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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för medborgerliga fri-
och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande 
ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Syftet med detta direktiv är att tillnärma 
medlemsstaternas strafflagstiftning på 
området för angrepp mot 
informationssystem och att förbättra 
samarbetet mellan rättsliga och andra 
behöriga myndigheter, inbegripet 
polismyndigheter och andra specialiserade 
brottsbekämpande organ i 
medlemsstaterna.

(1) Detta direktiv är ett led i 
EU:s övergripande strategi för att 
bekämpa organiserad brottslighet, öka 
datornätverkens motståndskraft, skydda 
kritisk informationsinfrastruktur och 
skydda personuppgifter. Direktivet syftar 
till att tillnärma medlemsstaternas 
strafflagstiftning på området för angrepp 
mot informationssystem och att förbättra 
samarbetet mellan rättsliga och andra 
behöriga myndigheter, inbegripet 
polismyndigheter och andra specialiserade 
brottsbekämpande organ i 
medlemsstaterna, kommissionen, 
Eurojust, Europol, 
incidenthanteringsorganisationer på 
EU-nivå och nationell nivå och 
Europeiska byrån för nät- och 
informationssäkerhet, för att få till stånd 
en gemensam och övergripande 
EU-strategi.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Informationssystemen är av central 
betydelse för det politiska, sociala och 
ekonomiska samspelet i EU. Samhället är 
starkt beroende av sådana system och 
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detta beroende blir allt större. Att dessa 
system fungerar på ett bra och säkert sätt 
i EU är en förutsättning för utvecklingen 
av den inre marknaden och för en 
konkurrenskraftig och innovativ ekonomi. 
Även om informationssystemen ger stora 
fördelar, medför de också en rad risker 
för vår säkerhet på grund av att de är 
komplicerade och sårbara för 
it-brottslighet av olika slag. Säkerheten i 
informationssystemen är därför ett 
ständigt orosmoment, och 
medlemsstaterna och EU måste kunna 
erbjuda effektiva svar.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Angrepp mot informationssystem är ett 
växande problem, särskilt till följd av 
hotet från den organiserade brottsligheten, 
och det finns en stigande oro för 
terroristattacker eller politiskt motiverade 
angrepp mot de informationssystem som 
ingår i medlemsstaternas och unionens 
kritiska infrastruktur. Detta hot mot arbetet 
för att skapa ett säkrare 
informationssamhälle och ett område med 
frihet, säkerhet och rättvisa kräver 
motåtgärder på EU-nivå.

(2) Angrepp mot informationssystem kan 
utföras av olika aktörer, såsom terrorister, 
grupper inom den organiserade 
brottsligheten, länder eller enskilda 
individer. Angreppen är ett växande 
problem för informationssystemens 
funktion både i EU och globalt, och det 
finns en stigande oro för terroristattacker 
eller politiskt motiverade angrepp mot de 
informationssystem som ingår i 
medlemsstaternas och unionens kritiska 
infrastruktur. Hotbilden blir särskilt 
allvarlig om man betänker att vissa brott 
är gränsöverskridande till sin natur och 
att brottslingarna, utan att behöva ta 
särskilt stora risker eller ådra sig stora 
kostnader, kan tjäna grova pengar och 
orsaka stor skada när de utför dessa 
angrepp. Detta är ett hot mot arbetet för att 
skapa ett säkrare informationssamhälle och 
ett område med frihet, demokrati, säkerhet 
och rättvisa, och det undergräver 
inrättandet av en digital inre marknad i 
EU och kräver motåtgärder på EU-nivå
och på internationell nivå, till exempel 



AD\883144SV.doc 5/18 PE472.192v02-00

SV

genom Europarådets konvention från 
2001 om it-brottslighet.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Den senaste tidens it-angrepp mot 
europeiska nätverk och 
informationssystem har allvarligt skadat 
EU ekonomiskt och säkerhetsmässigt.

Motivering

Detta ändringsförslag läggs fram mot bakgrund av it-angreppen mot EU-institutionerna i 
mars 2011 och av de många överträdelser av de europeiska systemen för handel med 
utsläppsrätter som har lett till att miljontals euro i utsläppsrätter har stulits.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Det finns tydliga bevis för en 
utveckling mot allt farligare och mer 
återkommande storskaliga angrepp mot 
informationssystem som är av vital 
betydelse för stater eller särskilda 
funktioner i den offentliga eller privata 
sektorn. Till denna tendens kommer 
alltmer sofistikerade verktyg som 
brottslingar kan använda sig av för att 
genomföra it-angrepp av olika slag.

(3) Det finns tydliga bevis för en 
utveckling mot allt farligare och mer 
återkommande storskaliga angrepp, bland 
annat överbelastningsangrepp, mot 
informationssystem som är av vital 
betydelse för internationella 
organisationer, länder, EU eller särskilda 
funktioner i den offentliga eller privata 
sektorn. Sådana angrepp kan orsaka 
betydande ekonomiska skador på grund 
av dels avbrott i informationssystemens 
drift och i själva kommunikationen, dels 
förlust eller förvanskning av hemlig 
information som är viktig ur kommersiell 
synpunkt eller andra uppgifter. 
Innovativa små och medelstora företag –
som är beroende av att 
informationssystemen verkligen fungerar 
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och finns tillgängliga och som kanske inte 
kan lägga lika stora resurser på 
informationssäkerhet – riskerar att 
drabbas extra hårt. Till denna tendens 
kommer den snabba utvecklingen av 
informationsteknik och följaktligen av
alltmer sofistikerade verktyg som 
brottslingar kan använda sig av för att 
genomföra it-angrepp av olika slag. Vissa
av dessa angrepp har stor potential att 
åsamka ekonomisk och social skada.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Gemensamma definitioner på detta 
område, särskilt av informationssystem och
datorbehandlingsbara uppgifter, betyder 
mycket för att säkra att detta direktiv 
tillämpas enhetligt i medlemsstaterna.

(4) Gemensamma definitioner på detta 
område – särskilt av informationssystem, 
datorbehandlingsbara uppgifter och brott 
när det gäller informationssystem och 
datorbehandlingsbara uppgifter – betyder 
oerhört mycket för att säkra att detta 
direktiv tillämpas på ett konsekvent och
enhetligt sätt i medlemsstaterna.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Medlemsstaterna bör fastställa 
påföljder för angrepp mot 
informationssystem. De påföljder som 
fastställs bör vara effektiva, proportionella 
och avskräckande.

(6) Utöver de åtgärder som 
medlemsstaterna, EU och den privata 
sektorn vidtar och som syftar till att öka 
informationssystemens säkerhet och 
integritet och till att förebygga angrepp 
och minimera deras konsekvenser bör
medlemsstaterna inte bara vidta effektiva 
åtgärder för att förebygga sådana angrepp 
utan även fastställa harmoniserade 
påföljder för angrepp mot 
informationssystem. Dessa påföljder bör 
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fastställas inom ramen för bredare 
nationella strategier för att förebygga 
denna typ av angrepp och bekämpa dem.
De påföljder som fastställs bör vara 
effektiva, proportionella och avskräckande. 
Påföljderna och straffen måste 
samordnas mellan medlemsstaterna, 
eftersom hoten ofta är 
gränsöverskridande, och samordningen 
syftar till att minska skillnaderna mellan 
medlemsstaterna när det gäller 
hanteringen av brott som begås i EU.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Medlemsstaterna, EU och den 
privata sektorn bör, i samarbete med 
Europeiska byrån för nät- och 
informationssäkerhet, vidta åtgärder för 
att öka informationssystemens säkerhet 
och integritet, i syfte att förebygga 
angrepp och minimera deras 
konsekvenser.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Enligt rådets slutsatser av den 
27-28 november bör det utarbetas en ny 
strategi i samarbete med kommissionen och 
medlemsstaterna, med hänsyn till 2001 års 
Europarådskonvention om it-relaterad 
brottslighet. Konventionen är den 
viktigaste rättsliga referensramen när det 
gäller att bekämpa it-brottslighet, inklusive 
angrepp mot informationssystem. Det här 

(8) Enligt rådets slutsatser av den 
27-28 november bör det utarbetas en ny 
strategi i samarbete med medlemsstaterna
och kommissionen, med hänsyn till 
Europarådets konvention om it-brottslighet 
från 2001. Rådet och kommissionen bör 
uppmana de medlemsstater som ännu inte 
har ratificerat konventionen att göra det 
så snart som möjligt. Konventionen är den 
viktigaste rättsliga referensramen när det 
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direktivet bygger på den konventionen. gäller att bekämpa it-brottslighet, inklusive 
angrepp mot informationssystem. Detta
direktiv tar hänsyn till de relevanta 
bestämmelserna i den konventionen.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Detta direktiv syftar inte till att ålägga 
straffrättsligt ansvar för gärningar som 
begås utan brottsligt uppsåt, till exempel i 
syfte att genomföra tester eller vidta 
åtgärder för att skydd informationssystem.

(10) Detta direktiv omfattar inte åtgärder 
som vidtagits för att skydda 
informationssystem, till exempel ett 
informationssystems förmåga att stå emot 
brottsliga handlingar enligt definitionen i 
detta direktiv, eller för att avlägsna 
verktyg som används eller är avsedda att 
användas för sådana åtgärder. Det syftar
heller inte till att ålägga straffrättsligt 
ansvar för gärningar som begås utan 
brottsligt uppsåt, även om de objektiva 
kriterierna för de brott som fastställs i 
detta direktiv är uppfyllda, till exempel i 
syfte att genomföra tester eller vidta 
åtgärder för att skydda informationssystem.

Motivering

Gränsen mellan skadlig och icke-skadlig tillgång (automatiska uppdateringar m.m.) är ibland 
luddig. Detta ändringsförslag syftar därför till att klargöra att användning av t.ex. 
antivirusprogram eller virusborttagningsverktyg eller karantän av infekterad utrustning helt
och hållet faller utanför direktivets tillämpningsområde. 

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Genom detta direktiv stärks 
betydelsen av nätverk, såsom G8 eller 
Europarådets nätverk av kontaktpunkter 
som är tillgängliga 24 timmar om dygnet 

(11) Genom detta direktiv stärks 
betydelsen av nätverk, såsom G8 eller 
Europarådets nätverk av kontaktpunkter 
som är tillgängliga 24 timmar om dygnet 
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veckans alla dagar för att kunna ge 
omedelbart bistånd i utredningar eller 
rättegångar rörande brott med anknytning 
till informationssystem och data, eller för 
att samla in bevis rörande ett brott i 
elektronisk form. Med hänsyn till hur 
snabbt storskaliga angrepp kan utföras bör 
medlemsstaterna ha kapacitet att snabbt 
besvara brådskande förfrågningar från 
detta nät av kontaktpunkter. Ett sådant 
bistånd bör inbegripa insatser för att 
underlätta eller direkt utföra vissa 
arbetsuppgifter, som att tillhandahålla 
teknisk rådgivning, lagra uppgifter, samla 
in bevis, tillhandahålla rättslig information 
och lokalisera misstänkta.

veckans alla dagar för att kunna ge 
omedelbart bistånd i utredningar eller 
rättegångar rörande brott med anknytning 
till informationssystem och data, eller för 
att samla in bevis rörande ett brott eller 
uppsåt att begå ett brott. Med hänsyn till 
hur snabbt storskaliga angrepp kan utföras 
bör medlemsstaterna, EU och 
Europeiska byrån för nät- och 
informationssäkerhet ha kapacitet att
snabbt och effektivt besvara brådskande 
förfrågningar från detta nät av 
kontaktpunkter. Ett sådant bistånd bör 
inbegripa insatser för att underlätta eller 
direkt utföra vissa arbetsuppgifter, som att 
tillhandahålla teknisk rådgivning, bland 
annat när det gäller återställande av 
informationssystems funktioner, lagra 
uppgifter i överensstämmelse med 
principerna om skydd av personuppgifter, 
samla in bevis, tillhandahålla rättslig 
information, kartlägga den hotade 
och/eller framtagna informationen och
lokalisera och identifiera misstänkta.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) De offentliga myndigheternas 
samarbete med den privata sektorn och 
det civila samhället är mycket viktigt för 
att förebygga och motverka angrepp på 
informationssystemen. Det bör föras en 
ständig dialog med dessa partner, 
eftersom de i hög grad utnyttjar 
informationssystemen och eftersom det 
finns en ansvarsfördelning som är 
nödvändig för att dessa system ska vara 
stabila och fungera väl. Att öka 
medvetenheten bland alla aktörer som är 
inblandade i användningen av 
informationssystemen är viktigt för att 
man ska kunna skapa en 
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informationssäkerhetskultur.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Det finns ett behov av att samla in 
uppgifter om sådana brott som tas upp i 
detta direktiv, för att skaffa en mer 
heltäckande bild av problemet på 
unionsnivå och därigenom medverka till 
utformningen av mer effektiva 
motåtgärder. Dessa uppgifter kommer att 
göra det möjligt för specialiserade byråer, 
såsom Europol och Europeiska byrån för 
nät- och informationssäkerhet, att bättre 
bedöma it-brottslighetens omfattning och 
läget när det gäller nät- och 
informationssäkerhet i EU.

(12) Det finns ett behov av att samla in 
uppgifter om sådana brott som tas upp i 
detta direktiv, för att skaffa en mer 
heltäckande bild av problemet på 
unionsnivå och därigenom medverka till 
utformningen av mer effektiva 
motåtgärder. Medlemsstaterna behöver 
förbättra utbytet av information om 
angrepp mot informationssystem, med 
stöd av kommissionen och 
Europeiska byrån för nät- och 
informationssäkerhet. Dessa uppgifter 
kommer att göra det möjligt för 
specialiserade organ och byråer, såsom 
medlemsstaternas 
incidenthanteringsorganisationer,
Europol och Europeiska byrån för nät- och 
informationssäkerhet, att bättre bedöma it-
brottslighetens omfattning och läget när det 
gäller nät- och informationssäkerhet i EU 
och att hjälpa medlemsstaterna att 
reagera på 
informationssäkerhetsincidenter. Med 
hjälp av bättre kunskaper om de 
nuvarande och framtida riskerna kan 
man göra det lättare att fatta lämpligare 
beslut om att förebygga, bekämpa eller 
begränsa den skada som orsakas av 
angrepp mot informationssystem.
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Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Även om direktivet måste uppfylla 
stränga krav på rättslig säkerhet och 
förutsägbarhet i straffrätten finns det 
samtidigt ett behov av en flexibel 
mekanism som gör det möjligt att ta 
hänsyn till framtida utveckling, vilket 
eventuellt kan kräva en utvidgning av 
direktivets räckvidd. Detta behov 
tillgodoses genom 
direktivets bestämmelser om 
uppgiftsinsamling, informationsutbyte 
och kommissionens skyldighet att 
regelbundet rapportera om direktivets 
tillämpning och lägga fram nödvändiga 
förslag. Exempel på framtida utveckling 
är tekniska lösningar som bland annat 
möjliggör effektivare verkställighet på 
området för angrepp mot 
informationssystem eller som gör det 
lättare att förebygga eller mildra 
konsekvenserna av sådana angrepp. 

Motivering

Även om införandet av påföljder är välkommet är det samtidigt viktigt att understryka att en 
övergripande unionsstrategi för att bekämpa it-brottslighet inte enbart bör vara inriktad på 
att säkerställa att lagarna efterlevs utan även på att utarbeta strategier och instrument för att 
förhindra sådana brott. 

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12b) Europeiska byrån för nät- och 
informationssäkerhet bör spela en 
strategisk roll för att samordna 
medlemsstaternas och 
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EU-institutionernas insatser. Byrån kan 
till exempel ges i uppgift att övervaka 
informationsutbytet dem emellan och 
därmed fungera som en gemensam 
kontaktpunkt och som registrerare av it-
säkerhetsincidenter i EU. Byrån kan 
också ges i uppgift att centralisera 
statistiska uppgifter om sådana brott som 
tas upp i detta direktiv på EU-nivå och att 
använda dem som en utgångspunkt för 
utarbetandet av rapporter om 
säkerhetsläget när det gäller 
informationssystem och 
datorbehandlingsbara uppgifter i EU.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Stora klyftor och skillnader i 
medlemsstaternas lagstiftning på detta 
område kan försvåra kampen mot 
organiserad brottslighet och terrorism och 
komplicera ett effektivt polisiärt och 
rättsligt samarbete när det gäller angrepp 
mot informationssystem. De moderna 
informationssystemens 
nationsöverskridande och gränslösa natur 
innebär att angrepp mot sådana system ofta 
har en gränsöverskridande dimension, 
vilket understryker det trängande behovet 
av ytterligare insatser för att tillnärma 
strafflagstiftningen på detta område. För 
övrigt torde antagandet av rådets rambeslut 
2009/948/RIF om förebyggande och 
lösning av tvister om utövande av 
jurisdiktion i straffrättsliga förfaranden 
göra det lättare att samordna lagföringen av 
angrepp mot informationssystem.

(13) Stora klyftor och skillnader i 
medlemsstaternas lagstiftning på detta 
område kan försvåra kampen mot 
organiserad brottslighet och terrorism och 
komplicera ett effektivt polisiärt och 
rättsligt samarbete när det gäller angrepp 
mot informationssystem. De moderna 
informationssystemens 
nationsöverskridande och gränslösa natur 
innebär att angrepp mot sådana system ofta 
har en gränsöverskridande dimension, 
vilket understryker det trängande behovet 
av ytterligare insatser på EU-nivå för att 
tillnärma den nationella
strafflagstiftningen på detta område. EU
bör även bedriva ett större internationellt 
samarbete kring nätsäkerheten och 
säkerheten i informationssystemen. Detta 
samarbete bör omfatta alla relevanta 
internationella aktörer. För övrigt torde 
antagandet av rådets rambeslut 
2009/948/RIF om förebyggande och 
lösning av tvister om utövande av 
jurisdiktion i straffrättsliga förfaranden 
göra det lättare att samordna lagföringen av 



AD\883144SV.doc 13/18 PE472.192v02-00

SV

angrepp mot informationssystem.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv syftar till att fastställa vilka 
gärningar som ska definieras som brott när 
det gäller angrepp mot informationssystem 
och till att införa miniminormer med 
avseende på påföljder för sådana brott. Det 
syftar också till att införa gemensamma 
bestämmelser för att förebygga sådana 
angrepp och förbättra det straffrättsliga
samarbetet i EU inom detta område.

Detta direktiv syftar till att fastställa vilka 
gärningar som ska definieras som brott när 
det gäller angrepp mot informationssystem 
och till att införa harmoniserade
miniminormer med avseende på påföljder 
för sådana brott. Det syftar också till att 
införa gemensamma bestämmelser för att 
både förebygga och bekämpa sådana 
angrepp och för att förbättra samarbetet i 
EU inom detta område, särskilt när det 
gäller straffrättsliga frågor.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) orättmätigt: intrång eller störning som 
sker utan tillstånd från ägaren eller annan 
rättighetshavare till systemet eller del av 
detta eller som inte medges i den nationella 
lagstiftningen.

d) orättmätigt: intrång eller störning som 
sker utan tillstånd från ägaren eller annan 
rättighetshavare till systemet eller del av 
detta eller som inte medges i den nationella 
lagstiftningen eller unionslagstiftningen.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 7 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Ett lösenord, en åtkomstkod eller 
liknande uppgifter som gör det möjligt att 
få tillgång till ett informationssystem eller 

b) Ett lösenord, en åtkomstkod, ett digitalt 
eller fysiskt säkerhetstoken eller liknande 
uppgifter som gör det möjligt att få tillgång 
till ett informationssystem eller delar av ett 
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delar av ett sådant system. sådant system.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska se till att det är
ett brott att utan tillstånd vidarebefordra 
identitetsuppgifter till tredje man i syfte 
att begå någon av de handlingar som 
avses i artiklarna 3–7.

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Om ett brott enligt artiklarna 3–7 
begås av en person som i tjänsten har 
åtkomst till de säkerhetssystem som är 
inbyggda i informationssystemen, ska 
medlemsstaterna se till att detta betraktas 
som en försvårande omständighet och 
utgör ett brott.

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att de brott 
som avses i artiklarna 3–6 är belagda med 
straffrättsliga påföljder som innebär ett 
maximistraff på minst fem års fängelse, när 
de begås med hjälp av ett verktyg som är 
avsett antingen att skada ett betydande 
antal informationssystem eller att orsaka 

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att de brott 
som avses i artiklarna 3–6 är belagda med 
straffrättsliga påföljder som innebär ett 
maximistraff på minst fem års fängelse, när 
de begås med hjälp av ett verktyg som är 
avsett antingen att skada ett betydande 
antal informationssystem eller att orsaka 
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avsevärd skada, till exempel i form av 
störda systemtjänster, ekonomiska 
kostnader eller förlust av personuppgifter.

avsevärd skada, till exempel i form av 
störda systemtjänster, ekonomiska 
kostnader eller förlust av personuppgifter 
eller känslig information.

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) till förmån för en juridisk person som 
har sitt huvudkontor på den berörda 
medlemsstatens territorium.

c) till förmån för en juridisk person som är 
etablerad på den berörda medlemsstatens 
territorium.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För utbyte av uppgifter om de brott som 
avses i artiklarna 3–8 ska medlemsstaterna, 
med iakttagande av bestämmelser om 
dataskydd, använda det befintliga nät med 
operativa kontaktpunkter som kan nås 
dygnet runt alla dagar i veckan. 
Medlemsstaterna ska också se till att ha 
förfaranden som gör att de kan svara på 
brådskande framställningar inom högst åtta 
timmar. Av dessa svar ska det åtminstone 
framgå huruvida framställan om bistånd 
kommer att beviljas och, om så är fallet, 
hur och när detta kommer att ske.

1. För utbyte av uppgifter om de brott som 
avses i artiklarna 3–8 ska medlemsstaterna, 
med iakttagande av bestämmelserna om 
dataskydd, se till att ha en operativ 
nationell kontaktpunkt och använda det 
nät med operativa kontaktpunkter som kan 
nås dygnet runt alla dagar i veckan och 
även vidarebefordra sådana uppgifter till 
kommissionen och Europeiska byrån för 
nät- och informationssäkerhet. 
Medlemsstaterna ska också se till att ha 
förfaranden som gör att de kan svara på 
brådskande framställningar inom högst åtta 
timmar. Dessa svar ska vara effektiva och 
vid behov inbegripa insatser för att 
underlätta eller direkt utföra följande 
åtgärder: tillhandahålla teknisk 
rådgivning, bland annat när det gäller 
återställande av informationssystemets 
funktion, lagra uppgifter i 
överensstämmelse med principerna om 
skydd av personuppgifter, samla in bevis, 
tillhandahålla rättslig information och 
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lokalisera och identifiera misstänkta. 
Kontaktpunkterna ska ange hur 
framställningarna om bistånd ska vara 
utformade och inom vilken tidsfrist de ska 
besvaras.

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
 Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska underrätta 
kommissionen om sin utsedda 
kontaktpunkt för utbyte av uppgifter om de 
brott som anges i artiklarna 3–8.
Kommissionen ska vidarebefordra denna 
information till de andra medlemsstaterna.

2. Medlemsstaterna ska underrätta 
kommissionen, Eurojust och 
Europeiska byrån för nät- och 
informationssäkerhet om sin utsedda 
kontaktpunkt för utbyte av uppgifter om de 
brott som anges i artiklarna 3–8. 
Kommissionen ska vidarebefordra denna 
information till de andra medlemsstaterna.

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
 Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska översända de 
uppgifter som samlas in enligt denna 
artikel till kommissionen. De ska också se 
till att en samlad översikt över dessa 
statistiska rapporter offentliggörs.

3. Medlemsstaterna ska översända de 
uppgifter som samlas in enligt denna 
artikel till kommissionen, Europol och 
Europeiska byrån för nät- och 
informationssäkerhet, och ska också se till 
att en regelbunden samlad översikt över 
dessa statistiska rapporter offentliggörs.

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
 Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast [FYRA ÅR EFTER 1. Senast [FYRA ÅR EFTER 
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ANTAGANDET] och därefter vart tredje 
år ska kommissionen överlämna en rapport 
om medlemsstaternas tillämpning av detta 
direktiv till Europaparlamentet och rådet, 
med eventuella nödvändiga förslag.

ANTAGANDET] och därefter vart tredje 
år ska kommissionen, efter att ha hört alla 
relevanta aktörer, överlämna en rapport 
om medlemsstaternas tillämpning av detta 
direktiv till Europaparlamentet och rådet, 
med eventuella nödvändiga förslag.
Kommissionen ska i dessa rapporter 
redogöra för tekniska lösningar som 
möjliggör effektivare verkställighet i 
unionen på området för angrepp mot 
informationssystem, inklusive tekniska 
lösningar för att förebygga eller mildra 
konsekvenserna av sådana angrepp, samt 
ta hänsyn till dessa lösningar i samband 
med eventuella nödvändiga förslag.

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
 Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
översända all information som behövs för 
att utarbeta den rapport som avses i 
punkt 1. Denna information ska omfatta en 
ingående beskrivning av 
lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder 
som antas för att genomföra detta direktiv.

2. Medlemsstaterna och Europeiska byrån 
för nät- och informationssäkerhet ska till 
kommissionen översända all information 
som behövs för att utarbeta den rapport 
som avses i punkt 1. Denna information 
ska omfatta en ingående beskrivning av 
lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder 
som antas för att genomföra detta direktiv.
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