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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og 
Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Direktivets formål er at tilnærme 
medlemsstaternes strafferetlige regler til 
hinanden med hensyn til angreb på 
informationssystemer og at forbedre 
samarbejdet mellem de retlige og andre 
kompetente myndigheder, herunder politiet 
og andre specialiserede retshåndhævende 
myndigheder i medlemsstaterne.

(1) Som led i EU's overordnede strategi 
for bekæmpelse af organiseret 
kriminalitet, forøgelse af 
computernetværkenes 
modstandsdygtighed, beskyttelse af kritisk 
informationsinfrastruktur samt 
databeskyttelse har dette direktiv til formål 
at tilnærme medlemsstaternes strafferetlige 
regler til hinanden med hensyn til angreb 
på informationssystemer og forbedre 
samarbejdet mellem de retlige og andre 
kompetente myndigheder, herunder politiet 
og andre specialiserede retshåndhævende 
myndigheder i medlemsstaterne, 
Kommissionen, Eurojust, Europol, 
nationale it-beredskabsenheder (CERT) 
og Det Europæiske Agentur for Net- og 
Informationssikkerhed, med henblik på at 
muliggøre en fælles og omfattende EU-
tilgang.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Informationssystemer er et centralt 
element i det politiske, sociale og 
økonomiske samspil i Europa. Samfundet 
bliver stadig mere afhængigt af sådanne 
systemer. Disse systemers 
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funktionsdygtighed og sikkerhed i Europa 
er en forudsætning for udviklingen af det 
indre marked og af en konkurrencedygtig 
og innovativ økonomi. Men selv om 
informationssystemer giver store fordele, 
indebærer de også en række risici for 
vores sikkerhed på grund af deres 
kompleksitet og sårbarhed over for 
forskellige former for it-kriminalitet. 
Informationssystemernes sikkerhed er 
således en konstant kilde til bekymring, 
som kræver effektive svar fra 
medlemsstaternes og EU's side.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Angreb på informationssystemer, især 
som led i organiseret kriminalitet, er en 
voksende trussel, og der er i stigende grad 
bekymring for mulige terrorangreb eller 
politisk motiverede angreb på 
informationssystemer, der indgår i 
medlemsstaternes og Den Europæiske 
Unions kritiske infrastruktur. Dette er en 
trussel mod etableringen af et sikrere 
informationssamfund og et område med 
frihed, sikkerhed og retfærdighed og 
kræver derfor en reaktion fra Den 
Europæiske Unions side.

(2) Angreb på informationssystemer kan 
komme fra forskellige aktører såsom 
terrorister, organiserede kriminelle 
grupper, lande eller isolerede individer.
De er en voksende trussel mod 
informationssystemernes 
funktionsdygtighed såvel i EU som 
globalt, og der er i stigende grad 
bekymring for mulige terrorangreb eller 
politisk motiverede angreb på 
informationssystemer, der indgår i 
medlemsstaternes og Den Europæiske 
Unions kritiske infrastruktur. Den 
grænseoverskridende karakter af visse 
lovovertrædelser og de relativt lave risici 
og omkostninger, de indebærer for 
gerningsmændene set i forhold til de store 
gevinster, de kan opnå, og de skader, de 
kan forvolde ved disse angreb, gør truslen 
så meget desto mere alvorlig. Dette er en
trussel mod etableringen af et sikrere 
informationssamfund og et område med 
frihed, demokrati, sikkerhed og 
retfærdighed, undergraver etableringen af 
et digitalt indre marked i EU og kræver 
derfor en reaktion fra Den Europæiske 
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Unions side samt på internationalt plan, 
f.eks. gennem Europarådets konvention 
om it-kriminalitet fra 2001.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) De seneste it-angreb rettet mod EU-
netværk eller -informationssystemer har 
påført Unionen store økonomiske og 
sikkerhedsmæssige skader.

Begrundelse

Der henvises her til it-angrebene på EU-institutionerne i marts 2011 og til de talrige indbrud 
i EU's emissionshandelssystem, der har medført tyveri af emissionstilladelser til en værdi af 
flere millioner EUR.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Der er en klar tendens til, at angrebene 
på informationssystemer af afgørende 
betydning for staterne eller for enkelte 
funktioner i den offentlige eller private 
sektor bliver stadig farligere, sker 
hyppigere og er mere omfattende. Denne 
tendens falder sammen med udviklingen af 
stadigt mere avancerede værktøjer, der kan 
bruges af forbrydere til at foretage 
forskellige typer angreb over internettet.

(3) Der er en klar tendens til, at angrebene 
på informationssystemer af afgørende 
betydning for internationale 
organisationer, for lande, for EU eller for 
enkelte funktioner i den offentlige eller 
private sektor, herunder DDoS-angreb 
(Distributed Denial of Service), bliver 
stadig farligere, sker hyppigere og er mere 
omfattende. Sådanne angreb kan forvolde 
alvorlig økonomisk skade, såvel gennem 
afbrydelse af selve 
informationssystemerne og 
kommunikationsstrømmene som gennem 
tab eller forvanskning af kommercielt 
vigtig fortrolig information eller andre 
data. Innovative SMV'er, der er 
afhængige af adgangen til velfungerende 
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informationssystemer, men ofte har færre 
midler til informationssikkerhed, er 
særligt udsatte. Denne tendens falder 
sammen med den hurtige udvikling af it-
teknologien og dermed af stadigt mere 
avancerede værktøjer, der kan bruges af 
forbrydere til at foretage forskellige typer 
angreb over internettet, heraf nogle med 
potentiale for at forvolde omfattende 
økonomisk og samfundsmæssig skade.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Fælles definitioner på dette område, 
især af informationssystemer og edb-data, 
er vigtige for at sikre samme holdning i 
alle medlemsstaterne til anvendelsen af 
dette direktiv.

(4) Fælles definitioner på dette område, 
især af informationssystemer, edb-data og 
strafbare handlinger i forbindelse med 
informationssystemer og edb-data, er 
afgørende for at sikre en konsekvent og 
ensartet tilgang i alle medlemsstaterne til 
anvendelsen af dette direktiv.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Medlemsstaterne bør træffe 
bestemmelse om sanktioner for angreb på 
informationssystemer. Sanktionerne bør 
være effektive, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsernes grovhed og have 
afskrækkende virkning.

(6) I tilgift til de foranstaltninger, som 
medlemsstaterne, EU og den private 
sektor træffer for at øge 
informationssystemernes sikkerhed og 
integritet samt forebygge angreb og 
minimere deres virkninger, bør
medlemsstaterne træffe bestemmelse såvel
om effektive foranstaltninger til at 
forhindre sådanne angreb som om 
harmoniserede sanktioner for angreb på 
informationssystemer, som bør fastlægges 
inden for rammerne af bredere nationale 
strategier for forebyggelse og bekæmpelse 
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af sådanne angreb. Sanktionerne bør være 
effektive, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsernes grovhed og have 
afskrækkende virkning. Der er behov for 
konvergens mellem de sanktioner og 
straffe, som medlemsstaterne anvender, 
på grund af den ofte grænseoverskridende 
karakter af truslerne, således at 
forskellene mellem de måder, hvorpå 
medlemsstaterne håndterer 
lovovertrædelser begået inden for EU, 
mindskes.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Medlemsstaterne, EU og den private 
sektor bør i samarbejde med Det 
Europæiske Agentur for Net- og 
Informationssikkerhed tage skridt til at 
øge informationssystemernes sikkerhed og 
integritet med henblik på at forhindre 
angreb og minimere deres virkninger.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) I sine konklusioner fra mødet den 27. 
og 28. november 2008 udtalte Rådet, at der 
burde udvikles en ny strategi sammen med 
medlemsstaterne og Kommissionen, hvori 
der skulle tages hensyn til indholdet af 
Europarådets konvention om it-kriminalitet 
af 2001. Konventionen udgør den retlige 
referenceramme for bekæmpelse af it-
kriminalitet, herunder angreb på 
informationssystemer. Dette direktiv 

(8) I sine konklusioner fra mødet den 27. 
og 28. november 2008 udtalte Rådet, at der 
burde udvikles en ny strategi sammen med 
medlemsstaterne og Kommissionen, hvori 
der skulle tages hensyn til indholdet af 
Europarådets konvention om it-kriminalitet 
af 2001. Rådet og Kommissionen bør 
tilskynde de medlemsstater, der endnu 
ikke har ratificeret konventionen, til at 
gøre det hurtigst muligt. Konventionen 
udgør den retlige referenceramme for 
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bygger på konventionen. bekæmpelse af it-kriminalitet, herunder 
angreb på informationssystemer. Dette 
direktiv tager hensyn til de relevante 
bestemmelser i konventionen.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Det er ikke hensigten, at direktivet
skal pålægge strafferetligt ansvar, når 
lovovertrædelserne begås uden forsæt til at 
begå en forbrydelse, f.eks. i forbindelse 
med tilladt testning eller beskyttelse af 
informationssystemer. 

(10) Dette direktiv dækker ikke 
foranstaltninger, der træffes med henblik 
på at gøre informationssystemerne sikre, 
f.eks. for at sætte dem i stand til at modstå 
de strafbare handlinger, der er defineret i 
dette direktiv, eller med henblik på at 
fjerne adgangen til værktøjer, der 
anvendes eller kan anvendes til sådanne 
handlinger. Det er heller ikke hensigten, at 
det skal pålægge strafferetligt ansvar, når 
de objektive kriterier for en strafbar 
handling i henhold til direktivet er opfyldt, 
men handlingen er foretaget uden forsæt 
til at begå en forbrydelse, f.eks. i 
forbindelse med tilladt testning eller 
beskyttelse af informationssystemer 

Begrundelse

På grund af den undertiden uklare sondring mellem ondsindede og ikke-ondsindede indgreb 
(f.eks. automatiske opdateringer m.m.) søges det med dette ændringsforslag præciseret, at 
f.eks. anvendelsen af antivirussoftware eller værktøjer til fjernelse af virusser eller 
anbringelsen af inficerede anordninger i karantæne falder helt uden for direktivets 
anvendelsesområde. 

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Direktivet øger vigtigheden af 
netværk, såsom G8 og Europarådets 

(11) Direktivet øger vigtigheden af 
netværk, såsom G8 og Europarådets 
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netværk af kontaktpunkter, der står til 
disposition døgnet rundt på alle ugens 
dage, til udveksling af information for at 
sikre, at der straks ydes bistand i 
forbindelse med efterforskning eller 
procedurer vedrørende lovovertrædelser i 
forbindelse med informationssystemer og 
data eller indsamling af beviser for en 
lovovertrædelse i elektronisk form. På 
grund af den hastighed, hvormed der kan 
foretages omfattende angreb, bør 
medlemsstaterne være i stand til straks at 
reagere på hastende anmodninger fra 
netværket af kontaktpunkter. Denne 
bistand bør bl.a. bestå i at fremme eller 
sikre, at der træffes foranstaltninger, såsom 
teknisk rådgivning, opbevaring af data, 
indsamling af beviser, tilvejebringelse af 
juridiske oplysninger og opsporing af 
mistænkte.

netværk af kontaktpunkter, der står til 
disposition døgnet rundt på alle ugens 
dage, til udveksling af information for at 
sikre, at der straks ydes bistand i 
forbindelse med efterforskning eller 
procedurer vedrørende lovovertrædelser i 
forbindelse med informationssystemer og 
data eller indsamling af beviser for en 
lovovertrædelse eller planer om at begå en 
lovovertrædelse. På grund af den 
hastighed, hvormed der kan foretages 
omfattende angreb, bør medlemsstaterne, 
EU og Det Europæiske Agentur for Net-
og Informationssikkerhed være i stand til 
at reagere hurtigt og effektivt på hastende 
anmodninger fra netværket af 
kontaktpunkter. Denne bistand bør bl.a. 
bestå i at fremme eller sikre, at der træffes 
foranstaltninger, såsom teknisk bistand, 
bl.a. med henblik på at genoprette 
informationssystemets funktionsevne, 
opbevaring af data i overensstemmelse 
med databeskyttelsesprincipperne, 
indsamling af beviser, tilvejebringelse af 
juridiske oplysninger, identifikation af 
oplysninger, der er bragt i fare og/eller 
stjålet, og opsporing og identifikation af 
mistænkte.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Det er af stor betydning for 
forebyggelsen og bekæmpelsen af angreb 
på informationssystemer, at de offentlige 
myndigheder samarbejder med den 
private sektor og civilsamfundet. Der bør 
etableres en permanent dialog med disse 
partnere i lyset af, at de benytter 
informationssystemer i meget stort 
omfang, og at der er behov for 
ansvarsdeling, hvis systemernes stabilitet 
og funktionsdygtighed skal sikres. 
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Skabelsen af en it-sikkerhedskultur 
forudsætter, at alle interessenters 
bevidsthed herom under brugen af 
informationssystemerne skærpes.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Der er behov for at indsamle 
oplysninger om lovovertrædelser omfattet 
af dette direktiv med henblik på at få et 
mere fuldstændigt billede af problemet på 
EU-plan og dermed bidrage til at finde 
mere effektive løsninger på problemet. 
Oplysningerne vil derudover hjælpe 
specialiserede organer, såsom Europol og 
Det Europæiske Agentur for Net- og 
Informationssikkerhed, til at foretage en 
bedre vurdering af it-kriminalitetens 
omfang og af net- og 
informationssikkerhedssituationen i 
Europa.

(12) Der er behov for at indsamle 
oplysninger om lovovertrædelser omfattet 
af dette direktiv med henblik på at få et 
mere fuldstændigt billede af problemet på 
EU-plan og dermed bidrage til at finde 
mere effektive løsninger på problemet. Det 
er nødvendigt, at medlemsstaterne 
forbedrer udvekslingen af oplysninger om 
angreb på informationssystemer med 
støtte fra Kommissionen og Det 
Europæiske Agentur for Net- og 
Informationssikkerhed. Oplysningerne vil 
derudover hjælpe specialiserede organer og 
agenturer, såsom medlemsstaternes it-
beredskabsenheder (CERT), Europol og 
Det Europæiske Agentur for Net- og 
Informationssikkerhed, til at foretage en 
bedre vurdering af it-kriminalitetens 
omfang og af net- og 
informationssikkerhedssituationen i EU og 
til at bistå medlemsstaterne med at 
udforme svar på brud på 
informationssikkerheden. En øget viden 
om nuværende og fremtidige risici vil 
gøre det lettere at træffe hensigtsmæssige 
beslutninger om forebyggelse og 
bekæmpelse af angreb på 
informationssystemer eller begrænsning 
af de herved forvoldte skader.
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Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Selv om det er vigtigt, at direktivet 
opfylder strenge krav til retssikkerhed og 
forudsigelighed i strafferetlig henseende, 
er der også behov for at tilvejebringe en 
fleksibel mekanisme, der kan muliggøre 
en tilpasning til fremtidige udviklinger, 
herunder en eventuel udvidelse af 
direktivets anvendelsesområde, hvilket det 
opfylder med sine bestemmelser om 
indsamling af data, 
informationsudveksling og 
Kommissionens forpligtelse til 
regelmæssigt at aflægge beretning om 
dets anvendelse og stille ethvert nødvendig 
forslag. Sådanne fremtidige udviklinger 
omfatter også teknologiske fremskridt, 
som f.eks. kan muliggøre en mere effektiv 
håndhævelse med hensyn til angreb på 
informationssystemer, lette forebyggelsen 
af angreb eller mindske virkningerne 
heraf. 

Begrundelse

Selv om indførelsen af sanktioner og straffe påskønnes, bør en omfattende EU-tilgang til 
bekæmpelse af it-kriminalitet ikke kun fokusere på effektiv lovhåndhævelse, men også udvikle 
strategier og instrumenter til forebyggelse af denne form for kriminalitet. 

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12b) Det Europæiske Agentur for Net- og 
Informationssikkerhed bør spille en 
strategisk rolle i samordningen af 
medlemsstaternes og EU-institutionernes 
indsats. Agenturet kan for eksempel få til 
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opgave at føre tilsyn med 
informationsudvekslingen mellem dem og 
derved fungere som fælles kontaktpunkt 
og som EU's register for internet-
sikkerhedshændelser. Det kan også få til 
opgave at centralisere indsamlingen af 
statistiske oplysninger om 
lovovertrædelser omfattet af dette direktiv 
på EU-plan og benytte disse som grundlag 
for udarbejdelse af rapporter om 
situationen for informationssystem- og 
edb-datasikkerheden i hele EU.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Betydelige mangler i og forskelle 
mellem medlemsstaternes lovgivning om 
angreb på informationssystemer kan 
hæmme bekæmpelsen af organiseret 
kriminalitet og terrorisme og kan 
vanskeliggøre et effektivt samarbejde 
mellem politi og retsvæsen på dette 
område. Den omstændighed, at moderne 
informationssystemer går på tværs af 
landene og landegrænserne, betyder, at 
angreb på sådanne systemer har en 
grænseoverskridende dimension, hvilket 
understreger det presserende behov for 
yderligere initiativer med henblik på en 
indbyrdes tilnærmelse af de strafferetlige 
regler på området. Derudover bør 
koordineringen af retsforfølgningen i 
forbindelse med tilfælde af angreb på 
informationssystemer være lettet ved 
vedtagelsen af Rådets rammeafgørelse 
2009/948/RIA om forebyggelse og 
bilæggelse af konflikter om udøvelse af 
jurisdiktion i straffesager.

(13) Betydelige mangler i og forskelle 
mellem medlemsstaternes lovgivning om 
angreb på informationssystemer kan 
hæmme bekæmpelsen af organiseret 
kriminalitet og terrorisme og kan 
vanskeliggøre et effektivt samarbejde 
mellem politi og retsvæsen på dette 
område. Den omstændighed, at moderne 
informationssystemer går på tværs af 
landene og landegrænserne, betyder, at 
angreb på sådanne systemer har en 
grænseoverskridende dimension, hvilket 
understreger det presserende behov for 
yderligere initiativer på EU-plan med 
henblik på en indbyrdes tilnærmelse af de 
nationale strafferetlige regler på området. 
På samme måde bør EU arbejde for et 
øget internationalt samarbejde omkring 
net- og informationssikkerhed med 
inddragelse af alle relevante 
internationale aktører. Derudover bør 
koordineringen af retsforfølgningen i 
forbindelse med tilfælde af angreb på 
informationssystemer være lettet ved 
vedtagelsen af Rådets rammeafgørelse 
2009/948/RIA om forebyggelse og 
bilæggelse af konflikter om udøvelse af 
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jurisdiktion i straffesager.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv fastsætter nærmere 
bestemmelser om de strafbare handlinger i 
forbindelse med angreb på 
informationssystemer og fastsætter 
minimumsregler for straffe herfor. Det 
indfører endvidere fælles bestemmelser om
forebyggelse af angrebene og forbedring af 
EU-samarbejdet om strafferetspleje på 
dette område.

Dette direktiv fastsætter nærmere 
bestemmelser om de strafbare handlinger i 
forbindelse med angreb på 
informationssystemer og fastsætter 
harmoniserede minimumsregler for straffe 
herfor. Det indfører endvidere fælles 
bestemmelser med henblik på både
forebyggelse af angrebene og forbedring af 
EU-samarbejdet på dette område, navnlig 
hvad angår strafferetspleje.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) "uretmæssig": adgang eller indgreb, som 
ejeren eller en anden retmæssig indehaver 
af systemet eller en del af det ikke har givet 
tilladelse til, eller som ikke er tilladt i 
henhold til national lovgivning.

d) "uretmæssig": adgang eller indgreb, som 
ejeren eller en anden retmæssig indehaver 
af systemet eller en del af det ikke har givet 
tilladelse til, eller som ikke er tilladt i 
henhold til national ret eller EU-ret.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 7 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) edb-password, adgangskoder eller 
tilsvarende data, hvorved der kan opnås 
adgang til et helt informationssystem eller 
en del heraf.

b) edb-password, adgangskoder, digitale 
eller fysiske kodevisere eller tilsvarende 
data, hvorved der kan opnås adgang til et 
helt informationssystem eller en del heraf.
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Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer, at det er 
strafbart at foretage uautoriseret 
videregivelse af identifikationsdata til 
tredjemand med henblik på at begå en af 
handlingerne i artikel 3-7.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Medlemsstaterne sikrer, at det 
betragtes som en skærpende 
omstændighed, hvis en af de strafbare 
handlinger i artikel 3-7 begås af en 
person, som i kraft af sit 
ansættelsesforhold har adgang til de 
sikkerhedssystemer, der er indbygget i 
informationssystemer.

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de strafbare 
handlinger i artikel 3-6 kan straffes med 
strafferetlige sanktioner med en maksimal 
fængselsstraf på mindst fem år, når de 
begås ved hjælp af et værktøj, der er 
beregnet til at foretage angreb, der berører 
et betydeligt antal informationssystemer, 

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de strafbare 
handlinger i artikel 3-6 kan straffes med 
strafferetlige sanktioner med en maksimal 
fængselsstraf på mindst fem år, når de 
begås ved hjælp af et værktøj, der er 
beregnet til at foretage angreb, der berører 
et betydeligt antal informationssystemer, 
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eller angreb, der volder betydelig skade, 
såsom afbrydelse af systemtjenester, 
økonomiske omkostninger eller tab af 
personlige data.

eller angreb, der volder betydelig skade, 
såsom afbrydelse af systemtjenester, 
økonomiske omkostninger eller tab af 
personlige data eller følsomme 
oplysninger.

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) for at skaffe en juridisk person, der har 
hjemsted på den pågældende medlemsstats 
område, vinding.

c) for at skaffe en juridisk person, der er 
etableret i henhold til lovgivningen på den 
pågældende medlemsstats område, vinding.

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på udveksling af 
oplysninger om de strafbare handlinger, 
der er omhandlet i artikel 3-8, skal 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
reglerne om databeskyttelse gøre brug af 
det bestående netværk af kontaktpunkter, 
der fungerer døgnet rundt, alle ugens dage. 
Medlemsstaterne sikrer endvidere, at der 
findes procedurer, så de kan besvare 
hasteanmodninger inden otte timer. 
Besvarelsen skal mindst angive, om 
anmodningen om hjælp vil blive 
imødekommet, hvordan det vil ske og 
hvornår.

1. Med henblik på udveksling af 
oplysninger om de strafbare handlinger, 
der er omhandlet i artikel 3-8, skal 
medlemsstaterne sikre, at de har et 
funktionelt nationalt kontaktpunkt, og i 
overensstemmelse med reglerne om 
databeskyttelse gøre brug af netværket af 
kontaktpunkter, der fungerer døgnet rundt, 
alle ugens dage, og endvidere videresende 
sådanne oplysninger til Kommissionen og 
Det Europæiske Agentur for Net- og 
Informationssikkerhed. Medlemsstaterne 
sikrer endvidere, at der findes procedurer, 
så de kan besvare hasteanmodninger inden 
otte timer. Besvarelsen skal være effektiv 
og skal i relevant omfang omfatte fremme 
eller direkte gennemførelse af følgende 
foranstaltninger: teknisk rådgivning, bl.a. 
med henblik på at genoprette 
informationssystemets funktionsevne, 
bevaring af data i overensstemmelse med 
databeskyttelsesprincipperne, indsamling 
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af beviser, tilvejebringelse af juridiske 
oplysninger og opsporing og 
identifikation af mistænkte. 
Kontaktpunkterne skal angive, på hvilken 
måde og inden for hvilken frist 
anmodninger om hjælp vil blive besvaret.

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om, hvilket kontaktpunkt 
de har udpeget til at udveksle oplysninger 
om de strafbare handlinger i artikel 3-8. 
Kommissionen videresender oplysningerne 
til de øvrige medlemsstater.

2. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen, Eurojust og Det 
Europæiske Agentur for Net- og 
Informationssikkerhed om, hvilket 
kontaktpunkt de har udpeget til at udveksle 
oplysninger om de strafbare handlinger i 
artikel 3-8. Kommissionen videresender 
oplysningerne til de øvrige medlemsstater.

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
 Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne fremsender de 
oplysninger, der er indsamlet i henhold til 
denne artikel, til Kommissionen. De sikrer 
tillige, at der offentliggøres en konsolideret 
oversigt over disse statistiske rapporter.

3. Medlemsstaterne fremsender de 
oplysninger, der er indsamlet i henhold til 
denne artikel, til Kommissionen, Europol
og Det Europæiske Agentur for Net- og 
Informationssikkerhed og sikrer tillige, at 
der med jævne mellemrum offentliggøres 
en konsolideret oversigt over disse 
statistiske rapporter.
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Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
 Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest [FIRE ÅR FRA 
VEDTAGELSEN] og derefter hvert tredje 
år forelægger Kommissionen en beretning 
om anvendelsen af dette direktiv i 
medlemsstaterne samt eventuelle forslag 
for Europa-Parlamentet og Rådet.

1. Senest [FIRE ÅR FRA 
VEDTAGELSEN] og derefter hvert tredje 
år forelægger Kommissionen efter høring 
af alle relevante interesserede parter en 
beretning om anvendelsen af dette direktiv 
i medlemsstaterne samt eventuelle forslag 
for Europa-Parlamentet og Rådet. Hver 
beretning skal identificere og i forbindelse 
med eventuelle nødvendige forslag tage 
højde for tekniske løsninger, der kan gøre 
det muligt at opnå en mere effektiv 
retshåndhævelse i EU i forbindelse med 
angreb på informationssystemer, 
herunder tekniske løsninger, der kan 
bidrage til at forebygge sådanne angreb 
eller mindske deres virkninger.

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sender Kommissionen 
alle de oplysninger, der er relevante for 
udarbejdelsen af den i stk. 1 omhandlede 
rapport. Oplysningerne skal omfatte en 
detaljeret beskrivelse af 
lovgivningsmæssige og ikke-
lovgivningsmæssige foranstaltninger, som 
er vedtaget i forbindelse med 
gennemførelsen af direktivet.

2. Medlemsstaterne og Det Europæiske 
Agentur for Net- og 
Informationssikkerhed sender 
Kommissionen alle de oplysninger, der er 
relevante for udarbejdelsen af den i stk. 1 
omhandlede rapport. Oplysningerne skal 
omfatte en detaljeret beskrivelse af 
lovgivningsmæssige og ikke-
lovgivningsmæssige foranstaltninger, som 
er vedtaget i forbindelse med 
gennemførelsen af direktivet.
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