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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl atakų prieš 
informacines sistemas ir dėl Tarybos pamatinio sprendimo 2005/222/TVR panaikinimo
(COM(2010)0517 – C7-0293/2010 – 2010/0273(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2010)0517),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
83 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui 
(C7-0293/2010),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į 2011 m. gegužės 4 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
nuomonę1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir 
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto ir Užsienio reikalų komiteto 
nuomones (A7-0000/2011),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Šios direktyvos tikslas yra suderinti 
valstybių narių baudžiamosios teisės 
taisykles atakų prieš informacines sistemas 
srityje ir pagerinti valstybių narių teisminių 
ir kitų kompetentingų institucijų, įskaitant 

(1) Šios direktyvos tikslas yra suderinti 
valstybių narių baudžiamosios teisės 
taisykles atakų prieš informacines sistemas 
srityje ir pagerinti valstybių narių ir 
Sąjungos teisminių ir kitų kompetentingų 

                                               
1 OL C 218, 2011 7 23, p. 130.
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policiją ir kitas specializuotas teisėsaugos 
tarnybas, bendradarbiavimą.

institucijų, įskaitant policiją ir kitas 
specializuotas teisėsaugos tarnybas, 
bendradarbiavimą.

Or. en

Pagrindimas

Dėl to, kad atakos prieš informacines sistemas yra tarpvalstybinio pobūdžio, labai svarbu 
gerinti tiek valstybių narių, tiek Europos Sąjungos teisminių institucijų ir policijos įstaigų 
bendradarbiavimą.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(2) Atakų prieš informacines sistemas 
grėsmė didėja, ypač dėl organizuoto 
nusikalstamumo grėsmės, todėl vis didesnį 
susirūpinimą kelia galimi teroristų išpuoliai 
ar atakos dėl politinių motyvų prieš 
informacines sistemas, kurios yra valstybių 
narių ir Sąjungos ypatingos svarbos 
infrastruktūros dalis. Atakos prieš 
ypatingos svarbos infrastruktūros 
objektus daro labai didelį tarpvalstybinį 
poveikį ir sutrikdo arba sunaikina 
tarnybas, kurios gyvybiškai svarbios 
Sąjungos piliečių saugumui, saugai, 
sveikatai, mobilumui, socialinei ir 
ekonominei gerovei ir geram viešojo 
administravimo įstaigų, pavyzdžiui, 
branduolinių elektrinių, transporto tinklų 
ir vyriausybės tinklų, veikimui. Todėl kyla 
grėsmė, kad nebus sukurta saugesnė 
informacinė visuomenė ir laisvės, saugumo 
bei teisingumo erdvė, taigi reikia imtis 
bendrų Europos Sąjungos veiksmų.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu atkreipti dėmesį į galimus kibernetinių atakų, ypač jei jos vykdomos prieš ypatingos 
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svarbos infrastruktūros objektus, padarinius ir apimtį. 

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Nors tikrosios nusikaltėlio tapatybės 
slėpimas ir taip teisėtam tapatybės 
turėtojui daroma žala yra svarbus 
aspektas norint pagal šią direktyvą 
nustatyti bausmes, vis dėlto Sąjunga 
turėtų parengti horizontaliąją priemonę, 
kuri visapusiškiau apimtų tokias ir su 
jomis susijusias nusikalstamas veikas, ir 
kurioje būtų aptariami, be kita ko, 
tapatybės vogimo, sąsajos su įstatymu dėl 
asmenų vardų ir vartotojų apsaugos 
klausimai.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) 2008 m. lapkričio 27–28 d. Tarybos 
išvadose nurodyta, kad valstybės narės ir 
Komisija, atsižvelgdamos į 2001 m. 
Europos Tarybos konvencijos dėl 
elektroninių nusikaltimų turinį, turėtų 
parengti naują strategiją. Ši konvencija yra 
orientacinis kovos su elektroniniais 
nusikaltimais, įskaitant atakas prie 

(8) 2008 m. lapkričio 27–28 d. Tarybos 
išvadose nurodyta, kad valstybės narės ir 
Komisija, atsižvelgdamos į 2001 m. 
Europos Tarybos konvencijos dėl 
elektroninių nusikaltimų turinį, turėtų 
parengti naują strategiją. Ši konvencija yra 
orientacinis kovos su elektroniniais 
nusikaltimais, įskaitant atakas prie 
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informacines sistemas, teisinis pagrindas. 
Ši direktyva grindžiama šia konvencija.

informacines sistemas, teisinis pagrindas. 
Ši direktyva grindžiama šia konvencija. 
Taigi, labai svarbu, kad valstybės narės, 
kurios dar neratifikavo Europos Tarybos 
konvencijos dėl elektroninių nusikaltimų, 
kuo greičiau tai padarytų.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi Konvencija dėl elektroninių nusikaltimų yra pagrindinis tarptautinis kovos su 
elektroniniais nusikaltimais teisinis dokumentas, valstybės narės, kurios dar neratifikavo šios 
konvencijos, turėtų būti raginamos tai padaryti tiek dėl veiksmų nuoseklumo, tiek siekiant 
duoti politinį ženklą.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Atsižvelgiant į skirtingus atakų rengimo 
būdus ir spartų techninės ir programinės 
kompiuterių įrangos tobulėjimą, šioje 
direktyvoje sąvoka „priemonės“ reiškia 
išvardytiems nusikaltimams daryti 
naudojamas priemones. Priemonės, 
pavyzdžiui, reiškia kibernetinėms atakoms 
rengti naudojamą kenkimo programinę 
įrangą, įskaitant botnetus.

(9) Atsižvelgiant į skirtingus atakų rengimo 
būdus ir spartų techninės ir programinės 
kompiuterių įrangos tobulėjimą, šioje 
direktyvoje sąvoka „priemonės“ reiškia 
išvardytiems nusikaltimams daryti 
naudojamas priemones. Priemonės, 
pavyzdžiui, reiškia kibernetinėms atakoms 
rengti naudojamą kenkimo programinę 
įrangą, įskaitant botnetus. Tai tik kelios iš 
daugelio galimų atakų prieš informacines 
sistemas priemonių. Atsižvelgiant į tai, 
reikėtų toliau rengti Sąjungos IT 
architektūros, ypač nuotolinių 
kompiuterinių išteklių paslaugų, 
strategiją, įskaitant techninį 
standartizavimą ir bendrą teisinį 
pagrindą, ir tai daryti aktyviau.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į dabartinę technikos raidą, labai svarbu įtraukti nuorodą į nuotolinius 
kompiuterinius išteklius. Mums reikia tolesnio techninio nuotolinių kompiuterinių išteklių 



PR\884601LT.doc 9/26 PE476.089v01-00

LT

paslaugų standartizavimo ir bendro Europos teisinio pagrindo. Dėl to taip pat sustiprėtų ES 
kaip tiekėjos ir kaip modernių ir saugių IT struktūrų naudotojos vaidmuo.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Tyčinis kompiuterinės programos, 
skirtos šioje direktyvoje nurodytų 
nusikalstamų veikų įrodymams pašalinti, 
naudojimas neturint tam teisės turėtų būti 
laikomas arba bendrininkavimu, arba 
atskira nusikalstama veika.

Or. en

Pagrindimas

Nors įkalčiams pašalinti skirta kompiuterinė programa ir nėra priemonė pagal šios 
direktyvos 7 straipsnį, vis dėlto ji naudojama kaip pagalbinė priemonė vykdant kibernetines 
atakas. Taigi, valstybės narės turi užtikrinti, kad tokios programos naudojimas būtų laikomas 
arba bendrininkavimu, arba atskira nusikalstama veika (kaip trukdymas baudžiamosios 
veiklos tyrimui).

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(10) Šia direktyva nesiekiama nustatyti 
baudžiamosios atsakomybės tais atvejais, 
kai nusikalstama veika padaroma netyčia, 
pavyzdžiui, siekiant atlikti informacinių 
sistemų tikrinimą pagal įstatymus arba 
siekiant jas apsaugoti, arba kai leidimo 
prieigai prie sistemos nesuteikimas yra 
piktnaudžiavimas teisėmis.

Or. en
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Pagrindimas

Terminas „leistinas tikrinimas“ gali būti aiškinamas taip, kad norint atlikti turimų 
informacinių sistemų saugumo patikrinimą gali prireikti oficialaus leidimo. Taip būtų 
padaryta didelė žala be nusikalstamų kėslų atliekamo vidinio patikrinimo veiksmingumui ir 
praktiškumui. Be to, neturi būti taikoma baudžiamoji atsakomybė, kai prieigos prie sistemos 
ribojimas savaime yra neteisėtas.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Siekiant nustatyti Sąjungos kovos su 
elektroniniais nusikaltimais politiką 
2008 m. spalio 24 d. Tarybos išvadose, 
2008 m. lapkričio 27–28 d. Tarybos 
išvadose ir 2010 m. balandžio 26 d. 
Tarybos išvadose Europolui patikėtas 
ypatingas vaidmuo norint, kad jis 
prisidėtų prie šio tikslo siekimo. Tuo tikslu 
Europolas turėtų sukurti ir valdyti 
Europos sistemą, kuri sujungs 
nacionalines sistemas ir bus naudojama, 
be kita ko, informacijai apie internetinius 
nusikaltimus rinkti ir centralizuoti. Tokia 
informacija turėtų apimti informaciją 
apie nusikaltimų vykdytojus ir jų veiklą. 
Šioje direktyvoje atsižvelgiama į 
Europolui paskirtas užduotis 
vadovaujantis 2009 m. balandžio 6 d. 
Tarybos sprendimu 2009/371/TVR dėl 
Europos policijos biuro (Europolo) 
įsteigimo1 ir konkrečiai V skyriuje 
nustatytomis asmens duomenų apsaugos 
taisyklėmis, taip pat 2008 m. 
lapkričio 27 d. Tarybos pamatiniu 
sprendimu 2008/977/TVR dėl asmens 
duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir 
teisminį bendradarbiavimą 
baudžiamosiose bylose, apsaugos2.
______________________

1 OL L 121, 2009 5 15, p. 37.
2 OL L 350, 2008 12 30, p. 60.
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Or. en

Pagrindimas

Dėl to, kad atakos prieš informacines sistemas yra tarpvalstybinio pobūdžio, taip pat 
atsižvelgiant į Europolo kaip koordinatoriaus vaidmenį, reikia pabrėžti agentūros vaidmenį 
kibernetinių atakų srityje. Šiuo tikslu Europos Vadovų Taryba jau pateikė vertingas gaires, į 
kurias reikėtų atsižvelgti šioje direktyvoje.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12b) Norint veiksmingai kovoti su 
kibernetiniais nusikaltimais būtina 
padidinti informacinių sistemų atsparumą 
veiksmingiau apsaugant jas nuo atakų. 
Atsižvelgiant į tai, svarbiausias uždavinys 
būtų nustatyti būtinus tinkamos 
informacinių sistemų apsaugos 
standartus. Taigi, Sąjungos ir valstybių 
narių kova su elektroniniais nusikaltimais 
turės poveikio tik tuomet, jei kartu su šia 
direktyva bus imamasi tokių nusikaltimų 
prevencijos priemonių, patvirtintų pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
67 straipsnio 3 dalį ir 84 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Nepaisant to, kad baudžiamosios teisės aktai labai svarbūs kovojant su elektroniniais 
nusikaltimais, tačiau įvykus atakai, jų svarba mažiausia. Taigi, pirmiausia ES turėtų labiau 
stengtis geriau apsaugoti savo sistemas, pavyzdžiui, nustatydama būtinus tinkamos 
informacinių sistemų apsaugos standartus.
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12c) Valstybės narės savo informacinių 
sistemų ir su jomis susijusių duomenų 
apsaugą turėtų laikyti atitinkamos savo 
pareigos rūpintis dalimi. Nuo pagrįstai 
nustatomos grėsmės turėtų būti 
apsisaugoma užtikrinant pagrįsto lygio 
apsaugą. Tokios apsaugos kaštai ir su ja 
susijusi našta turėtų būti proporcinga 
žalai, kuri galėtų būti padaryta.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės marės pačios tvarko svarbius ir neskelbtinus duomenis, pavyzdžiui, su  mokesčiais 
ar sveikatos draudimu susijusią informaciją. Taigi, jie privalo rūpintis tinkama tokių 
duomenų apsauga nuo atakų.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12d) Be to, valstybės narės turėtų imtis 
tinkamų veiksmų siekdamos įpareigoti 
juridinius asmenis jų kompetencijos 
ribose saugoti turimus asmens duomenis 
nuo šioje direktyvoje nurodytų 
nusikalstamų veikų. Nuo pagrįstai 
nustatomos grėsmės juridinis asmuo 
turėtų apsisaugoti užtikrindamas pagrįsto 
lygio apsaugą. Tokios apsaugos kaštai ir 
su ja susijusi našta turėtų būti 
proporcinga žalai, kuri galėtų būti 
padaryta. Jei nekyla abejonių dėl to, kad 
juridinis asmuo neužtikrino pagrįsto lygio 
apsaugos, ir jei dėl to padaryta didelė žala, 
valstybės narės turėtų užtikrinti galimybę 
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tokį juridinį asmenį patraukti 
baudžiamojon atsakomybėn.

Or. en

Pagrindimas

Juridiniai asmenys, kurie turi asmens duomenų, yra atsakingi už tinkamą šių duomenų 
apsaugą nuo pagrįstai nustatomų grėsmių. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad juridinius 
asmenis, kurie nesuteikia tokio lygio apsaugos, būtų galima tokius patraukti baudžiamojon 
atsakomybėn.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12e) Taip pat būtina skatinti ir gerinti 
paslaugų teikėjų, gamintojų, teisėsaugos 
įstaigų ir teisminių institucijų 
bendradarbiavimą ir sykiu visapusiškai 
laikytis teisės normų, ypač užtikrinant 
teisinį tikrumą ir galimybę numatyti, taip 
pat gerbiant įtariamų ir kaltinamų 
asmenų teises, būtent nekaltumo 
prezumpciją ir teisę užtikrinti teisių 
gynimą teisme. Tai apima, pavyzdžiui, 
paslaugų teikėjų teikiamą paramą 
stabdant neteisėtas sistemas ar funkcijas.

Or. en

Pagrindimas

Privataus ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimas labai svarbus norint veiksmingai kovoti su 
kibernetinėmis atakomis.
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 f konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12f) Nepaisydamos savanoriško juridinių 
asmenų, pavyzdžiui, viena vertus, 
paslaugų teikėjų ir gamintojų, ir, kita 
vertus, teisėsaugos įstaigų ir teisminių 
institucijų, bendradarbiavimo, valstybės 
narės turėtų apibrėžti atvejus, kai 
neveikimas būtų laikomas nusikalstamu 
elgesiu.

Or. en

Pagrindimas

Juridinio asmens nebendradarbiavimas arba trukdymas atlikti baudžiamosios veiklos tyrimą 
itin svarbus ir gali būti laikomas, pavyzdžiui, bendrininkavimu vykdant šioje direktyvoje 
nurodytus nusikaltimus.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

procesuose prevencijos ir sprendimo, būtų 
sukurtos palankesnės sąlygos derinti atakų 
prieš informacines sistemas atvejų 
baudžiamąjį persekiojimą.

Or. en

Pagrindimas

Linguistic correction.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Norint veiksmingai kovoti su 
elektroniniais nusikaltimai, labai svarbu 
gerinti visos Sąjungos teisėsaugos įstaigų 
ir teisminių institucijų bendradarbiavimą. 
Taigi Komisija ir valstybės narės turėtų 
dėti daugiau pastangų siekdamos rengti 
tinkamus teisėsaugos įstaigų ir teisminių 
institucijų darbuotojų mokymus, kad 
pagerėtų supratimas apie elektroninius 
nusikaltimus ir jų padarinius, ir 
paskatinti bendradarbiavimą ir geriausios 
praktikos mainus, pavyzdžiui, pasitelkiant 
Europos teisminį tinklą, padedant 
Europolui, Eurojustui ir Europos tinklų ir 
informacijos apsaugos agentūrai.

Or. en

Pagrindimas

Kovojant su elektroniniais nusikaltimais itin svarbu vykdyti tinkamus atitinkamų veikėjų, 
dalyvaujančių elektroninių nusikaltimų vykdytojų baudžiamajame persekiojime, mokymus. Be 
to, ES lygiu jau yra nustatytos tokio bendradarbiavimo ir mokymų gerinimo priemonės.  Tai 
dar svarbiau atsižvelgiant į tai, kad policijos ir teisminės institucijos susiduria su teisinėmis 
sistemomis, kuriose nusikalstamos veikos vertinamos ir apibrėžiamos skirtingai.  Taigi, 
tarpusavio supratimas atlieka lemiamą vaidmenį.
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13b) Tokie mokymai ir informacijos 
mainai turėtų pagerinti informuotumą 
apie nacionalinių teisinių sistemų 
skirtumus ir problemas, su kuriomis 
susiduriama vykdant baudžiamąjį 
persekiojimą dėl to, kad skiriasi 
nacionalinės nuostatos dėl nusikalstamos 
veikos sunkumo, pavyzdžiui, dėl žalos 
dydžio, ir dėl nacionalinių teisėsaugos 
įstaigų pasiskirstymo įgaliojimais.

Or. en

Pagrindimas

Vykdydamos teisminį persekiojimą dėl kibernetinių atakų policijos ir teisminės institucijos 
susiduria su teisinėmis sistemomis, kuriose nusikalstamos veikos vertinamos ir apibrėžiamos 
skirtingai.  Taigi, tarpusavio supratimas atlieka lemiamą vaidmenį.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Negalima apriboti laisvo informacijos judėjimo taip, kad nesuteikiant leidimo būtų 
pažeidžiamos kitos teisės, pavyzdžiui, teisė į informacijos laisvę. Tokiu atveju leidimo 
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nesuteikimas galėtų būti piktnaudžiavimas teisėmis.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) „mažareikšmiai atvejai“ – gali būti 
laikomas mažareikšmiais tokie atvejai, kai 
pavyzdžiui, žala, kuri padaroma ir (arba) 
rizika, kuri kyla viešiesiems arba 
privatiesiems interesams, pvz., 
informacinės sistemos arba kompiuterinių 
duomenų vientisumui arba asmens 
neliečiamumui, teisėms ir kitiems 
interesams, yra menka arba tokio 
pobūdžio, kad nėra būtina skirti 
baudžiamąją sankciją pagal teisinę 
sistemą arba nustatyti baudžiamąją 
atsakomybę;

Or. en

Pagrindimas

„Mažareikšmiai atvejai“ yra viena svarbiausių šios direktyvos sudėtinių dalių, kai vertinama 
nusikalstama veika. Siekdami teisinio tikrumo turime pateikti šio termino apibrėžtį. 

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) „ypatingos svarbos informacinės 
sistemos“ – infrastruktūrų, kurios ypač 
svarbios esminėms visuomenėms 
funkcijoms, žmonių sveikatai, saugai, 
saugumui, ekonominei ar socialinei 
gerovei palaikyti, ir kurių veikimo 
sutrikdymas ar sunaikinimas, įvykstantis 
dėl šių funkcijų nepalaikymo, turėtų 
didelį poveikį valstybei narei, 
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informacinės sistemos;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant teisinio tikrumo turi būti paaiškintas terminas „ypatingos svarbos informacinės 
sistemos“. Komisijos Žaliojoje knygoje COM((2005) 576, taip pat Komisijos komunikatuose 
COM(2011) 163 ir COM(2009) 149 dėl ypatingos svarbos infrastruktūros apsaugos pateikta 
daug vertingų duomenų šiuo klausimu.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už tyčinę prieigą –
prisijungimą – prie visos informacinės 
sistemos arba jos dalies neturint tam teisės 
būtų baudžiama kaip už nusikalstamą 
veiką, bent tais atvejais, kurie nėra 
nereikšmingi.
Kiekviena valstybė narė gali nuspręsti, 
kad dėl 1 dalyje nurodytos veikos gali būti 
apkaltinama tik tada, kai nusikaltimas 
padarytas pažeidžiant kurią nors saugumo 
priemonę.

Or. en

Pagrindimas

Dėl teisinio tikrumo reikia apibrėžti terminą „prieiga“. Be to, galima spėti, kad neteisėta 
prieiga yra saugumo priemonių pažeidimas. To neapibrėžus, pavyzdžiui, prieiga prie atviro 
wifi tinklo galėtų būti laikoma nusikalstama veika.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

užtikrinti, kad už tyčinę veiką, kai tam 
neturint teisės naudojant technines 
priemones perimami į informacinę sistemą, 
iš jos ar joje ne viešai perduodami 
kompiuteriniai duomenys, įskaitant 
elektromagnetinę spinduliuotę iš tokius 
kompiuterinius duomenis turinčios 
informacinės sistemos, būtų baudžiama 
kaip už nusikalstamą veiką, bent tais 
atvejais, kurie nėra nereikšmingi. 
Perėmimas naudojant technines 
priemones susijęs su pranešimų turiniu 
klausymusi, stebėjimu ar sekimu, 
duomenų turinio teikimu arba tiesiogiai, 
naudojantis prieiga prie informacinės 
sistemos ir naudojant šią sistemą, arba 
netiesiogiai, naudojant elektroninę slapto 
klausymosi įrangą. Perėmimas taip pat 
gali būti atliekamas įrašant.
Techninės priemonės apima techninę 
įrangą, pritvirtintą prie perdavimo linijų, 
taip pat įrangą, skirtą bevieliams 
pranešimams rinkti ir įrašyti, įskaitant 
programinės įrangos, slaptažodžių ir kodų 
naudojimą.

Or. en

Pagrindimas

Laikantis nuoseklumo su 3–5 straipsniais, šis straipsnis neturėtų apimti nereikšmingų 
nusikalstamų veikų. Be to, reikia apibrėžti, kas yra „perėmimas“ . Konvencijos dėl 
elektroninių nusikaltimų aiškinamajame pranešime (53 dalis) apie tai pateikiama vertingų 
duomenų. Siekiant teisinio tikrumo turi būti paaiškintas terminas „Techninės priemonės“. 
Konvencijos dėl elektroninių nusikaltimų aiškinamojo pranešimo 53 dalies antrojoje dalyje 
pateikiamas naudingas apibrėžimas.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už toliau nurodytų 

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

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

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į galimybę naudoti programas dvejopai, t. y., teisėtiems ir nusikalstamiems 
tikslams, vien už priemonės turėjimą neturėtų būti baudžiama. Be to, už šiame straipsnyje 
aprašytus veiksmus galėtų būti baudžiama tik tuomet, jei jais aiškiai siekiama padaryti 
nusikalstamą veiką.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) kompiuterinės programos, aiškiai 
skirtos arba pritaikytos vykdyti bet kurią iš
3–6 straipsniuose nurodytų veikų;

Or. en

Pagrindimas

Terminas „prietaisas“ sukuria teisinį netikrumą ir gali būti suprantamas, pavyzdžiui, kaip 
paprasta techninė kompiuterinė įranga, pavyzdžiui, kompiuteris ar telekamera. Todėl ją 
reikėtų išbraukti. Be to, žodžiai „visų pirma“ nėra pakankamai aiškūs ir gali būti pakeisti 
konkretesniu terminu „aiškiai“.
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Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kurstymas, bendrininkavimas ir 
kėsinimasis

Kurstymas, bendrininkavimas ir 
pasikėsinimas

Or. en

Pagrindimas

Linguistic correction

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Kalbinės pataisos.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Kalbinė pataisa.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už 4–7 straipsniuose
nurodytas nusikalstamas veikas būtų 
skiriamos maksimalios ne trumpesnės kaip 
penkerių metų laisvės atėmimo bausmės, 
kai nusikalstama veika padaryta 
nusikalstamos organizacijos, kaip apibrėžta 
Pamatiniame sprendime 2008/841/TVR. 
Šiais atvejais Pamatiniame sprendime 
nustatytos bausmės netaikomos.

Or. en

Pagrindimas

Pamatinio sprendimo 2008/841/TVR 3 straipsnyje numatyta 2–5 metų laisvės atėmimo 
bausmė už nusikaltimus, padarytus nusikalstamos organizacijos, o šio pasiūlymo 
10 straipsnyje numatyta maksimali ne trumpesnė kaip 5 metų laisvės atėmimo bausmė. Taigi, 
siekiant teisinio tikrumo, būtina aiškiai nurodyti, kokio dydžio bausmę reikėtų taikyti už 
nusikalstamos organizacijos padarytą elektroninį nusikaltimą.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už 3–6 straipsniuose
nurodytas nusikalstamas veikas būtų 
skiriamos maksimalios ne trumpesnės kaip 

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už 4–6 straipsniuose
nurodytas nusikalstamas veikas būtų 
skiriamos maksimalios ne trumpesnės kaip 
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penkerių metų laisvės atėmimo bausmės, 
kai nusikalstama veika yra padaryta 
naudojant priemonę, skirtą atakoms, dėl 
kurių nukenčia daug informacinių sistemų, 
arba atakoms, dėl kurių patiriama didelė 
žala, pvz., dėl sutrikusių sistemos paslaugų, 
finansinių išlaidų arba prarastų asmens 
duomenų, rengti.

penkerių metų laisvės atėmimo bausmės, 
kai nusikalstama veika yra padaryta 
naudojant priemonę, skirtą atakoms, dėl 
kurių nukenčia daug informacinių sistemų, 
arba atakoms, dėl kurių patiriama didelė 
žala, pvz., dėl sutrikusių sistemos paslaugų, 
finansinių išlaidų arba prarastų asmens 
duomenų arba neskelbtinos informacijos, 
rengti, arba kai nusikalstama veika 
nukreipta prieš ypatingos svarbos 
infrastruktūros informacinę sistemą.

Or. en

Pagrindimas

4–6 straipsniuose numatytos ypač sunkios nusikalstamos veikos, atliekamos dideliu mastu 
ir padarančio didelę žalą, arba nukreiptos prieš ypatingos svarbos infrastruktūros 
informacines sistemas.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Keitimasis informacija Keitimasis informacija ir
bendradarbiavimas

Or. en

Pagrindimas

Derinant su kitu pakeitimu, šis straipsnis turi apimti ir bendradarbiavimą. Taigi, reikia 
suderinti pavadinimą.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos keistis informacija apie 3–
8 straipsniuose nurodytas nusikalstamas 
veikas ir laikydamosi duomenų apsaugos 

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

taisyklių valstybės narės naudojasi esamu 
informacinių punktų, veikiančių ištisą parą 
be poilsio dienų, tinklu. Valstybės narės 
taip pat užtikrina, kad būtų įtvirtintos 
procedūros, kad į skubius prašymus būtų 
reaguojama ne ilgiau kaip per aštuonias 
valandas, nurodant, ar prašymas bus 
patenkintas, kokia forma ir kada bus 
pateiktas atsakymas į prašymą. Toks 
keitimasis informacija nedaro poveikio 
valstybės narės nacionalinėms taisyklėms 
dėl įrodymų rinkimo ir tinkamumo, 
atsižvelgiant į tokios informacijos 
naudojimą baudžiamuosiuose procesuose.

Or. en

Pagrindimas

Nors greitas pasikeitimas informacija ir tarpusavio pagalba yra labai svarbi priemonė kartu 
kovojant su tarpvalstybinėmis kibernetinėmis atakomis, šios taisyklės neturi daryti poveikio 
įrodymų tinkamumui galimuose būsimuose baudžiamuosiuose procesuose.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Siekdamos keistis informacija apie 3–
8 straipsniuose nurodytas nusikalstamas 
veikas ir laikydamosi duomenų apsaugos 
taisyklių valstybės narės sukuria 
bendradarbiavimo ir partnerystės su 
paslaugų teikėjais ir gamintojais tinklus.

Or. en

Pagrindimas

Be valdžios institucijų bendradarbiavimo, itin svarbu gerinti privataus sektoriaus ir viešųjų 
institucijų bendradarbiavimą norint veiksmingai kovoti su kibernetinėmis atakomis ir 
padidinti tiek viešųjų, tiek privačių tinklų atsparumą.
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Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagal šio straipsnio nuostatas surinktus 
duomenis valstybės narės perduoda 
Komisijai. Valstybės narės pasirūpina, kad 
būtų skelbiama bendra šių statistikos 
ataskaitų apžvalga.

3. Pagal šio straipsnio nuostatas surinktus 
duomenis valstybės narės perduoda 
Komisijai ir Europos tinklų ir 
informacijos apsaugos agentūrai, kad 
būtų įvertinta tinklų ir informacijos 
apsaugos būklė pagal 2004 m. kovo 10 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 460/2004, įsteigiantį 
Europos tinklų ir informacijos apsaugos 
agentūrą1.
Be to, valstybės narės perduoda Europolui 
statistinius ir kitus turimus duomenis apie 
nusikaltėlių veiklos būdus, kad būtų 
atliktas elektroninių nusikaltimų grėsmės 
įvertinimas ir strateginė analizė pagal 
Tarybos direktyvą 2009/371/TVR.
Komisija kartu su valstybėmis narėmis
pasirūpina, kad būtų skelbiama bendra šių 
statistikos pranešimų apžvalga.

______________
1 OL L 77, 2004 3 13, p. 1.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi atakos prieš informacines sistemas yra tarpvalstybinio pobūdžio ir gali turėti 
pasekmių visoje Sąjungoje, reikia į svarbių duomenų vertinimą daugiau įtraukti Europos 
tinklų ir informacijos apsaugos agentūrą ir Europolą. Vadovaujantis Europos Vadovų 
Tarybos gairėmis ir norint, kad Europolas atliktų pavestas užduotis, visų pirma reikia, kad jis 
gautų duomenis apie nusikaltėlių naudojamus veiklos būdus.
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Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki [KETVERI METAI NUO 
PRIĖMIMO] ir paskui kas trejus metus 
Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikia šios direktyvos taikymo valstybėse 
narėse ataskaitą, įskaitant visus būtinus 
pasiūlymus.

1. Iki [KETVERI METAI NUO 
PRIĖMIMO] ir paskui kas trejus metus 
Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikia šios direktyvos taikymo valstybėse 
narėse ataskaitą, įskaitant visus būtinus 
pasiūlymus. Persvarstydama Komisija 
atsižvelgia į techninę ir teisinę raidą 
kibernetinių nusikalstamų veikų srityje, 
ypač tų nusikalstamų veikų, kurios 
patenka į šios direktyvos taikymo sritį.

Or. en

Pagrindimas

Dėl greitos elektroninių technologijų raidos būtina reguliariai persvarstyti, ar šios direktyvos 
reglamentuojančios nuostatos apima esamas technines galimybes, taip pat ar ES teisinio 
pagrindo pokyčiai turi poveikio šios direktyvos taikymo sričiai, pavyzdžiui, atsižvelgiant į 
būsimą ES politiką dėl nuotolinių kompiuterinių išteklių paslaugų.


