tam teisės“ – prieiga ar 
įsikišimas, kuriam nesuteikė leidimo 
sistemos ar jos dalies savininkas, kitas 
teisės turėtojas, arba kuris neleidžiamas
pagal nacionalinės teisės aktus.

d) „neturint tam teisės“ – prieiga, 
naudojimas ar įsikišimas, kuriam nesuteikė 
leidimo sistemos ar jos dalies savininkas, 
kitas teisės turėtojas, nebent jei tokio 
leidimo nesuteikimas yra 
piktnaudžiavimas teise, arba tokia prieiga 
ar kišimasis leidžiami pagal nacionalinės 
teisės aktus.

Or. en

Pagrindimas

Tai yra paremta pranešėjos pateiktu 17 pakeitimu, išbraukiant žodį „naudojimas“ (per plati 
ir bet ką apimanti sąvoka). Taip pat siūlome paaiškinti sąvoką „neleidžiamas pagal 
nacionalinės teisės aktus“ siekiant užtikrinti, kad ji būtų suprantama kaip išimtinė sąlyga, o 
ne kaip galimybė valstybėms narėms praplėsti direktyvos apimtį.
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Pakeitimas 79
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) „neturint tam teisės“ – prieiga ar 
įsikišimas, kuriam nesuteikė leidimo 
sistemos ar jos dalies savininkas, kitas 
teisės turėtojas, arba kuris neleidžiamas 
pagal nacionalinės teisės aktus.

d) „neturint tam teisės“ – prieiga, 
panaudojimas ar įsikišimas, kuriam 
nesuteikė leidimo sistemos ar jos dalies 
savininkas, kitas teisės turėtojas, arba kuris 
neleidžiamas pagal nacionalinės teisės 
aktus.

Or. en

Pakeitimas 80
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) „neturint tam teisės“ – prieiga ar 
įsikišimas, kuriam nesuteikė leidimo 
sistemos ar jos dalies savininkas, kitas 
teisės turėtojas, arba kuris neleidžiamas 
pagal nacionalinės teisės aktus.

d) „neturint tam teisės“ – prieiga ar 
įsikišimas, kuriam nesuteikė leidimo 
sistemos ar jos dalies savininkas, kitas 
teisės turėtojas, išskyrus tuos atvejus, kai 
tokio leidimo nesuteikimas  yra 
piktnaudžiavimas teise arba kai tokia 
prieiga ar įsikišimas leidžiami pagal
nacionalinės teisės aktus.

Or. fr

Pakeitimas 81
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio d a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) „mažareikšmis atvejis“ – atvejis, kai 
nusikaltėlio kaltė, viešasis interesas 
vykdyti baudžiamąjį persekiojimą ir 
nusikalstamos veikos pasekmės yra 
menkos.

Or. de

Pagrindimas

Kadangi mažareikšmiai atvejai yra vienas svarbiausių šios direktyvos aspektų, todėl 2 
straipsnyje turi būti pateikta pakankamai tiksli šios sąvokos apibrėžtis.

Pakeitimas 82
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) „duomenų perėmimas“ – techninių 
priemonių naudojimas ryšių duomenų 
turiniui pasiklausyti, kontroliuoti ar sekti 
ir tiesioginis arba netiesioginis turinio 
gavimas naudojant elektroninio 
pasiklausymo įrangą. 

Or. de

Pagrindimas

Būtina pateikti tikslią sąvokos „duomenų perėmimas“ apibrėžtį.

Pakeitimas 83
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a straipsnis
Prevencijos priemonės

1. Valstybės narės, bendradarbiaudamos 
su Europos tinklų ir informacijos 
apsaugos agentūra, skatina gerąją patirtį 
duomenų tvarkymo saugos srityje ir remia 
valstybinių ir privačių suinteresuotų 
subjektų  bendradarbiavimą, 
sudarydamos sąlygas  keistis informacija, 
didinti informuotumą ir stiprinti dialogą 
apie tinklų ir informacijos saugumą, 
įskaitant kovos su elektroniniais 
nusikaltimais aspektus.
2. Valstybės narės užtikrina, kad asmens 
duomenų saugumo pažeidimo atveju 
duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas nedelsdami ir paprastai ne 
vėliau kaip po 24 val. nuo tada, kai buvo 
nustatytas pažeidimas, informuotų 
kompetentingą nacionalinę instituciją 
apie šį pažeidimą vadovaudamiesi 
Direktyvos 2002/58/EB 4 straipsniu, iš 
dalies pakeistu direktyvomis 2006/24/EB 
ir 2009/136/EB (E. privatumo direktyva).
3. Valstybės narės imasi priemonių, 
reikalingų apsaugoti ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektus nuo kibernetinių 
atakų ir priemonėms, reikalingoms 
sandariai atkirsti prieigą prie ypatingos 
svarbos infrastruktūros objektų, suteikti, 
jei tiesioginė kibernetinė ataka keltų 
didelę grėsmę jų tinkamai veiklai.

Or. en

Pakeitimas 84
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už tyčinę prieigą prie visos 
informacinės sistemos arba jos dalies 
neturint tam teisės būtų baudžiama kaip už 
nusikalstamą veiką, bent tais atvejais, kurie 
nėra nereikšmingi.

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už tyčinę prieigą –
prisijungimą – prie visos informacinės 
sistemos arba jos dalies neturint tam teisės 
būtų baudžiama kaip už nusikalstamą 
veiką, bent tais atvejais, kurie nėra 
nereikšmingi.

Kiekviena valstybė narė nusprendžia, kad 
pirmoje pastraipoje nurodyta veika gali 
būti kriminalizuojama tik tada, kai 
pažeidžiama veiksminga saugumo 
priemonė.

Or. en

Pakeitimas 85
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už tyčinę prieigą prie visos 
informacinės sistemos arba jos dalies 
neturint tam teisės būtų baudžiama kaip už 
nusikalstamą veiką, bent tais atvejais, kurie 
nėra nereikšmingi.

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už tyčinę prieigą prie visos 
informacinės sistemos arba jos dalies 
neturint tam teisės būtų baudžiama kaip už 
nusikalstamą veiką, bent tais atvejais, kai 
veika buvo padaryta tyčia ir turi rimtų ir 
žalingų pasekmių informacinės (-ių) 
sistemos (-ų) funkcionavimui arba pačiai 
(pačioms) sistemai (-oms).

Pirmoje pastraipoje nurodyta veika gali 
būti kriminalizuojama tik tada, kai 
pažeidžiama kuri nors saugumo priemonė 
ir jei informacinės sistemos operatorius 
arba tiekėjas nebuvo išsamiai ir laiku 
informuotas apie informacinės sistemos 
pažeidžiamumą.

Or. fr
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Pakeitimas 86
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už tyčinę prieigą prie visos 
informacinės sistemos arba jos dalies 
neturint tam teisės būtų baudžiama kaip už 
nusikalstamą veiką, bent tais atvejais, kurie 
nėra nereikšmingi.

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už tyčinę prieigą –
prisijungimą – prie visos informacinės 
sistemos arba jos dalies neturint tam teisės 
būtų baudžiama kaip už nusikalstamą 
veiką, bent tais atvejais, kurie nėra 
nereikšmingi. Kiekviena valstybė narė 
nusprendžia, kad pirmoje pastraipoje 
nurodyta veika gali būti kriminalizuojama 
tik tada, kai pažeidžiama kuri nors 
saugumo priemonė, ir jei sistemos 
operatorius arba pardavėjas nebuvo 
visapusiškai ir tinkamu laiku informuotas 
apie pažeidžiamumą.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas paremtas 20-uoju pranešėjos pakeitimu, padarius du pakeitimus: 1) 
valstybėms narėms nepaliekama galimybė nustatyti ribą, nuo kurios veika laikoma saugumo 
priemonės pažeidimu, o tuo užtikrinama, kad, pvz., naudojimasis jūsų kaimyno viešuoju bei 
atviru bevielio interneto tinklo ryšiu nebus laikomas nusikaltimu; 2) įterpiama „jei sistemos 
operatorius arba pardavėjas nebuvo visapusiškai  ir tinkamu laiku informuotas apie 
pažeidžiamumą“. Tai paimta iš pakeitimo dėl asmenų, informuojančių apie galimus 
pažeidimus, apsaugos.

Pakeitimas 87
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi būtinų priemonių Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
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užtikrinti, kad už tyčinę prieigą prie visos 
informacinės sistemos arba jos dalies 
neturint tam teisės būtų baudžiama kaip už 
nusikalstamą veiką, bent tais atvejais, kurie 
nėra nereikšmingi.

užtikrinti, kad už tyčinę prieigą –
prisijungimą – prie visos informacinės 
sistemos arba jos dalies neturint tam teisės 
būtų baudžiama kaip už nusikalstamą 
veiką, bent tais atvejais, kurie nėra 
nereikšmingi.

Kiekviena valstybė narė gali nuspręsti, 
kad pirmoje pastraipoje nurodyta veika 
gali būti kriminalizuojama tik tada, kai 
pažeidžiama kuri nors saugumo 
priemonė.

Or. en

Pakeitimas 88
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už tyčinį rimtą informacinės 
sistemos veikimo sutrikdymą ar 
nutraukimą įvedant, perduodant, 
sugadinant, ištrinant, pažeidžiant, 
pakeičiant, pašalinant kompiuterinius 
duomenis arba užkertant prieigą prie jų, jei 
tai padaryta neturint tam teisės, būtų 
baudžiama kaip už nusikaltimą, bent tais 
atvejais, kurie nėra nereikšmingi.

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už tyčinį rimtą informacinės 
sistemos veikimo sutrikdymą ar 
nutraukimą įvedant, perduodant, 
sugadinant, ištrinant, pažeidžiant, 
pakeičiant, pašalinant kompiuterinius 
duomenis arba užkertant prieigą prie jų, jei 
tai padaryta neturint tam teisės, būtų 
baudžiama kaip už nusikaltimą, bent tais 
atvejais, kai veika buvo padaryta tyčia ir 
turi rimtų ir žalingų pasekmių 
informacinės (-ių) sistemos (-ų) 
funkcionavimui arba pačiai (pačioms) 
sistemai (-oms).

Or. fr

Pakeitimas 89
Marie-Christine Vergiat
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Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už tyčinį informacinėje 
sistemoje esančių kompiuterinių duomenų 
ištrynimą, sugadinimą, pažeidimą, 
pakeitimą, pašalinimą arba prieigos prie jų 
užkirtimą, jei tai padaryta neturint tam 
teisės, būtų baudžiama kaip už nusikaltimą, 
bent tais atvejais, kurie nėra nereikšmingi.

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už tyčinį informacinėje 
sistemoje esančių kompiuterinių duomenų 
ištrynimą, sugadinimą, pažeidimą, 
pakeitimą, pašalinimą arba prieigos prie jų 
užkirtimą, jei tai padaryta neturint tam 
teisės, būtų baudžiama kaip už nusikaltimą, 
bent tais atvejais, kai veika buvo padaryta 
tyčia ir turi rimtų ir žalingų pasekmių 
informacinės (-ių) sistemos (-ų) 
funkcionavimui arba pačiai (pačioms) 
sistemai (-oms).

Or. fr

Pakeitimas 90
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už tyčinę veiką, kai tam 
neturint teisės naudojant technines 
priemones perimami į informacinę sistemą, 
iš jos ar joje ne viešai perduodami 
kompiuteriniai duomenys, įskaitant 
elektromagnetinę spinduliuotę iš tokius 
kompiuterinius duomenis turinčios 
informacinės sistemos, būtų baudžiama 
kaip už nusikalstamą veiką.

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už tyčinę veiką, kai tam 
neturint teisės naudojant technines 
priemones perimami į informacinę sistemą, 
iš jos ar joje ne viešai perduodami 
kompiuteriniai duomenys, įskaitant 
elektromagnetinę spinduliuotę iš tokius 
kompiuterinius duomenis turinčios 
informacinės sistemos, būtų baudžiama 
kaip už nusikalstamą veiką, bent tais 
atvejais, kurie nėra nereikšmingi.
Duomenys taip pat gali būti perimami 
juos įrašant. Duomenų perdavimas yra 
laiko tarpas nuo to momento, kai 
siuntėjas išsiuntė duomenis, iki to 
momento, kai duomenys pasiekia gavėją, 
per kurį duomenys perduodami 
perdavimo linijomis arba radijo 
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bangomis. Techninės priemonės –
techninė įranga, prijungta prie perdavimo 
linijų, ir belaidžiu ryšiu perduodamų 
duomenų rinkimo ir įrašymo priemonės, 
įskaitant programinę įrangą, 
slaptažodžius ir kodus.

Or. de

Pakeitimas 91
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už tyčinę veiką, kai tam 
neturint teisės naudojant technines 
priemones perimami į informacinę sistemą, 
iš jos ar joje ne viešai perduodami 
kompiuteriniai duomenys, įskaitant 
elektromagnetinę spinduliuotę iš tokius 
kompiuterinius duomenis turinčios 
informacinės sistemos, būtų baudžiama 
kaip už nusikalstamą veiką.

Valstybės narės, vadovaudamosi Žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 
konvencijos 8 straipsniu ir Pagrindinių 
teisių chartija, imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už tyčinę veiką, kai tam 
neturint teisės naudojant technines 
priemones perimami į informacinę sistemą, 
iš jos ar joje ne viešai perduodami 
kompiuteriniai duomenys, įskaitant 
elektromagnetinę spinduliuotę iš tokius 
kompiuterinius duomenis turinčios 
informacinės sistemos, būtų baudžiama 
kaip už nusikalstamą veiką, bent tais 
atvejais, kai veika buvo padaryta tyčia ir 
turi rimtų ir žalingų pasekmių 
informacinės (-ių) sistemos (-ų) 
funkcionavimui arba pačiai (pačioms) 
sistemai (-oms).

Or. fr

Pakeitimas 92
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis



PE480.665v01-00 38/58 AM\890251LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už tyčinę veiką, kai tam 
neturint teisės naudojant technines 
priemones perimami į informacinę sistemą, 
iš jos ar joje ne viešai perduodami 
kompiuteriniai duomenys, įskaitant 
elektromagnetinę spinduliuotę iš tokius 
kompiuterinius duomenis turinčios 
informacinės sistemos, būtų baudžiama 
kaip už nusikalstamą veiką.

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už tyčinę veiką, kai tam 
neturint teisės naudojant technines 
priemones perimami į informacinę sistemą, 
iš jos ar joje ne viešai perduodami 
kompiuteriniai duomenys, įskaitant 
elektromagnetinę spinduliuotę iš tokius 
kompiuterinius duomenis turinčios 
informacinės sistemos, būtų baudžiama 
kaip už nusikalstamą veiką bent tais 
atvejais, kurie nėra nereikšmingi.

Or. en

Pakeitimas 93
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už toliau nurodytų 
priemonių ar duomenų gamybą, 
pardavimą, įsigijimą siekiant naudotis, 
importą, turėjimą, platinimą arba 
galimybių jais naudotis sudarymą kitu 
būdu būtų baudžiama kaip už 
nusikalstamą veiką, kai tyčia ir neturint 
tam teisės siekiama daryti šios direktyvos 
3–6 straipsniuose nurodytas veikas:

Išbraukta.

a) prietaiso, įskaitant kompiuterinę 
programą, skirto arba pritaikyto visų 
pirma siekiant daryti bet kurią 
nusikalstamą veiką, nurodytą 3–
6 straipsniuose;
b) kompiuterio slaptažodžio, prieigos kodo 
arba panašių duomenų, kuriuos 
naudojant galima prisijungti prie visos 
informacines sistemos arba jos dalies.
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Or. en

Pagrindimas

Vadinamieji įsilaužėlio įrankiai iš esmės yra dvigubo naudojimo ir yra būtini saugumui 
patikrinti. Norint apsaugoti asmenis, informuojančius apie galimus pažeidimus, būtina 
legalizuoti tokių įrankių laikymą ir platinimą. Slaptažodžiai ir prieigos kodai neturėtų būti 
laikomi įsilaužėlio įrankiais. Juos praradus operatorius turėtų nedelsdamas patobulinti savo 
saugumo priemones ir nustatyti naujus slaptažodžius (elgtis taip, kaip žmonės elgiasi praradę 
raktus).

Pakeitimas 94
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) prietaiso, įskaitant kompiuterinę 
programą, skirto arba pritaikyto visų pirma 
siekiant daryti bet kurią nusikalstamą 
veiką, nurodytą 3–6 straipsniuose;

a) prietaiso, įskaitant kompiuterinę 
programą, bet išskyrus patį kompiuterį, 
skirto arba pritaikyto visų pirma siekiant 
daryti bet kurią nusikalstamą veiką, 
nurodytą 3–6 straipsniuose, ;

Or. fr

Pakeitimas 95
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kompiuterio slaptažodžio, prieigos kodo 
arba panašių duomenų, kuriuos 
naudojant galima prisijungti prie visos 
informacines sistemos arba jos dalies.

Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 96
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Instigation, aiding, abetting and attempt Išbraukta.
1. Valstybės narės užtikrina, kad už 
kurstymą padaryti 3–7 straipsniuose 
nurodytą veiką bei bendrininkavimą jį 
darant būtų baudžiama kaip už 
nusikalstamą veiką.
2. Valstybės narės užtikrina, kad už 
pasikėsinimą padaryti 3–6 straipsniuose 
nurodytas veikas būtų baudžiama kaip už 
nusikalstamą veiką.

Or. en

Pagrindimas

Kyla pavojus, kad asmenys, informuojantys apie galimus pažeidimus, gali būti laikomi 
nusikaltėliais, jeigu paskelbimas apie pažeidžiamas vietas (tais atvejais, kai pardavėjai arba 
operatoriai nereaguoja) bus laikomas kurstymu, pagalba arba bendrininkavimu. Be to, dalimi 
veikos kriminalizavimas būtų „nustumtas“ į etapą, kuriuo nusikaltimas iš tiesų dar nebuvo 
atliktas. Tai daryti būtų ypač neproporcinga, turint omenyje apsaugos priemones, kurios yra 
siūlomos už mažareikšmes veikas.

Pakeitimas 97
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad už 
kurstymą padaryti 3–7 straipsniuose 
nurodytą veiką bei bendrininkavimą jį 
darant būtų baudžiama kaip už 
nusikalstamą veiką.

Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 98
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis
Gamintojų atsakomybė

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
siekdamos užtikrinti, kad gamintojai 
atsakytų baudžiamąja tvarka už produktų 
ir sistemų, turinčių defektų arba 
patvirtintų saugumo spragų, dėl kurių 
galima lengviau surengti elektronines 
atakas ar prarasti duomenis, gamybą, 
pateikimą rinkai, prekybą, naudojimą 
arba nekankamą saugumą.

Or. fr

Pakeitimas 99
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad už 3–
8 straipsniuose nurodytas nusikalstamas 
veikas būtų taikomos veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios 
baudžiamosios sankcijos.

1. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad už 3–
8 straipsniuose nurodytas nusikalstamas 
veikas būtų taikomos veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios 
baudžiamosios sankcijos, įskaitant 
atitinkamų nuobaudų taikymą.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad už 3–8 
straipsniuose nurodytas nusikalstamas 
veikas būtų taikomos veiksmingos,
proporcingos ir atgrasančios
baudžiamosios sankcijos.

1. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad už 3–8 
straipsniuose nurodytas nusikalstamas 
veikas būtų taikomos proporcingos 
baudžiamosios sankcijos.

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų išbraukti kai kuriuos žodžius, nes jais daroma nuoroda į įstatymo įgyvendinimą ir jie 
neturi jokios teisinės reikšmės.

Pakeitimas 101
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad už 3–
8 straipsniuose nurodytas nusikalstamas 
veikas būtų taikomos veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios 
baudžiamosios sankcijos.

1. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad už 3–
6 straipsniuose nurodytas nusikalstamas 
veikas būtų taikomos veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios 
baudžiamosios sankcijos.

Or. en

Pagrindimas

Logiška 7 ir 8 straipsnių išbraukimo pasekmė.

Pakeitimas 102
Jan Mulder
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Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už 3–7 straipsniuose 
nurodytas nusikalstamas veikas būtų 
skiriama maksimali ne trumpesnė kaip 
dvejų metų laisvės atėmimo bausmė.

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už 3–7 straipsniuose 
nurodytas nusikalstamas veikas būtų 
skiriama maksimali ne trumpesnė kaip 
dvejų metų laisvės atėmimo bausmė, 
įskaitant atitinkamų nuobaudų taikymą.

Or. en

Pakeitimas 103
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už 3–7 straipsniuose 
nurodytas nusikalstamas veikas būtų 
skiriama maksimali ne trumpesnė kaip
dvejų metų laisvės atėmimo bausmė.

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už 3–7 straipsniuose 
nurodytas nusikalstamas veikas būtų 
skiriama maksimali dvejų metų laisvės 
atėmimo bausmė.

Or. fr

Pagrindimas

Pradinė formuluotė prieštaringa, todėl reikėtų, kad to nebūtų. Reikia priminti principą, pagal 
kurį bausmė turi būti proporcinga nusikaltimui, kuris gali būti nustatytas ir paskelbtas tik 
teismo proceso metu. Tai turėtų būti grindžiama faktinių aplinkybių nustatymu teisme.

Pakeitimas 104
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už 3–7 straipsniuose 
nurodytas nusikalstamas veikas būtų 
skiriama maksimali ne trumpesnė kaip 
dvejų metų laisvės atėmimo bausmė.

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už 3–7 straipsniuose 
nurodytas nusikalstamas veikas būtų 
skiriama maksimali ne trumpesnė kaip nuo 
vienų iki trejų metų laisvės atėmimo 
bausmė.

Or. en

Pagrindimas

Nukrypimas nuo sankcijų dydžio, numatyto Pamatinio sprendimo 2005/222/TVR dėl atakų 
prieš informacines sistemas 6 ir 7 straipsniuose, nebuvo pagrįstas.

Pakeitimas 105
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sunkinančios aplinkybės Išbraukta.
1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už 3–7 straipsniuose 
nurodytas nusikalstamas veikas būtų 
skiriamos maksimalios ne trumpesnės 
kaip penkerių metų laisvės atėmimo 
bausmės, kai nusikalstama veika padaryta 
nusikalstamos organizacijos, kaip 
apibrėžta Pamatiniame 
sprendime 2008/841/TVR.
2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už 3–6 straipsniuose 
nurodytas nusikalstamas veikas būtų 
skiriamos maksimalios ne trumpesnės 
kaip penkerių metų laisvės atėmimo 
bausmės, kai nusikalstama veika yra 
padaryta naudojant priemonę, skirtą 
atakoms, dėl kurių nukenčia daug 
informacinių sistemų, arba atakoms, dėl 
kurių patiriama didelė žala, pvz., dėl 
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sutrikusių sistemos paslaugų, finansinių 
išlaidų arba prarastų asmens duomenų, 
rengti.
3. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už 3–6 straipsniuose 
nurodytas nusikalstamas veikas būtų 
skiriamos maksimalios ne trumpesnės 
kaip penkerių metų laisvės atėmimo 
bausmės, kai nusikaltimas yra padarytas 
slepiant tikrąją nusikaltėlio tapatybę ir 
daroma žala teisėtam tapatybės turėtojui.

Or. en

Pakeitimas 106
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už 3–7 straipsniuose 
nurodytas nusikalstamas veikas būtų 
skiriamos maksimalios ne trumpesnės kaip
penkerių metų laisvės atėmimo bausmės, 
kai nusikalstama veika padaryta 
nusikalstamos organizacijos, kaip apibrėžta 
Pamatiniame sprendime 2008/841/TVR.

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už 3–7 straipsniuose 
nurodytas nusikalstamas veikas būtų 
skiriamos maksimalios penkerių metų 
laisvės atėmimo bausmės, kai nusikalstama 
veika padaryta nusikalstamos 
organizacijos, kaip apibrėžta Pamatiniame 
sprendime 2008/841/TVR.

Or. fr

Pagrindimas

Pradinė formuluotė prieštaringa, todėl reikėtų, kad to nebūtų. Reikia priminti principą, pagal 
kurį bausmė turi būti proporcinga nusikaltimui, kuris gali būti nustatytas ir paskelbtas tik 
teismo proceso metu. Tai turėtų būti grindžiama faktinių aplinkybių nustatymu teisme.

Pakeitimas 107
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už 3–7 straipsniuose 
nurodytas nusikalstamas veikas būtų 
skiriamos maksimalios ne trumpesnės kaip 
penkerių metų laisvės atėmimo bausmės, 
kai nusikalstama veika padaryta 
nusikalstamos organizacijos, kaip apibrėžta 
Pamatiniame sprendime 2008/841/TVR.

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už 3–7 straipsniuose 
nurodytas nusikalstamas veikas būtų 
skiriamos maksimalios ne trumpesnės kaip
dvejų ir ne ilgesnės kaip penkerių metų 
laisvės atėmimo bausmės, kai nusikalstama 
veika padaryta nusikalstamos 
organizacijos, kaip apibrėžta Pamatiniame 
sprendime 2008/841/TVR

Or. en

Pagrindimas

Nukrypimas nuo sankcijų dydžio, numatyto Pamatinio sprendimo 2005/222/TVR dėl atakų 
prieš informacines sistemas 6 ir 7 straipsniuose, nebuvo pagrįstas.

Pakeitimas 108
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už 3–6 straipsniuose 
nurodytas nusikalstamas veikas būtų 
skiriamos maksimalios ne trumpesnės kaip 
penkerių metų laisvės atėmimo bausmės, 
kai nusikalstama veika yra padaryta 
naudojant priemonę, skirtą atakoms, dėl 
kurių nukenčia daug informacinių sistemų, 
arba atakoms, dėl kurių patiriama didelė 
žala, pvz., dėl sutrikusių sistemos paslaugų, 
finansinių išlaidų arba prarastų asmens 
duomenų, rengti.

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už 3–6 straipsniuose 
nurodytas nusikalstamas veikas būtų 
skiriamos maksimalios ne trumpesnės kaip 
penkerių metų laisvės atėmimo bausmės, 
kai nusikalstama veika yra padaryta 
naudojant priemonę, skirtą atakoms, dėl 
kurių nukenčia daug informacinių sistemų, 
arba atakoms, dėl kurių patiriama didelė 
žala, pvz., dėl sutrikusių sistemos paslaugų, 
finansinių išlaidų, prarastų asmens 
duomenų arba neskelbtinos informacijos,
pažeistų ypatingos svarbos infrastruktūros 
objektų informacinių sistemų, rengti.

Or. ro
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Pakeitimas 109
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už 3–6 straipsniuose 
nurodytas nusikalstamas veikas būtų 
skiriamos maksimalios ne trumpesnės kaip
penkerių metų laisvės atėmimo bausmės, 
kai nusikalstama veika yra padaryta 
naudojant priemonę, skirtą atakoms, dėl 
kurių nukenčia daug informacinių sistemų, 
arba atakoms, dėl kurių patiriama didelė 
žala, pvz., dėl sutrikusių sistemos paslaugų, 
finansinių išlaidų arba prarastų asmens 
duomenų, rengti.

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už 3–6 straipsniuose 
nurodytas nusikalstamas veikas būtų 
skiriamos maksimalios penkerių metų 
laisvės atėmimo bausmės, kai nusikalstama 
veika yra padaryta naudojant priemonę, 
skirtą atakoms, dėl kurių nukenčia daug 
informacinių sistemų, arba atakoms, dėl 
kurių patiriama didelė žala, pvz., dėl 
sutrikusių sistemos paslaugų, finansinių 
išlaidų arba prarastų asmens duomenų, 
rengti.

Or. fr

Pagrindimas

Pradinė formuluotė prieštaringa, todėl reikėtų, kad to nebūtų. Reikia priminti principą, pagal 
kurį bausmė turi būti proporcinga nusikaltimui, kuris gali būti nustatytas ir paskelbtas tik 
teismo proceso metu. Tai turėtų būti grindžiama faktinių aplinkybių nustatymu teisme.

Pakeitimas 110
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už 3–6 straipsniuose 
nurodytas nusikalstamas veikas būtų 
skiriamos maksimalios ne trumpesnės kaip 
penkerių metų laisvės atėmimo bausmės, 
kai nusikalstama veika yra padaryta 
naudojant priemonę, skirtą atakoms, dėl 
kurių nukenčia daug informacinių sistemų, 
arba atakoms, dėl kurių patiriama didelė 

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už 3–6 straipsniuose 
nurodytas nusikalstamas veikas būtų 
skiriamos maksimalios ne trumpesnės kaip 
dvejų ir ne ilgesnės kaip penkerių metų 
laisvės atėmimo bausmės, kai nusikalstama 
veika yra padaryta naudojant priemonę, 
skirtą atakoms, dėl kurių nukenčia daug 
informacinių sistemų, arba atakoms, dėl 
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žala, pvz., dėl sutrikusių sistemos paslaugų, 
finansinių išlaidų arba prarastų asmens 
duomenų, rengti.

kurių patiriama didelė žala, pvz., dėl 
sutrikusių sistemos paslaugų, finansinių 
išlaidų arba prarastų asmens duomenų, 
rengti.

Or. en

Pagrindimas

Nukrypimas nuo sankcijų dydžio, numatyto Pamatinio sprendimo 2005/222/TVR dėl atakų 
prieš informacines sistemas 6 ir 7 straipsniuose, nebuvo pagrįstas.

Pakeitimas 111
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už 3–6 straipsniuose 
nurodytas nusikalstamas veikas būtų 
skiriamos maksimalios ne trumpesnės 
kaip penkerių metų laisvės atėmimo 
bausmės, kai nusikaltimas yra padarytas 
slepiant tikrąją nusikaltėlio tapatybę ir 
daroma žala teisėtam tapatybės turėtojui.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tikrosios nusikaltėlio tapatybės slėpimas ir teisėtam tapatybės turėtojui daroma žala yra 
svarbūs ne tik siekiant nubausti už nusikalstamas veikas pagal šią direktyvą. Ilguoju 
laikotarpiu klausimai, susiję su tokiomis ir panašiomis nusikalstamomis veikomis, turėtų būti 
sprendžiami priimant horizontaliąją priemonę, kurioje būtų sprendžiami ne tik atakų prieš 
informacines sistemas klausimai.

Pakeitimas 112
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už 3–6 straipsniuose 
nurodytas nusikalstamas veikas būtų 
skiriamos maksimalios ne trumpesnės 
kaip penkerių metų laisvės atėmimo 
bausmės, kai nusikaltimas yra padarytas 
slepiant tikrąją nusikaltėlio tapatybę ir 
daroma žala teisėtam tapatybės turėtojui.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 113
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės užtikrina, kad 
9 straipsnyje minimos sankcijos nebus 
taikomos veikoms, nurodytoms 3–
7 straipsniuose, jeigu akivaizdžiai 
matoma, kad ši veika padaryta netyčia, 
pvz., tikrinant arba apsaugant 
informacines sistemas, arba jeigu 
sistemos operatorius ar pardavėjas yra 
visapusiškai ir tinkamu laiku 
informuojamas apie pažeidžiamumą.

Or. en

Pakeitimas 114
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Valstybės narės svarsto apie savo 
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informacinių sistemų ir susijusių 
duomenų apsaugą. Nuo pagrįstai 
nustatomos grėsmės ir pažeidžiamumo 
turėtų būti užtikrinama pagrįsto lygio 
apsauga. Tokia apsauga turėtų būti 
proporcinga žalai, kuri galėtų būti 
padaryta atitinkamoms šalims.

Or. en

Pagrindimas

Priemones didesniam saugumui skatinti pranešėja jau pateikė 3 ir 4 pakeitimuose 
(konstatuojamosiose dalyse). Tai reikia įtraukti ir į straipsnį.

Pakeitimas 115
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c. Valstybės narės imasi atitinkamų 
veiksmų siekdamos įpareigoti juridinius 
asmenis savo teritorijose apsaugoti 
informacines sistemas nuo 3–
7 straipsniuose nurodytų nusikalstamų 
veikų. Nuo pagrįstai nustatomos grėsmės 
ir pažeidžiamumo turėtų būti užtikrinama 
pagrįsto lygio apsauga. Tokia apsauga 
turėtų būti proporcinga žalai, kuri galėtų 
būti padaryta atitinkamoms šalims.

Or. en

Pagrindimas

Priemones didesniam saugumui skatinti pranešėja jau pateikė 3 ir 4 pakeitimuose 
(konstatuojamosiose dalyse). Tai reikia įtraukti ir į straipsnį.
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Pakeitimas 116
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3d. Jei manoma, kad juridiniai asmenys 
nesuteikė pagrįsto lygio apsaugos, kaip 
nurodyta 3b ir 3c dalyse, nuo 
nusikalstamų veikų, nurodytų 3–
7 straipsniuose, ir jei manoma, kad ši 
nusikalstama veika buvo padaryta 
akivaizdžiai tyčia, nustatant 
baudžiamąsias sankcijas laikoma, kad 
tokia nusikalstama veika padaryta 
sunkinančiomis aplinkybėmis.

Or. en

Pagrindimas

Priemones didesniam saugumui skatinti pranešėja jau pateikė 3 ir 4 pakeitimuose 
(konstatuojamosiose dalyse). Tai reikia įtraukti ir į straipsnį. 3d dalyje įtraukiamos 
sunkinančios aplinkybės nusikaltėliams, kuriems reikėjo įveikti nepagrįstai silpnas saugumo 
priemones.

Pakeitimas 117
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3e. Jei juridinis asmuo akivaizdžiai 
neužtikrino pagrįsto lygio apsaugos ir jei 
dėl to padaryta didelė žala, valstybės narės 
užtikrina galimybę taikyti atgrasančias 
sankcijas arba tokį juridinį asmenį 
patraukti baudžiamojon atsakomybėn dėl 
nerūpestingumo.
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Or. en

Pagrindimas

Priemones didesniam saugumui skatinti pranešėja jau pateikė 3 ir 4 pakeitimuose 
(konstatuojamosiose dalyse). Tai reikia įtraukti ir į straipsnį. 3e dalimi įtraukiama 
baudžiamoji atsakomybė dėl nerūpestingumo, jeigu akivaizdu, kad nebuvo užtikrinta pagrįsto 
lygio apsauga, ir dėl to buvo padaryta didelė žala.

Pakeitimas 118
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a straipsnis
Švelninančios aplinkybės

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
9 straipsnyje minimos sankcijos nebus 
taikomos nusikalstamoms veikoms, 
nurodytoms 3–7 straipsniuose, jeigu 
akivaizdžiai matoma, kad tokia veika buvo 
padaryta netyčia, pvz., siekiant atlikti 
leistiną informacinių sistemų tikrinimą 
arba siekiant jas apsaugoti.
2. Valstybės narės savo informacinių 
sistemų ir susijusių duomenų apsaugą 
laiko atitinkamos savo rūpestingumo 
pareigos dalimi. Nuo pagrįstai nustatomos 
grėsmės ir pažeidžiamumo turėtų būti 
apsisaugoma užtikrinant pagrįsto lygio 
apsaugą.
3. Valstybės narės imasi būtinų veiksmų 
siekdamos įpareigoti duomenų valdytojus 
ir duomenų tvarkytojus saugoti duomenis 
nuo nusikalstamų veikų, nurodytų 3–
6 straipsniuose, ir įgyvendinti tinkamas 
technines bei organizacines priemones, 
reikalingas saugumo lygiui, atitinkančiam 
riziką, kylančią dėl saugomų asmens 
duomenų tvarkymo ir jų prigimties, 
užtikrinti atsižvelgiant į technologijų lygį 
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ir jų įgyvendinimo išlaidas.

4. Jei manoma, kad duomenų valdytojas 
arba duomenų tvarkytojas nesuteikė 
pagrįsto lygio apsaugos nuo nusikalstamų 
veikų, nurodytų 3–7 straipsniuose, 
nustatant baudžiamąsias sankcijas 
laikoma, kad tokia nusikalstama veika 
padaryta sunkinančiomis aplinkybėmis.
5. Jei duomenų valdytojas arba duomenų 
tvarkytojas akivaizdžiai neužtikrino 
pagrįsto lygio apsaugos ir jei dėl to 
padaryta didelė žala, valstybės narės 
užtikrina galimybę tokį duomenų 
valdytoją arba duomenų tvarkytoją 
patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

Or. en

Pakeitimas 119
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad juridiniam asmeniui, 
patrauktam atsakomybėn pagal 11 
straipsnio 1 dalį, būtų taikomos
veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasomosios sankcijos, kurios apima 
bausmes arba ne baudžiamojo pobūdžio 
baudas ir gali apimti kitas sankcijas, 
pavyzdžiui:

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad juridiniam asmeniui, 
patrauktam atsakomybėn pagal 11 
straipsnio 1 dalį, būtų taikomos 
proporcingos sankcijos, kurios apima 
bausmes arba ne baudžiamojo pobūdžio 
baudas ir gali apimti kitas sankcijas, 
pavyzdžiui:

Or. fr

Pagrindimas

Žr. 9 straipsnio pakeitimo pagrindimą.
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Pakeitimas 120
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) teisės į valstybės teikiamas lengvatas 
arba pagalbą atėmimą;

a) laikiną ar nuolatinį teisės į valstybės 
teikiamas lengvatas arba pagalbą atėmimą;

Or. ro

Pakeitimas 121
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad juridiniam asmeniui, 
patrauktam atsakomybėn pagal 11 
straipsnio 2 dalį, būtų taikomos
veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios
sankcijos arba priemonės.

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad juridiniam asmeniui, 
patrauktam atsakomybėn pagal 11 
straipsnio 2 dalį, būtų taikomos 
proporcingos sankcijos arba priemonės.

Or. fr

Pagrindimas

Žr. 9 straipsnio pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 122
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nusikalstamą veiką padarė vienas iš jų 
piliečių arba asmenų, kurio įprastinė 

b) nusikalstamą veiką padarė vienas iš jų 
piliečių arba
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gyvenamoji vieta yra atitinkamos 
valstybės narės teritorijoje; ou

Or. de

Pagrindimas

Teismo jurisdikciją taikyti ir užsienio valstybių piliečiams, kurie paprasčiausiai turi įprastą 
gyvenamąją vietą kitoje valstybėje narėje, – perteklinis reikalavimas, kurį reikėtų išbraukti.

Pakeitimas 123
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos keistis informacija apie 3–
8 straipsniuose nurodytas nusikalstamas 
veikas ir laikydamosi duomenų apsaugos 
taisyklių valstybės narės naudojasi esamu
informacinių punktų, veikiančių ištisą parą 
be poilsio dienų, tinklu. Valstybės narės 
taip pat užtikrina, kad būtų įtvirtintos 
procedūros, kad į skubius prašymus būtų 
reaguojama ne ilgiau kaip per aštuonias 
valandas. Reaguojant į prašymus 
nurodoma, ar prašymas bus patenkintas,
kokia forma ir kada bus pateiktas 
atsakymas į prašymą.

1. Siekdamos keistis informacija apie 3–
8 straipsniuose nurodytas nusikalstamas 
veikas ir laikydamosi duomenų apsaugos 
taisyklių valstybės narės įsitikina, ar turi 
veikiantį nacionalinį informacinį punktą, 
ir naudojasi informacinių punktų, 
veikiančių ištisą parą be poilsio dienų, 
tinklu. Valstybės narės taip pat užtikrina, 
kad būtų įtvirtintos procedūros, kad į 
skubius prašymus būtų reaguojama ne 
ilgiau kaip per aštuonias valandas.
Reaguoti į prašymus reikėtų veiksmingai 
ir, atsižvelgiant į kiekvieną atvejį, sudaryti 
geresnes sąlygas taikyti tokias priemones 
arba tiesiogiai jų imtis: informacinių 
sistemų funkcijų atkūrimas, duomenų 
išsaugojimas vadovaujantis asmens 
duomenų apsaugos principais, įrodymų 
rinkimas, teisinės informacijos teikimas ir 
įtariamųjų buvimo vietos bei jų tapatybės 
nustatymas. Informaciniai punktai 
nurodo, kokia forma ir kada bus
patenkintas prašymas suteikti pagalbą.

Or. ro
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Pakeitimas 124
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos keistis informacija apie 3–
8 straipsniuose nurodytas nusikalstamas 
veikas ir laikydamosi duomenų apsaugos 
taisyklių valstybės narės naudojasi esamu 
informacinių punktų, veikiančių ištisą parą 
be poilsio dienų, tinklu. Valstybės narės 
taip pat užtikrina, kad būtų įtvirtintos 
procedūros, kad į skubius prašymus būtų 
reaguojama ne ilgiau kaip per aštuonias 
valandas. Reaguojant į prašymus 
nurodoma, ar prašymas bus patenkintas, 
kokia forma ir kada bus pateiktas 
atsakymas į prašymą.

1. Siekdamos keistis informacija apie 3–
8 straipsniuose nurodytas nusikalstamas 
veikas ir laikydamosi duomenų apsaugos 
taisyklių valstybės narės naudojasi 
veikiančiais nacionaliniais informaciniais 
punktais ir esamu informacinių punktų, 
veikiančių ištisą parą be poilsio dienų, 
tinklu. Valstybės narės taip pat užtikrina, 
kad būtų įtvirtintos procedūros, kad į 
skubius prašymus būtų reaguojama ne 
ilgiau kaip per aštuonias valandas. 
Reaguojant į prašymus nurodoma, ar 
prašymas bus patenkintas, kokia forma ir 
kada bus pateiktas atsakymas į prašymą.

Or. en

Pakeitimas 125
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės informuoja Komisiją 
apie paskirtus informacinius punktus, per 
kuriuos keičiamasi informacija apie 3–
8 straipsniuose nurodytas nusikalstamas 
veikas. Komisija šią informaciją perduoda 
kitoms valstybėms narėms.

2. Valstybės narės informuoja Komisiją, 
Europolą, Eurojustą ir Europos tinklų ir 
informacijos apsaugos agentūrą (ENISA)
apie paskirtus informacinius punktus, per 
kuriuos keičiamasi informacija apie 3–
8 straipsniuose nurodytas nusikalstamas 
veikas. Komisija šią informaciją perduoda 
kitoms valstybėms narėms.

Or. ro
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Pakeitimas 126
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
parengta sistema statistiniams duomenims 
apie 3–8 straipsniuose nurodytas 
nusikalstamas veikas registruoti, rengti ir 
teikti.

1. Valstybės narės užtikrina, kad veiktų
nacionaliniai informaciniai punktai, ir
parengia sistemą statistiniams duomenims 
apie 3–8 straipsniuose nurodytas 
nusikalstamas veikas registruoti, rengti ir 
teikti; nacionaliniai informaciniai punktai 
nagrinėja pagalbos prašymus ir sudaro 
sąlygas taikyti tokias priemones: teikti 
technines konsultacijas ir teisinę 
informaciją, taip pat kurti programas, 
skirtas prevencijai ir kovai su 
elektroniniais nusikaltimais.

Or. en

Pakeitimas 127
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a straipsnis
Mokymas

1. Valstybės narės sudaro palankias 
sąlygas surengti mokymus piliečiams ir 
prisideda prie jų finansavimo, kad būtų 
gerinamas piliečių supratimas apie 
atakas, griaunančias laisvą ir saugią 
elektroninę erdvę, ir kad jie galėtų nuo jų 
apsisaugoti.
2. Valstybės narės į mokyklines 
programas įtraukia mokymą apie IT 
priemones, jų pavojus ir būdus, kaip nuo 
jų apsisaugoti.
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Or. fr

Pakeitimas 128
Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15b straipsnis
Atitiktis saugumo lygiams

1. Valstybės narės savo teisės aktuose 
nustato, kokius būtiniausius saugumo 
lygių kriterijus turi atitikti visos IT 
priemonės.
2. Komisija ne vėliau kaip po dvejų metų 
nuo balsavimo dėl šios direktyvos dienos 
pateikia pasiūlymą dėl direktyvos, kurioje 
nustatomi būtiniausi visų IT priemonių, 
pateiktų vidaus rinkai, saugumo kriterijai.

Or. fr


