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Grozījums Nr. 34
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums
2. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

tā 83. panta 1. punktu, tā 16. pantu un 83. panta 1. punktu,

Or. en

Grozījums Nr. 35
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Šīs direktīvas uzdevums ir tuvināt 
dalībvalstu krimināltiesību noteikumus par 
uzbrukumiem informācijas sistēmām un 
uzlabot tiesu un citu kompetento iestāžu, 
tostarp policijas un citu specializētu 
tiesībaizsardzības dienestu sadarbību.

(1) Šīs direktīvas uzdevums ir tuvināt 
dalībvalstu krimināltiesību noteikumus par 
uzbrukumiem informācijas sistēmām un 
uzlabot tiesu un citu kompetento iestāžu, 
tostarp policijas un citu specializētu 
tiesībaizsardzības dienestu, Komisijas, 
Eirojusta, Eiropola un Eiropas Tīklu un 
informācijas drošības aģentūras (ENISA)
sadarbību, lai nodrošinātu kopēju un 
vispusīgu Savienības pieeju.

Or. ro

Grozījums Nr. 36
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Uzbrukumi informācijas sistēmām, jo (2) Uzbrukumi informācijas sistēmām, jo 
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īpaši organizētas noziedzības aktivitāšu 
rezultātā, kļūst arvien draudīgāki, un 
pieaug bažas par iespējamiem 
teroristiskiem vai politiski motivētiem 
uzbrukumiem informācijas sistēmām, kas 
ir dalībvalstu un Savienības īpaši svarīgās 
infrastruktūras sastāvdaļa. Tas apdraud 
drošākas informācijas sabiedrības un 
brīvības, drošības un tiesiskuma telpas 
izveidi, un tādējādi ir nepieciešama rīcība 
Eiropas Savienības līmenī.

īpaši organizētas noziedzības aktivitāšu 
rezultātā, kļūst arvien draudīgāki gan 
Savienībā, gan pasaulē, un pieaug bažas 
par iespējamiem teroristiskiem vai politiski 
motivētiem uzbrukumiem informācijas 
sistēmām, kas ir dalībvalstu un Savienības 
īpaši svarīgās infrastruktūras sastāvdaļa. 
Tas apdraud drošākas informācijas 
sabiedrības un brīvības, drošības un 
tiesiskuma telpas izveidi, un tādējādi ir 
nepieciešama rīcība Eiropas Savienības 
līmenī un labāka koordinācija un 
sadarbība starptautiskā līmenī.

Or. ro

Grozījums Nr. 37
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Uzbrukumi informācijas sistēmām, jo 
īpaši organizētas noziedzības aktivitāšu 
rezultātā, kļūst arvien draudīgāki, un 
pieaug bažas par iespējamiem 
teroristiskiem vai politiski motivētiem
uzbrukumiem informācijas sistēmām, kas 
ir dalībvalstu un Savienības īpaši svarīgās 
infrastruktūras sastāvdaļa. Tas apdraud 
drošākas informācijas sabiedrības un 
brīvības, drošības un tiesiskuma telpas 
izveidi, un tādējādi ir nepieciešama rīcība 
Eiropas Savienības līmenī.

(2) Uzbrukumi informācijas sistēmām, 
vismaz tie, kas notiek organizētas 
noziedzības aktivitāšu rezultātā, kļūst 
arvien draudīgāki, un pieaug bažas par 
iespējamiem teroristiskiem uzbrukumiem 
informācijas sistēmām, kas ir dalībvalstu 
un Savienības īpaši svarīgās infrastruktūras 
sastāvdaļa. Tas apdraud drošākas 
informācijas sabiedrības un brīvības, 
drošības un tiesiskuma telpas izveidi, un 
tādējādi ir nepieciešama rīcība Eiropas 
Savienības līmenī.

Or. fr

Grozījums Nr. 38
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums



AM\890251LV.doc 5/57 PE480.665v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Ir vērojama tendence, ka plaša mēroga 
uzbrukumi informācijas sistēmām, kas ir 
īpaši svarīgas valstīm vai īpašām publiskā 
vai privātā sektora funkcijām, kļūst aizvien 
bīstamāki un atkārtojas aizvien biežāk. Šī
tendenci pavada aizvien modernāku rīku 
attīstība, ko noziedznieki var izmantot 
dažādu kiberuzbrukumu izdarīšanai.

(3) Ir vērojama tendence, ka plaša mēroga 
uzbrukumi informācijas sistēmām, kas ir 
īpaši svarīgas valstīm vai īpašām publiskā 
vai privātā sektora funkcijām, kļūst aizvien 
bīstamāki un atkārtojas aizvien biežāk. Šo
tendenci pavada aizvien modernāku rīku 
attīstība, ko noziedznieki var izmantot 
dažādu kiberuzbrukumu izdarīšanai, 
piemēram, veidojot robottīklus, kas dod 
iespēju, izmantojot īpašu 
datorprogrammu, inficēt daudzas 
informācijas sistēmas ar mērķi tās 
kontrolēt un izmantot lielu 
kiberuzbrukumu veikšanai.

Or. ro

Grozījums Nr. 39
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Dalībvalstīm jāparedz sodi par 
uzbrukumiem informācijas sistēmām. Šiem
sodiem jābūt iedarbīgiem, samērīgiem un 
tādiem, kas attur no nodarījuma 
izdarīšanas.

(6) Dalībvalstīm būtu jāparedz mehānismi, 
kas ļautu apkarot un novērst uzbrukumus
informācijas sistēmām, kā arī sodīt par 
tiem. Sodiem vajadzētu būt iedarbīgiem, 
samērīgiem un tādiem, kas attur no 
nodarījuma izdarīšanas.

Or. ro

Grozījums Nr. 40
Jan Mulder

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Dalībvalstīm jāparedz sodi par 
uzbrukumiem informācijas sistēmām. Šiem
sodiem jābūt iedarbīgiem, samērīgiem un 
tādiem, kas attur no nodarījuma 
izdarīšanas.

(6) Dalībvalstīm būtu jāparedz sodi par 
uzbrukumiem informācijas sistēmām.
Sodiem vajadzētu būt iedarbīgiem, 
samērīgiem un tādiem, kas attur no 
nodarījuma izdarīšanas, un tajos varētu 
iekļaut cietumsodu un/vai finansiālu 
sodu.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Dalībvalstīm jāparedz sodi par 
uzbrukumiem informācijas sistēmām. Šiem
sodiem jābūt iedarbīgiem, samērīgiem un 
tādiem, kas attur no nodarījuma 
izdarīšanas.

(6) Dalībvalstīm būtu jāparedz sodi par 
uzbrukumiem informācijas sistēmām. 
Sodiem vajadzētu būt samērīgiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 42
Marian-Jean Marinescu

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Dalībvalstīm jāparedz sodi par 
uzbrukumiem informācijas sistēmām. Šiem
sodiem jābūt iedarbīgiem, samērīgiem un 
tādiem, kas attur no nodarījuma 
izdarīšanas.

(6) Dalībvalstīm būtu jāparedz efektīvi 
pasākumi, lai novērstu uzbrukumus
informācijas sistēmām, un sodi par 
uzbrukumiem informācijas sistēmām.
Dalībvalstīm un Savienībai būtu 
jānodrošina visaptveroša novēršana 
sistēma, kas paredzētu jebkādos 
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datorzināšanu kursos iekļaut apmācību 
par personīgo kiberdrošību. Sodiem 
vajadzētu būt iedarbīgiem, samērīgiem un 
tādiem, kas attur no nodarījuma 
izdarīšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) „Mazsvarīga nodarījuma” gadījumā 
vajadzētu būt iespējai sodu nepiemērot. 
Nodarījumu varētu uzskatīt par 
„mazsvarīgu nodarījumu”, piemēram, ja 
kaitējums un/vai risks, ko tas izraisa 
publiskām vai privātām interesēm, tādām 
kā informācijas sistēmu vai datorizētu 
datu integritātei vai personas 
neaizskaramībai, tiesībām vai citām 
interesēm, ir nenozīmīgs vai tāds, ka 
kriminālsoda piemērošana tiesību aktos 
paredzētajās robežās vai 
kriminālatbildības piemērošana nav 
nepieciešama.

Or. de

Pamatojums

„Mazsvarīga nodarījuma” definīcija pirmām kārtām būtu jāiekļauj 2. pantā. Tomēr šis 
jēdziens juridiski ir tik neskaidrs, ka vispirms tas ir jāprecizē apsvērumos tā, lai tiesām būtu 
atskaites punkti attiecībā uz tā piemērošanas jomu.

Grozījums Nr. 44
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Ir atbilstīgi noteikt bargākas sankcijas, 
ja uzbrukumu informācijas sistēmai ir 
veikusi noziedzīga organizācija 2008. gada 
24. oktobra Padomes Pamatlēmumā 
2008/841/TI par cīņu pret organizēto 
noziedzību sniegtās definīcijas nozīmē, kā 
arī ja tas ir plaša mēroga uzbrukums vai 
nodarījums ir veikts, slēpjot izdarītāju 
patieso identitāti un kaitējot identitātes 
likumīgajam īpašniekam. Tāpat ir lietderīgi 
nodrošināt iespēju piemērot bargākus 
sodus, ja šāds uzbrukums ir radījis 
nopietnus zaudējumus vai skāris būtiskas 
intereses.

(7) Ir atbilstīgi noteikt bargākas sankcijas, 
ja uzbrukumu informācijas sistēmai ir 
veikusi noziedzīga organizācija 2008. gada 
24. oktobra Padomes Pamatlēmumā 
2008/841/TI par cīņu pret organizēto 
noziedzību sniegtās definīcijas nozīmē, kā 
arī ja tas ir plaša mēroga uzbrukums, 
piemēram, izmantojot robottīklus, vai 
nodarījums ir veikts, slēpjot izdarītāju 
patieso identitāti un kaitējot identitātes 
likumīgajam īpašniekam. Tāpat ir lietderīgi 
nodrošināt iespēju piemērot bargākus 
sodus, ja šāds uzbrukums ir radījis 
nopietnus zaudējumus, skāris īpaši svarīgu 
infrastruktūru vai būtiskas intereses.

Or. ro

Grozījums Nr. 45
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Direktīva nav domāta, lai paredzētu 
kriminālatbildību gadījumos, kad 
nodarījumi ir izdarīti bez krimināla nolūka, 
piemēram, atļauta testēšana vai 
informācijas sistēmas aizsardzība.

(10) Direktīva nav domāta, lai paredzētu 
kriminālatbildību gadījumos, kad 
nodarījumi ir izdarīti bez noziedzīga 
nodoma, piemēram, testēšanas vai 
informācijas sistēmas aizsardzības 
gadījumā, izņemot gadījumu, kad 
operators vai sistēmas pārdevējs ir pilnībā 
un laicīgi informēts par neaizsargātību 
vai sistēmas piekļuves atļaujas 
nesniegšana pati par sevi ir tiesību 
pārkāpums.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu nodrošina ziņotāju aizsardzību, kas saskaņā ar IT drošības ekspertu viedokli 
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ir būtiska funkcija, lai nodrošinātu globālās IT imūnsistēmas darbību. Referente ierosina 
nepiemērot kriminālsodu nevis „atļautai” piekļuvei, bet „likumīgai”, lai gan pirmais variants 
arī ir domāts pareizi, bet šī direktīva ir tiesību akts, kurā ir skaidri jāpasaka, kas ir atļauts un 
kas nē. Pēdējā teikuma daļa ir paņemta no referentes 7. grozījuma.

Grozījums Nr. 46
Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Direktīva nav domāta, lai paredzētu 
kriminālatbildību gadījumos, kad 
nodarījumi ir izdarīti bez krimināla 
nolūka, piemēram, atļauta testēšana vai 
informācijas sistēmas aizsardzība.

(10) Direktīva neattiecas uz pasākumiem, 
ko veic, lai nodrošinātu informācijas 
sistēmu drošību, piemēram, informācijas 
sistēmas noturību pret šajā direktīvā 
definētajām noziedzīgajām darbībām, vai 
lai sistēmas atbrīvotu no rīkiem, kas 
izmantoti vai paredzēti noturības 
stiprināšanai. Direktīva nav arī domāta, 
lai paredzētu kriminālatbildību gadījumos, 
kad šajā direktīvā uzskaitīto nodarījumu 
objektīvie kritēriji ir izpildīti, tomēr 
darbība ir izdarīta bez noziedzīga nodoma.

Or. fr

Grozījums Nr. 47
Monika Hohlmeier

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Direktīva nav domāta, lai paredzētu 
kriminālatbildību gadījumos, kad 
nodarījumi ir izdarīti bez krimināla 
nolūka, piemēram, atļauta testēšana vai 
informācijas sistēmas aizsardzība.

(10) Direktīva nav domāta, lai paredzētu 
kriminālatbildību gadījumos, kad šajā 
direktīvā uzskaitīto nodarījumu objektīvie 
kritēriji ir izpildīti, tomēr bez noziedzīga 
nodoma, piemēram, likumīgas testēšanas
vai informācijas sistēmas aizsardzības 
gadījumā vai gadījumā, kad sistēmas 
piekļuves atļaujas nesniegšana pati par 
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sevi ir tiesību pārkāpums.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Direktīvā uzsvērta tādu informācijas 
apmaiņas tīklu nozīme kā G8 vai Eiropas 
Padomes kontaktpunktu tīkls, kas ir 
pieejami divdesmit četras stundas diennaktī 
un septiņas dienas nedēļā, lai nodrošinātu 
tūlītēju palīdzību ar informācijas sistēmām 
saistītu noziedzīgu nodarījumu 
izmeklēšanai vai tiesvedībai, vai 
noziedzīga nodarījuma pierādījumu 
vākšanai elektroniska formā. Ņemot vērā, 
cik ātri iespējams veikt plaša mēroga 
uzbrukumus, dalībvalstīm būtu jāspēj 
nekavējoties sniegt atbildi uz šī 
kontaktpunktu tīkla steidzamiem 
lūgumiem. Šādam atbalstam būtu jāietver 
šādu pasākumu atvieglošanu vai tiešu
veikšanu: tehnisku konsultāciju sniegšana, 
datu saglabāšana, pierādījumu vākšana, 
juridiskas informācijas sniegšana un 
aizdomās turēto atrašanās vietas 
noteikšana.

(11) Direktīvā uzsvērta tādu informācijas 
apmaiņas tīklu nozīme kā G8 vai Eiropas 
Padomes kontaktpunktu tīkls, kas ir 
pieejami divdesmit četras stundas diennaktī 
un septiņas dienas nedēļā, lai nodrošinātu 
tūlītēju palīdzību ar informācijas sistēmām 
saistītu noziedzīgu nodarījumu 
izmeklēšanai vai tiesvedībai, vai 
noziedzīga nodarījuma pierādījumu 
vākšanai elektroniska formā. Ņemot vērā, 
cik ātri iespējams veikt plaša mēroga 
uzbrukumus, dalībvalstīm būtu jāspēj 
nekavējoties sniegt atbildi uz šī 
kontaktpunktu tīkla steidzamiem 
lūgumiem. Atbildot uz lūgumiem, būtu 
jāietver šādu pasākumu atvieglošana vai 
tieša veikšana: tehnisku konsultāciju 
sniegšana, tostarp par informācijas 
sistēmas funkcionalitātes atjaunošanu,
datu saglabāšana saskaņā ar personas datu 
aizsardzības principiem, pierādījumu 
vākšana, juridiskas informācijas sniegšana 
un aizdomās turēto identificēšana un 
atrašanās vietas noteikšana.

Or. ro

Grozījums Nr. 49
Rolandas Paksas

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Ir nepieciešams vākt datus par 
nodarījumiem, kas minēti šajā direktīvā, lai 
iegūtu pilnīgāku pārskatu par šo problēmu 
Savienības līmenī, un tādējādi veicinātu 
efektīvāku atbildes mehānismu izstrādi. Šie 
dati turklāt palīdzēs īpašajām aģentūrām, 
kā Eiropols un Eiropas Tīklu un 
informācijas drošības aģentūra, labāk 
novērtēt kibernoziedzības izplatības 
apjomu un stāvokli tīklu un informācijas 
drošības jomā Eiropā.

(12) Ir nepieciešams vākt datus par 
nodarījumiem, kas minēti šajā direktīvā, lai 
iegūtu pilnīgāku pārskatu par šo problēmu 
Savienības līmenī, un tādējādi veicinātu 
efektīvāku atbildes mehānismu izstrādi.
Nav daudz informācijas par uzbrukumiem 
informācijas sistēmām, ņemot vērā to, ka 
ne visas dalībvalstis šādus datus apkopo. 
Tā kā statistikas datu vākšanas metodes 
atšķiras, dalībvalstis, kuras to dara, nevar 
savus datus salīdzināt ar citu dalībvalstu 
datiem. Šie dati turklāt palīdzēs īpašajām 
aģentūrām, kā Eiropols un Eiropas Tīklu 
un informācijas drošības aģentūra, labāk 
novērtēt kibernoziedzības izplatības 
apjomu un stāvokli tīklu un informācijas 
drošības jomā Eiropā.

Or. lt

Grozījums Nr. 50
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Ir nepieciešams arī stiprināt un 
uzlabot sadarbību starp pakalpojumu 
sniedzējiem, ražotājiem, tiesībaizsardzības 
struktūrām un tiesu iestādēm, it īpaši 
attiecībā uz juridisko noteiktību un 
paredzamību, kā arī aizdomās turēto un 
apsūdzēto personu tiesībām, piemēram, 
nevainīguma prezumpciju un tiesībām 
prasīt atlīdzinājumu tiesā. Sadarbībā, 
piemēram, būtu jāiekļauj atbalsts 
pakalpojumu sniedzējiem, lai saskaņā ar 
spēkā esošajiem tiesību aktiem pilnībā vai 
daļēji apturētu nelikumīgu darbību vai 
sistēmas.
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Or. ro

Grozījums Nr. 51
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Lai efektīvi apkarotu 
kibernoziedzību, ir nepieciešams arī 
pastiprināt informācijas sistēmu noturību, 
tās efektīvāk aizsargājot pret 
uzbrukumiem un radot pareizus stimulus 
šādai aizsardzībai. Šajā ziņā liela 
uzmanība būtu jāpievērš minimālo 
standartu un pārdevēju un operatoru 
atbildības noteikšanai attiecībā uz 
informācijas sistēmu pienācīgu 
aizsardzību. Tāpēc Savienības un 
dalībvalstu cīņa pret kibernoziegumiem 
būs sekmīga tikai tad, ja kopā ar šo 
direktīvu tiks paredzēti saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
67. panta 3. punktu un 84. pantu pieņemti 
preventīvi pasākumi šādu nodarījumu 
apkarošanai.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums atbilst referentes 9. grozījumam, kura teksts ir papildināts, pieminot 
stimulējošus pasākumus un atbildību. Ja tiek strādāts tikai pie normām un standartiem, 
nedomājot par izpildes nodrošināšanu un stimuliem, situācija nemainīsies. IT sistēmu 
pārdevēji un operatori, kas apzināti nepiemēro modernās drošības metodes vai atsakās 
novērst zināmās neaizsargātās vietas, par to ir jāsauc pie atbildības, tostarp smagākajos 
gadījumos paredzot kriminālatbildību.

Grozījums Nr. 52
Marie-Christine Vergiat
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Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Dalībvalstīm savu informācijas 
sistēmu un tajos iekļauto datu aizsardzība 
būtu jāuzskata par atbilstīgu viņu rūpības 
pienākumam. Būtu jānodrošina pienācīga 
līmeņa aizsardzība pret draudiem un 
neaizsargātību, kas pamatoti uzskatāma 
par identificējamu. Šādas aizsardzības 
izmaksām un maksājumiem vajadzētu būt 
samērīgam ar kiberuzbrukuma iespējamo 
kaitējumu personām, kuras tas skar.

Or. fr

Pamatojums

Šī grozījuma formulējumu ir ietekmējis M. Hohlmeier 10. grozījums, bet dažos punktos tas 
nedaudz atšķiras.

Grozījums Nr. 53
Monika Hohlmeier

Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Dalībvalstīm savu informācijas 
sistēmu un ar tām saistīto datu 
aizsardzība būtu jāuzskata par daļu no 
viņu rūpības pienākuma. Būtu 
jānodrošina pienācīga līmeņa aizsardzība 
pret pamatoti identificējamiem draudiem. 
Šādas aizsardzības izmaksām un 
apgrūtinājumam vajadzētu būt 
samērīgam ar iespējamo kaitējumu tiem, 
kurus tas skar.

Or. en
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Grozījums Nr. 54
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
12.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12b) Eiropas Savienībai un dalībvalstīm 
būtu jāņem vērā nepieciešamība aizsargāt 
savas informācijas sistēmas un ar tām 
saistītos datus un piedāvāt augsta līmeņa 
aizsardzību pret identificējamiem 
apdraudējumiem vai neaizsargātību. Ar 
šādu aizsardzību saistītajām izmaksām un 
apgrūtinājumam vajadzētu būt samērīgam 
ar iespējamo kaitējumu tiem, kurus skar 
uzbrukumi informācijas sistēmām.

Or. ro

Grozījums Nr. 55
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
12.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12b) Dalībvalstīm būtu jāpievēršas savu 
informācijas sistēmu un tajās esošo datu 
aizsardzībai. Būtu jānodrošina pienācīga 
līmeņa aizsardzība pret draudiem un 
neaizsargātību, kas pamatoti uzskatāma 
par identificējamu. Šādas aizsardzības 
izmaksām un apgrūtinājumam vajadzētu 
būt samērīgam ar iespējamo kaitējumu 
tiem, kurus tas skar.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir līdzīgs referentes 10. grozījumam, neiekļaujot „rūpības pienākumu” un 
pievienojot „neaizsargātību”. Apdraudējumu ir ļoti grūti konstatēt, un tas var nākt no 
jebkurienes, tādēļ aizsardzības pasākumos jākoncentrējas uz neaizsargātajām vietām.
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Grozījums Nr. 56
Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
12.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12b) Dalībvalstīm būtu arī jāveic attiecīgi 
pasākumi, lai savā jurisdikcijā uzliktu 
pienākumu juridiskām personām, kas 
izmanto vai piegādā informācijas 
sistēmas, aizsargāt to rīcībā esošos datus 
pret šajā direktīvā minētajiem 
nodarījumiem. Juridiskām personām būtu 
jānodrošina atbilstīga līmeņa aizsardzība 
pret pamatoti identificējamiem draudiem 
un vājajām vietām. Ja juridiska persona 
nav skaidri nodrošinājusi pienācīga 
līmeņa aizsardzību un ja rezultātā ir 
radies ievērojams kaitējums, dalībvalstīm 
būtu jānodrošina iespēja šādu juridisku
personu sodīt bargāk un pret to uzsākt 
kriminālvajāšanu par nolaidību.

Or. fr

Pamatojums

Šī grozījuma formulējumu ir ietekmējis M. Hohlmeier 10. grozījums, bet dažos punktos tas 
nedaudz atšķiras.

Grozījums Nr. 57
Monika Hohlmeier

Direktīvas priekšlikums
12.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12b) Dalībvalstīm būtu arī jāveic attiecīgi 
pasākumi, lai savā jurisdikcijā uzliktu 
pienākumu juridiskām personām 
aizsargāt to rīcībā esošos personas datus 
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pret šajā direktīvā minētajiem 
nodarījumiem, kā jau ir noteikts 
Savienības tiesību aktos telekomunikāciju 
un datu aizsardzības jomā. Juridiskām 
personām būtu jāsniedz pienācīgs 
aizsardzības līmenis pret pamatoti 
identificējamiem draudiem atbilstoši 
augstākajam iespējamajam līmenim 
attiecīgajā nozarē un specifiskām datu 
apstrādes situācijām. Šādas aizsardzības 
izmaksām un apgrūtinājumam vajadzētu 
būt samērīgam ar iespējamo kaitējumu 
tiem, kurus tas skar. Ja ir skaidrs, ka 
juridiska persona nav nodrošinājusi 
pienācīga līmeņa aizsardzību un tā 
rezultātā ir radies ievērojams kaitējums, 
dalībvalstīm būtu jānodrošina tas, ka pret 
šādu juridisku personu sāk 
kriminālvajāšanu.

Or. en

Pamatojums

Rīkojoties ar personas datiem, juridiskas personas ir atbildīgas par šo datu aizsardzību 
pienācīgā līmenī, ņemot vērā pamatoti identificējamus draudus. Tas jau ir noteikts Direktīvā 
2002/58/EK par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju, Direktīvā 95/46/EK par datu 
aizsardzību un priekšlikumā vispārīgai regulai par datu aizsardzību COM(2012)0011, galīgā 
redakcija (īpaši tā 22. un 30. pants). Ja juridiskajām personām neizdodas nodrošināt šādu 
aizsardzības līmeni, dalībvalstīm jāraugās, lai pret šādām personām varētu sākt 
kriminālvajāšanu.

Grozījums Nr. 58
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
12.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12c) Eiropas Tīklu un informācijas 
drošības aģentūrai (ENISA) atbilstoši tās 
pilnvarām vajadzētu būt galvenajai 
struktūrai gadījumos, kad dalībvalstīm un 
Eiropas Savienības iestādēm un 
struktūrām ir vajadzīgas tehniskas 
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zināšanas par to, kā novērst uzbrukumus 
informācijas sistēmām un kā pret tiem 
cīnīties. Tai arī būtu jāsniedz 
konsultācijas dalībvalstīm par to, kā 
izveidot valstu kontaktpunktus un 
datorapdraudējumu reaģēšanas vienības 
(CERT) un kā tām jādarbojas. ENISA 
būtu no dalībvalstīm arī jāsaņem 
statistikas dati par nodarījumiem, kas 
minēti šajā direktīvā un, pamatojoties uz 
šiem datiem un citu atbilstošo 
informāciju, tai būtu jāsagatavo ziņojumi 
un ieteikumi par situāciju informātikas 
sistēmu un datorizētu datu drošības jomā.

Or. ro

Grozījums Nr. 59
Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
12.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12c) Ir nepieciešams arī stiprināt un 
uzlabot sadarbību starp pakalpojumu 
sniedzējiem, ražotājiem, tiesībaizsardzības 
struktūrām, vienlaikus pilnībā ievērojot 
tiesiskumu, it īpaši attiecībā uz juridisko 
noteiktību, kā arī aizdomās turēto un 
apsūdzēto personu tiesības, jo īpaši 
nevainīguma prezumpciju un tiesības 
prasīt atlīdzinājumu tiesā. Turklāt ir 
nepieciešams, lai tiesiskā valstī personas, 
kas ir atbildīgas par tiesību aktu 
piemērošanu, ievērotu tiesiskumu.

Or. fr

Pamatojums

Šī grozījuma formulējumu ir ietekmējis M. Hohlmeier 12. grozījums, taču atšķiras tā beigas. 
Tajā tiek piesaukti arī daži principi.
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Grozījums Nr. 60
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
12.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12c) Dalībvalstīm būtu arī jāveic attiecīgi 
pasākumi, lai savā jurisdikcijā uzliktu 
pienākumu juridiskām personām, kas 
izmanto vai piegādā informācijas 
sistēmas, nepieļaut šajā direktīvā minētos 
nodarījumus. Juridiskām personām būtu 
jānodrošina pienācīga līmeņa aizsardzība 
pret pamatoti identificējamiem draudiem 
un neaizsargātību. Šādai aizsardzībai 
vajadzētu būt samērīgai ar iespējamo 
kaitējumu attiecīgajām personām. Ja ir 
skaidrs, ka juridiska persona nav 
nodrošinājusi pienācīga līmeņa 
aizsardzību un tā rezultātā ir radies 
ievērojams kaitējums, dalībvalstīm būtu 
jānodrošina, lai šādai juridiskai personai 
varētu uzlikt atturošu sodu un sākt pret to 
kriminālvajāšanu par nolaidību.

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā ir pievienots vārds „neaizsargātība” un frāze „dati, kas tiem tiek uzticēti”, 
kura attiektos vienīgi uz operatoriem, ir aizstāta ar „kas izmanto vai piegādā informācijas 
sistēmas”, lai iekļautu arī pārdevējus. Ir svītrots jēdziens „personas dati”, jo šajā direktīvā 
runa ir ne tikai par personas datu aizsardzību, bet par visu datu aizsardzību, un tiek 
pievienoti jēdzieni „nolaidība” un „atturošs sods” attiecībā uz tiem gadījumiem, kad 
pienācīgas aizsardzības nesniegšana ir radījusi ievērojamu kaitējumu. Tādējādi varētu 
pārvarēt pašreizējo atrunu „tāda, kā ir” programmatūru licencēs, kas pilnībā atbrīvo 
pārdevēju no jebkādas atbildības.

Grozījums Nr. 61
Monika Hohlmeier

Direktīvas priekšlikums
12.c apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12c) Ir arī nepieciešams stiprināt un 
uzlabot sadarbību starp pakalpojumu 
sniedzējiem, ražotājiem, tiesībaizsardzības 
struktūrām un tiesu iestādēm, vienlaikus 
pilnībā ievērojot tiesiskumu, it īpaši 
attiecībā uz juridisko noteiktību un 
paredzamību, kā arī aizdomās turēto un 
apsūdzēto personu tiesībām, piemēram, 
nevainīguma prezumpciju un tiesībām 
prasīt atlīdzinājumu tiesā. Tajā vajadzētu 
iekļaut, piemēram, atbalstu, ko sniedz 
pakalpojuma piedāvātāji, palīdzot 
saglabāt iespējamos pierādījumus, 
sniedzot elementus, kuri palīdz identificēt 
noziegumu izdarītājus un, kā galējo 
līdzekli, atslēdzot nelikumīgās sistēmas vai 
funkcijas.

Or. en

Pamatojums

Privātā un publiskā sektora sadarbība ir būtiska, lai efektīvi cīnītos pret kiberuzbrukumiem.

Grozījums Nr. 62
Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
12.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12d) Neatkarīgi no brīvprātīgas 
sadarbības starp juridiskām personām, 
piemēram, pakalpojumu sniedzējiem un 
ražotājiem, no vienas puses, un 
tiesībaizsardzības struktūrām un tiesu 
iestādēm, no otras puses, dalībvalstīm 
būtu jādefinē gadījumi, kad bezdarbība ir 
uzskatāma par noziedzīgu nodomu.

Or. fr
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Pamatojums

Šī grozījuma formulējumu ir ietekmējis M. Hohlmeier 13. grozījums, taču ir izmainītas tā 
beigas, lai to padarītu saistošāku.

Grozījums Nr. 63
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
12.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12d) Ir arī nepieciešams stiprināt un 
uzlabot sadarbību starp pakalpojumu 
sniedzējiem, ražotājiem, tiesībaizsardzības 
struktūrām un tiesu iestādēm, vienlaikus 
pilnībā ievērojot tiesiskumu, it īpaši 
attiecībā uz juridisko noteiktību un 
paredzamību, kā arī aizdomās turēto un 
apsūdzēto personu tiesībām, piemēram, 
nevainīguma prezumpciju un tiesībām 
prasīt atlīdzinājumu tiesā.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir tāds pats kā referentes 12. grozījums bez pēdējās frāzes. Aizdomās turētu 
„nelikumīgu sistēmu” atslēgšana ir ļoti riskanta; pašlaik tā tiek bieži veikta bez pienācīgām 
tiesiskām procedūrām, tādējādi „uzurpējot policijas pilnvaras”. Šim aspektam vajadzētu 
pievērsties gaidāmajā Komisijas iniciatīvā par paziņošanu un slēgšanu (kas pasludināta 
Komisijas darba programmā 2012. gadam).

Grozījums Nr. 64
Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
12.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12e) Lai efektīvi apkarotu 
kibernoziegumus, ir nepieciešams arī 
palielināt informācijas sistēmu noturību, 
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lai efektīvāk aizsargātu tās pret 
uzbrukumiem un pieņemtu pareizus 
pasākumus tā paveikšanai. Šajā ziņā liela 
uzmanība būtu jāpievērš minimālo 
standartu un operatoru un piegādātāju 
kriminālatbildības noteikšanai attiecībā 
uz informācijas sistēmu pienācīgu 
aizsardzību. Tāpēc Savienības un 
dalībvalstu cīņa pret kibernoziegumiem 
būs sekmīga tikai tad, ja kopā ar šo 
direktīvu tiks paredzēti saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
67. panta 3. punktu un 84. pantu pieņemti 
preventīvi pasākumi šādu nodarījumu 
apkarošanai.

Or. fr

Grozījums Nr. 65
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Ievērojami trūkumi un atšķirības 
dalībvalstu tiesību aktos uzbrukumu 
informācijas sistēmām jomā var kavēt 
organizētās noziedzības un terorisma 
apkarošanu un sarežģīt efektīvu policijas 
un tiesu iestāžu sadarbību. Modernās 
informācijas sistēmas ir starptautiskas un 
tās nesaista robežas, tas nozīmē, ka 
uzbrukumiem šādām sistēmām ir 
pārrobežu raksturs, kas vēl vairāk izceļ 
steidzamo vajadzību tuvināt 
krimināltiesību aktus šajā jomā. Turklāt, 
pēc Padomes Pamatlēmuma 2009/948/TI 
par jurisdikcijas īstenošanas konfliktu 
novēršanu un atrisināšanu kriminālprocesā 
pieņemšanas, būtu jāuzlabojas 
koordinēšanai, saucot pie atbildības 
saistībā ar uzbrukumiem informācijas 
sistēmām.

(13) Ievērojami trūkumi un atšķirības 
dalībvalstu tiesību aktos uzbrukumu 
informācijas sistēmām jomā var kavēt 
organizētās noziedzības un terorisma 
apkarošanu un sarežģīt efektīvu policijas 
un tiesu iestāžu sadarbību. Modernās 
informācijas sistēmas ir starptautiskas un 
tās nesaista robežas, tas nozīmē, ka 
uzbrukumiem šādām sistēmām ir 
pārrobežu raksturs, kas vēl vairāk izceļ 
steidzamo vajadzību tuvināt 
krimināltiesību aktus šajā jomā. Turklāt, 
pēc Padomes Pamatlēmuma 2009/948/TI 
par jurisdikcijas īstenošanas konfliktu 
novēršanu un atrisināšanu kriminālprocesā 
pieņemšanas, būtu jāuzlabojas 
koordinēšanai, saucot pie atbildības 
saistībā ar uzbrukumiem informācijas 
sistēmām. Turklāt Eiropas Savienībai 
būtu jāturpina starptautiskajā līmenī 
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uzlabot sadarbība tīkla drošības, 
informācijas sistēmu un datorizētu datu 
jomā un raudzīties, lai visos 
starptautiskajos līgumos, kas attiecas uz 
datu apmaiņu, ņemtu vērā datu 
nosūtīšanas un glabāšanas drošības 
aspektu.   

Or. ro

Grozījums Nr. 66
Tiziano Motti

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Ievērojami trūkumi un atšķirības 
dalībvalstu tiesību aktos uzbrukumu 
informācijas sistēmām jomā var kavēt 
organizētās noziedzības un terorisma 
apkarošanu un sarežģīt efektīvu policijas 
un tiesu iestāžu sadarbību. Modernās 
informācijas sistēmas ir starptautiskas un 
tās nesaista robežas, tas nozīmē, ka 
uzbrukumiem šādām sistēmām ir 
pārrobežu raksturs, kas vēl vairāk izceļ 
steidzamo vajadzību tuvināt 
krimināltiesību aktus šajā jomā. Turklāt, 
pēc Padomes Pamatlēmuma 2009/948/TI 
par jurisdikcijas īstenošanas konfliktu 
novēršanu un atrisināšanu kriminālprocesā 
pieņemšanas, būtu jāuzlabojas 
koordinēšanai, saucot pie atbildības 
saistībā ar uzbrukumiem informācijas 
sistēmām.

(13) Ievērojami trūkumi un atšķirības 
dalībvalstu tiesību aktos uzbrukumu 
informācijas sistēmām jomā var kavēt 
organizētās noziedzības un terorisma 
apkarošanu un sarežģīt efektīvu policijas 
un tiesu iestāžu sadarbību. Modernās 
informācijas sistēmas ir starptautiskas un 
tās nesaista robežas, tas nozīmē, ka 
uzbrukumiem šādām sistēmām ir 
pārrobežu raksturs, kas vēl vairāk izceļ 
steidzamo vajadzību tuvināt 
krimināltiesību aktus šajā jomā. Turklāt, 
pēc Padomes Pamatlēmuma 2009/948/TI 
par jurisdikcijas īstenošanas konfliktu 
novēršanu un atrisināšanu kriminālprocesā 
pieņemšanas, būtu jāuzlabojas 
koordinēšanai, saucot pie atbildības 
saistībā ar uzbrukumiem informācijas 
sistēmām. Turklāt ir steidzami jāīsteno 
Komisijai pārsūtītā Eiropas Parlamenta 
2010. gada 23. jūnija deklarācija par 
Eiropas Agrā brīdinājuma sistēmas 
(EABS) izveidi cīņai pret pedofiliem un 
citiem dzimumnoziedzniekiem1.
_______________
1 OV C 236E, 12.8.2011., 152. lpp.
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Or. it

Grozījums Nr. 67
Rolandas Paksas

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Ievērojami trūkumi un atšķirības 
dalībvalstu tiesību aktos uzbrukumu 
informācijas sistēmām jomā var kavēt 
organizētās noziedzības un terorisma 
apkarošanu un sarežģīt efektīvu policijas 
un tiesu iestāžu sadarbību. Modernās 
informācijas sistēmas ir starptautiskas un 
tās nesaista robežas, tas nozīmē, ka 
uzbrukumiem šādām sistēmām ir 
pārrobežu raksturs, kas vēl vairāk izceļ 
steidzamo vajadzību tuvināt
krimināltiesību aktus šajā jomā. Turklāt, 
pēc Padomes Pamatlēmuma 2009/948/TI 
par jurisdikcijas īstenošanas konfliktu 
novēršanu un atrisināšanu kriminālprocesā 
pieņemšanas, būtu jāuzlabojas 
koordinēšanai, saucot pie atbildības 
saistībā ar uzbrukumiem informācijas 
sistēmām.

(13) Ievērojami trūkumi un atšķirības 
dalībvalstu tiesību aktos un 
krimināltiesību procedūrās un sistēmās 
uzbrukumu informācijas sistēmām jomā 
var kavēt organizētās noziedzības un 
terorisma apkarošanu un sarežģīt efektīvu 
policijas un tiesu iestāžu starptautisko 
sadarbību, jo, lai apkarotu šādus 
noziegumus, var izmantot ļoti atšķirīgus 
pasākumus. Modernās informācijas 
sistēmas ir starptautiskas un tās nesaista 
robežas, tas nozīmē, ka uzbrukumiem 
šādām sistēmām ir pārrobežu raksturs, kas 
vēl vairāk izceļ steidzamo vajadzību 
tuvināt krimināltiesību aktus šajā jomā.
Turklāt, pēc Padomes Pamatlēmuma 
2009/948/TI par jurisdikcijas īstenošanas 
konfliktu novēršanu un atrisināšanu 
kriminālprocesā pieņemšanas, būtu 
jāuzlabojas koordinēšanai, saucot pie 
atbildības saistībā ar uzbrukumiem 
informācijas sistēmām.

Or. lt

Grozījums Nr. 68
Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Dalībvalstis nespēj pilnībā sasniegt šīs (14) Dalībvalstis nespēj pilnībā sasniegt šīs 
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direktīvas mērķi, proti, nodrošināt, ka 
uzbrukumi informācijas sistēmām visās 
dalībvalstīs ir sodāmi, piemērojot 
efektīvus, samērīgus un atturošus
kriminālsodus, un uzlabot un veicināt tiesu 
iestāžu sadarbību, likvidējot iespējamos 
sarežģījumus, jo noteikumiem jābūt 
vienotiem un saderīgiem, tādējādi mērķi 
labāk var sasniegt Savienības līmenī un 
Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā 
ar subsidiaritātes principu, kā noteikts 
Eiropas Savienības līguma 5. pantā. Šī 
direktīva nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs šo 
mērķu sasniegšanai.

direktīvas mērķi, proti, nodrošināt, ka 
uzbrukumi informācijas sistēmām, vismaz 
tad, kad tie tiek izdarīti ar noziedzīgu 
nodomu, visās dalībvalstīs ir sodāmi, 
piemērojot samērīgus kriminālsodus, un 
uzlabot un veicināt tiesu iestāžu sadarbību, 
jo noteikumiem jābūt vienotiem un 
saderīgiem, tādējādi mērķi labāk var
sasniegt Savienības līmenī un Savienība 
var pieņemt pasākumus saskaņā ar 
subsidiaritātes principu, kā noteikts Eiropas 
Savienības līguma 5. pantā. Šī direktīva 
nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs šo mērķu 
sasniegšanai.

Or. fr

Grozījums Nr. 69
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Personas dati, ko apstrādā saistībā ar 
šīs direktīvas īstenošanu, būtu jāaizsargā 
saskaņā ar datu aizsardzības noteikumiem, 
kas paredzēti Padomes 2008. gada 
27. novembra Pamatlēmumā 2008/977/TI 
par tādu personas datu aizsardzību, ko 
apstrādā, policijas un tiesu iestādēm 
sadarbojoties krimināllietās attiecībā uz 
tām apstrādes darbībām, kas ietilpst šī 
pamatlēmuma piemērošanas jomā, un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 18. decembra Regulā (EK) Nr. 
45/2001 par fizisku personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi 
Kopienas iestādēs un struktūrās un par 
šādu datu brīvu apriti.

(15) Personas dati, ko apstrādā saistībā ar 
šīs direktīvas īstenošanu, būtu jāaizsargā 
saskaņā ar datu aizsardzības noteikumiem, 
kas paredzēti Padomes 2008. gada 
27. novembra Pamatlēmumā 2008/977/TI 
par tādu personas datu aizsardzību, ko 
apstrādā, policijas un tiesu iestādēm 
sadarbojoties krimināllietās attiecībā uz 
tām apstrādes darbībām, kas ietilpst šī 
pamatlēmuma piemērošanas jomā, un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 18. decembra Regulā (EK) Nr. 
45/2001 par fizisku personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi 
Kopienas iestādēs un struktūrās un par 
šādu datu brīvu apriti. Šai direktīvai 
vajadzētu būt arī saskaņā ar Direktīvu 
95/46/EK1, kā arī Eiropas Padomes 
1981. gada 28. janvāra Konvencija par 
personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu automatizētu apstrādi; cita starpā 
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vajadzētu ņemt vērā Eiropas Padomes 
Ministru komitejas Ieteikumu Nr. R 
(87)15 par personas datu izmantošanu 
policijā un Nr. R(95)4 par personas datu 
aizsardzību telekomunikāciju 
pakalpojumu nozarē, īpaši attiecībā uz 
telefonpakalpojumiem.
_________________
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 
24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 
23.11.1995., 31. lpp.).

Or. fr

Grozījums Nr. 70
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Direktīvā ir ievērotas pamattiesības un 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā 
atzītie principi, tostarp personas datu 
aizsardzība, vārda un informācijas brīvība, 
tiesības uz taisnīgu tiesu, nevainīguma 
prezumpcija un tiesības uz aizstāvību, kā 
arī tiesiskuma princips un nodarījuma un 
soda samērīguma princips krimināltiesībās. 
Šo tiesību un principu pilnīga ievērošana ir 
īpašs šīs direktīvas mērķis un tā ir attiecīgi 
jāīsteno.

(16) Direktīvā būtu jāievēro pamatbrīvības 
un pamattiesības un Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā un Cilvēktiesību un 
pamatbrīvību aizsardzības konvencijā 
atzītie principi, tostarp personas datu 
aizsardzība, tiesības uz privāto dzīvi, vārda 
un informācijas brīvība, tiesības uz taisnīgu 
tiesu, nevainīguma prezumpcija un tiesības 
uz aizstāvību, kā arī tiesiskuma princips un 
nodarījuma un soda samērīguma princips 
krimināltiesībās. Direktīvai būtu 
jānodrošina šo tiesību un principu pilnīga 
ievērošana un tā būtu attiecīgi jāīsteno.

Or. fr

Grozījums Nr. 71
Marie-Christine Vergiat
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Direktīvas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Šī direktīva dalībvalstīs būtu 
jāpiemēro saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību 2. pantu un 3. panta 2. un 
3. punktu, kuru principi jāpiemēro 
kibertelpai un cīņai pret kibernoziedzību. 
Tā nedrīkst apdraudēt interneta 
neitralitātes neaizskaramību.

Or. fr

Grozījums Nr. 72
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo direktīvu definē noziedzīgus 
nodarījumus uzbrukumu informācijas 
sistēmām jomā un izveido minimuma 
noteikumus attiecībā uz sodiem par šiem 
nodarījumiem. Tās mērķis ir arī ieviest 
vienotus noteikumus šādu uzbrukumu 
novēršanai un uzlabot sadarbību šajā 
jautājumā krimināltiesību jomā Eiropā.

Ar šo direktīvu definē noziedzīgus 
nodarījumus uzbrukumu informācijas 
sistēmām jomā un izveido minimuma 
noteikumus attiecībā uz sodiem par šiem 
nodarījumiem. Tās mērķis ir arī ieviest 
vienotus noteikumus šādu uzbrukumu 
novēršanai un apkarošanai un uzlabot 
sadarbību šajā jautājumā Eiropā, it īpaši 
krimināltiesību jomā.

Or. ro

Grozījums Nr. 73
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo direktīvu definē noziedzīgus Ar šo direktīvu definē noziedzīgus 
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nodarījumus uzbrukumu informācijas 
sistēmām jomā un izveido minimuma 
noteikumus attiecībā uz sodiem par šiem 
nodarījumiem. Tās mērķis ir arī ieviest 
vienotus noteikumus šādu uzbrukumu 
novēršanai un uzlabot sadarbību šajā 
jautājumā krimināltiesību jomā Eiropā.

nodarījumus uzbrukumu informācijas 
sistēmām jomā un izveido minimuma 
noteikumus attiecībā uz sodiem par šiem 
nodarījumiem. Tās mērķis ir arī ieviest 
vienotus noteikumus šādu uzbrukumu 
novēršanai un uzlabot sadarbību šajā 
jautājumā krimināltiesību jomā Eiropā. Tās 
mērķis ir arī veicināt IT rīku izstrādi un 
arvien drošāku IT sistēmu instalāciju.

Or. fr

Grozījums Nr. 74
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
2. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) „juridiska persona” ir jebkurš subjekts, 
kam ir šāds statuss attiecīgos tiesību aktos, 
izņemot valstis vai citas valsts struktūras, 
kas īsteno valsts varu, un starptautiskas 
sabiedriskās organizācijas;

c) „juridiska persona” ir jebkurš subjekts, 
kam ir šāds statuss attiecīgos tiesību aktos;

Or. ro

Grozījums Nr. 75
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums
2. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) „juridiska persona” ir jebkurš subjekts, 
kam ir šāds statuss attiecīgos tiesību aktos, 
izņemot valstis vai citas valsts struktūras, 
kas īsteno valsts varu, un starptautiskas 
sabiedriskās organizācijas;

c) „juridiska persona” ir jebkurš subjekts, 
kam ir šāds statuss attiecīgos tiesību aktos;

Or. en
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Grozījums Nr. 76
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
2. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) „juridiska persona” ir jebkurš subjekts, 
kam ir šāds statuss attiecīgos tiesību aktos, 
izņemot valstis vai citas valsts struktūras, 
kas īsteno valsts varu, un starptautiskas 
sabiedriskās organizācijas;

c) „juridiska persona” ir jebkurš subjekts, 
kam ir šāds statuss attiecīgos tiesību aktos, 
izņemot valstis vai citas valsts struktūras, 
kas īsteno valsts varu, un starptautiskas 
sabiedriskās organizācijas, kas nenozīmē 
to, ka valstīm vai citām publiskām 
struktūrām būtu jāspēj nelikumīgi un 
pārkāpjot pamattiesības uzbrukt 
informācijas sistēmām.

Or. en

Pamatojums

Mēs nevēlamies legalizēt valstu nelikumīgu ielaušanos informācijas sistēmās, jo tādējādi 
saskaņā ar Vācijas Konstitucionālās tiesas nolēmumu tiktu pārkāptas pamattiesības uz 
informācijas tehnisko sistēmu integritāti un konfidencialitāti.

Grozījums Nr. 77
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
2. pants – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) „bez tiesībām” ir piekļuve vai 
iejaukšanās bez īpašnieka vai bez sistēmas 
vai tās daļas cita tiesību subjekta atļaujas, 
vai tāda piekļuve vai iejaukšanās, kas nav 
atļauta saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību 
aktiem.

d) „bez tiesībām” ir piekļuve, izmantošana
vai iejaukšanās bez īpašnieka vai bez 
sistēmas vai tās daļas cita tiesību subjekta 
atļaujas, vai tāda piekļuve vai iejaukšanās, 
kas nav atļauta saskaņā ar attiecīgiem 
valsts vai Savienības tiesību aktiem.

Or. ro
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Grozījums Nr. 78
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
2. pants – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) „bez tiesībām” ir piekļuve vai 
iejaukšanās bez īpašnieka vai bez sistēmas 
vai tās daļas cita tiesību subjekta atļaujas, 
vai tāda piekļuve vai iejaukšanās, kas nav 
atļauta saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību 
aktiem.

d) „bez tiesībām” ir piekļuve vai 
iejaukšanās bez īpašnieka vai bez sistēmas 
vai tās daļas cita tiesību subjekta atļaujas, 
ja vien šādas atļaujas nesniegšana pati 
par sevi nav tiesību pārkāpums vai šāda
piekļuve vai iejaukšanās nav atļauta 
attiecīgās valsts tiesību aktos;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums pamatojas uz referentes 17. grozījumu, kurā ir svītrots vārds „izmantošana” 
(pārāk plašs, ietver visu). Mēs arī ierosinām precizēt frāzi „vai (..) kas nav atļauta saskaņā ar 
attiecīgās valsts tiesību aktiem”, lai šī teikuma daļa būtu izslēdzoša, nevis būtu iespējams 
dalībvalstīm paplašināt direktīvas darbības jomu.

Grozījums Nr. 79
Monika Hohlmeier

Direktīvas priekšlikums
2. pants – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) „bez tiesībām” ir piekļuve vai 
iejaukšanās bez īpašnieka vai bez sistēmas 
vai tās daļas cita tiesību subjekta atļaujas, 
vai tāda piekļuve vai iejaukšanās, kas nav 
atļauta saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību 
aktiem.

d) „bez tiesībām” ir piekļuve, izmantošana
vai iejaukšanās bez īpašnieka vai bez 
sistēmas vai tās daļas cita tiesību subjekta 
atļaujas, vai tāda piekļuve vai iejaukšanās, 
kas nav atļauta saskaņā ar attiecīgās valsts 
tiesību aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Marie-Christine Vergiat
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) „bez tiesībām” ir piekļuve vai 
iejaukšanās bez īpašnieka vai bez sistēmas 
vai tās daļas cita tiesību subjekta atļaujas, 
vai tāda piekļuve vai iejaukšanās, kas nav
atļauta saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību 
aktiem.

d) „bez tiesībām” ir piekļuve vai 
iejaukšanās bez īpašnieka vai bez sistēmas 
vai tās daļas cita tiesību subjekta atļaujas, 
izņemot, ja atļaujas atteikums pats par 
sevi ir tiesību pārkāpums vai šāda
piekļuve vai iejaukšanās ir atļauta 
attiecīgās valsts tiesību aktos;

Or. fr

Grozījums Nr. 81
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
2. pants – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) „mazsvarīgs nodarījums” ir tāds, kurā 
nodarījuma izdarītāja vaina, 
nepieciešamība veikt kriminālvajāšanu 
sabiedrības interesēs un nodarījuma sekas 
ir maznozīmīgas;

Or. de

Pamatojums

Tā kā „mazsvarīgs nodarījums” ir šīs direktīvas svarīgs elements, 2. pantā ir jāiekļauj 
pietiekami precīza šī jēdziena definīcija.

Grozījums Nr. 82
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
2. pants – db apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

db) „pārtveršana” ir tehnisku līdzekļu 
izmantošana, lai noklausītos, kontrolētu 
vai novērotu saziņas saturu, un saziņas 
satura tieša vai netieša iegūšana, 
izmantojot elektroniskas noklausīšanās 
vai uztveršanas ierīces. 

Or. de

Pamatojums

Ir nepieciešama precīza termina „pārtveršana” definīcija.

Grozījums Nr. 83
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums
2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a pants
Preventīvi pasākumi

1. Dalībvalstis sadarbībā ar Eiropas Tīklu 
un informācijas drošības aģentūru 
veicina datu apstrādes drošības labu 
praksi un atbalsta sadarbību starp 
publiskajiem un privātajiem dalībniekiem, 
palīdzot informācijas apmaiņā, izpratnes 
veidošanā un dialogā par tīklu un 
informācijas drošību, tostarp par 
kibernoziedzības apkarošanas aspektiem. 
2. Dalībvalstis nodrošina, ka personas 
datu aizsardzības noteikumu pārkāpuma 
gadījumā datu kontrolētājs un datu 
apstrādātājs bez nepamatotas kavēšanās 
un parasti ne vēlāk kā 24 stundas pēc 
personas datu aizsardzības noteikumu 
pārkāpuma atklāšanas par to ziņo 
kompetentajai valsts iestādei saskaņā ar 
4. pantu Direktīvā 2002/58/EK, kas 
grozīta ar Direktīvu 2006/24/EK un 
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Direktīvu 2009/136/EK (par privātās 
dzīves aizsardzību elektronisko 
komunikāciju nozarē).
3. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai aizsargātu īpaši svarīgu 
infrastruktūru no kiberuzbrukumiem, un 
nodrošina līdzekļus, lai pilnībā noslēgtu 
piekļuvi īpaši svarīgai infrastruktūrai, ja 
tiešs kiberuzbrukums ievērojami apdraud 
tās pareizu darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 84
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katra dalībvalsts veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka vismaz 
gadījumos, kas nav mazsvarīgi, tīša 
piekļuve bez atļaujas visai informācijas 
sistēmai vai jebkādai tās daļai ir sodāma kā 
noziedzīgs nodarījums.

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka vismaz gadījumos, kas nav 
mazsvarīgi, tīša piekļuve bez atļaujas —
kas nozīmē piekļuvi visai informācijas 
sistēmai vai jebkādai tās daļai — ir sodāma 
kā noziedzīgs nodarījums.

Dalībvalstis var pieņemt lēmumu par to, 
ka par 1. punktā minēto rīcību ceļ 
apsūdzību tikai tad, ja nodarījums ir 
izdarīts, pārkāpjot spēkā esošu drošības 
pasākumu.

Or. en

Grozījums Nr. 85
Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
3. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katra dalībvalsts veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka vismaz 
gadījumos, kas nav mazsvarīgi, tīša 
piekļuve bez atļaujas visai informācijas 
sistēmai vai jebkādai tās daļai ir sodāma kā 
noziedzīgs nodarījums.

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka vismaz gadījumos, kad 
fakti norāda uz noziedzīgu nolūku un tie 
izraisa smagas un graujošas sekas 
attiecībā uz informācijas sistēmas vai 
sistēmu pastāvēšanu vai darbību, tīša 
piekļuve bez atļaujas visai informācijas 
sistēmai vai jebkādai tās daļai ir sodāma kā 
noziedzīgs nodarījums.

Par pirmajā daļā minēto rīcību ceļ 
apsūdzību tikai tad, ja nodarījums ir pret 
drošības pasākumu un ja operators vai 
piegādātājs nav pilnībā un laicīgi 
informēts par informācijas sistēmas 
neaizsargātību.

Or. fr

Grozījums Nr. 86
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katra dalībvalsts veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka vismaz 
gadījumos, kas nav mazsvarīgi, tīša 
piekļuve bez atļaujas visai informācijas 
sistēmai vai jebkādai tās daļai ir sodāma kā 
noziedzīgs nodarījums.

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka vismaz gadījumos, kas nav 
mazsvarīgi, tīša piekļuve bez atļaujas —
kas nozīmē piekļuvi visai informācijas 
sistēmai vai jebkādai tās daļai — ir sodāma 
kā noziedzīgs nodarījums.

Par pirmajā daļā minēto rīcību ceļ 
apsūdzību tikai tad, ja nodarījums ir pret 
drošības pasākumu un ja operators vai 
sistēmas pārdevējs nav pilnībā un laicīgi 
informēts par neaizsargātību.

Or. en
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Pamatojums

Šis grozījums pamatojas uz referentes 20. grozījumu, bet ar divām izmaiņām: 1) dalībvalstis 
nav atbildīgas par drošības pasākuma pārkāpuma sliekšņa ieviešanu, kas nodrošina to, ka, 
piemēram, kaimiņa publiskā jeb atvērtā bezvadu interneta izmantošana nav noziegums; 2) ir 
pievienota frāze „ja operators vai sistēmas pārdevējs nav pilnībā un laicīgi informēts par 
neaizsargātību”. Šī frāze ir paņemta no grozījuma par ziņotāju aizsardzību.

Grozījums Nr. 87
Monika Hohlmeier

Direktīvas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katra dalībvalsts veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka vismaz 
gadījumos, kas nav mazsvarīgi, tīša 
piekļuve bez atļaujas visai informācijas 
sistēmai vai jebkādai tās daļai ir sodāma kā 
noziedzīgs nodarījums.

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka vismaz gadījumos, kas nav 
mazsvarīgi, tīša piekļuve bez atļaujas —
kas nozīmē piekļuvi visai informācijas 
sistēmai vai jebkādai tās daļai — ir sodāma 
kā noziedzīgs nodarījums.

Dalībvalstis var pieņemt lēmumu par to, 
ka par šā panta pirmajā daļā minēto 
rīcību ceļ apsūdzību tikai tad, ja 
nodarījums ir izdarīts, pārkāpjot drošības 
pasākumu.

Or. en

Grozījums Nr. 88
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Direktīvas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka vismaz gadījumos, kas nav 
mazsvarīgi, informācijas sistēmas darbības 
tīša, būtiska kavēšana vai pārtraukšana, 
ievadot, sūtot, bojājot, dzēšot, pasliktinot, 
grozot, anulējot vai padarot nepieejamus 

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka vismaz gadījumos, kad 
fakti norāda uz noziedzīgu nolūku un tie 
izraisa smagas un graujošas sekas 
attiecībā uz informācijas sistēmas vai 
sistēmu pastāvēšanu vai darbību, 
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datorizētus datus, ir sodāma kā noziedzīgs 
nodarījums, ja to veic bez atļaujas.

informācijas sistēmas darbības tīša un
būtiska kavēšana vai pārtraukšana, ievadot, 
sūtot, bojājot, dzēšot, pasliktinot, grozot, 
anulējot vai padarot nepieejamus 
datorizētus datus, ir sodāma kā noziedzīgs 
nodarījums, ja to veic bez atļaujas.

Or. fr

Grozījums Nr. 89
Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka vismaz gadījumos, kas nav 
mazsvarīgi, informācijas sistēmas 
datorizētu datu tīša dzēšana, bojāšana, 
pasliktināšana, grozīšana, anulēšana vai 
padarīšana par nepieejamiem ir sodāma kā 
noziedzīgs nodarījums.

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka vismaz gadījumos, kad 
fakti norāda uz noziedzīgu nolūku un tie 
izraisa smagas un graujošas sekas 
attiecībā uz informācijas sistēmas vai 
sistēmu pastāvēšanu vai darbību, 
informācijas sistēmas datorizētu datu tīša 
dzēšana, bojāšana, pasliktināšana, 
grozīšana, anulēšana vai padarīšana par 
nepieejamiem ir sodāma kā noziedzīgs 
nodarījums.

Or. fr

Grozījums Nr. 90
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieņem nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka tīša datu 
pārtveršana bez atļaujas, ko veic ar 
tehnisku līdzekļu palīdzību no informācijas 
sistēmas vai informācijas sistēmas ietvaros 

Dalībvalstis pieņem nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka tīša datu 
pārtveršana bez atļaujas, ko veic ar 
tehnisku līdzekļu palīdzību no informācijas 
sistēmas vai informācijas sistēmas ietvaros 
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veiktas datorizētu datu pārsūtīšanas laikā, 
ja tā nav publiska, ietverot informācijas 
sistēmas elektromagnētiskās emisijas, kas 
satur šādus datorizētus datus, ir sodāma kā 
noziedzīgs nodarījums.

veiktas datorizētu datu pārsūtīšanas laikā, 
ja tā nav publiska, ietverot informācijas 
sistēmas elektromagnētiskās emisijas, kas 
satur šādus datorizētus datus, ir sodāma kā 
noziedzīgs nodarījums vismaz gadījumos, 
kas nav mazsvarīgi.

Pārtveršana var arī attiekties uz datu 
ierakstīšanu. Datu pārsūtīšana ir laika 
sprīdis starp datu nosūtīšanas brīdi no 
datu avota līdz saņemšanas brīdim pie 
saņēmēja, un šajā laikā dati tiek pārvietoti 
pa pārvades līnijām vai izmantojot 
radioelektriskos viļņus. Tehniski līdzekļi 
ietver tehniskas ierīces, kas piestiprinātas 
pārvades līnijām, kā arī ierīces, kuras 
uztver un ieraksta bezvadu sakarus, 
tostarp izmantojot programmatūru, 
paroles un kodus.

Or. de

Grozījums Nr. 91
Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieņem nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka tīša datu 
pārtveršana bez atļaujas, ko veic ar 
tehnisku līdzekļu palīdzību no informācijas 
sistēmas vai informācijas sistēmas ietvaros 
veiktas datorizētu datu pārsūtīšanas laikā, 
ja tā nav publiska, ietverot informācijas 
sistēmas elektromagnētiskās emisijas, kas 
satur šādus datorizētus datus, ir sodāma kā 
noziedzīgs nodarījums.

Dalībvalstis saskaņā ar Cilvēktiesību un 
pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 
8. pantu un Pamattiesību hartu pieņem 
nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, 
ka tīša datu pārtveršana bez atļaujas, ko 
veic ar tehnisku līdzekļu palīdzību no 
informācijas sistēmas vai informācijas 
sistēmas ietvaros veiktas datorizētu datu 
pārsūtīšanas laikā, ja tā nav publiska, 
ietverot informācijas sistēmas 
elektromagnētiskās emisijas, kas satur 
šādus datorizētus datus, ir sodāma kā 
noziedzīgs nodarījums, vismaz gadījumos, 
kad fakti norāda uz noziedzīgu nolūku un 
veiktā darbība izraisa smagas un 
graujošas sekas attiecībā uz informācijas 
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sistēmas vai sistēmu pastāvēšanu vai 
darbību.

Or. fr

Grozījums Nr. 92
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieņem nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka tīša datu 
pārtveršana bez atļaujas, ko veic ar 
tehnisku līdzekļu palīdzību no informācijas 
sistēmas vai informācijas sistēmas ietvaros 
veiktas datorizētu datu pārsūtīšanas laikā, 
ja tā nav publiska, ietverot informācijas 
sistēmas elektromagnētiskās emisijas, kas 
satur šādus datorizētus datus, ir sodāma kā 
noziedzīgs nodarījums.

Dalībvalstis pieņem nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka tīša datu 
pārtveršana bez atļaujas, ko veic ar 
tehnisku līdzekļu palīdzību no informācijas 
sistēmas vai informācijas sistēmas ietvaros 
veiktas datorizētu datu pārsūtīšanas laikā, 
ja tā nav publiska, ietverot informācijas 
sistēmas elektromagnētiskās emisijas, kas 
satur šādus datorizētus datus, ir sodāma kā 
noziedzīgs nodarījums vismaz gadījumos, 
kas nav mazsvarīgi.

Or. en

Grozījums Nr. 93
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
7. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka turpmāk 
minēto priekšmetu ražošana, pārdošana, 
iepirkšana izmantošanai, imports, 
izplatīšana vai citāda veida pieejamības 
nodrošināšana ir sodāma kā noziedzīgs 
nodarījums, ja to izdara tīši un bez 
atļaujas nolūkā izdarīt kādu no 
nodarījumiem, kas minēti 3.–6. pantā:

svītrots
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a) iekārta, tostarp datorprogramma, kura 
galvenokārt paredzēta vai pielāgota 3.–
6. pantā minēto noziedzīgo nodarījumu 
izdarīšanai,
b) datorparole, pieejas kods vai līdzīgi 
dati, ar kuru palīdzību var piekļūt 
informācijas sistēmai vai tās daļai.

Or. en

Pamatojums

Tā saucamie „nelikumīgas ielaušanās rīki” ir izmantojami divējādi un tādēļ ir ļoti svarīgi 
drošības testēšanai. Ja mēs vēlamies aizsargāt informatorus, mums ir arī jālegalizē šādu rīku 
turēšana īpašumā un izplatīšana. Paroles un pieejas kodi ir jāuzskata par nelikumīgas 
ielaušanās rīkiem. Ja tos nozaudē, operatoram nekavējoties jāuzlabo drošības pasākumi un 
jānomaina paroles, tieši tāpat, kā cilvēki dara, kad nozaudē atslēgas.

Grozījums Nr. 94
Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
7. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) iekārta, tostarp datorprogramma, kura 
galvenokārt paredzēta vai pielāgota 3.–
6. pantā minēto noziedzīgo nodarījumu 
izdarīšanai,

a) iekārta, izņemot datoru, un
datorprogramma, kura galvenokārt 
paredzēta vai pielāgota 3.–6. pantā minēto 
noziedzīgo nodarījumu izdarīšanai,

Or. fr

Grozījums Nr. 95
Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
7. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) datorparole, pieejas kods vai līdzīgi 
dati, ar kuru palīdzību var piekļūt 

svītrots
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informācijas sistēmai vai tās daļai.

Or. fr

Grozījums Nr. 96
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kūdīšana, sekmēšana, atbalstīšana un 
mēģinājums

svītrots

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 3.–7. pantā 
minēta nodarījuma kūdīšana, sekmēšana 
un atbalstīšana ir sodāma kā noziedzīgs 
nodarījums.
2. Dalībvalstis nodrošina, ka mēģinājums 
izdarīt 3.–6. pantā minētos nodarījumus, 
ir sodāms kā noziedzīgs nodarījums.

Or. en

Pamatojums

Mēs riskējam informēšanu par pārkāpumiem padarīt par noziegumu, ja neaizsargātības 
publiskošana (gadījumos, kad pārdevēji vai operatori nereaģē) tiek uzskatīta par kūdīšanu, 
palīdzību vai līdzdalību. Ar šāda panta pieņemšanu kriminālatbildība tiktu attiecināta uz 
darbībām, kas ir vēl tālu pirms jebkāda nozieguma veikšanas. Būtu īpaši nesamērīgi to darīt, 
ņemot vērā drošības pasākumus, ko mēs ierosinām, par maziem noziegumiem utt.

Grozījums Nr. 97
Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 3.–7. pantā 
minēta nodarījuma kūdīšana, sekmēšana 
un atbalstīšana ir sodāma kā noziedzīgs 

svītrots
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nodarījums.

Or. fr

Grozījums Nr. 98
Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants
Ražotāju atbildība

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka ražotājiem var 
piemērot kriminālatbildību par tādu 
ražojumu un sistēmu ražošanu, laišanu 
tirgū, tirdzniecību, izmantošanu, 
pietiekamas drošības nenodrošināšanu, 
kuri ir bojāti vai kuriem ir acīmredzami 
drošības trūkumi, kas var atvieglot 
kiberuzbrukumu veikšanu vai veicināt 
datu nozaudēšanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 99
Jan Mulder

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka par 3.–8. pantā 
minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem 
ir paredzēti efektīvi, samērīgi un atturoši 
kriminālsodi.

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka par 3.–8. pantā 
minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem 
ir paredzēti efektīvi, samērīgi un atturoši 
kriminālsodi, tostarp atbilstoši naudassodi.

Or. en
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Grozījums Nr. 100
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka par 3.–8. pantā 
minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem 
ir paredzēti efektīvi, samērīgi un atturoši
kriminālsodi.

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka par 3.–8. pantā 
minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem 
ir paredzēti samērīgi kriminālsodi.

Or. fr

Pamatojums

Daži jēdzieni ir jāsvītro, jo tie ir saistīti ar tiesību akta īstenošanu un tiem nav jēgas no 
juridiskā viedokļa.

Grozījums Nr. 101
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka par 3.–8. pantā
minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem 
ir paredzēti efektīvi, samērīgi un atturoši 
kriminālsodi.

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka par 3.–6. pantā
minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem 
ir paredzēti efektīvi, samērīgi un atturoši 
kriminālsodi.

Or. en

Pamatojums

Loģiski izriet no tā, ka 7. un 8. pants tiek svītroti.

Grozījums Nr. 102
Jan Mulder
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Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka par 3.–7. pantā 
minētajiem nodarījumiem maksimālais 
kriminālsods ir brīvības atņemšana uz 
vismaz diviem gadiem.

2. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka par 3.–7. pantā 
minētajiem nodarījumiem maksimālais 
kriminālsods ir brīvības atņemšana uz 
vismaz diviem gadiem un atbilstošs 
naudassods.

Or. en

Grozījums Nr. 103
Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka par 3.–7. pantā 
minētajiem nodarījumiem maksimālais 
kriminālsods ir brīvības atņemšana uz 
vismaz diviem gadiem.

2. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka par 3.–7. pantā 
minētajiem nodarījumiem maksimālais 
kriminālsods ir brīvības atņemšana uz 
diviem gadiem.

Or. fr

Pamatojums

Sākotnējais formulējums ir pretrunīgs, kas ir jānovērš. Tiek atgādināts princips par 
proporcionalitāti starp sodu un noziegumu, ko var noteikt un pasludināt tikai tiesa. Tam ir 
jāpamatojas uz pierādījumiem tiesas procesa laikā.

Grozījums Nr. 104
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka par 3.–7. pantā 
minētajiem nodarījumiem maksimālais 
kriminālsods ir brīvības atņemšana uz 
vismaz diviem gadiem.

2. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka par 3.–7. pantā 
minētajiem nodarījumiem maksimālais 
kriminālsods ir brīvības atņemšana uz 
vismaz vienu līdz trijiem gadiem.

Or. en

Pamatojums

Nav pamata atteikties no sodiem, kas noteikti Pamatlēmuma 2005/222/TI 6. un 7. pantā par 
uzbrukumiem informācijas sistēmām.

Grozījums Nr. 105
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbildību pastiprinoši apstākļi svītrots
1. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka par 3.–
7. pantā minētajiem nodarījumiem 
paredzētais maksimālais kriminālsods ir 
brīvības atņemšana uz vismaz pieciem 
gadiem, ja tie izdarīti noziedzīgas 
organizācijas ietvaros saskaņā ar 
2008. gada 24. oktobra Pamatlēmumā 
2008/841/TI sniegto definīciju.
2. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka par 3.–
6. pantā minētajiem nodarījumiem 
paredzētais maksimālais kriminālsods ir 
brīvības atņemšana uz vismaz pieciem 
gadiem, ja tie izdarīti, izmantojot rīku, kas 
domāts tādu uzbrukumu sākšanai, kas 
ietekmē ievērojamu skaitu informācijas 
sistēmu, vai rada ievērojamu kaitējumu, 
piemēram, sistēmas pakalpojumu 
pārtraukumu, finansiālas izmaksas vai 
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personas datu zudumu.
3. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka par 3.–
6. pantā minētajiem nodarījumiem 
maksimālais kriminālsods ir brīvības 
atņemšana uz vismaz pieciem gadiem, ja 
tie izdarīti, slēpjot izdarītāju patieso 
identitāti un kaitējot identitātes 
likumīgajam īpašniekam.

Or. en

Grozījums Nr. 106
Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka par 3.–
7. pantā minētajiem nodarījumiem 
paredzētais maksimālais kriminālsods ir 
brīvības atņemšana uz vismaz pieciem 
gadiem, ja tie izdarīti noziedzīgas 
organizācijas ietvaros saskaņā ar 
2008. gada 24. oktobra Pamatlēmumā 
2008/841/TI sniegto definīciju.

1. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka par 3.–
7. pantā minētajiem nodarījumiem 
paredzētais maksimālais kriminālsods ir 
brīvības atņemšana uz pieciem gadiem, ja 
tie izdarīti noziedzīgas organizācijas 
ietvaros saskaņā ar 2008. gada 24. oktobra 
Pamatlēmumā 2008/841/TI sniegto 
definīciju.

Or. fr

Pamatojums

Sākotnējais formulējums ir pretrunīgs, kas ir jānovērš. Tiek atgādināts princips par 
proporcionalitāti starp sodu un noziegumu, ko var noteikt un pasludināt tikai tiesa. Tam ir 
jāpamatojas uz pierādījumiem tiesas procesa laikā.

Grozījums Nr. 107
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka par 3.–
7. pantā minētajiem nodarījumiem 
paredzētais maksimālais kriminālsods ir 
brīvības atņemšana uz vismaz pieciem 
gadiem, ja tie izdarīti noziedzīgas 
organizācijas ietvaros saskaņā ar 
2008. gada 24. oktobra Pamatlēmumā 
2008/841/TI sniegto definīciju.

1. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka par 3.–
7. pantā minētajiem nodarījumiem 
paredzētais maksimālais kriminālsods ir 
brīvības atņemšana uz vismaz diviem līdz 
pieciem gadiem, ja tie izdarīti noziedzīgas 
organizācijas ietvaros saskaņā ar 
2008. gada 24. oktobra Pamatlēmumā 
2008/841/TI sniegto definīciju.

Or. en

Pamatojums

Nav pamata atteikties no sodiem, kas noteikti Pamatlēmuma 2005/222/TI 6. un 7. pantā par 
uzbrukumiem informācijas sistēmām.

Grozījums Nr. 108
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka par 3.–
6. pantā minētajiem nodarījumiem 
paredzētais maksimālais kriminālsods ir 
brīvības atņemšana uz vismaz pieciem 
gadiem, ja tie izdarīti, izmantojot rīku, kas 
domāts tādu uzbrukumu sākšanai, kas
ietekmē ievērojamu skaitu informācijas 
sistēmu, vai rada ievērojamu kaitējumu, 
piemēram, sistēmas pakalpojumu 
pārtraukumu, finansiālas izmaksas vai 
personas datu zudumu.

2. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka par 3.–
6. pantā minētajiem nodarījumiem 
paredzētais maksimālais kriminālsods ir 
brīvības atņemšana uz vismaz pieciem 
gadiem, ja tie izdarīti, izmantojot rīku, kas 
domāts tādu uzbrukumu sākšanai, kuri
ietekmē ievērojamu skaitu informācijas 
sistēmu, vai rada ievērojamu kaitējumu, 
piemēram, sistēmas pakalpojumu 
pārtraukumu, finansiālas izmaksas, jutīgu 
vai personas datu zudumu, iejaukšanos 
īpaši svarīgas infrastruktūras 
informācijas sistēmās.

Or. ro
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Grozījums Nr. 109
Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka par 3.–
6. pantā minētajiem nodarījumiem
paredzētais maksimālais kriminālsods ir 
brīvības atņemšana uz vismaz pieciem 
gadiem, ja tie izdarīti, izmantojot rīku, kas 
domāts tādu uzbrukumu sākšanai, kas 
ietekmē ievērojamu skaitu informācijas 
sistēmu, vai rada ievērojamu kaitējumu, 
piemēram, sistēmas pakalpojumu 
pārtraukumu, finansiālas izmaksas vai 
personas datu zudumu.

2. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka par 3.–
6. pantā minētajiem nodarījumiem 
paredzētais maksimālais kriminālsods ir 
brīvības atņemšana uz pieciem gadiem, ja 
tie izdarīti, izmantojot rīku, kas domāts 
tādu uzbrukumu sākšanai, kas ietekmē 
ievērojamu skaitu informācijas sistēmu, vai 
rada ievērojamu kaitējumu, piemēram, 
sistēmas pakalpojumu pārtraukumu, 
finansiālas izmaksas vai personas datu 
zudumu.

Or. fr

Pamatojums

Sākotnējais formulējums ir pretrunīgs, kas ir jānovērš. Tiek atgādināts princips par 
proporcionalitāti starp sodu un noziegumu, ko var noteikt un pasludināt tikai tiesa. Tam ir 
jāpamatojas uz pierādījumiem tiesas procesa laikā.

Grozījums Nr. 110
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka par 3.–
6. pantā minētajiem nodarījumiem 
paredzētais maksimālais kriminālsods ir 
brīvības atņemšana uz vismaz pieciem 
gadiem, ja tie izdarīti, izmantojot rīku, kas 
domāts tādu uzbrukumu sākšanai, kas 
ietekmē ievērojamu skaitu informācijas 
sistēmu, vai rada ievērojamu kaitējumu, 

2. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka par 3.–
6. pantā minētajiem nodarījumiem 
paredzētais maksimālais kriminālsods ir 
brīvības atņemšana uz vismaz diviem līdz 
pieciem gadiem, ja tie izdarīti, izmantojot 
rīku, kas domāts tādu uzbrukumu sākšanai, 
kas ietekmē ievērojamu skaitu informācijas 
sistēmu, vai rada ievērojamu kaitējumu, 
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piemēram, sistēmas pakalpojumu 
pārtraukumu, finansiālas izmaksas vai 
personas datu zudumu.

piemēram, sistēmas pakalpojumu 
pārtraukumu, finansiālas izmaksas vai 
personas datu zudumu.

Or. en

Pamatojums

Nav pamata atteikties no sodiem, kas noteikti Pamatlēmuma 2005/222/TI 6. un 7. pantā par 
uzbrukumiem informācijas sistēmām.

Grozījums Nr. 111
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka par 3.–
6. pantā minētajiem nodarījumiem 
maksimālais kriminālsods ir brīvības 
atņemšana uz vismaz pieciem gadiem, ja 
tie izdarīti, slēpjot izdarītāju patieso 
identitāti un kaitējot identitātes 
likumīgajam īpašniekam.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Izdarītāja īstās identitātes noslēpšana un likumīgajiem identitātes īpašniekiem nodarītais 
kaitējums ir svarīgs ne tikai attiecībā uz soda noteikšanu par nodarījumiem, kas ir šīs 
direktīvas darbības jomā. Tāpēc ilgtermiņā šis un saistītie nodarījumi būtu jāaplūko 
horizontālā instrumentā, kas attiektos ne tikai uz uzbrukumiem informācijas sistēmām.

Grozījums Nr. 112
Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts



PE480.665v01-00 48/57 AM\890251LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka par 3.–
6. pantā minētajiem nodarījumiem 
maksimālais kriminālsods ir brīvības 
atņemšana uz vismaz pieciem gadiem, ja 
tie izdarīti, slēpjot izdarītāju patieso 
identitāti un kaitējot identitātes 
likumīgajam īpašniekam.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 113
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis nodrošina to, ka 9. pantā 
paredzētos sodus nepiemēro 3.–7. pantā 
minētajiem nodarījumiem, ja ir skaidrs, 
ka nodarījumi ir izdarīti bez noziedzīga 
nodoma, piemēram, kad notiek ielaušanās 
ar mērķi testēt vai nekavējoties aizsargāt 
informācijas sistēmu vai kad operators vai 
sistēmas pārdevējs ir pilnībā un laicīgi 
informēts par neaizsargātību.

Or. en

Grozījums Nr. 114
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Dalībvalstis aizsargā savas 
informācijas sistēmas un tajās esošos 
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datus. Pret reāli iespējamu draudu līmeni 
un neaizsargātību jānodrošina saprātīga 
līmeņa aizsardzība, kur aizsardzība ir 
samērīga ar iespējamo kaitējumu 
attiecīgajām pusēm.

Or. en

Pamatojums

Referente ir jau paredzējusi stimulus labākai aizsardzībai 3. un 4. grozījumā (apsvērumos). 
Šeit tie tiek iekļauti tiesību akta attiecīgajā pantā.

Grozījums Nr. 115
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.c Dalībvalstis veic attiecīgus 
pasākumus, lai savā jurisdikcijā uzliktu 
pienākumu juridiskām personām 
aizsargāt to rīcībā esošās informācijas 
sistēmas pret 3. līdz 7. pantā 
uzskaitītajiem nodarījumiem. Pret reāli 
iespējamu draudu līmeni un 
neaizsargātību jānodrošina saprātīga 
līmeņa aizsardzība, kur aizsardzība ir 
samērīga ar iespējamo kaitējumu 
attiecīgajām pusēm.

Or. en

Pamatojums

Referente ir jau paredzējusi stimulus labākai aizsardzībai 3. un 4. grozījumā (apsvērumos). 
Šeit tie tiek iekļauti tiesību akta attiecīgajā pantā.

Grozījums Nr. 116
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat
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Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.d Ja tiek uzskatīts, ka attiecīgajā 
juridiskajām personām nav izdevies 
nodrošināt atbilstošu aizsardzības līmeni, 
kas aprakstīts 3.b un 3.c punktā pret 
nodarījumiem, kuri uzskaitīti 3.–7. pantā, 
un ja šie nodarījumi tiek uzskatīti par 
tādiem, kas veikti ar skaidru noziedzīgu 
nodomu, tad tie, piemērojot kriminālsodu, 
ir jāuzskata par veiktiem vainu 
mīkstinošos apstākļos.

Or. en

Pamatojums

Referente ir jau paredzējusi stimulus labākai aizsardzībai 3. un 4. grozījumā (apsvērumos). 
Šeit tie tiek iekļauti tiesību akta attiecīgajā pantā. Šajā punktā tiek aprakstīti vainu mīkstinoši 
apstākļi uzbrucējiem, kuriem ir pārvarējuši samērīgi vājus drošības pasākumus.

Grozījums Nr. 117
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.e Ja ir zināms, ka juridiska persona nav 
nodrošinājusi pienācīga līmeņa 
aizsardzību un tā rezultātā ir radies 
ievērojams kaitējums, dalībvalstis 
nodrošina, ka šādai juridiskai personai 
var uzlikt atturošu sodu un sākt pret to 
kriminālvajāšanu par nolaidību.

Or. en

Pamatojums

Referente ir jau paredzējusi stimulus labākai aizsardzībai 3. un 4. grozījumā (apsvērumos). 
Šeit tie tiek iekļauti tiesību akta attiecīgajā pantā. Šajā punktā tiek noteikta kriminālatbildība 
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par nolaidību, ja ir skaidri redzams, ka netiek nodrošināts pienācīga drošība gadījumos, kad 
uzbrukums ir radījis ievērojamu kaitējumu.

Grozījums Nr. 118
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums
10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a pants
Vainu mīkstinoši apstākļi

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka 9. pantā 
paredzētos sodus nepiemēro 3.–7. pantā 
minētajiem nodarījumiem, ja ir zināms, 
ka nodarījumi izdarīti bez noziedzīga 
nodoma, piemēram, kad notiek atļauta 
testēšana vai tieša informācijas sistēmu 
aizsargāšana.
2. Dalībvalstis savu informācijas sistēmu 
un ar tām saistīto datu aizsardzību 
uzskata par daļu no viņu rūpības 
pienākuma. Pret saprātīgi 
prognozējamiem draudiem ir jānodrošina 
pienācīga līmeņa aizsardzība.
3. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus un savā jurisdikcijā uzliek 
pienākumu datu kontrolētājiem un datu 
apstrādātājiem aizsargāt to rīcībā esošos 
datus pret 3.–6. pantā minētajiem 
nodarījumiem un veikt attiecīgus 
tehniskus un organizatoriskus 
pasākumus, lai panāktu pienācīgu 
drošības līmeni, kas novērš riskus, kurus 
rada aizsargājamo personas datu apstrāde 
un šo datu īpašības, ņemot vērā veicamo 
pasākumu iespējas un izmaksas.
4. Ja tiek uzskatīts, ka datu kontrolētājam 
vai datu apstrādātājam nav izdevies 
nodrošināt atbilstošu aizsardzības līmeni 
pret nodarījumiem, kas minēti 3.–
6. pantā, šie nodarījumi, piemērojot 
kriminālsodu, tiek uzskatīti par tādiem, 
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kas veikti vainu mīkstinošos apstākļos.
5. Ja ir skaidri redzams, ka datu 
kontrolētājam vai datu apstrādātājam nav 
izdevies nodrošināt atbilstošu aizsardzības 
līmeni, un tā rezultātā ir radies ievērojams 
kaitējums, dalībvalstis nodrošina iespēju 
pret šādu datu kontrolētāju vai 
apstrādātāju sākt kriminālvajāšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 119
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka juridiskai personai, kuru 
sauc pie atbildības saskaņā ar 11. panta 
1. punktu, var piemērot efektīvus,
samērīgus un atturošus sodus, kas ietver 
naudas sodu kā kriminālsodu vai cita veida 
sodu un var ietvert citādus sodus, kas 
paredz, piemēram,

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka juridiskai personai, kuru 
sauc pie atbildības saskaņā ar 11. panta 
1. punktu, var piemērot samērīgus sodus, 
kas ietver naudas sodu kā kriminālsodu vai 
cita veida sodu un var ietvert citādus sodus, 
kas paredz, piemēram,

Or. fr

Pamatojums

Skatīt 9. panta grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 120
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) atņemt tiesības saņemt valsts pabalstus a) atņemt pagaidu vai beztermiņa tiesības 
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vai atbalstu; saņemt valsts pabalstus vai atbalstu;

Or. ro

Grozījums Nr. 121
Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka juridiskai personai, kuru 
sauc pie atbildības saskaņā ar 11. panta 2. 
punktu, ir piemērojami efektīvi, samērīgi 
un atturoši sodi vai pasākumi.

2. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka juridiskai personai, kuru 
sauc pie atbildības saskaņā ar 11. panta 
2. punktu, ir piemērojami samērīgi sodi vai 
pasākumi.

Or. fr

Pamatojums

Skatīt 9. panta grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 122
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nodarījuma izdarītājs ir attiecīgās 
dalībvalsts valstspiederīgais vai persona, 
kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir tās 
teritorijā; vai

b) nodarījuma izdarītājs ir attiecīgās 
dalībvalsts valstspiederīgais, vai 

Or. de

Pamatojums

Valsts jurisdikcijas attiecināšana uz citu valstu valstspiederīgajiem, kuri tikai pastāvīgi 
uzturas kādā no citām dalībvalstīm, ir pārmērīgs pasākums, no kura jāatsakās.
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Grozījums Nr. 123
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai apmainītos ar informāciju par 3.–
8. pantā minētajiem nodarījumiem, saskaņā 
ar datu aizsardzības noteikumiem 
dalībvalstis izmanto pastāvošo operatīvo 
kontaktpunktu tīklu, kas ir pieejams 
divdesmit četras stundas diennaktī un 
septiņas dienas nedēļā. Dalībvalstis arī 
nodrošina, ka ir ieviestas procedūras, lai tās 
varētu atbildēt uz steidzamiem lūgumiem 
maksimums astoņu stundu laikā. Šādā 
atbildē vismaz norāda, vai, kādā veidā un 
kad tiks sniegts palīdzības lūguma 
risinājums.

1. Lai apmainītos ar informāciju par 3.–
8. pantā minētajiem nodarījumiem, saskaņā 
ar datu aizsardzības noteikumiem 
dalībvalstis izveido valsts operatīvo 
kontaktpunktu un izmanto operatīvo 
kontaktpunktu tīklu, kas ir pieejams 
divdesmit četras stundas diennaktī un 
septiņas dienas nedēļā. Dalībvalstis arī 
nodrošina, ka ir ieviestas procedūras, lai tās 
varētu atbildēt uz steidzamiem lūgumiem 
maksimums astoņu stundu laikā. Atbildei 
jābūt efektīvai un tajā atbilstoši 
konkrētajam gadījumam jāparedz šādu 
pasākumu atvieglošana vai tieša 
veikšana: tehnisku konsultāciju 
sniegšana, tostarp par informācijas 
sistēmas funkcionalitātes atjaunošanu, 
datu saglabāšana saskaņā ar personas 
datu aizsardzības principiem, pierādījumu 
vākšana, juridiskas informācijas 
sniegšana un aizdomās turēto 
identificēšana un atrašanās vietas 
noteikšana. Kontaktpunkti precizē veidu 
un termiņus, kādos sniegs atbildes uz
palīdzības lūgumiem.

Or. ro

Grozījums Nr. 124
Marian-Jean Marinescu

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai apmainītos ar informāciju par 3.–
8. pantā minētajiem nodarījumiem, saskaņā 
ar datu aizsardzības noteikumiem 
dalībvalstis izmanto pastāvošo operatīvo 
kontaktpunktu tīklu, kas ir pieejams 
divdesmit četras stundas diennaktī un 
septiņas dienas nedēļā. Dalībvalstis 
nodrošina, ka ir ieviestas procedūras, lai tās 
varētu atbildēt uz steidzamiem lūgumiem 
maksimums astoņu stundu laikā. Šādā 
atbildē vismaz norāda, vai, kādā veidā un 
kad tiks sniegts palīdzības lūguma 
risinājums.

1. Lai apmainītos ar informāciju par 3.–
8. pantā minētajiem nodarījumiem, saskaņā 
ar datu aizsardzības noteikumiem 
dalībvalstis izmanto valsts operatīvos 
kontaktpunktus un pastāvošo operatīvo 
kontaktpunktu tīklu, kas ir pieejams 
divdesmit četras stundas diennaktī un 
septiņas dienas nedēļā. Dalībvalstis arī 
nodrošina, ka ir ieviestas procedūras, lai tās 
varētu atbildēt uz steidzamiem lūgumiem 
maksimums astoņu stundu laikā. Šādā 
atbildē vismaz norāda, vai, kādā veidā un 
kad tiks sniegts palīdzības lūguma 
risinājums.

Or. en

Grozījums Nr. 125
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis informē Komisiju par to 
nozīmētajiem kontaktpunktiem 
informācijas apmaiņai par nodarījumiem, 
kas minēti 3.–8. pantā. Komisija nosūta šo 
informāciju citām dalībvalstīm.

2. Dalībvalstis informē Komisiju, 
Eiropolu, Eirojustu un Eiropas Tīklu un 
informācijas drošības aģentūru (ENISA)
par to nozīmētajiem kontaktpunktiem 
informācijas apmaiņai par nodarījumiem, 
kas minēti 3.–8. pantā. Komisija nosūta šo 
informāciju citām dalībvalstīm.

Or. ro

Grozījums Nr. 126
Marian-Jean Marinescu

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina sistēmas izveidi, 
ar kuras palīdzību reģistrē, ģenerē un 
sniedz statistikas datus par nodarījumiem, 
kas minēti 3.–8. pantā.

1. Dalībvalstis nodrošina valsts 
kontaktpunktu darbību un sistēmas 
izveidi, ar kuras palīdzību reģistrē, ģenerē 
un sniedz statistikas datus par 
nodarījumiem, kas minēti 3.–8. pantā; 
valsts kontaktpunkti izskata palīdzības 
lūgumus un veic šādus pasākumus: sniedz 
tehniskas konsultācijas un juridisku 
informāciju, kā arī izstrādā programmas 
par kibernoziegumu novēršanu un cīņu 
pret tiem.

Or. en

Grozījums Nr. 127
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Direktīvas priekšlikums
15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a pants
Apmācība

1. Dalībvalstis atbalsta iedzīvotāju 
apmācību un piedalās tās finansēšanā, lai 
iedzīvotāji būtu informēti par 
uzbrukumiem brīvai un drošai kibertelpai 
un varētu sevi aizsargāt.
2. Dalībvalstis skolu programmās iekļauj 
apmācību par informātikas rīkiem, to 
bīstamību un informāciju, kā sevi 
aizsargāt.

Or. fr

Grozījums Nr. 128
Marie-Christine Vergiat
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Direktīvas priekšlikums
15.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.b pants
Drošības līmeņu atbilstība

1. Dalībvalstis tiesību aktos nosaka visu 
informātikas rīku minimālā drošības 
līmeņa atbilstības kritērijus.
2. Komisija vēlākais divus gadus pēc šīs 
direktīvas pieņemšanas iesniedz direktīvas 
priekšlikumu, kurā būs nodefinēti 
minimālie drošības kritēriji visiem 
informācijas rīkiem, ko tirgo iekšējā tirgū.

Or. fr


