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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά τις επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών και την κατάργηση της 
απόφασης-πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου
(COM(2010)0517 – C7-0293/2010 – 2010/0273(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2010)0517),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 83, παράγραφος 1 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0293/2010),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
της 4ης Μαΐου 20111,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων 
και της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A7-0000/2010),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η 
προσέγγιση των κανόνων ποινικού δικαίου 
των κρατών μελών που αφορούν επιθέσεις 

(1) Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η 
προσέγγιση των κανόνων ποινικού δικαίου 
των κρατών μελών που αφορούν επιθέσεις 

                                               
1 ΕΕ C 218, 23.7.2011, σ. 130.
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κατά συστημάτων πληροφοριών και η 
βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των 
δικαστικών και άλλων αρμόδιων αρχών, 
συμπεριλαμβανομένης της αστυνομίας και 
λοιπών εξειδικευμένων υπηρεσιών 
επιφορτισμένων με την επιβολή του νόμου 
στα κράτη μέλη.

κατά συστημάτων πληροφοριών και η 
βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των 
δικαστικών και άλλων αρμόδιων αρχών, 
συμπεριλαμβανομένης της αστυνομίας και 
λοιπών εξειδικευμένων υπηρεσιών 
επιφορτισμένων με την επιβολή του νόμου 
στα κράτη μέλη, και των εξειδικευμένων 
υπηρεσιών της Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου του διεθνικού χαρακτήρα των επιθέσεων κατά συστημάτων πληροφοριών, είναι 
ουσιώδες να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των δικαστικών και αστυνομικών αρχών, στα 
κράτη μέλη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.·

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(2) Οι επιθέσεις κατά των συστημάτων 
πληροφοριών, ιδίως εκείνες που 
προέρχονται από τα κυκλώματα του 
οργανωμένου εγκλήματος, αποτελούν 
συνεχώς αυξανόμενη απειλή και εντείνουν 
τις ανησυχίες για το ενδεχόμενο 
τρομοκρατικών επιθέσεων ή επιθέσεων με 
πολιτικό χαρακτήρα κατά των συστημάτων 
πληροφοριών που αποτελούν μέρος της 
ζωτικής σημασίας υποδομής των κρατών 
μελών και της Ένωσης. Οι επιθέσεις σε 
κρίσιμης σημασίας υποδομές ενδέχεται 
να έχουν σοβαρές επιπτώσεις σε 
διασυνοριακό επίπεδο και να 
διαταράξουν ή και να καταστρέψουν 
υπηρεσίες απολύτως ζωτικής σημασίας 
για την ασφάλεια, την υγεία, την 
κινητικότητα, την κοινωνική και 
οικονομική ευημερία των πολιτών της 
Ένωσης και την εύρυθμη λειτουργία των 
δημοσίων διοικήσεων όπως των 
εγκαταστάσεων παραγωγής ενεργείας, 
των μεταφορικών δικτύων και των 
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κυβερνητικών δικτύων. Αυτή η 
κατάσταση αποτελεί απειλή για την 
επίτευξη μιας ασφαλέστερης κοινωνίας της 
πληροφορίας και ενός χώρου ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης, και πρέπει, ως 
εκ τούτου, να αντιμετωπιστεί στο επίπεδο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να εκτεθούν οι πιθανές συνέπειες και το μέγεθος των επιθέσεων στον 
κυβερνοχώρο, ιδίως όταν διαπράττονται κατά υποδομών κρίσιμης σημασίας. 

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Αν και η απόκρυψη της πραγματικής 
ταυτότητας του αυτουργού και η
πρόκληση ζημίας στον νόμιμο δικαιούχο 
της ταυτότητας είναι σημαντικό στοιχείο 
για τον προσδιορισμό των ποινών εντός
του πεδίου εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας, η ΕΕ πρέπει ωστόσο να 
αναπτύξει ένα οριζόντιο μέσον που θα 
καλύπτει τα συγκεκριμένα και συναφή 
αδικήματα σε πιο περιεκτική μορφή, 
αντιμετωπίζοντας μεταξύ άλλων την 
κλοπή της ταυτότητας, σε σχέση με τις 
διατάξεις σχετικά με τα ονόματα των 
προσώπων και την προστασία του 
καταναλωτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απόκρυψη της πραγματικής ταυτότητας του αυτουργού και η πρόκληση ζημίας στον νόμιμο 
δικαιούχο της ταυτότητας δεν είναι απλώς σημαντικό στοιχεί για τον κολασμό των αδικημάτων 
εντός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, αλλά αντίθετα αυτό και τα συναφή 
αδικήματα θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται με ένα οριζόντιο μέσον που θα υπερβαίνει τις 
επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών.
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Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου 
της 27-28 Νοεμβρίου 2008 αναφερόταν ότι 
τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει 
να αναπτύξουν νέα στρατηγική, αφού 
λάβουν υπόψη το περιεχόμενο της 
σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης 
του 2001 για το έγκλημα στον 
κυβερνοχώρο. Η σύμβαση αυτή είναι το 
νομικό πλαίσιο αναφοράς για την 
καταπολέμηση του εγκλήματος στον 
κυβερνοχώρο, περιλαμβανομένων των 
επιθέσεων κατά συστημάτων 
πληροφοριών. Η παρούσα οδηγία 
στηρίζεται στην ανωτέρω σύμβαση.

(8) Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου 
της 27-28 Νοεμβρίου 2008 αναφερόταν ότι 
τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει 
να αναπτύξουν νέα στρατηγική, αφού 
λάβουν υπόψη το περιεχόμενο της 
σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης 
του 2001 για το έγκλημα στον 
κυβερνοχώρο. Η σύμβαση αυτή είναι το 
νομικό πλαίσιο αναφοράς για την 
καταπολέμηση του εγκλήματος στον 
κυβερνοχώρο, περιλαμβανομένων των 
επιθέσεων κατά συστημάτων 
πληροφοριών. Η παρούσα οδηγία
στηρίζεται στην ανωτέρω σύμβαση. Είναι 
ως εκ τούτου ουσιώδους σημασίας τα 
κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη κυρώσει 
τη Σύμβαση του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για το Έγκλημα στον 
Κυβερνοχώρο, να το πράξουν το 
συντομότερο δυνατόν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η Σύμβαση για το Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο αποτελεί το βασικό μέσον του 
διεθνούς δικαίου για την καταπολέμηση του εγκλήματος αυτού, τα κράτη μέλη που δεν έχουν 
ακόμη τη Σύμβαση θα έπρεπε να ενθαρρυνθούν να το πράξουν τόσο για λόγους συνέπειας όσο 
και ως ένδειξη πολιτικής βούλησης.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Λαμβανομένων υπόψη των 
διαφορετικών τρόπων με τους οποίους 

(9) Λαμβανομένων υπόψη των 
διαφορετικών τρόπων με τους οποίους 
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μπορούν να πραγματοποιηθούν οι 
επιθέσεις και της ταχείας εξέλιξης του 
υλικού και του λογισμικού, η παρούσα 
οδηγία θα αναφέρεται σε «εργαλεία» που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη 
διάπραξη των εγκλημάτων που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Τα 
εργαλεία αναφέρονται, παραδείγματος 
χάρη, σε κακόβουλο λογισμικό, 
περιλαμβανομένων των δικτύων 
προγραμμάτων ρομπότ, των καλούμενων 
«botnet», που χρησιμοποιούνται σε 
κυβερνοεπιθέσεις.

μπορούν να πραγματοποιηθούν οι 
επιθέσεις και της ταχείας εξέλιξης του 
υλικού και του λογισμικού, η παρούσα 
οδηγία θα αναφέρεται σε «εργαλεία» που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη 
διάπραξη των εγκλημάτων που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Τα 
εργαλεία αναφέρονται, παραδείγματος 
χάρη, σε κακόβουλο λογισμικό, 
περιλαμβανομένων των δικτύων 
προγραμμάτων ρομπότ, των καλούμενων 
«botnet», που χρησιμοποιούνται σε
κυβερνοεπιθέσεις. Τα εργαλεία αυτά 
αποτελούν απλώς λίγες από τις πολλές 
δυνατότητες επίθεσης στα συστήματα 
πληροφοριών. Με βάση την εικόνα αυτή, 
οι εργασίες για μια ενωσιακή στρατηγική 
σε σχέση με την αρχιτεκτονική IT και 
ιδιαίτερα τα νεφελοειδή υπολογιστικά 
συστήματα (cloud computing), 
περιλαμβανομένης της τεχνικής 
τυποποίησης και ενός κοινού νομικού 
πλαισίου, πρέπει να συνεχιστούν με 
εντατικό ρυθμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εν όψει των σημερινών τεχνικών εξελίξεων, μια αναφορά στα νεφελοειδή υπολογιστικά 
συστήματα είναι ουσιώδους σημασίας. Χρειαζόμαστε περαιτέρω τεχνική τυποποίηση και ένα 
κοινό νομικό πλαίσιο για τα νεφελοειδή υπολογιστικά συστήματα. Τούτο θα ενισχύσει το ρόλο 
της ΕΕ ως προμηθευτή και χρήστη δομών IT προηγμένης τεχνολογίας.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Η εσκεμμένη και χωρίς δικαίωμα 
χρήση ενός προγράμματος υπολογιστή με 
σκοπό την αφαίρεση των στοιχείων για τα 
αδικήματα που αναφέρονται στην 
παρούσα οδηγία πρέπει να θεωρείται είτε 
ως μορφή συνέργειας και υποκίνησης είτε 



PE476.089v01-00 10/28 PR\884601EL.doc

EL

ως ξεχωριστό ποινικό αδίκημα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενώ ένα πρόγραμμα υπολογιστή σχεδιασμένο για την αφαίρεση στοιχείων δεν αποτελεί 
εργαλείο κατά την έννοια του άρθρου 7 της παρούσας οδηγίας, η χρησιμοποίησή του ωστόσο
συμβάλλει σε κυβερνοεπιθέσεις. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη πρέπει να καταστήσουν βέβαιο ότι 
η χρήση τέτοιου προγράμματος θα θεωρείται είτε ως συνέργεια και υποκίνηση είτε ως αδίκημα 
αυτό καθεαυτό (όπως η παρεμπόδιση ποινικών ερευνών). 

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «επιτρεπόμενη δοκιμή» μπορεί να ερμηνευθεί εις τρόπον ώστε να απαιτείται επίσημη 
άδεια προτού δοκιμαστεί η ασφάλεια των συστημάτων πληροφοριών. Τούτο θα υπονόμευε εξ 
ολοκλήρου την αποτελεσματικότητα και την πρακτικότητα των δοκιμών χωρίς εγκληματική 
πρόθεση. Επιπλέον, δεν θα υπήρχε ποινική ευθύνη στην περίπτωση που ο περιορισμός της 
πρόσβασης σε ένα σύστημα είναι παράνομος αφ’ εαυτού. 
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Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Ανταποκρινόμενο στην πρόκληση 
για καθιέρωση μιας πολιτικής της 
Ένωσης για την καταπολέμηση του 
εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, το 
Συμβούλιο με τα συμπεράσματά του  24 
Οκτωβρίου 2008, 27-28 Νοεμβρίου 2008 
και 26 Απριλίου 2010 απέδωσε 
συγκεκριμένο ρόλο στην Europol
προκειμένου να συμβάλει στο στόχο αυτό. 
Για το σκοπό αυτό η Europol θα πρέπει 
να καθιερώσει και να φιλοξενήσει μια 
ευρωπαϊκή πλατφόρμα που θα αποτελεί 
το σημείο σύγκλισης των εθνικών 
πλατφορμών και θα έχει ως στόχο μεταξύ 
άλλων τη συλλογή και συγκέντρωση 
πληροφοριών σχετικά με αδικήματα που 
επισημαίνονται στο διαδίκτυο. Τούτο θα 
έπρεπε να περιλαμβάνει πληροφορίες για 
τους δράστες και τον τρόπο με τον οποίον 
λειτουργούν. Σύμφωνα με την απόφαση 
του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ της 6ης

Απριλίου 2009 για την ίδρυση του 
Ευρωπαϊκού Αστυνομικού Γραφείου 
(Europol)1, και συγκεκριμένα τους 
κανόνες για την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων στο κεφάλαιο V, 
καθώς και σύμφωνα με την απόφαση-
πλαίσιο του Συμβουλίου 2008/977/ΔΕΥ 
της 27ης Νοεμβρίου 2008 για την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων 
που εξετάζονται στο πλαίσιο της 
αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας 
επί ποινικών θεμάτων2, η παρούσα 
οδηγία λαμβάνει υπόψη τα καθήκοντα 
που έχουν ανατεθεί στην Europol.
______________________

1 ΕΕ L 121, 15.5.2009, σ. 37.
2 ΕΕ L 350, 30.12.08, σ. 60.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου του διεθνικού χαρακτήρα των επιθέσεων κατά των συστημάτων πληροφοριών 
καθώς και του συντονιστικού ρόλου της Europol, είναι αναγκαίο να εκτεθεί ο ρόλος της 
Υπηρεσίας στον τομέα των κυβερνοεπιθέσεων. Για το σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
έχει ήδη δώσει αξιόλογες κατευθυντήριες γραμμές που θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη στο 
πλαίσιο της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν και το ποινικό δίκαιο αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την καταπολέμηση του εγκλήματος 
στον κυβερνοχώρο, είναι ωστόσο το τελευταίο βήμα αφότου λάβει χώρα μια επίθεση. Ως εκ 
τούτου, η ΕΕ θα έπρεπε να κλιμακώσει τις προσπάθειές της στην καλύτερη προστασία των 
συστημάτων κατά πρώτο λόγο, επί παραδείγματι με ελάχιστες προδιαγραφές για την δέουσα 
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προστασία των συστημάτων πληροφοριών. 

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη ασχολούνται με σημαντικά και ευαίσθητα δεδομένα όπως οι πληροφορίες για τη 
φορολογία ή την ιατρική ασφάλεια. Ως εκ τούτου, αποτελεί πρωταρχικό καθήκον τους να 
προστατεύουν κατά τον δέοντα τρόπο τα δεδομένα αυτά από επιθέσεις. 

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν ασχολούνται με προσωπικά δεδομένα, τα νομικά πρόσωπα φέρουν την ευθύνη της
προστασίας των δεδομένων αυτών στο κατάλληλο επίπεδο σε σχέση με λογικώς εντοπίσιμες
απειλές. Στην περίπτωση που αποτύχουν να παράσχουν το επίπεδο αυτό προστασίας, τα κράτη
μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι θα είναι δυνατή η δίωξή τους.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12ε) Είναι επίσης αναγκαίο να ενισχυθεί 
και να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ 
των παρόχων υπηρεσιών, παραγωγών, 
φορέων εφαρμογής του νόμου και 
δικαστικών αρχών με ταυτόχρονο 
σεβασμό του κράτους δικαίου, ιδίως σε 
σχέση με τη νομική βεβαιότητα και 
προβλεψιμότητα, καθώς και των 
δικαιωμάτων των υπόπτων και 
κατηγορουμένων όπως το κριτήριο της 
αθωότητας και η δικαστική αποζημίωση. 
Τούτο περιλαμβάνει, παραδείγματος 
χάριν, υποστήριξη από τους παρόχους 
υπηρεσιών προκειμένου να σταματήσουν 
τη λειτουργία παρανόμων συστημάτων ή 
λειτουργιών. 

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12στ) Παρά την εθελοντική συνεργασία 
μεταξύ νομικών προσώπων όπως οι 
πάροχοι υπηρεσιών και οι παραγωγοί 
αφενός και οι φορείς εφαρμογής του 
νόμου και οι δικαστικές αρχές αφετέρου, 
τα κράτη μέλη πρέπει να προσδιορίζουν 
τις περιπτώσεις τις οποίες η παράλειψη 
δράσης συνιστά εγκληματική 
συμπεριφορά αυτή καθεαυτή. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μη συνεργασία ή η παρεμπόδιση ποινικών ερευνών από νομικά πρόσωπα είναι ιδιαίτερη
μεμπτή και θα μπορούσε να θεωρηθεί ως συνέργια και παρακίνηση σε αδίκημα όπως επί
παραδείγματι εκτίθεται στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Τα σημαντικά νομικά κενά και οι 
διαφορές των νομοθεσιών των κρατών 
μελών στον τομέα των επιθέσεων κατά των 
συστημάτων πληροφοριών μπορεί να 
παρεμποδίσουν την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος και της 
τρομοκρατίας και να περιπλέξουν την 
αποτελεσματική συνεργασία των 
αστυνομικών και δικαστικών υπηρεσιών 
στον τομέα αυτό. Αποτέλεσμα του 
διεθνικού και χωρίς σύνορα χαρακτήρα 
των σύγχρονων συστημάτων πληροφοριών 
είναι η διασυνοριακή διάσταση που έχουν 

(13) Τα σημαντικά νομικά κενά και οι 
διαφορές των νομοθεσιών των κρατών 
μελών στον τομέα των επιθέσεων κατά των 
συστημάτων πληροφοριών μπορεί να 
παρεμποδίσουν την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος και της 
τρομοκρατίας και να περιπλέξουν την 
αποτελεσματική συνεργασία των 
αστυνομικών και δικαστικών υπηρεσιών 
στον τομέα αυτό. Αποτέλεσμα του 
διεθνικού και χωρίς σύνορα χαρακτήρα 
των σύγχρονων συστημάτων πληροφοριών 
είναι η διασυνοριακή διάσταση που έχουν 



PE476.089v01-00 16/28 PR\884601EL.doc

EL

αποκτήσει οι επιθέσεις κατά των 
συστημάτων αυτών, γεγονός που 
υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να 
ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την 
προσέγγιση των ποινικών νομοθεσιών 
στον συγκεκριμένο τομέα. Πέραν τούτου, 
ο συντονισμός της δίωξης όσον αφορά 
επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών 
αναμένεται να διευκολυνθεί με την έκδοση
της οδηγίας-πλαισίου 2009/948/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου για την πρόληψη και τον 
διακανονισμό συγκρούσεων δικαιοδοσίας 
σε ποινικές υποθέσεις.

αποκτήσει οι επιθέσεις κατά των 
συστημάτων αυτών, γεγονός που 
υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να 
ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την 
προσέγγιση των ποινικών νομοθεσιών 
στον συγκεκριμένο τομέα. Πέραν τούτου, 
ο συντονισμός της δίωξης όσον αφορά 
επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών 
αναμένεται να διευκολυνθεί με την 
προσήκουσα εφαρμογή της οδηγίας-
πλαισίου 2009/948/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
για την πρόληψη και τον διακανονισμό 
συγκρούσεων δικαιοδοσίας σε ποινικές 
υποθέσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Γλωσσική διόρθωση.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Η βελτιωμένη συνεργασία μεταξύ 
των φορέων εφαρμογής του νόμου και 
μεταξύ των δικαστικών αρχών στο 
σύνολο της Ένωσης είναι ουσιώδους 
σημασίας για την αποτελεσματική 
καταπολέμηση του εγκλήματος στον 
κυβερνοχώρο. Στο πλαίσιο αυτό, η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
κλιμακώσουν τις προσπάθειές τους σε 
σχέση με την κατάλληλη κατάρτιση των 
φορέων εφαρμογής του νόμου και των 
δικαστικών αρχών προκειμένου να 
αυξηθεί η κατανόηση του εγκλήματος 
στον κυβερνοχώρο και των επιπτώσεών 
τους και να ενισχυθεί η συνεργασία και η 
ανταλλαγή των βελτίστων πρακτικών επί 
παραδείγματι μέσω του Ευρωπαϊκού 
Δικαστικού Δικτύου με τη συνδρομή των 
Europol, Eurojust και του Ευρωπαϊκού 
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Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων 
και Πληροφοριών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δέουσα κατάρτιση των παραγόντων που ασχολούνται με τη δίωξη των εγκληματιών στον 
κυβερνοχώρο είναι ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση του εγκλήματος στο χώρο αυτό. 
Επιπλέον, σε επίπεδο ΕΕ διαθέτουμε ήδη τα μέσα για την ενίσχυση της συνεργασίας αυτής και 
της κατάρτισης. Τούτο είναι ακόμη πιο σημαντικό δεδομένου ότι η αστυνομία και οι δικαστικές 
αρχές αντιμετωπίζουν νομικά συστήματα που χαρακτηρίζουν και προσδιορίζουν τα αδικήματα 
με διαφορετικό τρόπο. Η αμοιβαία κατανόηση είναι ως εκ τούτου πρωταρχικής σημασίας.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13β) Η κατάρτιση αυτή και η ανταλλαγή 
πληροφοριών θα αυξήσει τη γνώση 
σχετικά με τις διαφορές στα εθνικά 
νομικά συστήματα και τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο 
ποινικών διώξεων συνεπεία διαφορετικών 
εθνικών διατάξεων για τη σοβαρότητα 
του αδικήματος, όπως το επίπεδο βλάβης 
και η κατανομή των αρμοδιοτήτων 
μεταξύ των εθνικών αρχών επιβολής του 
νόμου. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά τη δίωξη των κυβερνοεπιθέσεων, η αστυνομία και οι δικαστικές αρχές αντιμετωπίζουν 
νομικά συστήματα που χαρακτηρίζουν και προσδιορίζουν τα αδικήματα με διαφορετικό τρόπο. 
Η αμοιβαία κατανόηση είναι ως εκ τούτου πρωταρχικής σημασίας.
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Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(δ) «χωρίς δικαίωμα»: πρόσβαση, χρήση ή 
παρεμβολή μη εξουσιοδοτημένη από τον 
ιδιοκτήτη ή άλλο δικαιούχο του 
συστήματος ή μέρους του, στο βαθμό που 
η εξουσιοδότηση αυτή δεν συνιστά 
κατάχρηση δικαιωμάτων αυτή καθ' 
εαυτή, ή μη επιτρεπόμενη δυνάμει της 
εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ελεύθερη ροή πληροφοριών δεν πρέπει να περιορίζεται κατά τρόπον που η παρακράτηση μιας 
εξουσιοδότησης θίγει πράγματι άλλα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα ελευθερίας ενημέρωσης 
επί παραδείγματι. Η παρακράτηση μιας εξουσιοδότησης μπορεί ως εκ τούτου να συνιστά 
κατάχρηση δικαιωμάτων αυτή καθεαυτή. 

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) "περιπτώσεις ήσσονος σημασίας" 
μπορεί να θεωρούνται ήσσονος σημασίας, 
όταν, παραδείγματος χάριν, οι ζημίες 
και/ή ο κίνδυνος που συνεπάγεται για το 
δημόσιο ή το ιδιωτικό συμφέρον –όπως η 
ακεραιότητα ενός συστήματος 
υπολογιστών ή ηλεκτρονικών δεδομένων, 
ή η σωματική ακεραιότητα, τα 
δικαιώματά και άλλα συμφέροντα ενός 
προσώπου– είναι αμελητέα ή τέτοιας 
φύσης ώστε δεν είναι απαραίτητη η 
επιβολή ποινικής κύρωσης εντός του 
νομικού ορίου ή η απόδοση ποινικής 
ευθύνης.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι «περιπτώσεις ήσσονος σημασίας» αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο της παρούσας οδηγίας 
κατά τον χαρακτηρισμό ενός αδικήματος. Για λόγους νομικής βεβαιότητας πρέπει επομένως να 
δώσουμε τον ορισμό του όρου αυτού.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δβ) «συστήματα πληροφοριών ζωτικής 
σημασίας» νοούνται τα συστήματα 
πληροφοριών υποδομών τα οποία είναι 
ουσιώδη για τη διατήρηση των 
λειτουργιών ζωτικής σημασίας της 
κοινωνίας, της υγείας, της ασφάλειας, της 
προστασίας, της οικονομικής και 
κοινωνικής ευπραγίας των μελών της, και 
των οποίων η διακοπή λειτουργίας ή η 
καταστροφή θα είχε σοβαρές επιπτώσεις 
σε κράτος μέλος επειδή δεν κατέστη 
δυνατή η διατήρηση των λειτουργιών 
αυτών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους νομικής βεβαιότητας ο όρος «συστήματα πληροφοριών ζωτικής σημασίας» πρέπει 
να διευκρινισθεί. Η Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής COM(2005) 576 καθώς και οι 
ανακοινώσεις COM(2011)163 και COM(2009)149  για την προστασία των υποδομών ζωτικής 
σημασίας παρέχουν αξιόλογη βοήθεια προς τούτο.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

προθέσεως πρόσβαση, χωρίς δικαίωμα –
δηλαδή η είσοδος, σε μέρος συστήματος 
πληροφοριών ή στο σύνολό του, 
τιμωρείται ως ποινικό αδίκημα, 
τουλάχιστον όταν δεν πρόκειται για 
ήσσονος σημασίας περιπτώσεις.
Κάθε κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει 
ότι η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 
πράξη ποινικοποιείται μόνον όταν το 
αδίκημα διαπράττεται κατά παράβαση 
μέτρου ασφαλείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους νομικής βεβαιότητας ο όρος «πρόσβαση» πρέπει να προσδιοριστεί. Επιπλέον, η 
παράνομη πρόσβαση θα πρέπει να προϋποθέτει την παραβίαση των μέτρων ασφαλείας. 
Διαφορετικά, μια πρόσβαση χωρίς άδεια σε ένα ανοικτό δίκτυο wifi θα μπορούσε επί 
παραδείγματι να χαρακτηρισθεί ως αδίκημα.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η εκ 
προθέσεως υποκλοπή με τεχνικά μέσα, μη 
δημόσιων διαβιβάσεων ηλεκτρονικών 
δεδομένων από, προς ή μέσα σε ένα 
σύστημα υπολογιστή, περιλαμβανομένων 
των ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών από 
σύστημα πληροφοριών που περιέχει αυτά 
τα ηλεκτρονικά δεδομένα, τιμωρείται ως 
ποινικό αδίκημα όταν διαπράττεται χωρίς 
δικαίωμα, τουλάχιστον για νη ήσσονος 
σημασίας υποθέσεις. 
Η υποκλοπή με τεχνικά μέσα σχετίζεται 
με την ακρόαση, έλεγχο ή επιτήρηση του 
περιεχομένου των επικοινωνιών, με την 
παροχή του περιεχομένου των δεδομένων 
είτε άμεσα, με πρόσβαση και χρήση του 
συστήματος πληροφοριών είτε έμμεσα με 
τη χρήση ηλεκτρονικής συνακρόασης ή 
συσκευών παγίδευσης. Η υποκλοπή
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μπορεί επίσης να περιλαμβάνει και τη
μαγνητοφώνηση. 
Στα τεχνικά μέσα περιλαμβάνονται οι 
τεχνικές συσκευές που τοποθετούνται 
στις γραμμές μετάδοσης καθώς και οι 
συσκευές για τη συλλογή και καταγραφή 
ασύρματων επικοινωνιών 
περιλαμβανομένης της χρήσης 
λογισμικού, κωδικών πρόσβασης και 
λοιπών κωδικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνεπείας με τα άρθρα 3 έως 5, το άρθρο αυτό δεν θα έπρεπε να περιλαμβάνει τις 
υποθέσεις ήσσονος σημασίας ως αδίκημα. Επιπλέον, είναι αναγκαίος ο ορισμός του όρου
«υποκλοπή». Η αιτιολογική έκθεση της Σύμβασης για το Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο συμβάλει 
προσωπικά προς τούτο στην παράγραφο 53. Για λόγους νομικής νομιμότητας θα πρέπει να 
διευκρινισθεί ο όρος «τεχνικά μέσα». Η αιτιολογική έκθεση της σύμβασης για το έγκλημα στον 
κυβερνοχώρο παρέχει έναν χρήσιμο ορισμό στην παράγραφο 53, δεύτερο τμήμα.

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της δυνατότητας χρησιμοποίησης προγραμμάτων διττής μορφής, όπως για νομικούς 
καθώς και για ποινικούς σκοπούς, η κατοχή ενός εργαλείου αυτή καθεαυτή δεν είναι κολάσιμη. 
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Επιπλέον, ο σκοπός των ενεργειών που περιγράφονται στο παρόν άρθρο θα ήταν κολάσιμος 
μόνον όταν αποσκοπούσε σαφώς στη διάπραξη αδικήματος.

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) πρόγραμμα υπολογιστή, που έχει 
σχεδιαστεί ή προσαρμοστεί σαφώς με 
σκοπό τη διάπραξη ενός από τα αδικήματα 
που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 6·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «συσκευή» δημιουργεί νομική αβεβαιότητα και θα μπορούσε να ερμηνευθεί επί 
παραδείγματι ως ένα απλό προϊόν υλικού (hardware) όπως ένας υπολογιστής ή μια 
φωτογραφική μηχανή. Ως εκ τούτου θα έπρεπε να διαγραφεί. Επιπλέον, ο όρος «κατά κύριο 
λόγο» δεν είναι επαρκώς σαφής και θα μπορούσε να διευκρινιστεί με τον όρο «σαφής».

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ηθική αυτουργία, υποβοήθηση, συνέργεια 
και απόπειρα

Υποκίνηση, υποβοήθηση και συνέργεια 
και απόπειρα 

Or. en

Αιτιολόγηση

Γλωσσική διόρθωση.
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Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
υποκίνηση και η υποβοήθηση και η 
συνέργεια σε διάπραξη αδικήματος που 
αναφέρεται στα άρθρα 3 έως 7 τιμωρείται 
ως ποινικό αδίκημα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Γλωσσικές διορθώσεις

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Γλωσσική διόρθωση.

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα 
αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 4
έως 7 τιμωρούνται με μέγιστη ποινή 
φυλάκισης τουλάχιστον πέντε ετών, όταν
διαπράττονται στα πλαίσια εγκληματικής 
οργάνωσης, όπως ορίζεται στην απόφαση-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ. Στις υποθέσεις 
αυτές, οι ποινές που προβλέπονται στην 
εν λόγω απόφαση πλαίσιο δεν 
εφαρμόζονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 3 της απόφασης πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ προβλέπει ποινές κράτησης από δύο έως 
πέντε έτη για αδικήματα που διαπράττονται στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης ενώ το άρθρο 
10 της πρότασης προβλέπει μέγιστη ποινή πέντε ετών φυλάκισης. Για λόγους νομικής 
νομιμότητας πρέπει ως εκ τούτου να διευκρινισθεί ποιο επίπεδο ποινής πρόκειται να 
εφαρμοστεί για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο που διαπράττεται στο πλαίσιο εγκληματικής 
οργάνωσης.

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα 
αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 4
έως 6 τιμωρούνται με μέγιστη ποινή 
φυλάκισης τουλάχιστον πέντε ετών, όταν 
διαπράττονται με τη χρήση εργαλείου που 
έχει σχεδιαστεί για την εξαπόλυση 
επιθέσεων που επηρεάζουν μεγάλο αριθμό 
συστημάτων πληροφοριών, ή επιθέσεων 
που προκαλούν σοβαρές ζημίες, όπως 
διαταραχή των υπηρεσιών συστημάτων, 
οικονομικό κόστος ή απώλεια δεομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ή όταν 
διαπράττονται κατά υποδομών 
συστημάτων πληροφοριών κρίσιμης 
σημασίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα άρθρα 4 έως 6 αντιπροσωπεύουν ιδιαίτερα βαριά αδικήματα όταν διαπράττονται σε ευρεία
κλίμακα και προκαλούν σοβαρή βλάβη ή όταν διαπράττονται κατά υποδομών συστημάτων
πληροφοριών κρίσιμης σημασίας.

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανταλλαγή πληροφοριών Ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις ακόλουθες τροπολογίες, το πεδίο εφαρμογής του άρθρου αυτού πρέπει επίσης 
να περιλαμβάνει τη συνεργασία. Για το σκοπό αυτό, ο τίτλος του άρθρου πρέπει να 
προσαρμοστεί.

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Για τους σκοπούς της ανταλλαγής 
πληροφοριών σχετικά με τα αδικήματα που 
αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 8, και 
σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας 
δεδομένων, τα κράτη μέλη κάνουν χρήση 
του υφιστάμενου δικτύου λειτουργικών 
σημείων επαφής που είναι διαθέσιμο σε 
24ωρη βάση και τις επτά ημέρες της 
εβδομάδας. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν 
επίσης διαδικασίες που τους επιτρέπουν να 
υποδεικνύουν το αργότερο εντός 8 ωρών 
στα επείγοντα αιτήματα συνδρομής, 
διευκρινίζοντας κατά πόσο, με ποιο τρόπο 
και πότε μπορούν να ανταποκριθούν στα 
αιτήματα αυτά. Η ανταλλαγή αυτή 
πληροφοριών δεν θίγει τους εθνικούς 
κανόνες των κρατών μελών σε σχέση με 
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τη συλλογή ή το παραδεκτό των 
στοιχείων όσον αφορά τη χρήση των 
πληροφοριών αυτών σε επακόλουθες 
ποινικές διαδικασίας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενώ η ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών και η αμοιβαία συνδρομή αποτελούν σημαντικό
εργαλείο για την κοινή καταπολέμηση των διασυνοριακών κυβερνοεπιθέσεων, οι κανόνες αυτοί
δεν επηρεάζουν το παραδεκτό των στοιχείων σε πιθανές επακόλουθες ποινικές διαδικασίες.

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Για την ανταλλαγή πληροφοριών σε 
σχέση με τα αδικήματα που αναφέρονται 
στα άρθρα 3 έως 8, τα κράτη μέλη, 
σύμφωνα με τους κανόνες περί 
προστασίας δεδομένων, εγκαθιδρύουν 
δίκτυα συνεργασίας και εταιρικής σχέσης 
με παρόχους υπηρεσιών και παραγωγούς. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Πέραν της συνεργασίας μεταξύ των αρχών, είναι ζωτικής σημασίας να αυξηθεί η συνεργασία
μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και των δημοσίων αρχών προκειμένου να καταπολεμηθούν
αποτελεσματικά οι κυβερνοεπιθέσεις και να αυξηθεί η προσαρμοστικότητα τόσο των δημοσίων
όσο και των ιδιωτικών δικτύων.

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή τα στοιχεία που συγκεντρώνουν 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Επίσης,

3. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τα στοιχεία
που συγκεντρώνουν σύμφωνα με το παρόν
άρθρο στην Επιτροπή και στον 
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μεριμνούν για τη δημοσίευση τακτικής 
αναθεώρησης των στατιστικών εκθέσεών 
τους.

Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια 
Δικτύων και Πληροφοριών με σκοπό την 
αξιολόγηση της κατάστασης του δικτύου 
και της ασφάλειας των πληροφοριών 
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
460/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 
2004 για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων 
και Πληροφοριών1.
Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν επίσης τα 
στατιστικά στοιχεία και άλλα διαθέσιμα 
στοιχεία σχετικά με τον τρόπο 
λειτουργίας που χρησιμοποιούνται από 
τους δράστες στην Europol με σκοπό να 
αξιολογηθεί η απειλή και να 
πραγματοποιηθεί στρατηγική ανάλυση 
του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο 
σύμφωνα με την απόφαση του 
Συμβουλίου  2009/371/ΔΕΥ.
Η Επιτροπή από κοινού με τα κράτη μέλη
μεριμνούν για τη δημοσίευση τακτικής 
αναθεώρησης των στατιστικών εκθέσεών 
τους.

______________
1 ΕΕ L 77, 13.03.04, σ. 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου του διεθνικού χαρακτήρα των επιθέσεων κατά των συστημάτων πληροφοριών και 
των πιθανών επιπτώσεων στο σύνολο της Ένωσης, είναι αναγκαίο να εμπλακούν τόσο ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών όσο και η Europol σε 
μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με την αξιολόγηση των σχετικών στοιχείων. Σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές που έδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων της, η Europol θα παραλαμβάνει ιδιαίτερα στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας που 
χρησιμοποιούν οι δράστες.
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Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το αργότερο [ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΤΗ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ] και κάθε τρία έτη 
στο εξής, η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
έκθεση για την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας στα κράτη μέλη με ενδεχόμενες 
αναγκαίες προτάσεις.

1. Το αργότερο [ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΤΗ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ] και κάθε τρία έτη 
στο εξής, η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
έκθεση για την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας στα κράτη μέλη με ενδεχόμενες 
αναγκαίες προτάσεις. Κατά την 
αναθεώρηση, η Επιτροπή λαμβάνει 
επίσης υπόψη τις τεχνικές και νομικές 
εξελίξεις στον τομέα του εγκλήματος στον 
κυβερνοχώρο, ιδίως σε σχέση με το πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένων των ταχέων εξελίξεων στις τεχνολογίες κυβερνοχώρου, είναι αναγκαία η τακτική 
αναθεώρηση προκειμένου το ρυθμιστικό περιεχόμενο της παρούσας οδηγίας να μπορεί να 
καλύπτει τις τρέχουσες τεχνικές δυνατότητες και οι αλλαγές στο νομικό πλαίσιο μεταξύ άλλων 
και σε επίπεδο ΕΕ να επηρεάζουν το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, επί παραδείγματι, 
σε σχέση με μια μελλοντική πολιτική της ΕΕ για τα Νεφελοειδή Υπολογιστικά Συστήματα. 


