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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par uzbrukumiem 
informācijas sistēmām un par Padomes Pamatlēmuma 2005/222/TI atcelšanu
(COM(2010)0517 – C7-0293/2010 – 2010/0273(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2010)0517),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 83. panta 
1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0293/2010),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2011. gada 4. maija atzinumu1,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Ārlietu komitejas 
un Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas atzinumus (A7-0000/2010),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

                                               
1 OV C 218, 23.7.2011., 130. lpp.
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Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā, ka uzbrukumi informācijas sistēmām ir transnacionāli, ir svarīgi uzlabot tiesu un 
policijas iestāžu sadarbību gan starp dalībvalstīm, gan ar Eiropas Savienības aģentūrām.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2) Uzbrukumi informācijas sistēmām, jo 
īpaši organizētas noziedzības aktivitāšu 
rezultātā, kļūst arvien draudīgāki, un 
pieaug bažas par iespējamiem 
teroristiskiem vai politiski motivētiem 
uzbrukumiem informācijas sistēmām, kas 
ir dalībvalstu un Savienības īpaši svarīgās 
infrastruktūras sastāvdaļa. Uzbrukumiem 
kritiski nozīmīgajām infrastruktūrām, 
piemēram, spēkstacijām, transporta 
tīkliem un valdības tīkliem, var būt 
ievērojama pārrobežu ietekme un tie var 
pārtraukt vai iznīcināt pakalpojumus, kas 
ir ārkārtīgi nozīmīgi Savienības pilsoņu 
drošībai, drošumam, veselībai, mobilitātei, 
sociālai un ekonomiskai labklājībai un 
publiskās pārvaldības pareizai darbībai. 
Tas apdraud drošākas informācijas 
sabiedrības un brīvības, drošības un 
tiesiskuma telpas izveidi, un tādējādi ir 
nepieciešama rīcība Eiropas Savienības 
līmenī.

Or. en

Pamatojums

Ir jāpiemin kiberuzbrukumu iespējamā ietekme un apmēri, jo sevišķi attiecībā uz 
uzbrukumiem kritiski svarīgajām infrastruktūrām. 



PR\884601LV.doc 7/26 PE476.089v01-00

LV

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Lai gan izdarītāja īstās identitātes 
noslēpšana un tādējādi radītais kaitējums 
likumīgajam identitātes īpašniekam ir 
svarīgs elements sodu noteikšanai šīs 
direktīvas darbības jomā, tomēr 
Savienībai būtu jāizstrādā horizontāls 
instruments, kas vispusīgāk aptvertu šos 
un saistītos nodarījumus, citstarp 
aplūkojot identitātes zādzību, saistību ar 
tiesību aktiem par personu vārdiem un 
patērētāju aizsardzību.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8) Padomes 2008. gada 27.–28. novembra 
secinājumos ir norādīts, ka dalībvalstīm un 
Komisijai būtu jāizstrādā jauna stratēģija, 
ņemot vērā 2001. gada Eiropas Padomes 
konvenciju par kibernoziedzību. Šī 
konvencija ir atsauces tiesiskais regulējums 
kibernoziedzības, tostarp uzbrukumu 
informācijas sistēmām, apkarošanai. Šī 
direktīva ir izstrādāta, pamatojoties uz 
minēto konvenciju.

8) Padomes 2008. gada 27. un 
28. novembra secinājumos ir norādīts, ka 
dalībvalstīm un Komisijai būtu jāizstrādā 
jauna stratēģija, ņemot vērā 2001. gada 
Eiropas Padomes konvenciju par 
kibernoziedzību. Šī konvencija ir atsauces 
tiesiskais regulējums kibernoziedzības, 
tostarp uzbrukumu informācijas sistēmām, 
apkarošanai. Šī direktīva ir izstrādāta, 
pamatojoties uz minēto konvenciju. Tāpēc 
ir svarīgi, lai dalībvalstis, kuras vēl nav 
ratificējušas Eiropas Padomes Konvenciju 
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par kibernoziegumiem, to izdarītu pēc 
iespējas drīzāk.

Or. en

Pamatojums

Tā kā Konvencija par kibernoziegumiem ir būtisks starptautisko tiesību instruments cīņā pret 
kibernoziegumiem, dalībvalstis, kuras vēl nav ratificējušas šo konvenciju, būtu jāmudina to 
darīt gan saskaņotības nolūkā, gan lai parādītu politisku atbalstu.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9) Ņemot vērā, ka uzbrukumu iespējams 
veikt dažādos veidos, un to, cik ātri attīstās 
aparatūra un programmatūra, direktīvā 
izmantots termins „rīki, ko var izmantot 
direktīvā uzskaitīto noziedzīgo nodarījumu 
izdarīšanai”. Rīki nozīmē, piemēram, 
destruktīvu programmatūru, tostarp arī 
robottīklus, ko izmanto kiberuzbrukumu 
izdarīšanai.

9) Ņemot vērā, ka uzbrukumu iespējams 
veikt dažādos veidos, un to, cik ātri attīstās 
aparatūra un programmatūra, direktīvā 
izmantots termins „rīki, ko var izmantot 
direktīvā uzskaitīto noziedzīgo nodarījumu 
izdarīšanai”. Rīki nozīmē, piemēram, 
destruktīvu programmatūru, tostarp arī 
robottīklus, ko izmanto kiberuzbrukumu 
izdarīšanai. Šie rīki atspoguļo tikai dažas 
no daudzajām iespējām, kādās var notikt 
uzbrukumi informācijas sistēmām. Šādos 
apstākļos Savienības stratēģija attiecībā 
uz IT arhitektūru, tostarp 
mākoņdatošanu, ieskaitot tehnisko 
standartizāciju un kopīgu tiesisko 
regulējumu, būtu jāturpina un 
jāpastiprina.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā pašreizējo tehnisko attīstību, ir būtiski pieminēt mākoņdatošanu. Mums ir 
jāturpina tehniskā standartizācija un jāizveido kopīgs Eiropas tiesiskais regulējums attiecībā 
uz mākoņdatošanu. Tas arī uzlabotu ES stāvokli modernu un drošu IT struktūru piegādāšanas 
un izmantošanas jomā.
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Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Tādas datorprogrammas, kas 
paredzēta šajā direktīvā minēto 
nodarījumu pierādījumu likvidēšanai, tīša 
izmantošana bez attiecīgām tiesībām būtu 
jāuzskata vai nu par palīdzību un atbalstu 
noziedzīga nodarījuma veikšanai vai par 
atsevišķu noziedzīgu nodarījumu.

Or. en

Pamatojums

Lai gan datorprogramma, kas paredzēta pierādījumu likvidēšanai, nav rīks šīs direktīvas 
7. panta izpratnē, tomēr tās izmantošana ir saistīta ar kiberuzbrukumu atbalstīšanu. Tāpēc 
dalībvalstīm ir jāpārliecinās par to, ka šādas programmas izmantošanu uzskata vai nu par 
palīdzību un atbalstu noziedzīga nodarījuma veikšanai vai par atsevišķu noziedzīgu 
nodarījumu (piemēram, par kriminālizmeklēšanas traucēšanu).

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

10) Direktīva nav domāta, lai paredzētu 
kriminālatbildību gadījumos, kad 
nodarījumi ir izdarīti bez krimināla nolūka, 
piemēram, likumīgas testēšanas vai 
informācijas sistēmas aizsardzības 
gadījumā vai ja sistēmas piekļuves 
atļaujas nesniegšana pati par sevi ir 
tiesību pārkāpums.

Or. en

Pamatojums

Terminu „atļauta testēšana” var interpretēt tā, ka būtu vajadzīga oficiāla atļauja pirms savu 
informācijas sistēmu drošības testēšanas. Tas pilnībā apdraudētu efektivitāti un praktiskumu 
sistēmu paštestēšanai, kas tiek veikta bez noziedzīga nodoma. Turklāt nevajadzētu paredzēt 



PE476.089v01-00 10/26 PR\884601LV.doc

LV

kriminālatbildību situācijās, kad sistēmas piekļuves ierobežošana pati par sevi ir nelikumīga.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Saistībā ar Savienības politikas 
izveidošanu attiecībā uz kibernoziegumu 
apkarošanu Padomes 2008. gada 
24. oktobra, 2008. gada 27. un 
28. novembra un 2010. gada 26. aprīļa 
secinājumus īpaša loma šī mērķa 
veicināšanā ir piešķirta Eiropolam. Šajā 
nolūkā Eiropolam būtu jāizveido un 
jāuztur Eiropas platforma, kura palīdzētu 
tuvināt valstu platformas un kuras mērķis 
citstarp būtu savākt un apkopot 
informāciju par nodarījumiem, kas 
konstatēti internetā. Šeit būtu jāietver 
informācija par izdarītājiem un to modus 
operandi jeb darbības veidu. Saskaņā ar 
Padomes 2009. gada 6. aprīļa Lēmumu 
2009/371/TI, ar ko izveido Eiropas 
Policijas biroju (Eiropolu)1, un it īpaši V 
nodaļā paredzētajiem noteikumiem par 
personas datu aizsardzību, kā arī saskaņā 
ar Padomes 2008. gada 27. novembra 
Pamatlēmumu 2008/977/TI par tādu 
personas datu aizsardzību, ko apstrādā, 
policijas un tiesu iestādēm sadarbojoties 
krimināllietās2, šajā direktīvā ir ņemti 
vērā Eiropolam uzticētie uzdevumi.
______________________

1 OV L 121, 15.5.2009., 37. lpp.
2 OV L 350, 30.12.2008., 60. lpp.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā, ka uzbrukumi informācijas sistēmām ir transnacionāli, kā arī ņemot vērā 
koordinatora lomu, kas uzticēta Eiropolam, ir nepieciešams norādīt aģentūras lomu 
kiberuzbrukumu jomā. Šajā sakarā Eiropadome jau ir pieņēmusi vērtīgus norādījumus, kas 
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būtu jāņem vērā šajā direktīvā.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
12.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Lai gan krimināllikums ir svarīgs kibernoziegumu apkarošanas elements, tomēr tas ir saistīts 
ar pēdējiem pasākumiem, kad uzbrukums jau ir noticis. Tāpēc ES būtu vispirms jāpastiprina 
centieni uzlabot sistēmu aizsardzību, piemēram, nosakot minimālos standartus informācijas 
sistēmu pienācīgai aizsardzībai.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
12.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis rīkojas ar svarīgiem un jutīgiem datiem, piemēram, ar informāciju par 
nodokļiem vai veselības apdrošināšanu. Tāpēc tas ir viņu rūpības pienākums pienācīgi 
aizsargāt šos datus pret uzbrukumiem.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
12.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12d) Dalībvalstīm būtu arī jāveic attiecīgi 
pasākumi, lai savā jurisdikcijā uzliktu 
pienākumu juridiskām personām 
aizsargāt to rīcībā esošos personas datus 
pret šajā direktīvā minētajiem 
nodarījumiem. Juridiskām personām būtu 
jānodrošina pienācīga līmeņa aizsardzība 
pret pamatoti identificējamiem draudiem. 
Šādas aizsardzības izmaksām un 
apgrūtinājumam vajadzētu būt samērīgam 
ar iespējamo kaitējumu tiem, kurus tas 
skar. Ja juridiska persona nav skaidri 
nodrošinājusi pienācīga līmeņa 
aizsardzību un ja rezultātā ir radies 
ievērojams kaitējums, dalībvalstīm būtu 
jānodrošina iespēja sodīt šādu juridisku 
personu.

Or. en

Pamatojums

Rīkojoties ar personas datiem, juridiskas personas ir atbildīgas par šo datu aizsardzību 
pienācīgā līmenī, ņemot vērā pamatoti identificējamus draudus. Ja tām neizdodas nodrošināt 
šādu aizsardzības līmeni, dalībvalstīm būtu jānodrošina iespēja sodīt šādu juridisku personu.
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Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
12.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12e) Ir nepieciešams arī stiprināt un 
uzlabot sadarbību starp pakalpojumu 
sniedzējiem, ražotājiem, tiesībaizsardzības 
struktūrām un tiesu iestādēm, vienlaikus 
pilnībā ievērojot tiesiskumu, it īpaši 
attiecībā uz juridisko noteiktību un 
paredzamību, kā arī aizdomās turēto un 
apsūdzēto personu tiesības, piemēram, 
nevainīguma prezumpciju un tiesības 
prasīt atlīdzinājumu tiesā. Tas ietver, 
piemēram, pakalpojumu sniedzēju 
palīdzību slēgt nelegālas sistēmas vai 
funkcijas.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
12.f apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12f) Neatkarīgi no brīvprātīgas 
sadarbības starp juridiskām personām, 
piemēram, pakalpojumu sniedzējiem un 
ražotājiem, no vienas puses, un 
tiesībaizsardzības struktūrām un tiesu 
iestādēm, no otras puses, dalībvalstīm 
būtu jādefinē gadījumi, kad bezdarbība 
pati par sevi var būt noziedzīga.

Or. en
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Pamatojums

Ja juridiskas personas nesadarbojas vai traucē kriminālizmeklēšanai, tam ir kritiska nozīme, 
un to var uzskatīt, piemēram, par šajā direktīvā minēto nodarījumu atbalstīšanu vai līdzdalību 
tajos.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Lingvistisks labojums.
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Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Lai efektīvi apkarotu 
kibernoziegumus, ir būtiski uzlabot 
sadarbību starp tiesībaizsardzības 
struktūrām un tiesu iestādēm visā 
Savienībā. Šajā sakarā Komisijai un 
dalībvalstīm būtu jāpastiprina centieni 
attiecībā uz pienācīgu apmācību 
tiesībaizsardzības struktūrās un tiesu 
iestādēs, lai palielinātu izpratni par 
kibernoziegumiem un to ietekmi un 
stiprinātu sadarbību un apmaiņu ar 
labāko praksi, piemēram, Eiropas 
Tiesiskās sadarbības tīklā un izmantojot 
Eiropola, Eirojusta un Eiropas Tīklu un 
informācijas drošības aģentūras 
palīdzību.

Or. en

Pamatojums

Kibernoziedznieku kriminālvajāšanā iesaistīto personu pienācīgai apmācībai ir izšķiroša 
nozīme kibernoziedzības apkarošanā. Turklāt ES līmenī jau ir instrumenti, ar kuru palīdzību 
uzlabot šo sadarbību un apmācību. Tas ir vēl jo svarīgāk tāpēc, ka policija un tiesu iestādes 
saskaras ar tiesību sistēmām, kurās nodarījumus kvalificē un definē atšķirīgi. Tādēļ 
savstarpējai izpratnei ir izšķiroša nozīme.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
13.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13b) Šādai apmācībai un informācijas 
apmaiņai būtu jāveicina izpratne par 
atšķirībām valstu tiesību sistēmās un par 
problēmām, ar ko kriminālvajāšanas 
saskaras tāpēc, ka valstīm ir atšķirīgi 
noteikumi par nodarījuma smagumu, 
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piemēram, par kaitējuma apmēru un par 
kompetenču sadali starp valstu
tiesībaizsardzības iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Veicot kibernoziegumu kriminālvajāšanu, policija un tiesu iestādes saskaras ar tiesību 
sistēmām, kurās nodarījumus kvalificē un definē atšķirīgi. Tādēļ savstarpējai izpratnei ir 
izšķiroša nozīme.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
2. pants – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Informācijas plūsmas brīvību nedrīkst ierobežot tā, ka atļaujas nesniegšana faktiski pārkāptu 
citas tiesības, piemēram, tiesības uz informācijas brīvību. Tādējādi arī pati atļaujas 
nesniegšana var būt tiesību pārkāpums.

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
2. pants – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) nodarījumu var uzskatīt par 
„mazsvarīgu nodarījumu”, piemēram, ja 
kaitējums un/vai risks, ko tas izraisa 
publiskām vai privātām interesēm, tādām 
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kā informācijas sistēmas vai datorizētu 
datu integritātei vai personas 
neaizskaramībai, tiesībām vai citām 
interesēm, ir nenozīmīgs vai tāds, ka 
kriminālsoda piemērošana likumā 
paredzētajās robežās vai 
kriminālatbildības piemērošana nav 
nepieciešama;

Or. en

Pamatojums

„Mazsvarīgi nodarījumi” ir būtisks šīs direktīvas elements, kvalificējot nodarījumus. Tāpēc 
juridiskās noteiktības nolūkā būtu jāiekļauj šī termina definīcija.

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
2. pants – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

db) „kritiskās infrastruktūras 
informācijas sistēmas” ir informācijas 
sistēmas tādām infrastruktūrām, kuras ir 
būtiskas, lai nodrošinātu vitālu 
sabiedrības funkciju izpildi, cilvēku 
veselību, drošumu, drošību un 
ekonomisko vai sociālo labklājību, un 
kuru darbības traucējumi vai 
iznīcināšana būtiski ietekmētu attiecīgo 
dalībvalsti, jo būtu traucēta turpmāka šo 
funkciju izpilde.

Or. en

Pamatojums

Juridiskās noteiktības nolūkā tiek iekļauta termina „kritiskās infrastruktūras informācijas 
sistēmas” definīcija. Šajā sakarā vērtīgu ieguldījumu sniedz Komisijas zaļā grāmata 
COM(2005)0576, kā arī paziņojumi COM(2011)0163 un COM(2009)0149 par kritisko 
infrastruktūru aizsardzību.



PE476.089v01-00 18/26 PR\884601LV.doc

LV

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Katra dalībvalsts veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka vismaz 
gadījumos, kas nav mazsvarīgi, tīša 
piekļuve bez atļaujas — kas nozīmē 
piekļuvi visai informācijas sistēmai vai 
jebkādai tās daļai — ir sodāma kā 
noziedzīgs nodarījums.
Jebkura dalībvalsts var pieņemt lēmumu, 
ka par 1. punktā minēto rīcību ceļ 
apsūdzību tikai tad, ja nodarījums ir 
izdarīts, pārkāpjot drošības pasākumu.

Or. en

Pamatojums

Juridiskās noteiktības nolūkā ir jādefinē termins „piekļuve”. Turklāt nelikumīgas piekļuves 
priekšnosacījumam vajadzētu būt drošības pasākumu pārkāpšanai. Citādi, piemēram, arī 
nesankcionētu piekļuvi atvērtam Wi-Fi tīklam varētu kvalificēt kā nodarījumu.

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis pieņem nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka tīša datu 
pārtveršana bez atļaujas, ko veic ar 
tehnisku līdzekļu palīdzību no informācijas 
sistēmas vai informācijas sistēmas ietvaros 
veiktas datorizētu datu pārsūtīšanas laikā, 
ja tā nav publiska, ietverot informācijas 
sistēmas elektromagnētiskās emisijas, kas 
satur šādus datorizētus datus, ir sodāma kā 
noziedzīgs nodarījums vismaz gadījumos, 
kas nav mazsvarīgi.
Pārtveršana ar tehniskiem līdzekļiem 
attiecas uz saziņas satura noklausīšanos, 
uzraudzīšanu vai novērošanu, satura datu 
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saņemšanu tiešā veidā, piekļūstot un 
izmantojot informācijas sistēmu, vai 
netieši, izmantojot elektroniskas 
noklausīšanās vai uztveršanas ierīces. 
Pārtveršana var ietvert arī ierakstīšanu.
Tehniski līdzekļi ietver tehniskas ierīces, 
kas piestiprinātas pārvades līnijām, kā arī 
ierīces, kuras uztver un ieraksta bezvadu 
sakarus, tostarp izmantojot 
programmatūru, paroles un kodus.

Or. en

Pamatojums

Saskaņojot ar 3.–5. pantu, arī šajā pantā pie nodarījumiem nevajadzētu ietvert mazsvarīgus 
gadījumus. Turklāt ir nepieciešama definīcija terminam „pārtveršana”. Konvencijas par 
kibernoziegumiem paskaidrojuma ziņojuma 53. punktā šajā ziņā sniedz vērtīgu ieguldījumu. 
Juridiskās noteiktības nolūkā tiek iekļauta termina „tehniski līdzekļi” definīcija. Konvencijas 
par kibernoziegumiem paskaidrojuma ziņojuma 53. punkta otrā daļa sniedz noderīgu 
definīciju.

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā iespēju izmantot programmas divējādā veidā, proti, likumīgiem, kā arī 
krimināliem mērķiem, šādu rīku valdījums nedrīkstētu būt sodāms. Turklāt šajā pantā 
aprakstīto darbību mērķim vajadzētu būt sodāmam tikai tad, ja tas ir skaidri vērsts uz 
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nodarījuma veikšanu.

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
7. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Termins „ierīce” rada juridisku neskaidrību un to var interpretēt cita starpā arī kā vienkāršu 
aparatūras produktu, piemēram, datoru vai fotokameru. Tāpēc tas būtu jāsvītro. Turklāt 
termins „galvenokārt” nav pietiekami skaidrs un to varētu aizstāt ar vārdu „skaidri”.

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
8. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kūdīšana, sekmēšana, atbalstīšana un 
mēģinājums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Pamatojums

Lingvistisks labojums. (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Pamatojums

Lingvistiski labojumi. (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Pamatojums

Lingvistisks labojums. (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka par 3.–
7. pantā minētajiem nodarījumiem 

1. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka par 4.–
7. pantā minētajiem nodarījumiem 
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paredzētais maksimālais kriminālsods ir 
brīvības atņemšana uz vismaz pieciem 
gadiem, ja tie izdarīti noziedzīgas 
organizācijas ietvaros saskaņā ar 
2008. gada 24. oktobra Pamatlēmumā 
2008/841/TI sniegto definīciju.

paredzētais maksimālais kriminālsods ir 
brīvības atņemšana uz vismaz pieciem 
gadiem, ja tie izdarīti noziedzīgas 
organizācijas ietvaros saskaņā ar 
2008. gada 24. oktobra Pamatlēmumā 
2008/841/TI sniegto definīciju. Šajos 
gadījumos piemēro pamatlēmumā 
paredzētos sodus.

Or. en

Pamatojums

Pamatlēmuma 2008/841/TI 3. pantā ir paredzēts, ka sods par nodarījumiem, kas izdarīti 
noziedzīgas organizācijas ietvaros, ir brīvības atņemšana uz laiku no diviem līdz pieciem 
gadiem, bet Komisijas priekšlikuma 10. pantā paredzētais maksimālais kriminālsods ir 
brīvības atņemšana uz vismaz pieciem gadiem. Tāpēc juridiskās noteiktības nolūkā ir 
nepieciešams precizēt, kāda līmeņa sodus jāpiemēro par kibernoziegumiem, kas izdarīti 
noziedzīgas organizācijas ietvaros.

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka par 4.–
6. pantā minētajiem nodarījumiem 
paredzētais maksimālais kriminālsods ir 
brīvības atņemšana uz vismaz pieciem 
gadiem, ja tie izdarīti, izmantojot rīku, kas 
domāts tādu uzbrukumu sākšanai, kas 
ietekmē ievērojamu skaitu informācijas 
sistēmu, vai rada nopietnu kaitējumu, 
piemēram, sistēmas pakalpojumu 
pārtraukumu, finansiālas izmaksas vai 
personas datu zudumu, vai tie izdarīti pret 
kritiskas infrastruktūras informācijas 
sistēmu.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 4.–6. pantā ir minēti īpaši smagi nodarījumi, kas izdarīti plašā mērogā un 
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izraisījuši nopietnu kaitējumu vai izdarīti pret kritiskās infrastruktūras informācijas sistēmām.

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
14. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informācijas apmaiņa Informācijas apmaiņa un sadarbība

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar nākamajiem grozījumiem, šī panta darbības jomā iekļauj arī sadarbību. Tāpēc 
panta virsraksts ir jāpielāgo.

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Lai apmainītos ar informāciju par 3.–
8. pantā minētajiem nodarījumiem, saskaņā 
ar datu aizsardzības noteikumiem 
dalībvalstis izmanto pastāvošo operatīvo 
kontaktpunktu tīklu, kas ir pieejams 
divdesmit četras stundas diennaktī un 
septiņas dienas nedēļā. Dalībvalstis 
nodrošina, ka ir ieviestas procedūras, lai tās 
varētu atbildēt uz steidzamiem lūgumiem 
maksimums astoņu stundu laikā, norādot, 
vai, kādā veidā un kad tiks sniegts 
palīdzības lūguma risinājums. Šāda 
informācijas apmaiņa neietekmē 
dalībvalstu noteikumus par pierādījumu 
vākšanu vai pieņemamību attiecībā uz 
šādas informācijas izmantošanu 
turpmākajā kriminālprocesā.

Or. en



PE476.089v01-00 24/26 PR\884601LV.doc

LV

Pamatojums

Lai gan straujā informācijas apmaiņa un savstarpējā palīdzība ir būtisks instruments kopīgai 
cīņai pret pārrobežu kiberuzbrukumiem, šie noteikumi neietekmē pierādījumu pieņemamību 
iespējamā sekojošā kriminālprocesā.

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Lai apmainītos ar informāciju par 3.–
8. pantā minētajiem nodarījumiem, 
dalībvalstis, ievērojot datu aizsardzības 
noteikumus, izveido sadarbības un 
partnerības tīklus ar pakalpojumu 
sniedzējiem un ražotājiem.

Or. en

Pamatojums

Papildus iestāžu savstarpējai sadarbībai ir ļoti svarīgi palielināt sadarbību starp privāto 
sektoru un publiskajām iestādēm, lai efektīvi cīnītos pret kiberuzbrukumiem un palielinātu 
gan publisko, gan privāto tīklu noturību.

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar šo pantu savāktos datus 
dalībvalstis nosūta Komisijai. Dalībvalstis
nodrošina šo statistikas ziņojumu 
konsolidēta pārskata publicēšanu.

3. Saskaņā ar šo pantu savāktos datus 
dalībvalstis nosūta Komisijai un Eiropas 
Tīklu un informācijas drošības aģentūrai, 
lai novērtētu tīklu un informācijas 
drošības stāvokli saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
10. marta Regulu (EK) Nr. 460/2004, ar 
ko izveido Eiropas Tīklu un informācijas 
drošības aģentūru1.

Dalībvalstis nosūta arī statistikas datus un 
citus pieejamos datus par izdarītāju 
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izmantoto darbības veidu Eiropolam, lai 
veiktu kibernoziegumu draudu 
novērtējumu un stratēģiskās analīzes 
saskaņā ar Padomes Lēmumu 
2009/371/TI.
Komisijas kopā ar dalībvalstīm nodrošina 
šo statistikas ziņojumu konsolidēta 
pārskata publicēšanu.

______________
1 OV L 77, 13.3.2004., 1. lpp.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā, ka uzbrukumi informācijas sistēmām ir transnacionāli un var ietekmēt visu 
Savienību, ir nepieciešams attiecīgo datu novērtēšanā vairāk iesaistīt gan Eiropas Tīklu un 
informācijas drošības aģentūru, gan Eiropolu. Saskaņā ar Eiropadomes norādījumiem 
Eiropola pienākumu izpildes nolūkā tam it īpaši ir jāsaņem dati par izdarītāju izmantoto 
darbības veidu (modus operandi).

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. [ČETRUS GADUS PĒC 
PIEŅEMŠANAS] un turpmāk ik pēc trīs 
gadiem Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs 
direktīvas piemērošanu dalībvalstīs, tostarp 
visus vajadzīgos priekšlikumus.

1. [ČETRUS GADUS PĒC 
PIEŅEMŠANAS] un turpmāk ik pēc trīs 
gadiem Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs 
direktīvas piemērošanu dalībvalstīs, tostarp 
visus vajadzīgos priekšlikumus. Ziņojumā 
Komisija ņem vērā arī tehniskās un 
juridiskās izmaiņas kibernoziedzības 
jomā, it īpaši attiecībā uz šīs direktīvas 
darbības jomu.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā kibertehnoloģiju straujo attīstību, ir nepieciešams regulāri pārskatīt direktīvas 
satura atbilstību, lai pielāgotos aktuālajām tehniskajām iespējām un pārliecinātos, vai 
tiesiskā regulējuma izmaiņas, tostarp ES līmenī, ietekmē šīs direktīvas darbības jomu, 
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piemēram, attiecībā uz turpmāko ES politiku mākoņdatošanas jomā.


