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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Πολιτικών 

Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 

ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες: 

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 

κατά συστημάτων πληροφοριών και η 

βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των 

δικαστικών και άλλων αρμόδιων αρχών, 

συμπεριλαμβανομένης της αστυνομίας και 

άλλων εξειδικευμένων υπηρεσιών 

εφαρμογής του νόμου στα κράτη μέλη. 

(1) Αποτελώντας τμήμα της γενικής 

στρατηγικής της Ένωσης για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος, την αύξηση της 

ανθεκτικότητας των δικτύων 

υπολογιστών, την προστασία των 

υποδομών πληροφοριών ζωτικής 

σημασίας και την προστασία των 

δεδομένων, ο στόχος της παρούσας 

οδηγίας είναι η προσέγγιση των κανόνων 

ποινικού δικαίου των κρατών μελών που 

αφορούν επιθέσεις 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, καθώς και της 

Επιτροπής, του Eurojust, της Europol, 

των κοινοτικών και εθνικών ομάδων 

απόκρισης σε καταστάσεις εκτάκτου 

ανάγκης στον τομέα της πληροφορικής 

και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την 

Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, 

ώστε να καταστεί δυνατή μια κοινή και 

ολοκληρωμένη προσέγγιση σε επίπεδο 

Ένωσης. 

 

Τροπολογία  2 
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Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

 (1α) Τα συστήματα πληροφοριών είναι 

βασικό στοιχείο για την πολιτική, 

κοινωνική και οικονομική αλληλεπίδραση 

στην Ευρώπη. Η εξάρτηση από αυτό το 

είδος συστημάτων από την πλευρά της 

κοινωνίας είναι πολύ μεγάλη και συνεχίζει 

να αυξάνεται. Η καλή λειτουργία και η 

ασφάλεια αυτών των συστημάτων στην 

Ευρώπη είναι ζωτικής σημασίας για την 

ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς και 

μιας ανταγωνιστικής και καινοτόμου 

οικονομίας. Ωστόσο, αν και παρέχουν 

σημαντικά οφέλη, τα συστήματα 

πληροφοριών περικλείουν παράλληλα μια 

σειρά από κινδύνους για την ασφάλειά 

μας λόγω του πολύπλοκου και ευάλωτου 

χαρακτήρα τους έναντι της ποικίλης 

εγκληματικότητας στον τομέα της 

πληροφορικής. Συνεπώς, η ασφάλεια των 

συστημάτων πληροφοριών συνιστά 

διαρκές μέλημα και απαιτεί 

αποτελεσματικές απαντήσεις από την 

πλευρά των κρατών μελών και της 

Ένωσης. 

 

Τροπολογία  3 

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 

(2) Οι επιθέσεις κατά των συστημάτων 

πληροφοριών ενδέχεται να προέρχονται 

από διάφορους παράγοντες, όπως 

τρομοκράτες, ομάδες οργανωμένου 

εγκλήματος, κράτη ή μεμονωμένα άτομα. 

Αποτελούν συνεχώς αυξανόμενη απειλή 

για τη λειτουργία των συστημάτων 

πληροφοριών τόσο της Ένωσης όσο και 

σε παγκόσμια κλίμακα, και εντείνουν τις 

ανησυχίες για το ενδεχόμενο 
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μελών και της Ένωσης. Αυτή η κατάσταση 

συνιστά 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. 

τρομοκρατικών επιθέσεων ή επιθέσεων με 

πολιτικό χαρακτήρα κατά των συστημάτων 

πληροφοριών που αποτελούν μέρος της 

ζωτικής σημασίας υποδομής των κρατών 

μελών και της Ένωσης. Ο διασυνοριακός 

χαρακτήρας ορισμένων αδικημάτων και 

το σχετικά χαμηλό επίπεδο κινδύνου και 

κόστους για τους δράστες, σε συνδυασμό 

με τα μεγάλα οφέλη που μπορούν να 

αποκομίσουν και τις ζημίες που μπορούν 

να προκαλέσουν με τις επιθέσεις, αυξάνει 

σοβαρά το επίπεδο της απειλής. Αυτή η 

κατάσταση αποτελεί απειλή για την 

επίτευξη μιας ασφαλέστερης κοινωνίας της 

πληροφορίας και ενός χώρου ελευθερίας, 

δημοκρατίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, 

υπονομεύει τη δημιουργία μιας 

ευρωπαϊκής ψηφιακής εσωτερικής 

αγοράς, και πρέπει, ως εκ τούτου, να 

αντιμετωπιστεί στο επίπεδο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και διεθνώς, 

επί παραδείγματι μέσω της Σύμβασης του 

Συμβουλίου της Ευρώπης του 2001 για 

την εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

 (2α) Οι πρόσφατες επιθέσεις στον 

κυβερνοχώρο, που διαπράχθηκαν κατά 

ευρωπαϊκών δικτύων ή συστημάτων 

πληροφοριών, προκάλεσαν ουσιαστικές 

ζημίες στους τομείς της οικονομίας και 

της ασφάλειας στην Ένωση. 

Αιτιολόγηση 

Επισημαίνονται οι επιθέσεις του Μαρτίου 2011 στον κυβερνοχώρο εις βάρος ευρωπαϊκών 

οργάνων, καθώς και οι πολυάριθμες παραβιάσεις στα ευρωπαϊκά συστήματα εμπορίας 

εκπομπών, που στο σύνολό τους οδήγησαν στην κλοπή εκατομμυρίων ευρώ σε εκπομπές. 
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Τροπολογία  5 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

(3) Υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν 

την ύπαρξη τάσης για όλο και πιο 

επικίνδυνες και επαναλαμβανόμενες 

επιθέσεις μεγάλης κλίμακας που 

εξαπολύονται κατά συστημάτων 

πληροφοριών ζωτικής σημασίας για τις 

χώρες ή για ειδικές δραστηριότητες του 

δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. Η τάση 

αυτή συνοδεύεται από την ανάπτυξη όλο 

και πιο εξελιγμένων εργαλείων που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους 

εγκληματίες για την εξαπόλυση κάθε 

είδους επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. 

(3) Υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν 

την ύπαρξη τάσης για όλο και πιο 

επικίνδυνες και επαναλαμβανόμενες 

επιθέσεις μεγάλης κλίμακας, 

συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων 

άρνησης υπηρεσίας κατά των 

συστημάτων πληροφοριών, που 

εξαπολύονται κατά συστημάτων 

πληροφοριών ζωτικής σημασίας για 

διεθνείς οργανώσεις, χώρες, την Ένωση ή 

για ειδικές δραστηριότητες του δημόσιου ή 

του ιδιωτικού τομέα. Αυτού του είδους οι 

επιθέσεις μπορεί να προξενήσουν 

σημαντικές οικονομικές ζημίες τόσο λόγω 

της διακοπής της λειτουργίας των 

συστημάτων πληροφοριών και των 

επικοινωνιών όσο και λόγω της απώλειας 

ή αλλοίωσης σημαντικών εμπορικών 

εμπιστευτικών πληροφοριών ή άλλων 

δεδομένων. Καινοτόμοι ΜΜΕ που 

εξαρτώνται από την ορθή λειτουργία και 

διαθεσιμότητα των συστημάτων 

πληροφοριών αν και μπορούν 

ενδεχομένως να αφιερώσουν λιγότερους 

πόρους στην ασφάλεια των πληροφοριών 

κινδυνεύουν να επηρεαστούν ιδιαιτέρως. 

Η τάση αυτή συνοδεύεται από την ταχεία 

ανάπτυξη της τεχνολογίας της 

πληροφορικής και, συνεπώς, όλο και πιο 

εξελιγμένων εργαλείων που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από τους εγκληματίες 

για την εξαπόλυση κάθε είδους επιθέσεων 

στον κυβερνοχώρο, ορισμένες εκ των 

οποίων με μεγάλες δυνατότητες να 

προκαλέσουν οικονομικές και κοινωνικές 

ζημίες. 

 

Τροπολογία  6 
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Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

(4) Για να διασφαλιστεί μία συνεκτική 

προσέγγιση μεταξύ των κρατών μελών 

κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, 

είναι σημαντικό να υπάρχουν κοινοί 

ορισμοί στον τομέα αυτό, ειδικότερα για 

τα συστήματα πληροφοριών και τα 

ηλεκτρονικά δεδομένα. 

(4) Για να διασφαλιστεί συνεκτική και 

ενιαία προσέγγιση μεταξύ των κρατών 

μελών κατά την εφαρμογή της παρούσας 

οδηγίας, είναι θεμελιώδες να υπάρχουν 

κοινοί ορισμοί στον τομέα αυτό, 

ειδικότερα για τα συστήματα 

πληροφοριών, τα ηλεκτρονικά δεδομένα 

και τα αδικήματα που διαπράττονται εις 

βάρος των ηλεκτρονικών συστημάτων 

και πληροφοριών. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

(6) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

προβλέψουν κυρώσεις για τις επιθέσεις 

κατά των συστημάτων πληροφοριών. Οι 

προβλεπόμενες κυρώσεις θα πρέπει να 

είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και 

αποτρεπτικές. 

(6) Επιπροσθέτως των μέτρων που 

λαμβάνουν τα κράτη μέλη, η Ένωση και ο 

ιδιωτικός τομέας με σκοπό την αύξηση 

της ασφάλειας και της ακεραιότητας των 

συστημάτων πληροφοριών, της 

πρόληψης επιθέσεων και της 

ελαχιστοποίησης του αντικτύπου τους, τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέψουν 

αποτελεσματικά μέτρα για την πρόληψη 

αυτών των επιθέσεων αλλά και 

εναρμονισμένες κυρώσεις για τις επιθέσεις 

κατά των συστημάτων πληροφοριών, που 

θα πρέπει να υιοθετηθούν στο πλαίσιο 

ευρύτερων εθνικών στρατηγικών για την 

αποτροπή και καταπολέμηση τέτοιων 

επιθέσεων. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις θα 

πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 

αναλογικές και αποτρεπτικές. Η σύγκλιση 

των κυρώσεων και των ποινών των 

κρατών μελών είναι απαραίτητη λόγω 

του διασυνοριακού συχνά χαρακτήρα των 

απειλών και έχει ως στόχο τη μείωση των 

διαφορών μεταξύ των κρατών μελών 

όσον αφορά τον χειρισμό των 
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αδικημάτων που διαπράττονται στην 

Ένωση. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

 (6a) Τα κράτη μέλη, η Ένωση και ο 

ιδιωτικός τομέας, σε συνεργασία με τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια 

Δικτύων και Πληροφοριών, πρέπει να 

εγκρίνουν μέτρα προκειμένου να αυξηθεί 

η ασφάλεια και η ακεραιότητα των 

συστημάτων πληροφοριών, να 

προληφθούν οι επιθέσεις και να μειωθεί 

στο ελάχιστο ο αντίκτυπος αυτών των 

επιθέσεων. 

 

Τροπολογία  9 

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. Το Συμβούλιο και η 

Επιτροπή ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη 

που δεν έχουν ακόμη κυρώσει τη 

σύμβαση, να το πράξουν το συντομότερο 

δυνατόν. Η σύμβαση αυτή είναι το νομικό 

πλαίσιο αναφοράς για την καταπολέμηση 

του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, 

περιλαμβανομένων των επιθέσεων κατά 

συστημάτων πληροφοριών. Η παρούσα 

οδηγία λαμβάνει υπόψη της τις σχετικές 
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διατάξεις της ανωτέρω σύμβασης. 

 

Τροπολογία  10 

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 καλύπτει 

μέτρα που ελήφθησαν για την διασφάλιση 

των συστημάτων πληροφοριών, όπως π.χ. 

η ικανότητα ενός συστήματος 

πληροφοριών να ανθίσταται σε 

εγκληματικές ενέργειες όπως αυτές 

ορίζονται στην παρούσα οδηγία, ή για την 

αφαίρεση από τα συστήματα 

πληροφοριών εκείνων των μέσων που 

χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να 

χρησιμοποιηθούν για τέτοιες ενέργειες. 

Επίσης δεν αποσκοπεί στην απόδοση 

ποινικής ευθύνης όταν πληρούνται τα 

αντικειμενικά κριτήρια που 

απαριθμούνται στην παρούσα οδηγία 

αλλά η ενέργεια διαπράττεται χωρίς 

εγκληματική πρόθεση, όπως για την 

επιτρεπόμενη δοκιμή ή προστασία 

συστημάτων υπολογιστή.  

Αιτιολόγηση 

Δεδομένων των συχνά ασαφών ορίων που υφίστανται μεταξύ κακόβουλης και μη κακόβουλης 

πρόσβασης (βλ. αυτόματες επικαιροποιήσεις), η τροπολογία αποσκοπεί να καταστήσει σαφές 

ότι η λειτουργία λογισμικού εναντίον των ιών ή εργαλείων απομάκρυνσης ή απομόνωσης ιών 

τοποθετείται ολωσδιόλου εκτός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.  

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

(11) Η παρούσα οδηγία ενισχύει το ρόλο 

των δικτύων, όπως του δικτύου σημείων 

επαφής της ομάδας G8 ή του Συμβουλίου 

(11) Η παρούσα οδηγία ενισχύει το ρόλο 

των δικτύων, όπως του δικτύου σημείων 

επαφής της ομάδας G8 ή του Συμβουλίου 
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της Ευρώπης που είναι διαθέσιμα σε 

24ωρη βάση και τις επτά ημέρες της 

εβδομάδας για την ανταλλαγή 

πληροφοριών προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η παροχή άμεσης συνδρομής 

στο πλαίσιο διαδικασιών σχετικά με 

ποινικά αδικήματα που συνδέονται με 

συστήματα υπολογιστών και δεδομένα, ή 

για τη συγκέντρωση αποδεικτικών 

στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή σχετικά 

με ποινικά αδικήματα. Λαμβανομένης 

υπόψη της ταχύτητας με την οποία 

μπορούν να πραγματοποιηθούν επιθέσεις 

μεγάλης κλίμακας, τα κράτη μέλη πρέπει 

να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται 

αμέσως σε επείγοντα αιτήματα που 

προέρχονται από αυτό το δίκτυο σημείων 

επαφής. Η συνδρομή αυτή θα πρέπει να 

περιλαμβάνει τη διευκόλυνση ή την άμεση 

εκτέλεση των μέτρων όπως: παροχή 

τεχνικών συμβουλών, διατήρηση 

δεδομένων, συγκέντρωση αποδεικτικών 

στοιχείων, παροχή πληροφοριών νομικού 

χαρακτήρα και εντοπισμός υπόπτων. 

της Ευρώπης που είναι διαθέσιμα σε 

24ωρη βάση και τις επτά ημέρες της 

εβδομάδας για την ανταλλαγή 

πληροφοριών προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η παροχή άμεσης συνδρομής 

στο πλαίσιο διαδικασιών σχετικά με 

ποινικά αδικήματα που συνδέονται με 

συστήματα υπολογιστών και δεδομένα, ή 

για τη συγκέντρωση αποδεικτικών 

στοιχείων σχετικά με ποινικά αδικήματα ή 

με απόπειρα διάπραξης αδικημάτων. 

Λαμβανομένης υπόψη της ταχύτητας με 

την οποία μπορούν να πραγματοποιηθούν 

επιθέσεις μεγάλης κλίμακας, τα κράτη 

μέλη, η Ένωση και ο Ευρωπαϊκός 

Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων 

και Πληροφοριών πρέπει να είναι σε θέση 

να ανταποκρίνονται αμέσως και 

αποτελεσματικά σε επείγοντα αιτήματα 

που προέρχονται από αυτό το δίκτυο 

σημείων επαφής. Η συνδρομή αυτή θα 

πρέπει να περιλαμβάνει τη διευκόλυνση ή 

την άμεση εκτέλεση των μέτρων όπως: 

παροχή τεχνικών συμβουλών, μεταξύ 

άλλων και σε ό,τι αφορά την 

αποκατάσταση της λειτουργικότητας του 

συστήματος πληροφοριών, διατήρηση 

δεδομένων σύμφωνα με τις αρχές της 

προστασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, συγκέντρωση αποδεικτικών 

στοιχείων, παροχή πληροφοριών νομικού 

χαρακτήρα, ταυτοποίηση των 

διακυβευόμενων και/ή αποσπασμένων 

πληροφοριών και εντοπισμός και 

ταυτοποίηση υπόπτων. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

 (11α) Η συνεργασία των δημόσιων αρχών 

με τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία 

των πολιτών έχει μεγάλη σημασία για την 

αποτροπή και την καταπολέμηση των 
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επιθέσεων κατά των συστημάτων 

πληροφοριών. Θα πρέπει να εγκαθιδρυθεί 

ένας διαρκής διάλογος με τους φορείς 

αυτούς, λόγω της εκτεταμένης χρήσης 

που κάνουν στα συστήματα πληροφοριών 

και της διαμοιρασμένης ευθύνης που 

απαιτείται για τη σταθερότητα και την 

καλή λειτουργία των συστημάτων αυτών. 

Η αύξηση της συνειδητοποίησης όλων 

των μερών που εμπλέκονται στη χρήση 

των συστημάτων πληροφοριών είναι 

σημαντική για τη δημιουργία μιας 

νοοτροπίας υπέρ της ηλεκτρονικής 

ασφάλειας. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

(12) Είναι αναγκαία η συλλογή δεδομένων 

σχετικά με τα αδικήματα που αναφέρονται 

στην παρούσα οδηγία, για να σχηματιστεί 

πληρέστερη εικόνα του προβλήματος σε 

ενωσιακό επίπεδο και να προαχθεί, με τον 

τρόπο αυτό, η εξεύρεση 

αποτελεσματικότερων απαντήσεων. 

Επιπλέον, τα δεδομένα αυτά θα βοηθούν 

ειδικευμένους οργανισμούς όπως η 

Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία 

(Ευρωπόλ) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 

για την Ασφάλεια Δικτύων και 

Πληροφοριών να αξιολογούν καλύτερα την 

έκταση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο 

και το βαθμό ασφάλειας των δικτύων και 

των πληροφοριών στην Ευρώπη. 

(12) Είναι αναγκαία η συλλογή δεδομένων 

σχετικά με τα αδικήματα που αναφέρονται 

στην παρούσα οδηγία, για να σχηματιστεί 

πληρέστερη εικόνα του προβλήματος σε 

ενωσιακό επίπεδο και να προαχθεί, με τον 

τρόπο αυτό, η εξεύρεση 

αποτελεσματικότερων απαντήσεων. Τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να βελτιώσουν την 

ανταλλαγή πληροφοριών σε ό,τι αφορά 

τις επιθέσεις κατά των συστημάτων 

πληροφοριών, με τη στήριξη της 

Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων 

και Πληροφοριών. Επιπλέον, τα δεδομένα 

αυτά θα βοηθήσουν ειδικευμένα όργανα 

και οργανισμούς, όπως οι CERT των 

κρατών μελών, η Europol και ο 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την 

Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, να 

αξιολογήσουν καλύτερα την έκταση του 

εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και την 

κατάσταση ασφάλειας των δικτύων και 

των πληροφοριών στην Ένωση και να 

στηρίξουν τα κράτη μέλη στην έγκριση 

αποκρίσεων στα συμβάντα που αφορούν 
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την ηλεκτρονική ασφάλεια. Η καλύτερη 

γνώση των παρόντων και μελλοντικών 

κινδύνων θα καταστήσει δυνατή τη λήψη 

καταλληλότερων αποφάσεων για την 

αποτροπή, την καταπολέμηση ή τη 

μείωση των ζημιών που προκαλούν οι 

επιθέσεις κατά των συστημάτων 

πληροφοριών. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

  (12α) Μολονότι η παρούσα οδηγία οφείλει 

να συμμορφωθεί με τις αυστηρές 

απαιτήσεις νομικής ασφάλειας και 

προβλεψιμότητας του ποινικού δικαίου, 

υφίσταται επιπλέον η ανάγκη, η οποία 

μπορεί να εκπληρωθεί μέσω των 

διατάξεων της παρούσας οδηγίας σχετικά 

με την συλλογή δεδομένων, την 

ανταλλαγή πληροφοριών, και την 

υποχρέωση που επιβάλλεται στην 

Επιτροπή να υποβάλει τακτικά εκθέσεις 

σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας και 

να προβαίνει σε οποιεσδήποτε προτάσεις 

κρίνει αναγκαίες, να προβλεφθεί 

μηχανισμός προσαρμογής σε μελλοντικές 

εξελίξεις η οποία προσαρμογή θα 

οδηγήσει ενδεχομένως σε διεύρυνση του 

πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. 

Σε αυτές τις μελλοντικές εξελίξεις 

περιλαμβάνονται οποιεσδήποτε 

τεχνολογικές εξελίξεις επιτρέπουν λόγου 

χάρη μια αποτελεσματικότερη επιβολή 

του νόμου όσον αφορά τις επιθέσεις 

εναντίον συστημάτων πληροφοριών ή 

διευκολύνουν την πρόληψη αυτών των 

επιθέσεων ή την άμβλυνση των 

επιπτώσεων τους.  

Αιτιολόγηση 

Μολονότι η εισαγωγή κυρώσεων είναι οπωσδήποτε αξιέπαινη, μια ολοκληρωμένη προσέγγιση 
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της Ένωσης για την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος πρέπει να επικεντρώνεται όχι μόνο 

στην αποτελεσματική επιβολή του νόμου αλλά και να αναπτύσσει στρατηγικές και εργαλεία 

αποτροπής και πρόληψης αυτού.  

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

  (12β) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την 

Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών 

πρέπει να διαδραματίσει στρατηγικό ρόλο 

στον συντονισμό των προσπαθειών των 

κρατών μελών και των οργάνων της 

Ένωσης. Ο Οργανισμός μπορεί, π.χ., να 

αναλάβει να επιβλέπει την ανταλλαγή 

πληροφοριών μεταξύ τους, ενεργώντας 

συνεπώς ως ενιαίο σημείο επαφής και ως 

μητρώο συμβάντων της Ένωσης όσον 

αφορά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. 

Μπορεί επίσης να επιφορτισθεί με την 

κεντρική συγκέντρωση στατιστικών 

στοιχείων για τα αδικήματα που 

αναφέρονται στην παρούσα οδηγία σε 

επίπεδο Ένωσης και να τα 

χρησιμοποιήσει ως βάση για τη σύνταξη 

εκθέσεων σχετικά με την κατάσταση της 

ασφάλειας των ηλεκτρονικών 

συστημάτων και δεδομένων σε όλη την 

Ένωση. 

 

Τροπολογία  16 

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 

(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 
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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 

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. 

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 

αποκτήσει οι επιθέσεις κατά των 

συστημάτων αυτών, γεγονός που 

υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να 

ληφθούν περαιτέρω μέτρα σε επίπεδο 

Ένωσης για την προσέγγιση των εθνικών 

ποινικών νομοθεσιών στον συγκεκριμένο 

τομέα. Παρομοίως, η Ένωση πρέπει να 

επιδιώξει μεγαλύτερη διεθνή συνεργασία 

στον τομέα της ασφάλειας δικτύων και 

συστημάτων πληροφοριών με τη 

συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων 

διεθνών μερών. 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. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

Η παρούσα οδηγία ορίζει τα ποινικά 

αδικήματα στον τομέα των επιθέσεων κατά 

συστημάτων πληροφοριών και θεσπίζει 

ελάχιστους κανόνες όσον αφορά τις 

κυρώσεις για τα αδικήματα αυτά. Επίσης 

αποβλέπει στη θέσπιση κοινών διατάξεων 

για την πρόληψη τέτοιων επιθέσεων και 

στη βελτίωση της ευρωπαϊκής δικαστικής 

συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις στον 

τομέα αυτόν. 

Η παρούσα οδηγία ορίζει τα ποινικά 

αδικήματα στον τομέα των επιθέσεων κατά 

συστημάτων πληροφοριών και θεσπίζει 

εναρμονισμένους ελάχιστους κανόνες 

όσον αφορά τις κυρώσεις για τα αδικήματα 

αυτά. Επιδιώκει επίσης τη θέσπιση κοινών 

διατάξεων τόσο για την πρόληψη και την 

καταπολέμηση τέτοιων επιθέσεων όσο και 

για τη βελτίωση της ευρωπαϊκής 

δικαστικής συνεργασίας στον τομέα αυτό, 

ιδίως σε ποινικές υποθέσεις. 
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Τροπολογία  18 

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 ή 

παρεμβολή μη εξουσιοδοτημένη από τον 

ιδιοκτήτη ή άλλο δικαιούχο του 

συστήματος ή μέρους του, ή μη 

επιτρεπόμενη δυνάμει της εθνικής 

νομοθεσίας και της νομοθεσίας της 

Ένωσης. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

β) συνθηματικού κωδικού υπολογιστή, 

κωδικού πρόσβασης, ή παρόμοιων 

στοιχείων μέσω των οποίων μπορεί να 

αποκτηθεί πρόσβαση στο σύνολο ή σε 

μέρος συστήματος πληροφοριών. 

β) συνθηματικού κωδικού υπολογιστή, 

κωδικού πρόσβασης, ψηφιακής ή φυσικής 

σκυτάλης ασφαλείας, ή παρόμοιων 

στοιχείων μέσω των οποίων μπορεί να 

αποκτηθεί πρόσβαση στο σύνολο ή σε 

μέρος συστήματος πληροφοριών. 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

 1α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η μη 

εξουσιοδοτημένη διαβίβαση οιωνδήποτε 

δεδομένων ταυτοποίησης προς άλλα 

πρόσωπα με σκοπό την πραγματοποίηση 

μιας από τις δραστηριότητες οι οποίες 

προβλέπονται στα άρθρα 3-7 είναι 

ποινικό αδίκημα. 

 

Τροπολογία  21 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

 1β. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, σε 

περίπτωση αδικήματος σύμφωνα με τα 

Άρθρα 3-7 που διαπράττεται από 

πρόσωπο το οποίο, στα πλαίσια των 

υπηρεσιακών του/της καθηκόντων, έχει 

πρόσβαση στους μηχανισμούς ασφαλείας 

των συστημάτων πληροφοριών, το 

γεγονός αυτό συνιστά επιβαρυντικό 

στοιχείο και είναι ποινικό αδίκημα. 

 

Τροπολογία  22 

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 δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα. 

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 δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα ή ευαίσθητων 

πληροφοριών. 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

γ) προς όφελος νομικού προσώπου που 

εδρεύει στο έδαφος του οικείου κράτους 

γ) προς όφελος νομικού προσώπου που 

έχει συσταθεί ως εταιρεία στο έδαφος 
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μέλους. αυτού του κράτους μέλους. 

 

Τροπολογία  24 

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 διασφαλίζουν 

ότι διαθέτουν ένα λειτουργικό εθνικό 

σημείο επαφής και κάνουν χρήση του 

δικτύου λειτουργικών σημείων επαφής που 

είναι διαθέσιμο σε 24ωρη βάση και τις 

επτά ημέρες της εβδομάδας και επίσης 

διαβιβάζουν τις πληροφορίες αυτές στην 

Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

για την Ασφάλεια Δικτύων και 

Πληροφοριών. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν 

επίσης διαδικασίες που τους επιτρέπουν να 

ανταποκρίνονται το αργότερο εντός 8 

ωρών στα επείγοντα αιτήματα συνδρομής. 

Η απάντηση αυτή πρέπει να είναι 

αποτελεσματική και να περιλαμβάνει, 

ανάλογα με την περίπτωση, τη 

διευκόλυνση ή την άμεση εφαρμογή των 

ακόλουθων μέτρων: παροχή τεχνικών 

συμβουλών, μεταξύ άλλων και σε ό,τι 

αφορά την αποκατάσταση της 

λειτουργικότητας των συστημάτων 

πληροφοριών, διατήρηση δεδομένων 

σύμφωνα με τις αρχές της προστασίας 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων, 

παροχή νομικών πληροφοριών, καθώς 

και εντοπισμός και ταυτοποίηση 

υπόπτων. Τα σημεία επαφής 
διευκρινίζουν με ποια μορφή και σε πόσο 

χρόνο απαντώνται τα αιτήματα 

συνδρομής. 
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Τροπολογία  25 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 

Επιτροπή για τα σημεία επαφής που έχουν 

ορίσει με σκοπό την ανταλλαγή 

πληροφοριών για αδικήματα που 

αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 8. Η 

Επιτροπή διαβιβάζει αυτές τις πληροφορίες 

στα άλλα κράτη μέλη. 

2. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 

Επιτροπή, την Europol, το Eurojust και 

τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την 

Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για 
τα σημεία επαφής που έχουν ορίσει με 

σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών για 

αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 

έως 8. Η Επιτροπή διαβιβάζει αυτές τις 

πληροφορίες στα άλλα κράτη μέλη. 

 

Τροπολογία  26 

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, 

μεριμνούν για τη δημοσίευση τακτικής 

αναθεώρησης των στατιστικών εκθέσεών 

τους. 

3. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην 

Επιτροπή, στην Europol και στον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια 

Δικτύων και Πληροφοριών τα στοιχεία 

που συγκεντρώνουν σύμφωνα με το παρόν 

άρθρο και μεριμνούν για τη δημοσίευση 

τακτικής περιοδικής αναθεώρησης των 

στατιστικών εκθέσεών τους. 

 

Τροπολογία  27 

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 

1. Το αργότερο [ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΤΗ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ] και κάθε τρία έτη 

στο εξής, η Επιτροπή, κατόπιν 

διαβουλεύσεων με όλους τους 

ενδιαφερόμενους φορείς, υποβάλλει στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
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αναγκαίες προτάσεις. έκθεση για την εφαρμογή της παρούσας 

οδηγίας στα κράτη μέλη με ενδεχόμενες 

αναγκαίες προτάσεις. Κάθε έκθεση 

προσδιορίζει και λαμβάνει υπόψη σε 

σχέση με οποιαδήποτε πρόταση κρίνεται 

αναγκαία, τεχνικές λύσεις που καθιστούν 

δυνατή μια αποτελεσματικότερη επιβολή 

του νόμου εντός της Ένωσης και όσον 

αφορά τις επιθέσεις κατά συστημάτων 

πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των 

τεχνικών λύσεων που μπορούν να 

χρησιμεύσουν στην πρόληψη των 

επιθέσεων ή στην άμβλυνση των 

επιπτώσεών τους.  

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην 

Επιτροπή όλες τις πληροφορίες που 

χρειάζονται για τη σύνταξη της έκθεσης 

που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Οι 

πληροφορίες περιλαμβάνουν λεπτομερή 

περιγραφή των νομοθετικών και μη 

νομοθετικών μέτρων που έχουν ληφθεί για 

την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. 

2. Τα κράτη μέλη και ο Ευρωπαϊκός 

Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων 

και Πληροφοριών διαβιβάζουν στην 

Επιτροπή όλες τις πληροφορίες που 

χρειάζονται για τη σύνταξη της έκθεσης 

που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Οι 

πληροφορίες περιλαμβάνουν λεπτομερή 

περιγραφή των νομοθετικών και μη 

νομοθετικών μέτρων που έχουν ληφθεί για 

την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. 
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