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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета 
относно атаките срещу информационните системи и за отмяна на Рамково 
решение 2005/222/ПВР на Съвета
(COM(2010)0517 – C7-0293/2010 – 2010/0273(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2010)0517),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 83, параграф 1 от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението 
(C7-0293/2010),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 4 май 
2011 г.1,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи и становищата на комисията по външни работи и  на комисията по 
промишленост, изследвания и енергетика (A7-0000/2011),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Основната цел на директивата е да 
сближи правилата относно 
наказателното право на държавите-

(1) Основната цел на директивата е да 
сближи правилата относно 
наказателното право на държавите-

                                               
1 OВ C 218, 23.7.2011 г., стр. 130.
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членки в сферата на атаките срещу 
информационни системи и да подобри 
сътрудничеството между съдебните и 
другите компетентни органи, в това 
число полицията и други 
специализирани правоприлагащи 
служби на държавите-членки.

членки в сферата на атаките срещу 
информационни системи и да подобри 
сътрудничеството между съдебните и 
другите компетентни органи, в това 
число полицията и други 
специализирани правоприлагащи 
служби на държавите-членки, както и 
специализираните агенции на Съюза;

Or. en

Обосновка

Предвид транснационалния характер на атаките срещу информационните системи е 
от съществено значение да се подобри сътрудничеството между съдебните и 
полицейските органи както на държавите-членки, така  и на Европейския съюз.

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(2) Атаките срещу информационните 
системи, по-специално в резултат на 
заплахата от организираната 
престъпност, представляват засилваща 
се опасност, а съществува и растяща 
загриженост от вероятни атаки по 
терористични или политически подбуди 
срещу информационните системи, които 
са част от критичната инфраструктура 
на държавите-членки и на Съюза. 
Атаките срещу критични 
инфраструктури могат да имат 
значително трансгранично 
въздействие и да нарушат или
унищожат услуги, които са 
абсолютно жизненоважни за 
сигурността, безопасността, 
здравето, мобилността, социалното 
и икономическото благосъстояние на 
гражданите на Съюза и за доброто 
функциониране на публичната 
администрация, като например 
електроцентрали, транспортни 
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мрежи и правителствени мрежи. 
Това представлява заплаха за 
постигането на едно по-безопасно 
информационно общество и за 
изграждането на пространство на 
свобода, сигурност и правосъдие и 
следователно налага ответна реакция на 
равнището на Европейски съюз.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се очертаят възможните въздействия и величината на 
кибератаките, особено когато са извършени срещу критични инфраструктури. 

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Независимо че прикриването на 
истинската самоличност на 
извършителя и причиняването на 
вреди на законния собственик на 
самоличността са важен елемент за 
определяне на наказанията в обхвата 
на настоящата директива, Съюзът 
следва да разработи хоризонтален 
инструмент, който да обхваща тези 
и свързани с тях престъпления в по-
пълна форма, с цел справяне, наред с 
другото, с кражбата на самоличност, 
връзката със закона на имената на 
лица и защитата на потребителите.

Or. en

Обосновка

Прикриването на истинската самоличност на извършителя и вредите, причинени на 
законните собственици на самоличността, са важни не само за наказване на 
престъпленията, попадащи в обхвата на настоящата директива. В дългосрочен план 
тези и свързаните с тях престъпления по-скоро следва да бъдат преодолени чрез 
хоризонтален инструмент, който надхвърля атаките срещу информационните 
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системи.

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В заключенията на Съвета от 27—28 
ноември 2008 г. се посочва, че следва да 
се разработи нова стратегия с участието 
на държавите-членки и Комисията, като 
се вземе предвид съдържанието на 
Конвенцията на Съвета на Европа от 
2001 г. за престъпленията в 
кибернетичното пространство .
Конвенцията е референтната правна 
рамка за борба с престъпленията в 
кибернетичното пространство, 
включително и срещу атаките срещу 
информационните системи. Тази 
директива се основава Конвенцията.

(8) В заключенията на Съвета от 27—28 
ноември 2008 г. се посочва, че следва да 
се разработи нова стратегия с участието 
на държавите-членки и Комисията, като 
се вземе предвид съдържанието на 
Конвенцията на Съвета на Европа от 
2001 г. за престъпленията в 
кибернетичното пространство .
Конвенцията е референтната правна 
рамка за борба с престъпленията в 
кибернетичното пространство, 
включително и срещу атаките срещу 
информационните системи. Тази 
директива се основава Конвенцията. 
Поради това е важно държавите-
членки, които все още не са 
ратифицирали Конвенцията на 
Съвета на Европа за престъпленията 
в кибернетичното пространство, да 
направят това възможно най-скоро.

Or. en

Обосновка

Тъй като Конвенцията за престъпленията в кибернетичното пространство е 
централен инструмент на международното право за  борба срещу престъпленията в 
кибернетичното пространство, държавите-членки, които все още не са 
ратифицирали Конвенцията, следва да бъдат насърчавани да направи това както по 
съображения за съгласуваност, така и като политически знак.
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Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Като се има предвид различните 
начини, по които могат да бъдат 
извършени атаките, и с оглед на бързите 
промени в хардуера и софтуера, 
настоящата директива се отнася до 
„инструменти“, които могат да бъдат 
използвани за извършване на 
престъпленията, изброени в нея. Към 
инструментите се числи, например, 
зловредният софтуер, включително 
ботнети, използвани за извършване на 
кибератаки.

(9) Като се има предвид различните 
начини, по които могат да бъдат 
извършени атаките, и с оглед на бързите 
промени в хардуера и софтуера, 
настоящата директива се отнася до 
„инструменти“, които могат да бъдат 
използвани за извършване на 
престъпленията, изброени в нея. Към 
инструментите се числи, например, 
зловредният софтуер, включително 
ботнети, използвани за извършване на 
кибератаки. Тези инструменти 
представляват само няколко измежду 
много възможности за атакуване на 
информационните системи. В този 
контекст работата по стратегията 
на Съюза относно ИТ архитектура, 
по-специално на „изчислителни 
облаци“ (cloud computing), 
включително техническа 
стандартизация и обща правна 
рамка, следва да бъде продължена и 
засилена.

Or. en

Обосновка

С оглед на настоящите технически разработки, позоваването на изчислителните 
облаци е от съществено значение. Имаме нужда от допълнителна техническа 
стандартизация и обща европейска правна рамка за изчислителни облаци. Това ще 
засили също така ролята на ЕС като доставчик и потребител на най-съвременни и 
сигурни ИТ структури.
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Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Умишленото неправомерно 
използване на компютърна програма, 
предназначена за премахване на 
доказателства за престъпленията, 
посочени в настоящата директива,
следва да се разглежда като форма на 
помагачество и подбудителство или 
като отделно престъпление.

Or. en

Обосновка

Докато компютърна програма, предназначена за премахване на доказателства, не е 
инструмент по смисъла на член 7 от настоящата директива, въвеждането й все пак е 
в подкрепа на кибератаките. Ето защо държавите-членки трябва да гарантират, че 
използването на такава програма се счита за помагачество и подбудителство или за 
отделно престъпление (като например възпрепятстване на наказателни 
разследвания).

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(10) Настоящата директива няма за цел 
да наложи наказателна отговорност за 
деяния извършени без престъпно 
намерение като, например, изпитвания в 
съответствие със закона или защитата 
на дадена компютърна система, или в 
случаите, когато отказът на 
разрешение за достъп до система сам 
по себе си представлява злоупотреба с 
право.

Or. en
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Обосновка

Терминът „разрешените изпитвания“ може да се тълкува по начин, който ще изисква 
официално разрешение преди изпитване на сигурността на собствени информационни 
системи. Това изцяло ще подкопае ефективността и практичността на собствените 
изпитвания без престъпно намерение. Освен това не следва да се носи наказателна 
отговорност, когато ограничаването на достъп до система само по себе си е 
незаконно.

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) В контекста на създаване на 
политика на Съюза за борба срещу 
престъпленията в кибернетичното 
пространство, заключенията на 
Съвета от 24 октомври 2008 г., 
заключенията на Съвета от 27–28 
ноември 2008 г. и заключенията на 
Съвета от 26 април 2010 г. определиха 
на Европол специфична роля за 
допринасяне за постигането на тази 
цел. За тази цел Европол следва да 
създаде и поддържа европейска 
платформа, която ще бъде точката 
на сближаване на националните 
платформи и ще има за цел, наред с 
другото, да събира и централизира 
информацията за престъпленията, 
установени в интернет. Това следва 
да включва информация за 
извършителите и техния начин на 
действие. В съответствие с Решение 
2009/371/ПВР на Съвета от 6 април 
2009 г. за създаване на Европейска 
полицейска служба (Европол)1, и по-
специално правилата за защита на 
личните данни в глава V, както и в 
съответствие с Рамково решение 
2008/977/ПВР на Съвета от 27 
ноември 2008 година относно 
защитата на личните данни, 
обработвани в рамките на 
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полицейското и съдебното 
сътрудничество по 
наказателноправни въпроси2, 
настоящата директива взема предвид 
задачите, определени на Европол.
______________________

1  ОВ L 121, 15.5.2009 г., стр. 37.
2  ОВ L 350, 30.12.2008 г., стр. 60.

Or. en

Обосновка

С оглед на транснационалния характер на атаките срещу информационни системи, 
както и координиращата роля на Европол, е необходимо да се очертае ролята на 
агенцията в областта на кибератаките. За тази цел Европейският съвет вече е дал 
ценни насоки, които следва да бъдат взети под внимание в настоящата директива.

Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 12 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Въпреки че наказателното право е важен елемент в борбата с киберпрестъпността, 
то е най-последната стъпка след настъпване на атаката. Поради това ЕС следва на 
първо място да засили усилията си за по-добра защита на своите системи, например 
с минимални стандарти за адекватна защита на информационните системи.

Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 12 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12в) Държавите-членки следва да 
разглеждат защитата на 
информационните си системи и 
свързаните с тях данни като част от 
съответното им задължение за 
полагане на грижа. Разумни равнища 
на защита следва да бъде 
предоставени срещу разумно 
откриваеми заплахи. Разходите и 
тежестта по поддържане на такава 
защита следва да бъдат 
пропорционални на вероятното 
увреждане на засегнатите лица.

Or. en

Обосновка

Държавите-членки се занимават сами с важни и чувствителни данни, като например 
данъци или информация за здравно осигуряване. Ето защо е тяхно задължение да 
полагат грижа за адекватната защита на тези данни срещу атаки.
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Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 12 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12г) Държавите-членки следва също 
така да предприемат подходящи 
мерки, за да задължават 
юридическите лица под тяхна 
юрисдикция да защитават 
предоставените им лични данни от 
престъпленията, посочени в 
настоящата директива. Разумни 
равнища на защита следва да бъде 
предоставени от юридическите лица 
срещу разумно откриваеми заплахи. 
Разходите и тежестта по 
поддържане на такава защита следва 
да бъдат пропорционални на 
вероятното увреждане на 
засегнатите лица. Когато е ясно, че 
юридическо лице не е успяло да 
предостави разумно равнище на 
защита, и когато вредите, причинени 
в резултат на такова неизпълнение, 
са значителни, държавите-членки 
следва да гарантират, че е възможно 
юридическото лице да се подведе под 
отговорност.

Or. en

Обосновка

Като се занимават с лични данни, юридическите лица носят отговорност за защита 
на тези данни на адекватно равнище с оглед на разумно откриваеми заплахи. Ако те 
не успеят да предоставят това равнище на защита, държавите-членки следва да 
гарантират, че е възможно юридическото лице да се подведе под отговорност.
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Изменение 12

Предложение за директива
Съображение 12 д (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12д) Необходимо е също така да се 
укрепи и подобри сътрудничеството 
между доставчиците на услуги, 
производителите, правоприлагащите 
органи и съдебните органи, при пълно 
зачитане на принципите на 
правовата държава, особено по
отношение на правната сигурност и 
предвидимостта, както и на правата 
на заподозрените лица и 
обвиняемите, като например 
презумпцията за невиновност и 
средствата за съдебна защита. Това 
включва, например, подкрепа от 
страна на доставчиците на услуги за 
спиране на незаконни системи или 
функции.

Or. en

Обосновка

Сътрудничество между частния и публичния сектор е от съществено значение, за да 
се води ефективна борба срещу кибератаките.

Изменение 13

Предложение за директива
Съображение 12 e (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12е) Въпреки доброволното 
сътрудничество между юридически 
лица, като например доставчици на 
услуги и производители от една 
страна, и правоприлагащите и 
съдебните органи от друга, 
държавите-членки следва да 
дефинират случаите, в които 
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бездействието може да представлява 
престъпно поведение само по себе си.

Or. en

Обосновка

Липсата на сътрудничество или възпрепятстването на наказателни разследвания от 
юридически лица подлежи на сериозна критика и може да се разглежда като 
помагачество и съучастие в престъпленията, посочени в настоящата директива 
например. 

Изменение 14

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

Езикова поправка.

Изменение 15

Предложение за директива
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) По-доброто сътрудничество 
между правоприлагащите и 
съдебните органи в Съюза е 
изключително важно за ефективната 
борба срещу престъпленията в 
кибернетичното пространство. Във 
връзка с това Комисията и 
държавите-членки следва да засилят 
усилията си по отношение на 
адекватното обучение на 
правоприлагащите и съдебните 
органи, за да се подобри разбирането 
по отношение на престъпленията в 
кибернетичното пространство и 
последиците от тях, както и да 
засилят сътрудничеството и обмена 
на най-добри практики, например чрез 
Европейската съдебна мрежа, със 
съдействието на Европол, Евроюст и 
Европейската агенция за мрежова и 
информационна сигурност.  

Or. en

Обосновка

Подходящото обучение на лицата, заети с преследването на престъпници в 
кибернетичното пространство, е жизненоважна в борбата срещу този вид 
престъпления. Наред с това, на равнището на ЕС вече разполагаме с инструменти за 
насърчаване на това сътрудничество и обучение.  Това е още по-важно с оглед на 
това, че полицейските и съдебните органи са изправени пред правни системи, които 
квалифицират и определят по различен начин нарушенията. Следователно взаимното 
разбиране е от основно значение.
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Изменение 16

Предложение за директива
Съображение 13 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13б) Такова обучение и обмен на 
информация следва да повиши 
осведомеността за разликите в 
националните правни системи и за 
проблемите при преследването на 
престъпления в резултат от 
различни национални разпоредби 
относно сериозността на 
престъплението, като например 
равнището на щета, и 
разпределението на правомощия 
между националните правоприлагащи 
органи.

Or. en

Обосновка

При преследването на атаки в кибернетичното пространство полицейските и 
съдебните органи са изправени пред правни системи, които квалифицират и 
определят по различен начин нарушенията. Следователно взаимното разбиране е от 
основно значение.

Изменение 17

Предложение за директива
Член 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) „неправомерен“ означава достъп, 
използване или намеса, които не са
разрешени от собственика или от други 
притежатели на права върху системата 
или части от нея, доколкото отказът 
на такова разрешение сам по себе си 
не представлява злоупотреба с права, 
или са забранени по силата на 
националното законодателство;
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Or. en

Обосновка

Свободният поток на информация не бива да се ограничава по начин, който да 
допуска това, отказът на разрешение на практика да нарушава други права, като 
например правото на свобода на информация. Отказът на разрешение следователно 
сам по себе си може да представлява злоупотреба с права.

Изменение 18

Предложение за директива
Член 2 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) „леки случаи” – за такива могат да 
се считат например случаите, когато 
щетите и/или рискът, които те 
пораждат за публичните или 
частните интереси, например по 
отношение на целостта на 
информационна система или 
компютърни данни или по отношение 
на неприкосновеността на дадено 
лице, неговите права и други 
интереси, са незначителни или от 
такова естество, че не е необходимо 
да се налага наказателна санкция в 
съответната, предвидена в 
разпоредбите степен, или 
наказателна отговорност;

Or. en

Обосновка

„Леките случаи” са съществен елемент от настоящата директива при определянето 
на престъпление. Поради свързани с правната сигурност причини е необходимо да 
дефинираме този термин.



PE476.089v01-00 20/29 PR\884601BG.doc

BG

Изменение 19

Предложение за директива
Член 2 – буква г б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) „информационни системи на 
критични инфраструктури“ са  
информационните системи на 
инфраструктурите, които са от 
основно значение за поддържането на 
жизненоважни функции на 
обществото, здравеопазването, 
безопасността, сигурността, 
икономическото или социалното 
благополучие на хората, и чието 
прекъсване или разрушаване би 
оказало съществено въздействие 
върху дадена държава-членка в 
резултат на неспособност за 
поддържане на тези функции.

Or. en

Обосновка

Терминът „информационни системи на критични инфраструктури” се разяснява 
поради свързани с правната сигурност причини. Зелената книга на Комисията 
COM(2005)576, както и съобщения COM(2011)163 и COM(2009)149 относно 
защитата на критичната информационна инфраструктура дават ценен принос за 
това.

Изменение 20

Предложение за директива
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че всеки умишлен неправомерен достъп 
до, т.е. навлизане в цялата 
информационна система или до части от 
нея, е наказуем като престъпление поне 
в случаите, в които то не се счита за 
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леко.
Всяка държава-членка може да реши, 
че деянието, посочено в параграф 1, се 
инкриминира само в случаите, когато 
то се извършва в нарушение на мярка 
за сигурност.

Or. en

Обосновка

Поради свързани с правната сигурност причини, терминът „достъп” трябва да се 
дефинира. Наред с това, незаконният достъп следва да предполага нарушаване на 
мерките за сигурност. В противен случай, непозволеният достъп до отворена wifi-
мрежа например може да бъде квалифициран като престъпление.

Изменение 21

Предложение за директива
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите-членки приемат 
необходимите законодателни мерки, за 
да гарантират, че извършеното с 
технически средства умишлено 
прихващане на непублични компютърни 
данни, изпращани до дадена 
информационна система, от нея или в 
нейните рамки, включително 
електромагнитните емисии от 
информационна система, пренасящи 
такива компютърни данни, се наказва 
като престъпление, когато е извършено 
неправомерно, поне в случаите, които 
не са определени като „леки”. 
Прихващането чрез технически 
средства е свързано със слушането, 
мониторинга или наблюдението върху 
съдържанието на съобщения, 
достигането до съдържанието на 
данни пряко, чрез достъп до 
информационната система и 
нейното използване, или непряко, чрез 
използване на електронно 
подслушване или подслушвателни 
устройства. Прихващането може 
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също така да включва записване.
Техническите средства включват 
технически устройства, прикрепени 
към преносните линии, както и 
устройства за събиране и записване 
на безжични съобщения, включително 
използването на софтуер, пароли и 
кодове.

Or. en

Обосновка

В съответствие с членове 3-5 и настоящият член не включва леките случаи като 
престъпление. Наред с това, необходима е дефиниция на „прихващане”. 
Обяснителният доклад на Конвенцията за престъпленията в кибернетичното 
пространство дава ценен принос за това в параграф 53. Терминът „технически 
средства” се разяснява поради свързани с правната сигурност причини. 
Обяснителният доклад относно Конвенцията за престъпленията в кибернетичното 
пространство предоставя полезна дефиниция във втората част от параграф 53.

Изменение 22

Предложение за директива
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Предвид възможността програми да се използват двустранно, т.е. за законни и за 
престъпни цели, притежаването на инструмент като такова не следва да подлежи 
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на наказание. Наред с това, целта на действията, които са описани в настоящия 
член, следва да подлежи на наказание, когато става въпрос за ясна цел за извършване 
на престъпление.

Изменение 23

Предложение за директива
Член 7 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) компютърна програма, явно 
конструирана или адаптирана за 
извършване на престъпление, посочено 
в съответствие с членове 3–6;

Or. en

Обосновка

Терминът „устройство” създава правна несигурност и може да се тълкува като 
обикновен хардуерен продукт, като например компютър или камера. Поради това той 
следва да бъде заличен. Наред с това, думата „главно” не е достатъчно ясна и може 
да се уточни чрез думата „явно”.

Изменение 24

Предложение за директива
Член 8 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подстрекателство, съучастничество и 
опит за извършване на престъпление

Подбудителство, подпомагане  и
съучастничество и опит за извършване 
на престъпление

Or. en

Обосновка

Езикова поправка
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Изменение 25

Предложение за директива
Член 8 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Езикови поправки

Изменение 26

Предложение за директива
Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Езикова поправка

Изменение 27

Предложение за директива
Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

необходимите мерки, за да гарантират, 
че престъпленията, посочени в членове 
4—7, се наказват с лишаване от свобода 
за максимален срок не по-малък от пет 
години, когато те са извършени в 
рамките на престъпна организация, 
както е определено в Рамково решение 
2008/841/ПВР. В тези случаи 
наказанията, посочени в Рамковото 
решение, не се прилагат.

Or. en

Обосновка

Член 3 от Рамково решение 2008/841/JHA предвижда наказания от две до пет години 
лишаване от свобода за престъпления, извършени в рамките на престъпна 
организация, като член 10 от предложението предвижда максимален срок от поне 
пет години лишаване от свобода. Поради свързани с правната сигурност причини, 
трябва да се разясни какво равнище на наказание трябва да се прилага за 
престъпления в кибернетичното пространство, извършени в рамките на престъпна 
организация.

Изменение 28

Предложение за директива
Член 10 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Държавите-членки вземат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че престъпленията, посочени в членове 
4—6, се наказват с лишаване от свобода 
за максимален срок не по-малък от пет 
години, когато те са извършени чрез 
използване на инструменти, 
предназначени за започване на атаки, 
засягащи значителен брой 
информационни системи, или на атаки, 
причиняващи сериозни щети като, 
например, прекъснати системни услуги, 
финансови разходи или загуба на лични 
данни, или когато са извършени срещу 
информационна система на критична 
инфраструктура.
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Or. en

Обосновка

Членове 4-6 представляват особено тежки престъпления, когато са извършени в 
широк мащаб и причиняват сериозни щети или когато са извършени срещу 
информационни системи на критични инфраструктури.

Изменение 29

Предложение за директива
Член 14 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обмен на информация Обмен на информация и 
сътрудничество

Or. en

Обосновка

В съответствие със следните изменения, обхватът на настоящия член включва и 
сътрудничеството. За тази цел е необходимо да се адаптира и заглавието на члена.

Изменение 30

Предложение за директива
Член 14 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. За целите на обмена на информация, 
свързана с престъпленията, посочени в 
членове 3—8, и в изпълнение на 
изискванията относно защитата на 
данни, държавите-членки използват 
съществуващата мрежа от оперативни 
звена за контакт, които са на 
разположение 24 часа в денонощието и 
седем дни в седмицата. Държавите-
членки гарантират също, че разполагат с 
процедури, чрез които да отговарят на 
спешни искания в максимален срок от 
осем часа, като посочват дали, кога и 
под каква форма ще бъде отговорено на 
искането за помощ. Такъв обмен на 
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бъде отговорено на искането за помощ. информация не засяга националните 
правила на държавите-членки по 
отношение на събирането или 
допустимостта на доказателствата 
по отношение на използването на 
такава информация в последващи 
наказателни производства.

Or. en

Обосновка

Бързият обмен на информация и взаимното подпомагане са важен инструмент за 
съвместна борба срещу трансграничните атаки в кибернетичното пространство, но 
тези правила не засягат допустимостта на доказателствата в евентуални 
последващи наказателни производства.

Изменение 31

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. За обмена на информация във 
връзка с престъпленията, посочени в 
членове 3-8, държавите-членки, в 
съответствие с правилата за защита 
на личните данни, установяват 
мрежи за сътрудничество и 
партньорство с доставчиците на 
услуги и производителите.

Or. en

Обосновка

Освен сътрудничеството между органите, от изключително важно значение е 
засилването на сътрудничеството между частния сектор и публичните органи с цел 
ефективна борба срещу атаките в кибернетичното пространство и засилване на 
устойчивостта на публичните и на частните мрежи.
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Изменение 32

Предложение за директива
Член 15 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки предават на 
Комисията събраните по този член 
данни. Те правят също необходимото 
консолидираният преглед на тези 
статистически отчети да бъде 
публикуван.

3. Държавите-членки предават на 
Комисията събраните по този член 
данни, както и на Европейската 
агенция за мрежова и информационна 
сигурност с цел оценка на 
състоянието на мрежовата и 
информационна сигурност в 
съответствие с Регламент (ЕО) № 
460/2004 на Европейския парламент и 
на Съвета от 10 март 2004 година 
относно създаване на Европейската 
агенция за мрежова и информационна 
сигурност1.
Държавите-членки също така 
предават статистическите данни и 
други налични данни относно начина 
на действие на извършителите на 
престъпления на Европол с цел 
осъществяване на оценка на 
заплахата и стратегически анализи 
на престъпленията в 
кибернетичното пространство в 
съответствие с Решение на Съвета 
2009/371/ПВР.
Комисията и държавите-членки 
правят също необходимото 
консолидираният преглед на тези 
статистически отчети да бъде 
публикуван.

______________
1 OВ L 77, 13.3.2004 г., стр. 1.

Or. en

Обосновка

С оглед на транснационалния характер на атаките срещу информационни системи и 
евентуалните последици в целия ЕС, необходимо е да се ангажират както 
Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност, така и Европол в по-
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голяма степен в оценката на съответните данни. В съответствие с насоките на 
Европейския съвет, за изпълнението на своите задачи Европол в частност получава 
данни относно начина на действие на извършителите.

Изменение 33

Предложение за директива
Член 18 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До [ЧЕТИРИ ГОДИНИ СЛЕД 
ПРИЕМАНЕТО] и на всеки три години 
след това Комисията представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
доклад за прилагането на директивата в 
държавите-членки, който съдържа и 
всяко необходимо предложение.

1. До [ЧЕТИРИ ГОДИНИ СЛЕД 
ПРИЕМАНЕТО] и на всеки три години 
след това Комисията представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
доклад за прилагането на директивата в 
държавите-членки, който съдържа и 
всяко необходимо предложение. 
Когато прави преглед, Комисията 
отчита техническите и правни 
развития в областта на 
престъпленията в кибернетичното 
пространство, в частност по 
отношение на обхвата на 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

С оглед на бързите развития на кибернетичните технологии, необходим е редовен 
преглед на това, дали регулаторното съдържание на настоящата директива може да 
обхване текущите технически възможност и дали промени в правната рамка на 
равнището на ЕС засягат обхвата на настоящата директива, например по 
отношение на бъдеща политика на ЕС в областта на "изчислителните облаци" (Cloud 
Computing).


