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Amendement 128
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Netwerk- en informatiesystemen en 
-diensten spelen een cruciale rol in de 
samenleving. De betrouwbaarheid en 
beveiliging ervan zijn essentieel voor de 
economische bedrijvigheid en het sociaal 
welzijn, en met name voor de werking van 
de eengemaakte markt.

(1) Netwerk- en informatiesystemen en 
-diensten spelen een cruciale rol in de 
samenleving. De betrouwbaarheid en 
beveiliging ervan zijn essentieel voor de 
vrijheid en de algehele beveiliging van de 
burgers van de EU en de economische 
bedrijvigheid en het sociaal welzijn, en met 
name voor de werking van de eengemaakte 
markt.

Or. en

Amendement 129
Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De omvang en frequentie van
opzettelijke en accidentele 
beveiligingsincidenten neemt toe en vormt 
een grote bedreiging voor de werking van 
netwerken en informatiesystemen. Zulke 
incidenten kunnen de economische 
bedrijvigheid belemmeren, aanzienlijke 
financiële verliezen opleveren, het 
gebruikersvertrouwen ondermijnen en de 
economie van de Unie ernstige schade 
toebrengen.

(2) De omvang en frequentie van 
beveiligingsincidenten neemt toe en vormt 
een grote bedreiging voor de werking van 
netwerken en informatiesystemen. Deze 
systemen kunnen ook het doelwit worden 
van opzettelijke schadelijke acties die 
bedoeld zijn om de werking van de 
systemen schade toe te brengen of te 
onderbreken. Zulke incidenten kunnen de 
gezondheid en veiligheid van de bevolking 
in gevaar brengen, de economische 
bedrijvigheid belemmeren, aanzienlijke 
financiële verliezen opleveren, het 
gebruikersvertrouwen ondermijnen en de 
economie van de Unie ernstige schade 
toebrengen.

Or. lv
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Amendement 130
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De omvang en frequentie van 
opzettelijke en accidentele 
beveiligingsincidenten neemt toe en vormt 
een grote bedreiging voor de werking van 
netwerken en informatiesystemen. Zulke 
incidenten kunnen de economische 
bedrijvigheid belemmeren, aanzienlijke 
financiële verliezen opleveren, het 
gebruikersvertrouwen ondermijnen en de 
economie van de Unie ernstige schade 
toebrengen.

(2) De omvang en frequentie van 
opzettelijke en accidentele 
beveiligingsincidenten neemt toe en vormt 
een grote bedreiging voor de werking van 
netwerken en informatiesystemen. Zulke 
incidenten kunnen de economische 
bedrijvigheid belemmeren, aanzienlijke 
financiële verliezen opleveren, het 
vertrouwen van gebruikers en 
investeerders ondermijnen en de economie
van de Unie ernstige schade toebrengen.

Or. en

Motivering

Cyberaanvallen op beursgenoteerde bedrijven zijn wijdverbreid en kunnen de vorm 
aannemen van bijvoorbeeld diefstal van financiële activa en intellectuele eigendom, of 
verstoring van de handelingen van klanten of zakenpartners, hetgeen gevolgen kan hebben 
voor de relaties met aandeelhouders, alsook voor de besluitvorming van potentiële 
investeerders.

Amendement 131
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De omvang en frequentie van 
opzettelijke en accidentele 
beveiligingsincidenten neemt toe en vormt 
een grote bedreiging voor de werking van 
netwerken en informatiesystemen. Zulke 
incidenten kunnen de economische 

(2) De omvang, frequentie en gevolgen
van opzettelijke en accidentele 
beveiligingsincidenten neemt toe en vormt 
een grote bedreiging voor de werking van 
netwerken en informatiesystemen. Zulke 
incidenten kunnen de economische 
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bedrijvigheid belemmeren, aanzienlijke 
financiële verliezen opleveren, het 
gebruikersvertrouwen ondermijnen en de 
economie van de Unie ernstige schade 
toebrengen.

bedrijvigheid belemmeren, aanzienlijke 
financiële verliezen opleveren, het 
gebruikersvertrouwen ondermijnen en de 
economie van de Unie ernstige schade 
toebrengen.

Or. en

Amendement 132
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Als communicatiemiddel zonder 
grenzen spelen digitale 
informatiesystemen, en hoofdzakelijk het 
internet, een cruciale rol in het faciliteren 
van het grensoverschrijdende verkeer van 
goederen, diensten en personen. Vanwege 
dat transnationale karakter kan een ernstige 
verstoring van die systemen in een lidstaat 
ook andere lidstaten en de Unie als geheel 
treffen. De veerkracht en stabiliteit van 
netwerk- en informatiesystemen is daarom 
essentieel voor de soepele werking van de 
eengemaakte markt.

(3) Als communicatiemiddel zonder 
traditionele grenzen spelen digitale 
informatiesystemen, en hoofdzakelijk het 
internet, een cruciale rol in het faciliteren 
van het grensoverschrijdende verkeer van 
goederen, diensten, ideeën en personen. 
Vanwege dat transnationale karakter kan 
een ernstige verstoring van die systemen in 
een lidstaat ook andere lidstaten en de Unie 
als geheel treffen. De veerkracht en 
stabiliteit van netwerk- en 
informatiesystemen is daarom essentieel 
voor de soepele werking van de 
eengemaakte markt, en bovendien ook 
voor de werking van externe markten.

Or. en

Motivering

De veerkracht en stabiliteit van netwerk- en informatiesystemen van de eengemaakte markt is 
ook essentieel voor de interactie met mondiale en regionale markten, zoals Noord-Amerika en 
Azië, enzovoort.

Amendement 133
Gunnar Hökmark
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Op het niveau van de Unie moet een 
samenwerkingsmechanisme worden 
opgezet dat informatie-uitwisseling en 
gecoördineerde opsporing en reactie met 
betrekking tot netwerk- en 
informatiebeveiliging ("NIB") mogelijk 
maakt. Opdat dat mechanisme doeltreffend 
en inclusief zou zijn, is het essentieel dat 
alle lidstaten over minimumcapaciteit en 
een strategie beschikken om op hun 
grondgebied een hoog niveau van NIB te 
waarborgen. Om een cultuur van
risicobeheer te bevorderen en ervoor te 
zorgen dat de ernstigste incidenten worden 
gemeld, moeten ook voor overheden en 
exploitanten van kritieke informatie-
infrastructuur minimumeisen inzake 
beveiliging gelden.

(4) Op het niveau van de Unie moet een 
samenwerkingsmechanisme worden 
opgezet dat informatie-uitwisseling en 
gecoördineerde opsporing en reactie met 
betrekking tot netwerk- en 
informatiebeveiliging ("NIB") mogelijk 
maakt. Opdat dat mechanisme doeltreffend 
en inclusief zou zijn, is het essentieel dat 
alle lidstaten over minimumcapaciteit en 
een strategie beschikken om op hun 
grondgebied een hoog niveau van NIB te 
waarborgen. Om een cultuur van 
risicobeheer te bevorderen en ervoor te 
zorgen dat de ernstigste incidenten worden 
gemeld, moeten ook voor overheden en 
exploitanten van kritieke informatie-
infrastructuur minimumeisen inzake 
beveiliging gelden. Het wetskader dient te 
zijn gebaseerd op de noodzaak de privacy 
en integriteit van burgers te vrijwaren

Or. en

Amendement 134
Ivailo Kalfin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Op het niveau van de Unie moet een 
samenwerkingsmechanisme worden 
opgezet dat informatie-uitwisseling en 
gecoördineerde opsporing en reactie met 
betrekking tot netwerk- en 
informatiebeveiliging ("NIB") mogelijk 
maakt. Opdat dat mechanisme doeltreffend 
en inclusief zou zijn, is het essentieel dat 
alle lidstaten over minimumcapaciteit en 
een strategie beschikken om op hun 

(4) Op het niveau van de Unie moet een 
samenwerkingsmechanisme worden 
opgezet dat informatie-uitwisseling en 
gecoördineerde opsporing en reactie met 
betrekking tot netwerk- en 
informatiebeveiliging ("NIB") mogelijk 
maakt. Opdat dat mechanisme doeltreffend 
en inclusief zou zijn, is het essentieel dat 
alle lidstaten over minimumcapaciteit en 
een strategie beschikken om op hun 
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grondgebied een hoog niveau van NIB te 
waarborgen. Om een cultuur van 
risicobeheer te bevorderen en ervoor te 
zorgen dat de ernstigste incidenten worden 
gemeld, moeten ook voor overheden en 
exploitanten van kritieke informatie-
infrastructuur minimumeisen inzake 
beveiliging gelden.

grondgebied een hoog niveau van NIB te 
waarborgen. Om een cultuur van 
risicobeheer te bevorderen en ervoor te 
zorgen dat de ernstigste incidenten worden 
gemeld, moeten ook voor overheden en 
publieke en private exploitanten van 
kritieke informatie-infrastructuur 
minimumeisen inzake beveiliging gelden. 
Het Waarschuwingsnetwerk betreffende 
kritieke infrastructuur (CIWIN) dient te 
worden uitgebreid naar deze specifieke 
exploitanten.

Or. en

Amendement 135
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Op het niveau van de Unie moet een 
samenwerkingsmechanisme worden 
opgezet dat informatie-uitwisseling en 
gecoördineerde opsporing en reactie met 
betrekking tot netwerk- en 
informatiebeveiliging ("NIB") mogelijk 
maakt. Opdat dat mechanisme doeltreffend 
en inclusief zou zijn, is het essentieel dat 
alle lidstaten over minimumcapaciteit en 
een strategie beschikken om op hun 
grondgebied een hoog niveau van NIB te 
waarborgen. Om een cultuur van 
risicobeheer te bevorderen en ervoor te 
zorgen dat de ernstigste incidenten worden 
gemeld, moeten ook voor overheden en 
exploitanten van kritieke informatie-
infrastructuur minimumeisen inzake 
beveiliging gelden.

(4) Op het niveau van de Unie moet een 
samenwerkingsmechanisme worden 
opgezet dat informatie-uitwisseling en 
gecoördineerde preventie, opsporing en 
reactie met betrekking tot netwerk- en 
informatiebeveiliging ("NIB") mogelijk 
maakt. Opdat dat mechanisme doeltreffend 
en inclusief zou zijn, is het essentieel dat 
alle lidstaten over minimumcapaciteit en 
een strategie beschikken om op hun 
grondgebied een hoog niveau van NIB te 
waarborgen. Om een cultuur van 
risicobeheer te bevorderen en ervoor te 
zorgen dat de ernstigste incidenten worden 
gemeld, moeten ook voor overheden en 
exploitanten van kritieke informatie-
infrastructuur minimumeisen inzake 
beveiliging gelden.

Or. en
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Amendement 136
Christian Ehler, Manfred Weber, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Op het niveau van de Unie moet een 
samenwerkingsmechanisme worden 
opgezet dat informatie-uitwisseling en 
gecoördineerde opsporing en reactie met 
betrekking tot netwerk- en 
informatiebeveiliging ("NIB") mogelijk 
maakt. Opdat dat mechanisme doeltreffend 
en inclusief zou zijn, is het essentieel dat 
alle lidstaten over minimumcapaciteit en 
een strategie beschikken om op hun 
grondgebied een hoog niveau van NIB te 
waarborgen. Om een cultuur van 
risicobeheer te bevorderen en ervoor te 
zorgen dat de ernstigste incidenten worden 
gemeld, moeten ook voor overheden en
exploitanten van kritieke informatie-
infrastructuur minimumeisen inzake 
beveiliging gelden.

(4) Op het niveau van de Unie moet een 
samenwerkingsmechanisme worden 
opgezet dat informatie-uitwisseling en 
gecoördineerde opsporing en reactie met 
betrekking tot netwerk- en 
informatiebeveiliging ("NIB") mogelijk 
maakt. Opdat dat mechanisme doeltreffend 
en inclusief zou zijn, is het essentieel dat 
alle lidstaten over minimumcapaciteit en 
een strategie beschikken om op hun 
grondgebied een hoog niveau van NIB te 
waarborgen. Om een cultuur van 
risicobeheer te bevorderen en ervoor te 
zorgen dat de ernstigste incidenten worden 
gemeld, moeten ook voor overheden,
exploitanten van kritieke informatie-
infrastructuur en beursgenoteerde 
bedrijven minimumeisen inzake 
beveiliging gelden.

Or. en

Motivering

Inbreuken op de beveiliging van beursgenoteerde bedrijven kunnen materiële gevolgen 
hebben voor de producten en diensten van het bedrijf, voor zijn relatie met klanten of 
leveranciers en voor de algemene mededingingsvoorwaarden, en kunnen derhalve belangrijke 
gevolgen hebben voor de werking van de interne (en externe) markt. Bijgevolg dient 
onderhavige richtlijn ook op beursgenoteerde bedrijven van toepassing te zijn.

Amendement 137
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Op het niveau van de Unie moet een 
samenwerkingsmechanisme worden 
opgezet dat informatie-uitwisseling en 
gecoördineerde opsporing en reactie met 
betrekking tot netwerk- en 
informatiebeveiliging ("NIB") mogelijk 
maakt. Opdat dat mechanisme doeltreffend 
en inclusief zou zijn, is het essentieel dat 
alle lidstaten over minimumcapaciteit en 
een strategie beschikken om op hun 
grondgebied een hoog niveau van NIB te 
waarborgen. Om een cultuur van 
risicobeheer te bevorderen en ervoor te 
zorgen dat de ernstigste incidenten worden 
gemeld, moeten ook voor overheden en 
exploitanten van kritieke informatie-
infrastructuur minimumeisen inzake 
beveiliging gelden.

(4) Op het niveau van de Unie moet een 
samenwerkingsmechanisme worden 
opgezet dat informatie-uitwisseling en 
gecoördineerde opsporing en reactie met 
betrekking tot netwerk- en 
informatiebeveiliging ("NIB") mogelijk 
maakt. Opdat dat mechanisme doeltreffend 
en inclusief zou zijn, is het essentieel dat 
alle lidstaten over minimumcapaciteit en 
een strategie beschikken om op hun 
grondgebied een hoog niveau van NIB te 
waarborgen. Om een cultuur van 
risicobeheer te bevorderen en ervoor te 
zorgen dat de incidenten worden gemeld, 
moeten ook voor overheden en 
marktdeelnemers minimumeisen inzake 
beveiliging gelden.

Or. en

Amendement 138
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Om te waarborgen dat regeringen 
hun bevoegdheden niet misbruiken of te 
buiten gaan is het van cruciaal belang dat 
de informatie- en beveiligingssystemen 
van overheidsinstanties transparant en 
rechtmatig zijn en goed zijn opgezet, en op 
transparante wijze middels een 
democratisch proces zijn vastgesteld.

Or. en
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Amendement 139
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om in alle relevante incidenten en 
risico's te voorzien, moet deze richtlijn van 
toepassing zijn op alle netwerk- en 
informatiesystemen. De verplichtingen ten 
aanzien van overheden en 
marktdeelnemers mogen echter niet van 
toepassing zijn op ondernemingen die 
openbare communicatienetwerken of 
openbare 
elektronischecommunicatiediensten in de 
zin van Richtlijn 2002/21/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 7 
maart 2002 inzake een gemeenschappelijk 
regelgevingskader voor 
elektronischecommunicatienetwerken en 
-diensten (kaderrichtlijn)25 aanbieden, 
welke zijn onderworpen aan de in artikel 
13 bis van die richtlijn vastgestelde 
specifieke veiligheids- en integriteitseisen, 
noch op aanbieders van 
vertrouwensdiensten.

(5) Om in alle relevante incidenten en 
risico's te voorzien, moet deze richtlijn van 
toepassing zijn op alle netwerk- en 
informatiesystemen.

__________________ __________________
25 PB L 108 van 24.4.2002, blz. 33. 25 PB L 108 van 24.4.2002, blz. 33.

Or. en

Amendement 140
Ivailo Kalfin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om in alle relevante incidenten en 
risico's te voorzien, moet deze richtlijn van 
toepassing zijn op alle netwerk- en 

(5) Om in alle relevante incidenten en 
risico's te voorzien, moet deze richtlijn van 
toepassing zijn op netwerk- en 
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informatiesystemen. De verplichtingen ten 
aanzien van overheden en 
marktdeelnemers mogen echter niet van 
toepassing zijn op ondernemingen die 
openbare communicatienetwerken of 
openbare 
elektronischecommunicatiediensten in de 
zin van Richtlijn 2002/21/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 7 
maart 2002 inzake een gemeenschappelijk 
regelgevingskader voor 
elektronischecommunicatienetwerken en 
-diensten (kaderrichtlijn)25 aanbieden, 
welke zijn onderworpen aan de in artikel 
13 bis van die richtlijn vastgestelde 
specifieke veiligheids- en integriteitseisen, 
noch op aanbieders van 
vertrouwensdiensten.

informatiesystemen die diensten verlenen 
of uitvoeren, als genoemd in artikel 3, lid 
8, onder b), van deze richtlijn. De 
verplichtingen mogen echter niet van 
toepassing zijn op ondernemingen die 
openbare communicatienetwerken of 
openbare 
elektronischecommunicatiediensten in de 
zin van Richtlijn 2002/21/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 7 
maart 2002 inzake een gemeenschappelijk 
regelgevingskader voor 
elektronischecommunicatienetwerken en 
-diensten (kaderrichtlijn)25 aanbieden, 
welke zijn onderworpen aan de in artikel 
13 bis van die richtlijn vastgestelde 
specifieke veiligheids- en integriteitseisen, 
noch op aanbieders van 
vertrouwensdiensten.

__________________ __________________
25 PB L 108 van 24.4.2002, blz. 33. 25 PB L 108 van 24.4.2002, blz. 33.

Or. en

Amendement 141
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om in alle relevante incidenten en 
risico's te voorzien, moet deze richtlijn van 
toepassing zijn op alle netwerk- en 
informatiesystemen. De verplichtingen ten 
aanzien van overheden en 
marktdeelnemers mogen echter niet van 
toepassing zijn op ondernemingen die 
openbare communicatienetwerken of 
openbare 
elektronischecommunicatiediensten in de 
zin van Richtlijn 2002/21/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 7 
maart 2002 inzake een gemeenschappelijk 

(5) Deze richtlijn moet van toepassing zijn 
op alle netwerk- en informatiesystemen. 
De verplichtingen ten aanzien van 
overheden en marktdeelnemers mogen 
echter niet van toepassing zijn op 
ondernemingen die openbare 
communicatienetwerken of openbare 
elektronischecommunicatiediensten in de 
zin van Richtlijn 2002/21/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 7 
maart 2002 inzake een gemeenschappelijk 
regelgevingskader voor 
elektronischecommunicatienetwerken en 
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regelgevingskader voor 
elektronischecommunicatienetwerken en 
-diensten (kaderrichtlijn)25 aanbieden, 
welke zijn onderworpen aan de in artikel 
13 bis van die richtlijn vastgestelde 
specifieke veiligheids- en integriteitseisen, 
noch op aanbieders van 
vertrouwensdiensten.

-diensten (kaderrichtlijn)25 aanbieden, 
welke zijn onderworpen aan de in artikel 
13 bis van die richtlijn vastgestelde 
specifieke veiligheids- en integriteitseisen, 
noch op aanbieders van 
vertrouwensdiensten.

__________________ __________________
25 PB L 108 van 24.4.2002, blz. 33. 25 PB L 108 van 24.4.2002, blz. 33.

Or. en

Motivering

Er zullen altijd incidenten en risico's zijn waarin deze richtlijn niet voorziet, vanwege het 
eindeloze aantal mogelijke incidenten en de snelle technologische ontwikkelingen op ICT-
gebied. Het geschrapte gedeelte kon een verkeerde indruk wekken, namelijk dat alle risico's 
volledig kunnen worden weggenomen, hetgeen met een redelijke inspanning en met redelijke 
middelen onmogelijk is.

Amendement 142
Christian Ehler, Manfred Weber

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om in alle relevante incidenten en 
risico's te voorzien, moet deze richtlijn van 
toepassing zijn op alle netwerk- en 
informatiesystemen. De verplichtingen ten 
aanzien van overheden en 
marktdeelnemers mogen echter niet van 
toepassing zijn op ondernemingen die 
openbare communicatienetwerken of 
openbare 
elektronischecommunicatiediensten in de 
zin van Richtlijn 2002/21/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 7 
maart 2002 inzake een gemeenschappelijk 
regelgevingskader voor 
elektronischecommunicatienetwerken en 
-diensten (kaderrichtlijn)25 aanbieden, 

(5) Om in alle relevante incidenten en 
risico's te voorzien, moet deze richtlijn van 
toepassing zijn op alle netwerk- en 
informatiesystemen. De verplichtingen ten 
aanzien van overheden en 
marktdeelnemers mogen echter niet van 
toepassing zijn op ondernemingen die 
openbare communicatienetwerken of 
openbare 
elektronischecommunicatiediensten in de 
zin van Richtlijn 2002/21/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 7 
maart 2002 inzake een gemeenschappelijk 
regelgevingskader voor 
elektronischecommunicatienetwerken en 
-diensten (kaderrichtlijn)25 aanbieden, 



AM\1009437NL.doc 13/132 PE523.040v01-00

NL

welke zijn onderworpen aan de in artikel 
13 bis van die richtlijn vastgestelde 
specifieke veiligheids- en integriteitseisen, 
noch op aanbieders van 
vertrouwensdiensten.

welke zijn onderworpen aan de in artikel 
13 bis van die richtlijn vastgestelde 
specifieke veiligheids- en integriteitseisen.

__________________ __________________
25 PB L 108 van 24.4.2002, blz. 33. 25 PB L 108 van 24.4.2002, blz. 33.

Or. en

Motivering

Aanbieders van vertrouwensdiensten spelen een cruciale rol bij de beveiliging van 
economische, financiële en overige transacties op het gebied van e-handel, e-overheid, 
e-banken, enz. Bijgevolg moeten zij niet per se worden uitgesloten.

Amendement 143
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De bestaande capaciteit volstaat niet 
om een hoog niveau van NIB in de Unie te 
waarborgen. Omdat het niveau van 
paraatheid van de lidstaten sterk 
uiteenloopt, is de aanpak in de Unie 
gefragmenteerd. Dit leidt tot ongelijke 
niveaus van bescherming van consumenten 
en bedrijven en ondermijnt het algemene 
NIB-niveau in de Unie. Doordat er geen 
gemeenschappelijke minimumeisen ten 
aanzien van overheden en 
marktdeelnemers gelden, is het dan weer 
onmogelijk een overkoepelend en 
doeltreffend mechanisme voor 
samenwerking op het niveau van de Unie 
op te zetten.

(6) De bestaande capaciteit volstaat niet 
om een hoog niveau van NIB in de Unie te 
waarborgen. Omdat het niveau van 
paraatheid van de lidstaten sterk 
uiteenloopt, is de aanpak in de Unie 
gefragmenteerd. Dit leidt tot ongelijke 
niveaus van bescherming van consumenten 
en bedrijven en ondermijnt het algemene 
NIB-niveau in de Unie. Doordat er geen 
gemeenschappelijke minimumeisen ten 
aanzien van overheden en 
marktdeelnemers gelden, is het dan weer 
onmogelijk een overkoepelend en 
doeltreffend mechanisme voor 
samenwerking op het niveau van de Unie 
op te zetten, en wordt de internationaal 
leidende positie van de Unie bij het 
waarborgen en bevorderen van een vrij, 
doeltreffend en veilig internet ondermijnd.

Or. en
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Amendement 144
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om doeltreffend te reageren op de 
beveiligingsuitdagingen voor netwerk- en 
informatiesystemen is daarom een 
overkoepelende aanpak op het niveau van 
de Unie nodig die gemeenschappelijke 
minimumeisen inzake capaciteitsopbouw 
en planning, informatie-uitwisseling, 
coördinatie van maatregelen en 
gemeenschappelijke minimumeisen inzake 
beveiliging voor alle betrokken
marktdeelnemers en overheden omvat.

(7) Om doeltreffend te reageren op de 
beveiligingsuitdagingen voor netwerk- en 
informatiesystemen is daarom een 
overkoepelende aanpak op het niveau van 
de Unie nodig die gemeenschappelijke 
minimumeisen inzake capaciteitsopbouw 
en planning, informatie-uitwisseling, 
coördinatie van maatregelen en 
gemeenschappelijke minimumeisen inzake 
beveiliging voor alle marktdeelnemers en 
overheden omvat.

Or. en

Amendement 145
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om doeltreffend te reageren op de 
beveiligingsuitdagingen voor netwerk- en 
informatiesystemen is daarom een 
overkoepelende aanpak op het niveau van 
de Unie nodig die gemeenschappelijke 
minimumeisen inzake capaciteitsopbouw 
en planning, informatie-uitwisseling, 
coördinatie van maatregelen en 
gemeenschappelijke minimumeisen inzake 
beveiliging voor alle betrokken 
marktdeelnemers en overheden omvat.

(7) Om doeltreffend te reageren op de 
beveiligingsuitdagingen voor netwerk- en 
informatiesystemen is daarom een 
overkoepelende aanpak op het niveau van 
de Unie nodig die gemeenschappelijke 
minimumeisen inzake capaciteitsopbouw 
en planning, de ontwikkeling van 
voldoende vaardigheden op het gebied van 
cyberbeveiliging, informatie-uitwisseling, 
coördinatie van maatregelen en 
gemeenschappelijke minimumeisen inzake 
beveiliging voor alle betrokken 
marktdeelnemers en overheden omvat.



AM\1009437NL.doc 15/132 PE523.040v01-00

NL

Or. en

Amendement 146
Ivailo Kalfin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om doeltreffend te reageren op de 
beveiligingsuitdagingen voor netwerk- en 
informatiesystemen is daarom een 
overkoepelende aanpak op het niveau van 
de Unie nodig die gemeenschappelijke 
minimumeisen inzake capaciteitsopbouw 
en planning, informatie-uitwisseling, 
coördinatie van maatregelen en 
gemeenschappelijke minimumeisen inzake 
beveiliging voor alle betrokken 
marktdeelnemers en overheden omvat.

(7) Om doeltreffend te reageren op de 
beveiligingsuitdagingen voor netwerk- en 
informatiesystemen is daarom een 
overkoepelende aanpak op het niveau van 
de Unie nodig die gemeenschappelijke 
minimumeisen inzake capaciteitsopbouw 
en planning, informatie-uitwisseling, 
coördinatie van maatregelen en 
gemeenschappelijke minimumeisen inzake 
beveiliging omvat.

Or. en

Amendement 147
Christian Ehler, Manfred Weber

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om doeltreffend te reageren op de 
beveiligingsuitdagingen voor netwerk- en 
informatiesystemen is daarom een 
overkoepelende aanpak op het niveau van 
de Unie nodig die gemeenschappelijke 
minimumeisen inzake capaciteitsopbouw 
en planning, informatie-uitwisseling, 
coördinatie van maatregelen en 
gemeenschappelijke minimumeisen inzake 
beveiliging voor alle betrokken 
marktdeelnemers en overheden omvat.

(7) Om doeltreffend te reageren op de 
beveiligingsuitdagingen voor netwerk- en 
informatiesystemen is daarom een 
overkoepelende aanpak op het niveau van 
de Unie nodig die gemeenschappelijke 
minimumeisen inzake capaciteitsopbouw 
en planning, informatie-uitwisseling, 
coördinatie van maatregelen en 
gemeenschappelijke minimumeisen inzake 
beveiliging voor alle betrokken 
marktdeelnemers en overheden omvat. Er 
moeten gemeenschappelijke 
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minimumnormen worden toegepast 
overeenkomstig de relevante 
aanbevelingen van de Cyber Security 
Coordination Group (CSCG).

Or. en

Amendement 148
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De bepalingen van deze richtlijn 
moeten de mogelijkheid onverlet laten dat 
elke lidstaat de nodige maatregelen neemt 
om voor de bescherming van zijn 
essentiële veiligheidsbelangen te zorgen, 
de openbare orde en de openbare 
veiligheid te garanderen en het 
onderzoek, de opsporing en de vervolging 
van misdrijven mogelijk te maken. 
Overeenkomstig artikel 346 VWEU mag 
geen enkele lidstaat verplicht worden 
inlichtingen te verstrekken waarvan de 
openbaarmaking naar zijn mening strijdig 
is met wezenlijke veiligheidsbelangen.

Schrappen

Or. en

Amendement 149
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om een hoog gemeenschappelijk 
beveiligingsniveau van netwerk- en 
informatiesystemen te bereiken en te 

(9) Om een hoog gemeenschappelijk 
beveiligingsniveau van netwerk- en 
informatiesystemen te bereiken en te 
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handhaven, moet elke lidstaat een nationale 
NIB-strategie hebben waarin de te 
verwezenlijken strategische doelstellingen 
en concrete beleidsmaatregelen zijn 
vastgesteld. Op nationaal niveau moeten 
aan essentiële eisen beantwoordende NIB-
samenwerkingsplannen worden ontwikkeld 
om een niveau van reactiecapaciteit te 
bereiken dat in geval van incidenten 
doeltreffende en efficiënte samenwerking 
op nationaal niveau en op het niveau van 
de Unie mogelijk maakt.

handhaven, moet elke lidstaat een nationale 
NIB-strategie hebben waarin de te 
verwezenlijken strategische doelstellingen 
en concrete beleidsmaatregelen zijn 
vastgesteld. Op nationaal niveau moeten 
aan essentiële eisen beantwoordende NIB-
samenwerkingsplannen worden ontwikkeld 
om een niveau van reactiecapaciteit te 
bereiken dat in geval van incidenten 
doeltreffende en efficiënte samenwerking 
op nationaal niveau en op het niveau van 
de Unie mogelijk maakt. De lidstaten 
kunnen het Europees Agentschap voor 
netwerk- en informatiebeveiliging 
("ENISA") om bijstand vragen bij de 
ontwikkeling van hun nationale NIB-
strategie op basis van een 
gemeenschappelijke minimale blauwdruk 
voor NIB-strategieën. 

Or. en

Motivering

ENISA geniet bij de relevante belanghebbenden erkenning als zijnde een zeer competent, 
hoogkwalitatief centrum en een betrouwbaar instrument ter bevordering van de 
cyberbeveiliging in de EU. Bijgevolg dient de EU dubbelwerk en dubbele structuren te 
vermijden door voort te bouwen op de knowhow van ENISA en ENISA te vragen 
adviesdiensten te verlenen aan de lidstaten die geen NIB-instellingen en -expertise hebben, en 
die een dergelijk verzoek tot ondersteuning indienen.

Amendement 150
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om een hoog gemeenschappelijk 
beveiligingsniveau van netwerk- en 
informatiesystemen te bereiken en te 
handhaven, moet elke lidstaat een nationale 
NIB-strategie hebben waarin de te 
verwezenlijken strategische doelstellingen 
en concrete beleidsmaatregelen zijn 

(9) Om een hoog gemeenschappelijk 
beveiligingsniveau van netwerk- en 
informatiesystemen te bereiken en te 
handhaven, moet elke lidstaat een nationale 
NIB-strategie hebben waarin de te 
verwezenlijken strategische doelstellingen 
en concrete beleidsmaatregelen zijn 
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vastgesteld. Op nationaal niveau moeten 
aan essentiële eisen beantwoordende NIB-
samenwerkingsplannen worden ontwikkeld 
om een niveau van reactiecapaciteit te 
bereiken dat in geval van incidenten 
doeltreffende en efficiënte samenwerking 
op nationaal niveau en op het niveau van 
de Unie mogelijk maakt.

vastgesteld. Op nationaal niveau moeten 
aan essentiële eisen beantwoordende NIB-
samenwerkingsplannen worden ontwikkeld 
om een niveau van reactiecapaciteit te 
bereiken dat in geval van incidenten 
doeltreffende en efficiënte samenwerking 
op nationaal niveau en op het niveau van 
de Unie mogelijk maakt. Elke lidstaat 
dient bijgevolg verplicht te worden te 
voldoen aan gemeenschappelijke normen 
voor gegevensformaten en de 
uitwisselbaarheid van te delen en te 
evalueren gegevens.

Or. en

Motivering

Interoperabiliteit moet gewaarborgd zijn.

Amendement 151
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om een hoog gemeenschappelijk 
beveiligingsniveau van netwerk- en 
informatiesystemen te bereiken en te 
handhaven, moet elke lidstaat een nationale 
NIB-strategie hebben waarin de te 
verwezenlijken strategische doelstellingen 
en concrete beleidsmaatregelen zijn 
vastgesteld. Op nationaal niveau moeten
aan essentiële eisen beantwoordende NIB-
samenwerkingsplannen worden ontwikkeld 
om een niveau van reactiecapaciteit te 
bereiken dat in geval van incidenten 
doeltreffende en efficiënte samenwerking 
op nationaal niveau en op het niveau van 
de Unie mogelijk maakt.

(9) Om een hoog gemeenschappelijk 
beveiligingsniveau van netwerk- en 
informatiesystemen te bereiken en te 
handhaven, moet elke lidstaat een nationale 
NIB-strategie hebben waarin de te 
verwezenlijken strategische doelstellingen 
en concrete beleidsmaatregelen zijn 
vastgesteld. Op basis van de in deze 
richtlijn vastgestelde minimumeisen 
moeten er op nationaal niveau aan 
essentiële eisen beantwoordende NIB-
samenwerkingsplannen worden ontwikkeld 
om een niveau van reactiecapaciteit te 
bereiken dat in geval van incidenten 
doeltreffende en efficiënte samenwerking 
op nationaal niveau en op het niveau van 
de Unie mogelijk maakt.
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Or. en

Amendement 152
Ivailo Kalfin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om de doeltreffende uitvoering van de 
krachtens deze richtlijn vastgestelde 
bepalingen mogelijk te maken, moet in 
elke lidstaat een met de coördinatie van 
NIB-zaken belaste instantie worden 
opgericht of aangewezen die optreedt als 
contactpunt voor grensoverschrijdende 
samenwerking op het niveau van de Unie. 
Deze instanties moeten de nodige 
technische, financiële en personele 
middelen krijgen om de hun toegewezen 
taken op doeltreffende en efficiënte wijze 
te kunnen verrichten en aldus de 
doelstellingen van deze richtlijn te 
verwezenlijken.

(10) Om de doeltreffende uitvoering van de 
krachtens deze richtlijn vastgestelde 
bepalingen mogelijk te maken, moet in 
elke lidstaat een met de coördinatie van 
NIB-zaken belaste instantie worden 
opgericht of aangewezen die optreedt als 
het enig contactpunt voor zowel interne 
coördinatie als grensoverschrijdende 
samenwerking op het niveau van de Unie. 
Deze enige contactpunten moeten worden 
aangewezen onverminderd de 
mogelijkheid voor de lidstaten om 
overeenkomstig hun constitutionele, 
juridische of bestuurlijke voorschriften 
meer dan één nationale bevoegde 
instantie te belasten met het toezicht op 
netwerkinformatiebeveiliging, maar 
moeten niettemin coördinatietaken op 
nationaal niveau en op het niveau van de 
Unie toegewezen krijgen. Deze instanties 
moeten de nodige technische, financiële en 
personele middelen krijgen om de hun 
toegewezen taken op ononderbroken, 
doeltreffende en efficiënte wijze te kunnen 
verrichten en aldus de doelstellingen van 
deze richtlijn te verwezenlijken.

Or. en

Amendement 153
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om de doeltreffende uitvoering van de 
krachtens deze richtlijn vastgestelde 
bepalingen mogelijk te maken, moet in 
elke lidstaat een met de coördinatie van 
NIB-zaken belaste instantie worden 
opgericht of aangewezen die optreedt als 
contactpunt voor grensoverschrijdende 
samenwerking op het niveau van de Unie. 
Deze instanties moeten de nodige 
technische, financiële en personele 
middelen krijgen om de hun toegewezen 
taken op doeltreffende en efficiënte wijze 
te kunnen verrichten en aldus de 
doelstellingen van deze richtlijn te 
verwezenlijken.

(10) Om de doeltreffende uitvoering van de 
krachtens deze richtlijn vastgestelde 
bepalingen mogelijk te maken, moet in 
elke lidstaat een met de coördinatie van 
NIB-zaken belaste civiele instantie worden 
opgericht of aangewezen die optreedt als 
contactpunt voor grensoverschrijdende 
samenwerking op het niveau van de Unie
en in vorm overeenkomt met een 
computercrisisteam voor industriële 
regelsystemen (ICS-CERT). Deze 
instanties moeten de nodige technische, 
financiële en personele middelen krijgen 
om de hun toegewezen taken op 
doeltreffende en efficiënte wijze te kunnen 
verrichten en aldus de doelstellingen van 
deze richtlijn te verwezenlijken.

Or. en

Amendement 154
Ivailo Kalfin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Alle lidstaten moeten zowel technisch 
als organisatorisch voldoende zijn 
toegerust voor het voorkomen en opsporen 
van en reageren op incidenten en risico's 
met betrekking tot netwerk- en 
informatiesystemen. Daarom moeten in 
alle lidstaten goed functionerende, aan 
essentiële eisen beantwoordende 
computercrisisteams (Computer 
Emergency Response Teams – CERT's) 
worden opgericht die voor doeltreffende en 
compatibele capaciteit voor de aanpak van 
incidenten en risico's moeten zorgen en 
doeltreffende samenwerking op het niveau 

(11) Alle lidstaten moeten zowel technisch 
als organisatorisch voldoende zijn 
toegerust voor het voorkomen en opsporen 
van en reageren op incidenten en risico's 
met betrekking tot netwerk- en 
informatiesystemen. Daarom moeten in 
alle lidstaten goed functionerende, aan 
essentiële eisen beantwoordende 
computercrisisteams (Computer 
Emergency Response Teams – CERT's) 
met een continue (24/7) capaciteit voor 
respons en risicobeperking worden 
opgericht die voor doeltreffende en 
compatibele capaciteit voor de aanpak van 
incidenten en risico's moeten zorgen en 
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van de Unie waarborgen. doeltreffende samenwerking op het niveau 
van de Unie waarborgen. Met het oog op 
bovenstaande moeten de lidstaten 
waarborgen dat iedere in bijlage II van 
deze richtlijn vastgelegde sectorale dienst 
onder ten minste één CERT valt. Wat 
betreft grensoverschrijdende 
samenwerking moeten de lidstaten erop 
toezien dat de CERT's voldoende 
middelen ter beschikking hebben om aan 
de respectieve internationale en Europese 
samenwerkingsnetwerken te kunnen 
deelnemen. Het Europees Agentschap 
voor netwerk- en informatiebeveiliging 
moet op verzoek de benodigde bijstand en 
adviezen verlenen bij de 
capaciteitsopbouw.

Or. en

Amendement 155
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Alle lidstaten moeten zowel technisch 
als organisatorisch voldoende zijn 
toegerust voor het voorkomen en opsporen 
van en reageren op incidenten en risico's 
met betrekking tot netwerk- en 
informatiesystemen. Daarom moeten in 
alle lidstaten goed functionerende, aan 
essentiële eisen beantwoordende 
computercrisisteams (Computer 
Emergency Response Teams – CERT's) 
worden opgericht die voor doeltreffende en 
compatibele capaciteit voor de aanpak van 
incidenten en risico's moeten zorgen en 
doeltreffende samenwerking op het niveau 
van de Unie waarborgen.

(11) Alle lidstaten en marktdeelnemers 
moeten zowel technisch als organisatorisch 
voldoende zijn toegerust voor het 
voorkomen en opsporen van en reageren 
op incidenten en risico's met betrekking tot 
netwerk- en informatiesystemen. 
Algemeen benodigde apparatuur en 
middelen moeten voldoen aan 
gemeenschappelijk overeengekomen 
technische normen, alsook aan 
standaardvoorschriften voor 
werkzaamheden (SPO's). Daarom moeten 
in alle lidstaten goed functionerende, aan 
essentiële eisen beantwoordende 
computercrisisteams (Computer 
Emergency Response Teams – CERT's) 
worden opgericht die voor doeltreffende en 
compatibele capaciteit voor de aanpak van 
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incidenten en risico's moeten zorgen en 
doeltreffende samenwerking op het niveau 
van de Unie waarborgen. Deze CERT's 
moeten de mogelijkheid krijgen te 
communiceren op basis van algemene 
technische normen en SPO's.

Or. en

Motivering

Interoperabiliteit moet gewaarborgd zijn.

Amendement 156
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Alle lidstaten moeten zowel technisch 
als organisatorisch voldoende zijn 
toegerust voor het voorkomen en opsporen 
van en reageren op incidenten en risico's 
met betrekking tot netwerk- en 
informatiesystemen. Daarom moeten in 
alle lidstaten goed functionerende, aan 
essentiële eisen beantwoordende 
computercrisisteams (Computer 
Emergency Response Teams – CERT's) 
worden opgericht die voor doeltreffende en 
compatibele capaciteit voor de aanpak van 
incidenten en risico's moeten zorgen en 
doeltreffende samenwerking op het niveau 
van de Unie waarborgen.

(11) Alle lidstaten moeten zowel technisch 
als organisatorisch voldoende zijn 
toegerust voor het voorkomen en opsporen 
van en reageren op incidenten en risico's 
met betrekking tot netwerk- en 
informatiesystemen. Daarom moeten in 
alle lidstaten goed functionerende, aan 
essentiële eisen beantwoordende 
computercrisisteams (Computer 
Emergency Response Teams – CERT's) 
worden opgericht die voor doeltreffende en 
compatibele capaciteit voor de aanpak van 
incidenten en risico's moeten zorgen en 
doeltreffende samenwerking op het niveau 
van de Unie waarborgen. 
Beveiligingssystemen van overheden 
moeten veilig zijn en onderworpen aan 
democratische controle en toetsing.

Or. en

Amendement 157
Amelia Andersdotter
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Alle lidstaten moeten zowel technisch 
als organisatorisch voldoende zijn 
toegerust voor het voorkomen en opsporen 
van en reageren op incidenten en risico's 
met betrekking tot netwerk- en 
informatiesystemen. Daarom moeten in 
alle lidstaten goed functionerende, aan 
essentiële eisen beantwoordende 
computercrisisteams (Computer 
Emergency Response Teams – CERT's)
worden opgericht die voor doeltreffende en 
compatibele capaciteit voor de aanpak van 
incidenten en risico's moeten zorgen en 
doeltreffende samenwerking op het niveau 
van de Unie waarborgen.

(11) Alle lidstaten moeten zowel technisch 
als organisatorisch voldoende zijn 
toegerust voor het voorkomen en opsporen 
van en reageren op incidenten en risico's 
met betrekking tot netwerk- en 
informatiesystemen. Daarom moeten in 
alle lidstaten goed functionerende, aan 
essentiële eisen beantwoordende ICS-
CERT's worden opgericht die voor 
doeltreffende en compatibele capaciteit 
voor de aanpak van incidenten en risico's 
moeten zorgen en doeltreffende 
samenwerking op het niveau van de Unie 
waarborgen.

Or. en

Amendement 158
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Voortbouwend op de aanzienlijke 
vooruitgang die in het Europees Forum 
voor de lidstaten (EFMS) is geboekt met 
betrekking tot het bevorderen van 
discussies en de uitwisseling van goede 
beleidspraktijken, waaronder de 
ontwikkeling van beginselen voor 
Europese cybercrisissamenwerking, 
moeten de lidstaten en de Commissie een 
netwerk vormen om permanente 
communicatie tot stand te brengen en 
samenwerking te bevorderen. Dit 
beveiligde en doeltreffende 
samenwerkingsmechanisme moet 

(12) Voortbouwend op de aanzienlijke 
vooruitgang die in het Europees Forum 
voor de lidstaten (EFMS) is geboekt met 
betrekking tot het bevorderen van 
discussies en de uitwisseling van goede 
beleidspraktijken, waaronder de 
ontwikkeling van beginselen voor 
Europese e-crisissamenwerking, moeten 
de lidstaten en de Commissie een 
institutioneel netwerk vormen om 
permanente communicatie tot stand te 
brengen en samenwerking te bevorderen.
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gestructureerde en gecoördineerde 
informatie-uitwisseling, opsporing en 
reactie op het niveau van de Unie 
mogelijk maken.

Or. en

Amendement 159
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Voortbouwend op de aanzienlijke 
vooruitgang die in het Europees Forum 
voor de lidstaten (EFMS) is geboekt met 
betrekking tot het bevorderen van 
discussies en de uitwisseling van goede 
beleidspraktijken, waaronder de 
ontwikkeling van beginselen voor 
Europese cybercrisissamenwerking, 
moeten de lidstaten en de Commissie een 
netwerk vormen om permanente 
communicatie tot stand te brengen en 
samenwerking te bevorderen. Dit 
beveiligde en doeltreffende 
samenwerkingsmechanisme moet 
gestructureerde en gecoördineerde 
informatie-uitwisseling, opsporing en 
reactie op het niveau van de Unie mogelijk 
maken.

(12) Voortbouwend op de aanzienlijke 
vooruitgang die in het Europees Forum 
voor de lidstaten (EFMS) is geboekt met 
betrekking tot het bevorderen van 
discussies en de uitwisseling van goede 
beleidspraktijken, waaronder de 
ontwikkeling van beginselen voor 
Europese cybercrisissamenwerking, 
moeten de lidstaten en de Commissie een 
door ENISA gecoördineerd netwerk 
vormen om permanente communicatie tot 
stand te brengen en samenwerking te 
bevorderen. Dit beveiligde en doeltreffende 
samenwerkingsmechanisme moet 
gestructureerde en gecoördineerde 
informatie-uitwisseling, opsporing en 
reactie op het niveau van de Unie mogelijk 
maken.

Or. en

Amendement 160
Ivailo Kalfin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het Europees Agentschap voor 
netwerk- en informatiebeveiliging 
(ENISA) moet de lidstaten en de 
Commissie met deskundigheid en advies 
bijstaan en de uitwisseling van beste 
praktijken faciliteren. Met name bij de 
toepassing van deze richtlijn moet de 
Commissie ENISA raadplegen. Om ervoor 
te zorgen dat de lidstaten en de Commissie 
doeltreffend en tijdig worden 
geïnformeerd, moeten binnen het 
samenwerkingsnetwerk vroegtijdige 
waarschuwingen over incidenten en risico's 
worden gegeven. Om capaciteit en kennis 
bij de lidstaten op te bouwen, moet het 
samenwerkingsnetwerk tevens dienstdoen 
als een instrument voor de uitwisseling van 
beste praktijken, dat de leden behulpzaam 
is bij het opbouwen van capaciteit en 
houvast biedt bij de organisatie van 
collegiale toetsingen en NIB-oefeningen.

(13) Het Europees Agentschap voor 
netwerk- en informatiebeveiliging 
(ENISA) moet de lidstaten en de 
Commissie met deskundigheid en advies 
bijstaan en de uitwisseling van beste 
praktijken faciliteren. Met name bij de 
toepassing van deze richtlijn moeten de 
Commissie en de lidstaten ENISA 
raadplegen. Om ervoor te zorgen dat de 
lidstaten en de Commissie doeltreffend en 
tijdig worden geïnformeerd, moeten binnen 
het samenwerkingsnetwerk vroegtijdige 
waarschuwingen over incidenten en risico's 
worden gegeven. Om capaciteit en kennis 
bij de lidstaten op te bouwen, moet het 
samenwerkingsnetwerk tevens dienstdoen 
als een instrument voor de uitwisseling van 
beste praktijken, dat de leden behulpzaam 
is bij het opbouwen van capaciteit en 
houvast biedt bij de organisatie van 
collegiale toetsingen en NIB-oefeningen.

Or. en

Amendement 161
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het Europees Agentschap voor 
netwerk- en informatiebeveiliging
(ENISA) moet de lidstaten en de 
Commissie met deskundigheid en advies 
bijstaan en de uitwisseling van beste 
praktijken faciliteren. Met name bij de 
toepassing van deze richtlijn moet de 
Commissie ENISA raadplegen. Om ervoor 
te zorgen dat de lidstaten en de Commissie 
doeltreffend en tijdig worden 
geïnformeerd, moeten binnen het 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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samenwerkingsnetwerk vroegtijdige 
waarschuwingen over incidenten en risico's 
worden gegeven. Om capaciteit en kennis 
bij de lidstaten op te bouwen, moet het 
samenwerkingsnetwerk tevens dienstdoen 
als een instrument voor de uitwisseling van 
beste praktijken, dat de leden behulpzaam 
is bij het opbouwen van capaciteit en 
houvast biedt bij de organisatie van 
collegiale toetsingen en NIB-oefeningen.

Or. en

Amendement 162
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Er moet een beveiligde informatie-
uitwisselingsstructuur worden opgezet om 
de uitwisseling van gevoelige en 
vertrouwelijke informatie binnen het 
netwerk mogelijk te maken. 
Onverminderd hun verplichting om 
incidenten en risico's met een uniale 
dimensie bij het samenwerkingsnetwerk te 
melden, mogen lidstaten alleen toegang 
tot vertrouwelijke informatie van andere 
lidstaten krijgen indien zij aantonen dat 
hun technische, financiële en personele 
middelen en processen, alsook hun 
communicatiestructuur, waarborgen dat 
hun deelname aan het netwerk 
doeltreffend, efficiënt en veilig is.

Schrappen

Or. en

Amendement 163
Silvia-Adriana Ţicău
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Er moet een beveiligde informatie-
uitwisselingsstructuur worden opgezet om 
de uitwisseling van gevoelige en 
vertrouwelijke informatie binnen het 
netwerk mogelijk te maken. Onverminderd 
hun verplichting om incidenten en risico's 
met een uniale dimensie bij het 
samenwerkingsnetwerk te melden, mogen 
lidstaten alleen toegang tot vertrouwelijke 
informatie van andere lidstaten krijgen 
indien zij aantonen dat hun technische, 
financiële en personele middelen en 
processen, alsook hun 
communicatiestructuur, waarborgen dat 
hun deelname aan het netwerk 
doeltreffend, efficiënt en veilig is.

(14) Er moet een beveiligde informatie-
uitwisselingsstructuur worden opgezet om 
de uitwisseling van gevoelige en 
vertrouwelijke informatie binnen het 
netwerk mogelijk te maken, waartoe alle 
lidstaten toegang hebben.

Or. ro

Amendement 164
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Er moet een beveiligde informatie-
uitwisselingsstructuur worden opgezet om 
de uitwisseling van gevoelige en 
vertrouwelijke informatie binnen het 
netwerk mogelijk te maken. Onverminderd 
hun verplichting om incidenten en risico's 
met een uniale dimensie bij het 
samenwerkingsnetwerk te melden, mogen 
lidstaten alleen toegang tot vertrouwelijke 
informatie van andere lidstaten krijgen 
indien zij aantonen dat hun technische, 
financiële en personele middelen en 
processen, alsook hun 
communicatiestructuur, waarborgen dat 
hun deelname aan het netwerk 

(14) Er moet onder toezicht van ENISA 
een beveiligde informatie-
uitwisselingsstructuur worden opgezet om 
de uitwisseling van gevoelige en 
vertrouwelijke informatie binnen het 
netwerk mogelijk te maken. Onverminderd 
hun verplichting om incidenten en risico's 
met een uniale dimensie bij het 
samenwerkingsnetwerk te melden, mogen 
lidstaten alleen toegang tot vertrouwelijke 
informatie van andere lidstaten krijgen 
indien zij aantonen dat hun technische, 
financiële en personele middelen en 
processen, alsook hun 
communicatiestructuur, waarborgen dat 
hun deelname aan het netwerk 
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doeltreffend, efficiënt en veilig is. doeltreffend, efficiënt en veilig is.

Or. en

Amendement 165
Ivailo Kalfin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Aangezien de meeste netwerk- en 
informatiesystemen particulier worden 
geëxploiteerd, is samenwerking tussen de 
publieke en private sector essentieel. 
Marktdeelnemers moeten worden 
aangemoedigd eigen informele 
samenwerkingsmechanismen op te zetten 
om NIB te waarborgen. Zij moeten ook 
met de publieke sector samenwerken en 
informatie en beste praktijken uitwisselen 
in ruil voor operationele steun bij 
incidenten.

(15) Aangezien de meeste netwerk- en 
informatiesystemen particulier worden 
geëxploiteerd, is samenwerking tussen de 
publieke en private sector essentieel. 
Marktdeelnemers moeten worden 
aangemoedigd eigen informele 
samenwerkingsmechanismen op te zetten 
om NIB te waarborgen. Zij moeten ook 
met de publieke sector samenwerken en 
over en weer informatie en beste praktijken 
uitwisselen, waaronder de wederkerige, in 
ruil voor relevante informatie en
operationele steun bij incidenten. Om de 
uitwisseling van informatie en beste 
praktijken doeltreffend te stimuleren is 
het essentieel ervoor te zorgen dat 
marktdeelnemers en kritische overheden 
als bedoeld in artikel 3, lid 8, onder b), die 
deelnemen aan een dergelijke 
uitwisseling, geen nadelen ondervinden 
ten gevolge van hun samenwerking. Er 
zijn afdoende waarborgen nodig om 
ervoor te zorgen dat een dergelijke 
samenwerking voor deze marktdeelnemers 
niet leidt tot een verhoogd nalevingsrisico 
of nieuwe verplichtingen krachtens 
wetgeving inzake onder andere 
mededinging, intellectuele eigendom, 
gegevensbescherming of cybermisdrijven, 
en voor hen ook niet leidt tot verhoogde 
operationele of beveiligingsrisico's.

Or. en
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Amendement 166
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Aangezien de meeste netwerk- en 
informatiesystemen particulier worden 
geëxploiteerd, is samenwerking tussen de 
publieke en private sector essentieel. 
Marktdeelnemers moeten worden 
aangemoedigd eigen informele 
samenwerkingsmechanismen op te zetten 
om NIB te waarborgen. Zij moeten ook 
met de publieke sector samenwerken en 
informatie en beste praktijken uitwisselen 
in ruil voor operationele steun bij 
incidenten.

(15) Aangezien de meeste netwerk- en 
informatiesystemen particulier worden 
geëxploiteerd, is samenwerking tussen de 
publieke en private sector essentieel. 
Marktdeelnemers moeten worden 
aangemoedigd eigen informele 
samenwerkingsmechanismen op te zetten 
om NIB te waarborgen. Zij moeten ook 
met de publieke sector samenwerken en 
informatie en beste praktijken uitwisselen 
in ruil voor operationele steun en relevante 
informatie bij incidenten.

Or. en

Amendement 167
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Aangezien de meeste netwerk- en 
informatiesystemen particulier worden 
geëxploiteerd, is samenwerking tussen de 
publieke en private sector essentieel. 
Marktdeelnemers moeten worden 
aangemoedigd eigen informele 
samenwerkingsmechanismen op te zetten 
om NIB te waarborgen. Zij moeten ook 
met de publieke sector samenwerken en 
informatie en beste praktijken uitwisselen 
in ruil voor operationele steun bij 
incidenten.

(15) Aangezien de meeste netwerk- en 
informatiesystemen particulier worden 
geëxploiteerd, is samenwerking tussen de 
publieke en private sector essentieel. 
Marktdeelnemers moeten worden 
aangemoedigd eigen informele 
samenwerkingsmechanismen op te zetten 
om NIB te waarborgen. Zij moeten ook 
met de publieke sector samenwerken en 
informatie en beste praktijken uitwisselen 
in ruil voor operationele steun en 
informatie bij incidenten.
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Or. en

Amendement 168
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om voor transparantie te zorgen en de 
EU-burgers en marktdeelnemers naar 
behoren te informeren, moeten de 
bevoegde autoriteiten een 
gemeenschappelijke website opzetten om
niet-vertrouwelijke informatie over de 
incidenten en risico's bekend te maken.

(16) Om voor transparantie te zorgen en de 
EU-burgers en marktdeelnemers naar 
behoren te informeren, moet er door 
ENISA en de bevoegde autoriteiten een 
gemeenschappelijke website worden 
opgezet, waarop niet-vertrouwelijke 
informatie over de incidenten en risico's 
bekend worden gemaakt.

Or. en

Amendement 169
Ivailo Kalfin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om voor transparantie te zorgen en de 
EU-burgers en marktdeelnemers naar 
behoren te informeren, moeten de 
bevoegde autoriteiten een 
gemeenschappelijke website opzetten om 
niet-vertrouwelijke informatie over de 
incidenten en risico's bekend te maken.

(16) Om voor transparantie te zorgen en de 
EU-burgers en marktdeelnemers naar 
behoren te informeren, moeten de 
nationale bevoegde autoriteiten die als 
enig contactpunt functioneren, op EU-
niveau een gemeenschappelijke website
opzetten om niet-vertrouwelijke informatie 
over de incidenten en risico's bekend te 
maken.

Or. en
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Amendement 170
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om voor transparantie te zorgen en de 
EU-burgers en marktdeelnemers naar 
behoren te informeren, moeten de 
bevoegde autoriteiten een 
gemeenschappelijke website opzetten om 
niet-vertrouwelijke informatie over de 
incidenten en risico's bekend te maken.

(16) Om voor transparantie te zorgen en de 
EU-burgers en marktdeelnemers naar 
behoren te informeren, moeten de 
bevoegde autoriteiten een 
gemeenschappelijke website opzetten om 
niet-vertrouwelijke informatie over de 
incidenten en risico's bekend te maken en 
om op den duur adviezen te verstrekken 
over passende onderhoudsmaatregelen.

Or. en

Amendement 171
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om voor transparantie te zorgen en de 
EU-burgers en marktdeelnemers naar 
behoren te informeren, moeten de 
bevoegde autoriteiten een 
gemeenschappelijke website opzetten om 
niet-vertrouwelijke informatie over de 
incidenten en risico's bekend te maken.

(16) Om voor transparantie te zorgen en de 
EU-burgers en marktdeelnemers naar 
behoren te informeren, moeten de 
bevoegde autoriteiten een 
gemeenschappelijke website opzetten om 
niet-vertrouwelijke informatie over de 
incidenten, risico's en manieren om risico 
te beperken bekend te maken.

Or. en

Amendement 172
Ivailo Kalfin
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Wanneer informatie overeenkomstig 
uniale en nationale voorschriften inzake de 
vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie 
als vertrouwelijk wordt beschouwd, moet 
die vertrouwelijkheid worden gewaarborgd 
tijdens de activiteiten die noodzakelijk zijn 
ter verwezenlijking van de doelstellingen 
van deze verordening.

(17) Het in overweging 14 bedoelde beleid 
voor informatieclassificering moet
overeenkomen met het door ENISA 
aanbevolen verkeerslichtprotocol voor 
informatie-uitwisseling. Alle uit te 
wisselen informatie wordt geclassificeerd 
en behandeld overeenkomstig het 
gevoeligheidsniveau ervan, zoals bepaald 
door de bron van de informatie. Wanneer 
informatie overeenkomstig uniale en 
nationale voorschriften inzake de 
vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie 
als vertrouwelijk wordt beschouwd, moet 
die vertrouwelijkheid worden gewaarborgd 
tijdens de activiteiten die noodzakelijk zijn 
ter verwezenlijking van de doelstellingen 
van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 173
Christian Ehler, Manfred Weber

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Uitgaande van de nationale ervaringen 
inzake crisisbeheer en in samenwerking 
met ENISA, moeten de Commissie en de 
lidstaten een NIB-samenwerkingsplan van 
de Unie opstellen waarin 
samenwerkingsmechanismen worden 
vastgesteld om risico's en incidenten aan te 
pakken. Met dat plan moet terdege 
rekening worden gehouden in de werking 
van het mechanisme voor vroegtijdige 
waarschuwing dat in het kader van het 
samenwerkingsnetwerk bestaat.

(18) Uitgaande van de nationale ervaringen 
inzake crisisbeheer en in samenwerking 
met ENISA, moeten de Commissie en de 
lidstaten een NIB-samenwerkingsplan van 
de Unie opstellen waarin 
samenwerkingsmechanismen worden 
vastgesteld om risico's en incidenten te 
voorkomen, op te sporen, te rapporteren 
en aan te pakken. Met dat plan moet 
terdege rekening worden gehouden in de 
werking van het mechanisme voor 
vroegtijdige waarschuwing dat in het kader 
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van het samenwerkingsnetwerk bestaat.

Or. en

Amendement 174
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Uitgaande van de nationale ervaringen 
inzake crisisbeheer en in samenwerking 
met ENISA, moeten de Commissie en de 
lidstaten een NIB-samenwerkingsplan van 
de Unie opstellen waarin 
samenwerkingsmechanismen worden 
vastgesteld om risico's en incidenten aan te 
pakken. Met dat plan moet terdege 
rekening worden gehouden in de werking 
van het mechanisme voor vroegtijdige 
waarschuwing dat in het kader van het 
samenwerkingsnetwerk bestaat.

(18) Uitgaande van de nationale ervaringen 
inzake crisisbeheer en in samenwerking 
met ENISA, moeten de Commissie en de 
lidstaten een NIB-samenwerkingsplan van 
de Unie opstellen waarin 
samenwerkingsmechanismen, beste 
praktijken en operationele patronen
worden vastgesteld om risico's en 
incidenten aan te pakken. Met dat plan 
moet terdege rekening worden gehouden in 
de werking van het mechanisme voor 
vroegtijdige waarschuwing dat in het kader 
van het samenwerkingsnetwerk bestaat.

Or. en

Amendement 175
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Het geven van een vroegtijdige 
waarschuwing in het netwerk moet enkel 
worden voorgeschreven indien de omvang 
of ernst van het incident of risico van dien 
aard is of kan worden dat informatie over 
of coördinatie van de reactie op het 
niveau van de Unie vereist is. Vroegtijdige 

Schrappen
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waarschuwingen moeten daarom worden 
beperkt tot mogelijke of daadwerkelijke 
incidenten of risico's die snel in omvang 
toenemen, de nationale reactiecapaciteit 
te boven gaan of meer dan een lidstaat 
treffen. Om een behoorlijke evaluatie 
mogelijk te maken, moet alle informatie 
die relevant is voor de beoordeling van het 
risico of incident, aan het 
samenwerkingsnetwerk worden 
meegedeeld.

Or. en

Amendement 176
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Zodra de bevoegde autoriteiten een 
vroegtijdige waarschuwing hebben 
ontvangen en beoordeeld, moeten zij een 
gecoördineerde reactie op grond van het 
NIB-samenwerkingsplan van de Unie 
overeenkomen. Zowel de bevoegde 
autoriteiten als de Commissie moeten 
worden geïnformeerd over de maatregelen 
die als gevolg van de gecoördineerde 
reactie op nationaal niveau zijn genomen.

Schrappen

Or. en

Amendement 177
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Zodra de bevoegde autoriteiten een 
vroegtijdige waarschuwing hebben 
ontvangen en beoordeeld, moeten zij een 
gecoördineerde reactie op grond van het 
NIB-samenwerkingsplan van de Unie 
overeenkomen. Zowel de bevoegde 
autoriteiten als de Commissie moeten 
worden geïnformeerd over de maatregelen 
die als gevolg van de gecoördineerde 
reactie op nationaal niveau zijn genomen.

(20) Zodra de bevoegde autoriteiten een 
vroegtijdige waarschuwing hebben 
ontvangen en beoordeeld, moeten zij een 
gecoördineerde reactie op grond van het 
NIB-samenwerkingsplan van de Unie 
overeenkomen. Zowel de bevoegde 
autoriteiten als ENISA en de Commissie 
moeten worden geïnformeerd over de 
maatregelen die als gevolg van de 
gecoördineerde reactie op nationaal niveau 
zijn genomen.

Or. en

Amendement 178
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) De verantwoordelijkheid voor het 
waarborgen van NIB ligt voor een groot 
deel bij overheden en marktdeelnemers. 
Aan de hand van passende 
regelgevingseisen en sectorconvenanten 
moet een cultuur van risicobeheer worden 
bevorderd en ontwikkeld, die 
risicobeoordeling en de uitvoering van aan 
de risico's aangepaste 
beveiligingsmaatregelen behelst. Ook de 
totstandbrenging van een gelijk speelveld 
is essentieel om te waarborgen dat alle 
lidstaten doeltreffend samenwerken in het 
samenwerkingsnetwerk.

(22) De verantwoordelijkheid voor het 
waarborgen van NIB ligt voor een groot 
deel bij overheden en marktdeelnemers. 
Aan de hand van passende 
regelgevingseisen en sectorconvenanten 
moet een cultuur van risicobeheer en 
nauwe samenwerking worden bevorderd 
en ontwikkeld, die risicobeoordeling en de 
uitvoering van aan de risico's aangepaste 
beveiligingsmaatregelen behelst. Ook de 
totstandbrenging van een gelijk speelveld 
is essentieel om te waarborgen dat alle 
lidstaten doeltreffend samenwerken in het 
samenwerkingsnetwerk.

Or. en
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Amendement 179
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Deze verplichtingen moeten van de 
elektronischecommunicatiesector worden 
uitgebreid naar andere belangrijke 
aanbieders van diensten van de 
informatiemaatschappij zoals gedefinieerd 
in Richtlijn 98/34/EG van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende een 
informatieprocedure op het gebied van 
normen en technische voorschriften en 
regels betreffende de diensten van de 
informatiemaatschappij27, die ten 
grondslag liggen aan stroomafwaartse 
diensten van de informatiemaatschappij of 
onlineactiviteiten zoals platforms voor 
elektronische handel, gateways voor 
internetbetalingen, sociaalnetwerksites, 
zoekmachines, cloudcomputingdiensten en 
internetwinkels die applicaties aanbieden. 
Verstoring van deze ondersteunende 
diensten van de informatiemaatschappij 
belemmert de aanbieding van andere 
diensten van de informatiemaatschappij 
die daarvan in belangrijke mate 
afhankelijk zijn. Softwareontwikkelaars 
en hardwarefabrikanten zijn geen 
aanbieders van diensten van de 
informatiemaatschappij en zijn daarom 
uitgesloten. De genoemde verplichtingen 
moeten ook worden uitgebreid naar 
overheden en exploitanten van kritieke 
infrastructuur die sterk afhankelijk zijn 
van informatie- en 
communicatietechnologie en essentieel 
zijn voor de instandhouding van vitale 
economische en maatschappelijke 
functies zoals de voorziening van 
elektriciteit en gas, vervoer, 
kredietinstellingen, effectenbeurzen en 
gezondheidszorg. Verstoring van deze 
netwerk- en informatiesystemen zou de 

(24) Deze verplichtingen moeten van de 
elektronischecommunicatiesector worden 
uitgebreid naar andere belangrijke 
aanbieders van diensten van de 
informatiemaatschappij zoals gedefinieerd 
in Richtlijn 98/34/EG van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende een 
informatieprocedure op het gebied van 
normen en technische voorschriften en 
regels betreffende de diensten van de 
informatiemaatschappij27, die ten 
grondslag liggen aan stroomafwaartse 
diensten van de informatiemaatschappij of 
onlineactiviteiten zoals platforms voor 
elektronische handel, gateways voor 
internetbetalingen, sociaalnetwerksites, 
zoekmachines, cloudcomputingdiensten en 
internetwinkels die applicaties aanbieden.
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eengemaakte markt aantasten.
__________________ __________________
27 PB L 204 van 21.7.1998, blz. 37. 27 PB L 204 van 21.7.1998, blz. 37.

Or. en

Amendement 180
Ivailo Kalfin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Deze verplichtingen moeten van de 
elektronischecommunicatiesector worden 
uitgebreid naar andere belangrijke 
aanbieders van diensten van de 
informatiemaatschappij zoals 
gedefinieerd in Richtlijn 98/34/EG van 
het Europees Parlement en de Raad 
betreffende een informatieprocedure op 
het gebied van normen en technische 
voorschriften en regels betreffende de 
diensten van de informatiemaatschappij27, 
die ten grondslag liggen aan 
stroomafwaartse diensten van de 
informatiemaatschappij of 
onlineactiviteiten zoals platforms voor 
elektronische handel, gateways voor 
internetbetalingen, sociaalnetwerksites, 
zoekmachines, cloudcomputingdiensten 
en internetwinkels die applicaties 
aanbieden. Verstoring van deze 
ondersteunende diensten van de 
informatiemaatschappij belemmert de 
aanbieding van andere diensten van de 
informatiemaatschappij die daarvan in 
belangrijke mate afhankelijk zijn. 
Softwareontwikkelaars en 
hardwarefabrikanten zijn geen aanbieders 
van diensten van de 
informatiemaatschappij en zijn daarom 
uitgesloten. De genoemde verplichtingen 
moeten ook worden uitgebreid naar 

(24) Deze verplichtingen moeten van de 
elektronischecommunicatiesector worden 
uitgebreid naar belangrijke publieke en 
private aanbieders en exploitanten van
kritische infrastructuur die sterk 
afhankelijk zijn van informatie- en 
communicatietechnologie en essentieel zijn 
voor de instandhouding van vitale 
economische en maatschappelijke functies 
zoals de voorziening van elektriciteit en 
gas, vervoer, financiële instellingen, 
effectenbeurzen en gezondheidszorg. 
Verstoring van deze netwerk- en 
informatiesystemen zou de interne markt
en de fysieke en financiële integriteit van 
de begunstigden van de door hen 
verleende diensten aantasten.
Stroomafwaartse diensten van de 
informatiemaatschappij of 
onlineactiviteiten zoals platforms voor 
elektronische handel, sociaalnetwerksites, 
zoekmachines, internetwinkels die 
applicaties aanbieden, alsook 
softwareontwikkelaars en 
hardwarefabrikanten mogen niet worden 
onderworpen aan enige rapportageplicht 
in de zin van in deze richtlijn. Niettemin 
wordt sterk aanbevolen dat zij vrijwillig 
rapporteren en informatie uitwisselen met 
de bevoegde autoriteiten conform de in 
deze richtlijn vastgelegde mechanismen, 
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overheden en exploitanten van kritieke
infrastructuur die sterk afhankelijk zijn van 
informatie- en communicatietechnologie en 
essentieel zijn voor de instandhouding van 
vitale economische en maatschappelijke 
functies zoals de voorziening van 
elektriciteit en gas, vervoer,
kredietinstellingen, effectenbeurzen en 
gezondheidszorg. Verstoring van deze 
netwerk- en informatiesystemen zou de
eengemaakte markt aantasten.

met name in geval van op handen zijnde 
ernstige incidenten of verstoringen.

__________________ __________________
27 PB L 204 van 21.7.1998, blz. 37. 27 PB L 204 van 21.7.1998, blz. 37.

Or. en

Amendement 181
Christian Ehler, Manfred Weber

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Deze verplichtingen moeten van de 
elektronischecommunicatiesector worden 
uitgebreid naar andere belangrijke 
aanbieders van diensten van de 
informatiemaatschappij zoals gedefinieerd 
in Richtlijn 98/34/EG van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende een 
informatieprocedure op het gebied van 
normen en technische voorschriften en 
regels betreffende de diensten van de 
informatiemaatschappij27, die ten 
grondslag liggen aan stroomafwaartse 
diensten van de informatiemaatschappij of 
onlineactiviteiten zoals platforms voor 
elektronische handel, gateways voor 
internetbetalingen, sociaalnetwerksites, 
zoekmachines, cloudcomputingdiensten en 
internetwinkels die applicaties aanbieden. 
Verstoring van deze ondersteunende 
diensten van de informatiemaatschappij 
belemmert de aanbieding van andere 

(24) Deze verplichtingen moeten van de 
elektronischecommunicatiesector worden 
uitgebreid naar andere belangrijke 
aanbieders van diensten van de 
informatiemaatschappij zoals gedefinieerd 
in Richtlijn 98/34/EG van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende een 
informatieprocedure op het gebied van 
normen en technische voorschriften en 
regels betreffende de diensten van de 
informatiemaatschappij27, die ten 
grondslag liggen aan stroomafwaartse 
diensten van de informatiemaatschappij of 
onlineactiviteiten zoals platforms voor 
elektronische handel, gateways voor 
internetbetalingen, sociaalnetwerksites, 
zoekmachines, cloudcomputingdiensten en 
internetwinkels die applicaties aanbieden. 
Verstoring van deze ondersteunende 
diensten van de informatiemaatschappij 
belemmert de aanbieding van andere 
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diensten van de informatiemaatschappij die 
daarvan in belangrijke mate afhankelijk 
zijn. Softwareontwikkelaars en 
hardwarefabrikanten zijn geen aanbieders 
van diensten van de 
informatiemaatschappij en zijn daarom 
uitgesloten. De genoemde verplichtingen 
moeten ook worden uitgebreid naar 
overheden en exploitanten van kritieke 
infrastructuur die sterk afhankelijk zijn van 
informatie- en communicatietechnologie en 
essentieel zijn voor de instandhouding van 
vitale economische en maatschappelijke 
functies zoals de voorziening van 
elektriciteit en gas, vervoer, 
kredietinstellingen, effectenbeurzen en 
gezondheidszorg. Verstoring van deze 
netwerk- en informatiesystemen zou de 
eengemaakte markt aantasten.

diensten van de informatiemaatschappij die 
daarvan in belangrijke mate afhankelijk 
zijn. De genoemde verplichtingen moeten 
ook worden uitgebreid naar overheden en 
exploitanten van kritieke infrastructuur die 
sterk afhankelijk zijn van informatie- en 
communicatietechnologie en essentieel zijn 
voor de instandhouding van vitale 
economische en maatschappelijke functies 
zoals de voorziening van elektriciteit en 
gas, vervoer, kredietinstellingen, 
effectenbeurzen en gezondheidszorg. 
Verstoring van deze netwerk- en 
informatiesystemen zou de eengemaakte 
markt aantasten. De verplichtingen moeten 
ook van toepassing zijn op 
beursgenoteerde bedrijven omdat zij een 
cruciale rol spelen in de werking van de 
eengemaakte markt.

__________________ __________________
27 PB L 204 van 21.7.1998, blz. 37. 27 PB L 204 van 21.7.1998, blz. 37.

Or. en

Motivering

De beveiligingsketen begint en eindigt bij de oplossingen van de producenten van hard- en 
software. Bijgevolg mogen zij niet uitgesloten worden. Inbreuken op de beveiliging van 
beursgenoteerde ondernemingen kunnen materiële gevolgen hebben voor de producten en 
diensten van het bedrijf, voor zijn relatie met klanten of leveranciers en voor de algemene 
mededingingsvoorwaarden, en kunnen derhalve belangrijke gevolgen hebben voor de werking
van de interne (en externe) markt. Bijgevolg dient onderhavige richtlijn ook op 
beursgenoteerde bedrijven van toepassing te zijn.

Amendement 182
Christian Ehler, Manfred Weber

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) De technische en organisatorische 
maatregelen die aan overheden en 
marktdeelnemers worden opgelegd, 

Schrappen
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mogen er niet toe nopen dat een bepaald 
commercieel informatie- en 
communicatietechnologieproduct op een 
bepaalde wijze moet worden ontworpen, 
ontwikkeld of vervaardigd.

Or. en

Motivering

Dit zou de mogelijkheid kunnen uitsluiten om, indien nodig, een Europese oplossing te 
creëren, met name op het gebied van gemeenschappelijke Europese normen, en bijgevolg 
moet dit lid worden geschrapt.

Amendement 183
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) De technische en organisatorische 
maatregelen die aan overheden en 
marktdeelnemers worden opgelegd, mogen 
er niet toe nopen dat een bepaald 
commercieel informatie- en 
communicatietechnologieproduct op een 
bepaalde wijze moet worden ontworpen, 
ontwikkeld of vervaardigd.

(25) De technische en organisatorische 
maatregelen die aan overheden en 
marktdeelnemers worden opgelegd, mogen 
er niet toe nopen dat een bepaald 
commercieel informatie- en 
communicatietechnologieproduct op een 
bepaalde wijze moet worden ontworpen, 
ontwikkeld of vervaardigd. Anderzijds 
moet het gebruik van internationale 
normen op het gebied van 
cyberbeveiliging verplicht worden gesteld.

Or. en

Amendement 184
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Om te voorkomen dat aan kleine 
exploitanten en gebruikers onevenredige 
financiële en administratieve lasten 
worden opgelegd, moeten de eisen, 
rekening houdend met de meest recente 
technische mogelijkheden, evenredig zijn 
met het risico dat verbonden is met het 
netwerk- of informatiesysteem in kwestie. 
Deze eisen mogen niet van toepassing zijn 
op micro-ondernemingen.

Schrappen

Or. en

Amendement 185
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Om te voorkomen dat aan kleine 
exploitanten en gebruikers onevenredige 
financiële en administratieve lasten worden 
opgelegd, moeten de eisen, rekening 
houdend met de meest recente technische 
mogelijkheden, evenredig zijn met het 
risico dat verbonden is met het netwerk- of 
informatiesysteem in kwestie. Deze eisen 
mogen niet van toepassing zijn op micro-
ondernemingen.

(27) Om te voorkomen dat aan kleine 
exploitanten en gebruikers onevenredige 
financiële en administratieve lasten worden 
opgelegd, moeten de eisen, rekening 
houdend met de meest recente technische 
mogelijkheden, evenredig zijn met het 
risico dat verbonden is met het netwerk- of 
informatiesysteem in kwestie.

Or. en

Motivering

De grootte van een bedrijf is niet altijd gelijk aan de hoogte van de veiligheidsrelevantie van 
zijn product.

Amendement 186
Amelia Andersdotter
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) De bevoegde autoriteiten moeten de 
nodige aandacht besteden aan de 
instandhouding van informele en 
vertrouwde kanalen voor informatie-
uitwisseling tussen marktdeelnemers en de 
publieke en private sector. Bij de 
bekendmaking van aan de bevoegde 
autoriteiten gemelde incidenten moet het 
belang van het publiek om te worden 
geïnformeerd over bedreigingen, worden 
afgewogen tegen mogelijke commerciële 
en imagoschade voor de overheden en 
marktdeelnemers die incidenten melden.
Bij het nakomen van de 
meldingsverplichtingen moeten de 
bevoegde autoriteiten bijzondere aandacht 
besteden aan de noodzaak om informatie 
over de kwetsbare punten van producten 
strikt vertrouwelijk te houden tot er 
passende herstel- en 
beveiligingsmaatregelen zijn genomen.

(28) De bevoegde autoriteiten moeten de 
nodige aandacht besteden aan de 
instandhouding van informele en 
vertrouwde kanalen voor informatie-
uitwisseling tussen marktdeelnemers en de 
publieke en private sector. Bij het nakomen 
van de meldingsverplichtingen moeten de 
bevoegde autoriteiten bijzondere aandacht 
besteden aan de noodzaak om informatie 
over de kwetsbare punten van producten 
strikt vertrouwelijk te houden tot er 
passende herstel- en 
beveiligingsmaatregelen zijn genomen.

Or. en

Amendement 187
Ivailo Kalfin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) De bevoegde autoriteiten moeten de 
nodige aandacht besteden aan de 
instandhouding van informele en 
vertrouwde kanalen voor informatie-
uitwisseling tussen marktdeelnemers en de 
publieke en private sector. Bij de 
bekendmaking van aan de bevoegde 
autoriteiten gemelde incidenten moet het 

(28) De bevoegde autoriteiten, waaronder 
de enige contactpunten, moeten de nodige 
aandacht besteden aan de instandhouding 
van informele en vertrouwde kanalen voor 
informatie-uitwisseling tussen 
marktdeelnemers en de publieke en private 
sector, en moeten alle uit te wisselen 
informatie behandelen overeenkomstig de 
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belang van het publiek om te worden 
geïnformeerd over bedreigingen, worden 
afgewogen tegen mogelijke commerciële 
en imagoschade voor de overheden en 
marktdeelnemers die incidenten melden. 
Bij het nakomen van de 
meldingsverplichtingen moeten de 
bevoegde autoriteiten bijzondere aandacht 
besteden aan de noodzaak om informatie 
over de kwetsbare punten van producten 
strikt vertrouwelijk te houden tot er 
passende herstel- en 
beveiligingsmaatregelen zijn genomen.

door de bron aangegeven 
beveiligingsclassificatie. Bij de 
bekendmaking van aan de bevoegde 
autoriteiten gemelde incidenten moet het 
belang van het publiek om te worden 
geïnformeerd over bedreigingen, worden 
afgewogen tegen mogelijke commerciële 
en imagoschade voor de overheden en 
marktdeelnemers die incidenten melden. 
Bij het nakomen van de 
meldingsverplichtingen moeten de 
bevoegde autoriteiten bijzondere aandacht 
besteden aan de noodzaak om informatie 
over de kwetsbare punten van producten 
strikt vertrouwelijk te houden tot er 
passende herstel- en 
beveiligingsmaatregelen zijn genomen.

Or. en

Amendement 188
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) De bevoegde autoriteiten moeten de 
nodige aandacht besteden aan de 
instandhouding van informele en 
vertrouwde kanalen voor informatie-
uitwisseling tussen marktdeelnemers en de 
publieke en private sector. Bij de 
bekendmaking van aan de bevoegde 
autoriteiten gemelde incidenten moet het 
belang van het publiek om te worden 
geïnformeerd over bedreigingen, worden 
afgewogen tegen mogelijke commerciële 
en imagoschade voor de overheden en 
marktdeelnemers die incidenten melden. 
Bij het nakomen van de 
meldingsverplichtingen moeten de 
bevoegde autoriteiten bijzondere aandacht 
besteden aan de noodzaak om informatie 
over de kwetsbare punten van producten 

(28) De bevoegde autoriteiten moeten de 
nodige aandacht besteden aan de 
instandhouding van informele en 
vertrouwde kanalen voor informatie-
uitwisseling tussen marktdeelnemers en de 
publieke en private sector. De producenten 
en dienstverleners van getroffen ICT-
producten en -diensten moeten in kennis 
worden gesteld van voorheen onbekende, 
bij de bevoegde autoriteiten gemelde 
kwetsbaarheden of incidenten. Bij de 
bekendmaking van aan de bevoegde 
autoriteiten gemelde incidenten moet het 
belang van het publiek om te worden 
geïnformeerd over bedreigingen, worden 
afgewogen tegen mogelijke commerciële 
en imagoschade voor de overheden en 
marktdeelnemers die incidenten melden. 
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strikt vertrouwelijk te houden tot er 
passende herstel- en 
beveiligingsmaatregelen zijn genomen.

Bij het nakomen van de 
meldingsverplichtingen moeten de 
bevoegde autoriteiten bijzondere aandacht 
besteden aan de noodzaak om informatie 
over de kwetsbare punten van producten 
strikt vertrouwelijk te houden tot er 
passende herstel- en 
beveiligingsmaatregelen zijn genomen.

Or. en

Motivering

Indien autoriteiten op de hoogte zijn van sommige kwetsbaarheden van bepaalde ICT-
producten of -diensten, moeten zij de producenten en dienstverleners hiervan in kennis 
stellen, opdat zij hun producten en diensten tijdig kunnen aanpassen.

Amendement 189
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) De bevoegde autoriteiten moeten de 
nodige aandacht besteden aan de 
instandhouding van informele en 
vertrouwde kanalen voor informatie-
uitwisseling tussen marktdeelnemers en de 
publieke en private sector. Bij de 
bekendmaking van aan de bevoegde 
autoriteiten gemelde incidenten moet het 
belang van het publiek om te worden 
geïnformeerd over bedreigingen, worden 
afgewogen tegen mogelijke commerciële 
en imagoschade voor de overheden en 
marktdeelnemers die incidenten melden. 
Bij het nakomen van de 
meldingsverplichtingen moeten de 
bevoegde autoriteiten bijzondere aandacht 
besteden aan de noodzaak om informatie 
over de kwetsbare punten van producten 
strikt vertrouwelijk te houden tot er 
passende herstel- en 

(28) De bevoegde autoriteiten moeten de 
nodige aandacht besteden aan de 
instandhouding van informele en 
vertrouwde kanalen voor informatie-
uitwisseling tussen marktdeelnemers en de 
publieke en private sector. Bij de 
bekendmaking van aan de bevoegde 
autoriteiten gemelde incidenten moet het 
belang van het publiek om te worden 
geïnformeerd over bedreigingen, worden 
afgewogen tegen mogelijke commerciële 
en imagoschade voor de overheden en 
marktdeelnemers die incidenten melden. 
Bij het nakomen van de 
meldingsverplichtingen moeten de 
bevoegde autoriteiten bijzondere aandacht 
besteden aan de noodzaak om informatie 
over de kwetsbare punten van producten 
strikt vertrouwelijk te houden tot er 
passende herstel- en 
beveiligingsmaatregelen zijn genomen, 
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beveiligingsmaatregelen zijn genomen. maar mogen een melding niet zo lang 
uitstellen totdat de ervoor verplicht 
gestelde termijn verstrijkt.

Or. en

Amendement 190
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) De bevoegde autoriteiten moeten over 
de nodige middelen beschikken om hun 
taken uit te voeren, met inbegrip van de 
bevoegdheid om van marktdeelnemers en 
overheden de nodige informatie te eisen 
om het beveiligingsniveau van netwerk- en 
informatiesystemen te beoordelen, alsook 
betrouwbare en complete gegevens over 
reële incidenten die een impact op de 
werking van netwerk- en 
informatieystemen hebben gehad.

(29) De bevoegde autoriteiten moeten over 
de nodige middelen beschikken om hun 
taken uit te voeren, met inbegrip van de 
bevoegdheid om van marktdeelnemers en 
overheden de nodige informatie te eisen 
om het beveiligingsniveau van netwerk- en 
informatiesystemen te beoordelen en het 
aantal, de omvang en de reikwijdte van 
incidenten te meten, alsook betrouwbare 
en complete gegevens over reële incidenten 
die een impact op de werking van netwerk-
en informatieystemen hebben gehad.

Or. en

Amendement 191
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) In veel gevallen liggen criminele 
activiteiten aan de oorsprong van een 
incident. De criminele aard van 
incidenten kan worden verondersteld, 
zelfs indien daar in het begin nog niet 
voldoende bewijs voor is. Tegen die 

Schrappen
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achtergrond moet een doeltreffende en 
alomvattende reactie op de dreiging van 
beveiligingsincidenten leiden tot passende 
samenwerking tussen bevoegde 
autoriteiten en 
wetshandhavingsinstanties. Om een 
veilige, beveiligde en veerkrachtige 
omgeving te bevorderen, moeten 
incidenten waarvan wordt vermoed dat ze 
van ernstig criminele aard zijn, 
systematisch aan 
wetshandhavingsautoriteiten worden 
gemeld. Of incidenten van ernstig 
criminele aard zijn, moet worden 
beoordeeld in het licht van de EU-
wetgeving inzake cybercriminaliteit.

Or. en

Amendement 192
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) In veel gevallen liggen criminele 
activiteiten aan de oorsprong van een 
incident. De criminele aard van 
incidenten kan worden verondersteld, 
zelfs indien daar in het begin nog niet 
voldoende bewijs voor is. Tegen die 
achtergrond moet een doeltreffende en 
alomvattende reactie op de dreiging van 
beveiligingsincidenten leiden tot passende 
samenwerking tussen bevoegde autoriteiten 
en wetshandhavingsinstanties. Om een 
veilige, beveiligde en veerkrachtige 
omgeving te bevorderen, moeten 
incidenten waarvan wordt vermoed dat ze 
van ernstig criminele aard zijn, 
systematisch aan 
wetshandhavingsautoriteiten worden 
gemeld. Of incidenten van ernstig 
criminele aard zijn, moet worden 

(30) Criminele activiteiten kunnen aan de 
oorsprong liggen van een incident. Tegen 
die achtergrond moet een doeltreffende en 
alomvattende reactie op de dreiging van 
beveiligingsincidenten leiden tot passende 
samenwerking tussen bevoegde autoriteiten 
en wetshandhavingsinstanties. Om een 
veilige, beveiligde en veerkrachtige 
omgeving te bevorderen, moeten 
incidenten waarvan wordt vermoed dat ze 
van ernstig criminele aard zijn, 
systematisch aan 
wetshandhavingsautoriteiten worden 
gemeld. Of incidenten van ernstig 
criminele aard zijn, moet worden 
beoordeeld in het licht van de EU-
wetgeving inzake cybercriminaliteit.
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beoordeeld in het licht van de EU-
wetgeving inzake cybercriminaliteit.

Or. es

Motivering

De veronderstelling dat alle beveiligingsincidenten eender waar in het netwerk crimineel van 
aard zijn, is ongerechtvaardigd en geeft blijkt van een onevenredige benadering die al te zeer 
gericht is op het aspect "beveiliging", wat een gevaar inhoudt voor de vrijwaring van de 
burgerrechten.

Amendement 193
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) In veel gevallen liggen criminele 
activiteiten aan de oorsprong van een 
incident. De criminele aard van incidenten 
kan worden verondersteld, zelfs indien 
daar in het begin nog niet voldoende bewijs 
voor is. Tegen die achtergrond moet een 
doeltreffende en alomvattende reactie op 
de dreiging van beveiligingsincidenten 
leiden tot passende samenwerking tussen 
bevoegde autoriteiten en 
wetshandhavingsinstanties. Om een 
veilige, beveiligde en veerkrachtige 
omgeving te bevorderen, moeten 
incidenten waarvan wordt vermoed dat ze 
van ernstig criminele aard zijn, 
systematisch aan 
wetshandhavingsautoriteiten worden 
gemeld. Of incidenten van ernstig 
criminele aard zijn, moet worden 
beoordeeld in het licht van de EU-
wetgeving inzake cybercriminaliteit.

(30) In veel gevallen liggen criminele 
activiteiten aan de oorsprong van een 
incident. De criminele aard van incidenten 
kan worden verondersteld, zelfs indien 
daar in het begin nog niet voldoende bewijs 
voor is. Tegen die achtergrond moet een 
doeltreffende en alomvattende reactie op 
de dreiging van beveiligingsincidenten 
leiden tot passende samenwerking tussen 
bevoegde autoriteiten en 
wetshandhavingsinstanties, alsook tot 
samenwerking met het EC3 (Centrum 
voor de bestrijding van cybercriminaliteit 
van Europol) en ENISA. Om een veilige, 
beveiligde en veerkrachtige omgeving te 
bevorderen, moeten incidenten waarvan 
wordt vermoed dat ze van ernstig criminele 
aard zijn, systematisch aan 
wetshandhavingsautoriteiten worden 
gemeld. Of incidenten van ernstig 
criminele aard zijn, moet worden 
beoordeeld in het licht van de EU-
wetgeving inzake cybercriminaliteit.

Or. en
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Amendement 194
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) In veel gevallen liggen criminele 
activiteiten aan de oorsprong van een 
incident. De criminele aard van incidenten 
kan worden verondersteld, zelfs indien 
daar in het begin nog niet voldoende bewijs 
voor is. Tegen die achtergrond moet een 
doeltreffende en alomvattende reactie op 
de dreiging van beveiligingsincidenten 
leiden tot passende samenwerking tussen 
bevoegde autoriteiten en
wetshandhavingsinstanties. Om een 
veilige, beveiligde en veerkrachtige 
omgeving te bevorderen, moeten 
incidenten waarvan wordt vermoed dat ze 
van ernstig criminele aard zijn, 
systematisch aan 
wetshandhavingsautoriteiten worden 
gemeld. Of incidenten van ernstig 
criminele aard zijn, moet worden 
beoordeeld in het licht van de EU-
wetgeving inzake cybercriminaliteit.

(30) In veel gevallen liggen criminele 
activiteiten of cyberoorlogshandelingen 
aan de oorsprong van een incident. De 
criminele aard van incidenten kan worden 
verondersteld, zelfs indien daar in het 
begin nog niet voldoende bewijs voor is. 
Tegen die achtergrond moet een 
doeltreffende en alomvattende reactie op 
de dreiging van beveiligingsincidenten 
leiden tot passende samenwerking tussen 
bevoegde autoriteiten, 
wetshandhavingsinstanties en defensie-
instellingen. Om een veilige, beveiligde en 
veerkrachtige omgeving te bevorderen, 
moeten incidenten waarvan wordt vermoed 
dat ze van ernstig criminele aard zijn, 
systematisch aan 
wetshandhavingsautoriteiten worden 
gemeld, en incidenten die mogelijk 
onderdeel van een cyberoorlog zijn, aan 
defensie-instellingen worden gemeld. Of 
incidenten van ernstig criminele aard zijn, 
moet worden beoordeeld in het licht van de 
EU-wetgeving inzake cybercriminaliteit.

Or. en

Amendement 195
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) In veel gevallen worden (31) In veel gevallen worden 
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persoonsgegevens aangetast als gevolg van 
incidenten. Daarom moeten de bevoegde 
autoriteiten en de autoriteiten voor 
gegevensbescherming samenwerken en 
informatie over alle relevante zaken 
uitwisselen om inbreuken in verband met 
persoonsgegevens als gevolg van 
incidenten aan te pakken. De lidstaten 
moeten de verplichting om 
beveiligingsincidenten te melden, gestalte 
geven op een wijze die de administratieve 
lasten minimaliseert wanneer het 
beveiligingsincident ook een inbreuk in 
verband met persoonsgegevens vormt 
overeenkomstig de verordening van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens28. ENISA, 
dat in contact staat met de bevoegde 
autoriteiten en de autoriteiten voor 
gegevensbescherming, kan bijstand 
verlenen door informatie-
uitwisselingsmechanismen en modellen te 
ontwikkelen zodat er geen twee 
meldingsmodellen nodig zijn. Dit 
eenvormige meldingsmodel zou de 
rapportage van incidenten die 
persoonsgegevens aantasten, faciliteren en 
zo de administratieve lasten voor bedrijven 
en overheden verlichten.

persoonsgegevens aangetast als gevolg van 
incidenten. De lidstaten en de 
marktdeelnemers moeten opgeslagen, 
verwerkte of verstuurde persoonsgegevens 
beschermen tegen accidentele of 
onwettige vernietiging, accidenteel wissen 
of wijzigen en ongeoorloofde of onwettige 
opslag, toegang of openbaarmaking, 
verspreiding of toegang, en moeten de 
invoering waarborgen van een 
beveiligingsbeleid met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens.
Daarom moeten de bevoegde autoriteiten 
en de autoriteiten voor 
gegevensbescherming samenwerken en 
informatie over alle relevante zaken 
uitwisselen om inbreuken in verband met 
persoonsgegevens als gevolg van 
incidenten aan te pakken. De lidstaten 
moeten de verplichting om 
beveiligingsincidenten te melden, gestalte 
geven op een wijze die de administratieve 
lasten minimaliseert wanneer het 
beveiligingsincident ook een inbreuk in 
verband met persoonsgegevens vormt 
overeenkomstig de verordening van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens28. ENISA, 
dat in contact staat met de bevoegde 
autoriteiten en de autoriteiten voor 
gegevensbescherming, kan bijstand 
verlenen door informatie-
uitwisselingsmechanismen en modellen te 
ontwikkelen zodat er geen twee 
meldingsmodellen nodig zijn. Dit 
eenvormige meldingsmodel zou de 
rapportage van incidenten die 
persoonsgegevens aantasten, faciliteren en 
zo de administratieve lasten voor bedrijven 
en overheden verlichten.

__________________ __________________
28 SEC(2012) 72 definitief 28 SEC(2012) 72 definitief

Or. en
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Motivering

Aangepast aan de ontwerprichtlijn inzake gegevensbescherming.

Amendement 196
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) De normalisatie van beveiligingseisen 
is een marktgestuurd proces. Met het oog 
op een eenvormige toepassing van 
beveiligingsnormen, moeten de lidstaten 
naleving van of afstemming op specifieke 
normen aanmoedigen om een hoog 
beveilgingsniveau op het niveau van de 
Unie te waarborgen. Daartoe kan het nodig 
zijn geharmoniseerde normen op te stellen, 
hetgeen moet gebeuren overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
25 oktober 2012 betreffende Europese 
normalisatie, tot wijziging van de 
Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van 
de Raad alsmede de Richtlijnen 94/9/EG, 
94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 
2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG en 
2009/105/EG van het Europees Parlement 
en de Raad en tot intrekking van 
Beschikking 87/95/EEG van de Raad en 
Besluit nr. 1673/2006/EG van het Europees 
Parlement en de Raad29.

(32) De normalisatie van beveiligingseisen 
is een marktgestuurd proces. Met het oog 
op een eenvormige toepassing van 
beveiligingsnormen, moeten de lidstaten 
naleving van of afstemming op specifieke 
normen aanmoedigen om een hoog 
beveilgingsniveau op het niveau van de 
Unie te waarborgen. Daartoe kan het nodig 
zijn geharmoniseerde normen op te stellen, 
hetgeen moet gebeuren overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
25 oktober 2012 betreffende Europese 
normalisatie, tot wijziging van de 
Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van 
de Raad alsmede de Richtlijnen 94/9/EG, 
94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 
2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG en 
2009/105/EG van het Europees Parlement
en de Raad en tot intrekking van 
Beschikking 87/95/EEG van de Raad en 
Besluit nr. 1673/2006/EG van het Europees 
Parlement en de Raad29. Internationale 
normen in verband met cyberveiligheid 
moeten zorgvuldig tegen het licht worden 
gehouden om te waarborgen dat ze geen 
risico vormen en zorgen voor een 
afdoende beveiligingsniveau, en derhalve 
garanderen dat door de gemandateerde 
naleving van de cyberbeveiligingsnormen 
het totale cyberbeveiligingsniveau van de 
Unie stijgt en niet het tegenovergestelde 
gebeurt.
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__________________ __________________
29 PB L 316 van 14.11.2012, blz. 12. 29 PB L 316 van 14.11.2012, blz. 12.

Or. en

Amendement 197
Ivailo Kalfin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) De normalisatie van beveiligingseisen 
is een marktgestuurd proces. Met het oog 
op een eenvormige toepassing van 
beveiligingsnormen, moeten de lidstaten 
naleving van of afstemming op specifieke 
normen aanmoedigen om een hoog
beveilgingsniveau op het niveau van de 
Unie te waarborgen. Daartoe kan het
nodig zijn geharmoniseerde normen op te 
stellen, hetgeen moet gebeuren 
overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 1025/2012 van het Europees Parlement 
en de Raad van 25 oktober 2012 
betreffende Europese normalisatie, tot 
wijziging van de Richtlijnen 89/686/EEG 
en 93/15/EEG van de Raad alsmede de 
Richtlijnen 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 
97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 
2007/23/EG, 2009/23/EG en 2009/105/EG 
van het Europees Parlement en de Raad en 
tot intrekking van Beschikking 87/95/EEG 
van de Raad en Besluit nr. 1673/2006/EG 
van het Europees Parlement en de Raad29.

(32) De normalisatie van beveiligingseisen 
is een marktgestuurd proces. Met het oog 
op een eenvormige toepassing van 
beveiligingsnormen, moeten de lidstaten 
naleving van of afstemming op specifieke 
normen aanmoedigen om een hoog
beveiligingsniveau op het niveau van de 
Unie te waarborgen. Hiertoe moet worden 
overwogen om open internationale 
normen voor de beveiliging van 
netwerkinformatie toe te passen of om 
dergelijke instrumenten te ontwerpen. Er 
is misschien nog een stap vooruit nodig
om geharmoniseerde normen op te stellen, 
hetgeen moet gebeuren overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
25 oktober 2012 betreffende Europese 
normalisatie, tot wijziging van de 
Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van 
de Raad alsmede de Richtlijnen 94/9/EG, 
94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 
2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG en 
2009/105/EG van het Europees Parlement 
en de Raad en tot intrekking van 
Beschikking 87/95/EEG van de Raad en 
Besluit nr. 1673/2006/EG van het Europees 
Parlement en de Raad29. Met name ETSI, 
CEN en CENELEC moeten een mandaat 
krijgen om effectieve en efficiënte open 
beveiligingsnormen voor de EU voor te 
stellen, waarbij technologische 
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voorkeuren zoveel mogelijk moeten 
worden vermeden, en deze normen 
zouden eenvoudig beheerbaar moeten zijn 
voor kleine en middelgrote 
marktdeelnemers en de wat kleinere 
overheden.

__________________ __________________
29 PB L 316 van 14.11.2012, blz. 12. 29 PB L 316 van 14.11.2012, blz. 12.

Or. en

Amendement 198
Ivailo Kalfin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) De Commissie moet deze richtlijn op 
gezette tijden evalueren, met name om na 
te gaan of zij in het licht van de 
veranderende technologische 
omstandigheden of marktomstandigheden 
moeten worden gewijzigd.

(33) De Commissie moet deze richtlijn op 
gezette tijden evalueren na raadpleging 
van alle belanghebbenden, met name om 
na te gaan of zij in het licht van de 
veranderende technologische 
omstandigheden of marktomstandigheden 
moeten worden gewijzigd.

Or. en

Amendement 199
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) De Commissie moet deze richtlijn op 
gezette tijden evalueren, met name om na 
te gaan of zij in het licht van de 
veranderende technologische 
omstandigheden of marktomstandigheden 

(33) De Commissie moet deze richtlijn op 
gezette tijden evalueren, met name om na 
te gaan of zij in het licht van de 
veranderende maatschappelijke, politieke 
of technologische omstandigheden of 
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moeten worden gewijzigd. marktomstandigheden moeten worden 
gewijzigd.

Or. en

Amendement 200
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Om uniforme voorwaarden voor de 
uitvoering van deze richtlijn te 
waarborgen, moeten aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden worden verleend 
met betrekking tot de samenwerking tussen 
de bevoegde autoriteiten en de Commissie 
in het samenwerkingsnetwerk, de toegang 
tot de beveiligde informatie-
uitwisselingsinfrastructuur, het NIB-
samenwerkingsplan van de Unie, de 
formaten en procedures om het publiek in 
te lichten over incidenten, en de voor NIB 
relevante normen en/of technische 
specificaties. Deze bevoegdheden moeten 
worden uitgeoefend overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 
februari 2011 tot vaststelling van de 
algemene voorschriften en beginselen die 
van toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren30.

(36) Om uniforme voorwaarden voor de 
uitvoering van deze richtlijn te 
waarborgen, moeten aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden worden verleend 
met betrekking tot de samenwerking tussen 
de bevoegde autoriteiten en de Commissie 
in het samenwerkingsnetwerk, het NIB-
samenwerkingsplan van de Unie, de 
formaten en procedures om het publiek in 
te lichten over incidenten, en de voor NIB 
relevante normen en/of technische 
specificaties. Deze bevoegdheden moeten 
worden uitgeoefend overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 
februari 2011 tot vaststelling van de 
algemene voorschriften en beginselen die 
van toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren30.

__________________ __________________
30 PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13. 30 PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13.

Or. en
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Amendement 201
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Bij de toepassing van deze richtlijn 
moet de Commissie waar passend 
contacten onderhouden met de relevante 
sectorale comités en de op EU-niveau 
opgerichte relevante organen, met name op 
het gebied van energie, vervoer en 
gezondheid.

(37) Bij de toepassing van deze richtlijn 
moet de Commissie waar passend 
contacten onderhouden met de relevante 
sectorale comités en de op EU-niveau 
opgerichte relevante organen, met name op 
het gebied van e-overheid, energie, vervoer 
en gezondheid.

Or. en

Amendement 202
Ivailo Kalfin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Informatie die door een bevoegde 
autoriteit overeenkomstig de uniale en 
nationale voorschriften inzake de 
vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie 
als vertrouwelijk wordt beschouwd, mag 
uitsluitend met de Commissie en andere 
bevoegde autoriteiten worden uitgewisseld 
wanneer die uitwisseling strikt 
noodzakelijk is voor de toepassing van 
deze richtlijn. De uitgewisselde informatie 
moet beperkt zijn tot hetgeen relevant is 
voor en evenredig met het doel van een 
dergelijke uitwisseling.

(38) Informatie die door een bevoegde 
autoriteit overeenkomstig de uniale en 
nationale voorschriften inzake de 
vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie 
als vertrouwelijk wordt beschouwd, mag 
uitsluitend met de Commissie, haar 
relevante agentschappen en/of andere 
bevoegde nationale autoriteiten worden 
uitgewisseld wanneer die uitwisseling 
strikt noodzakelijk is voor de toepassing 
van deze richtlijn. De uitgewisselde 
informatie moet beperkt zijn tot hetgeen 
relevant is voor en evenredig met het doel 
van een dergelijke uitwisseling, met 
inachtneming van vooraf vastgestelde 
criteria voor vertrouwelijkheid en de 
protocollen voor beveiliging en 
classificatie die van toepassing zijn op de 
informatie-uitwisselingsprocedure.
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Or. en

Amendement 203
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de oprichting van een mechanisme voor 
samenwerking tussen de lidstaten met het 
oog op een uniforme toepassing van deze 
richtlijn in de Unie en, waar nodig, een 
gecoördineerde en doeltreffende 
behandeling van en reactie op risico's en 
incidenten met betrekking tot netwerken en 
informatiesystemen;

(b) de oprichting van een institutioneel 
mechanisme voor samenwerking tussen de 
lidstaten met het oog op een uniforme 
toepassing van deze richtlijn in de Unie en, 
waar nodig, een gecoördineerde en 
doeltreffende behandeling van en reactie 
op risico's en incidenten met betrekking tot 
netwerken en informatiesystemen;

Or. en

Amendement 204
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De beveiligingseisen van artikel 14 zijn 
niet van toepassing op ondernemingen die 
openbare communicatienetwerken of 
openbare 
elektronischecommunicatiediensten in de 
zin van Richtlijn 2002/21/EG aanbieden, 
welke aan de specifieke veiligheids- en 
integriteitseisen van de artikelen 13 bis en 
13 ter van die richtlijn zijn onderworpen, 
noch op verleners van 
vertrouwensdiensten.

Schrappen

Or. en
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Amendement 205
Ivailo Kalfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De beveiligingseisen van artikel 14 zijn 
niet van toepassing op ondernemingen die 
openbare communicatienetwerken of 
openbare 
elektronischecommunicatiediensten in de 
zin van Richtlijn 2002/21/EG aanbieden, 
welke aan de specifieke veiligheids- en 
integriteitseisen van de artikelen 13 bis en 
13 ter van die richtlijn zijn onderworpen, 
noch op verleners van 
vertrouwensdiensten.

3. De beveiligingseisen van artikel 14 zijn 
niet van toepassing op ondernemingen die 
openbare communicatienetwerken of 
openbare 
elektronischecommunicatiediensten in de 
zin van Richtlijn 2002/21/EG aanbieden, 
welke aan de specifieke veiligheids- en 
integriteitseisen van de artikelen 13 bis en 
13 ter van die richtlijn zijn onderworpen, 
noch op verleners van 
vertrouwensdiensten, noch op diensten 
van de informatiemaatschappij waarvan 
de vertrouwelijkheid, integriteit, 
beschikbaarheid en authenticiteit niet 
cruciaal zijn voor de instandhouding van 
vitale economische of maatschappelijke 
functies.

Or. en

Amendement 206
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Deze richtlijn laat de EU-wetgeving 
inzake cybercriminaliteit en Richtlijn 
2008/114/EG van de Raad van 8 december 
2008 inzake de identificatie van Europese 
kritieke infrastructuren, de aanmerking van 
infrastructuren als Europese kritieke 
infrastructuren en de beoordeling van de 
noodzaak de bescherming van dergelijke 

4. Deze richtlijn laat de EU-wetgeving 
inzake cybercriminaliteit en Richtlijn 
2008/114/EG van de Raad van 8 december 
2008 inzake de identificatie van Europese 
kritieke infrastructuren, de aanmerking van 
infrastructuren als Europese kritieke 
infrastructuren en de beoordeling van de 
noodzaak de bescherming van dergelijke 
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infrastructuren te verbeteren32, onverlet infrastructuren te verbeteren32, onverlet. 
Die richtlijn zal echter zonder verder 
uitstel worden herzien, met name wat 
betreft de opname van ICT als een 
Europese infrastructuur.

__________________ __________________
32 PB L 345 van 23.12.2008, blz. 75. 32 PB L 345 van 23.12.2008, blz. 75.

Or. en

Motivering

Oorspronkelijk werd ICT niet aangeduid als een kritieke Europese infrastructuur. De 
lidstaten kwamen overeen over deze kwestie na te denken en de richtlijn tijdig te herzien. 
Aangezien dit tot nu toe nog niet is gebeurd, en gelet op de relevantie van ICT voor kritieke 
infrastructuren, verzoeken we de lidstaten deze discussie zo snel mogelijk te hervatten.

Amendement 207
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Deze richtlijn laat de EU-wetgeving 
inzake cybercriminaliteit en Richtlijn 
2008/114/EG van de Raad van 8 december 
2008 inzake de identificatie van Europese 
kritieke infrastructuren, de aanmerking van 
infrastructuren als Europese kritieke 
infrastructuren en de beoordeling van de 
noodzaak de bescherming van dergelijke 
infrastructuren te verbeteren32, onverlet

4. Deze richtlijn laat Richtlijn 2013/40/EU 
inzake ongeoorloofde toegang tot 
computersystemen en Richtlijn 
2008/114/EG van de Raad van 8 december 
2008 inzake de identificatie van Europese 
kritieke infrastructuren, de aanmerking van 
infrastructuren als Europese kritieke 
infrastructuren en de beoordeling van de 
noodzaak de bescherming van dergelijke 
infrastructuren te verbeteren32, onverlet

__________________ __________________
32 PB L 345 van 23.12.2008, blz. 75. 32 PB L 345 van 23.12.2008, blz. 75.

Or. en

Amendement 208
Ivailo Kalfin



PE523.040v01-00 58/132 AM\1009437NL.doc

NL

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Voor de uitwisseling van informatie in 
het samenwerkingsnetwerk krachtens 
hoofdstuk III en de melding van NIB-
incidenten krachtens artikel 14 kan de 
verwerking van persoonsgegevens vereist 
zijn. Deze verwerking, die noodzakelijk is 
ter verwezenlijking van de met deze 
richtlijn nagestreefde doelstellingen van 
algemeen belang, wordt door de lidstaten 
toegestaan uit hoofde van artikel 7 van 
Richtlijn 95/46/EG en Richtlijn 
2002/58/EG, zoals in de nationale 
wetgeving ten uitvoer gelegd.

6. Voor de uitwisseling van informatie in 
het samenwerkingsnetwerk krachtens 
hoofdstuk III en de melding van NIB-
incidenten krachtens artikel 14 kan 
communicatie met vertrouwde derde 
partijen en de verwerking van 
persoonsgegevens vereist zijn. Deze 
verwerking, die noodzakelijk is ter 
verwezenlijking van de met deze richtlijn 
nagestreefde doelstellingen van algemeen 
belang, wordt door de lidstaten toegestaan 
uit hoofde van artikel 7 van Richtlijn 
95/46/EG en Richtlijn 2002/58/EG, zoals 
in de nationale wetgeving ten uitvoer 
gelegd. De lidstaten stellen 
wetgevingsmaatregelen vast 
overeenkomstig artikel 13 van Richtlijn 
95/46/EG om te waarborgen dat 
overheden, marktdeelnemers en bevoegde 
autoriteiten niet aansprakelijk kunnen 
worden gesteld voor de verwerking van 
persoonsgegevens die nodig is voor de 
informatie-uitwisseling binnen het 
samenwerkingsnetwerk en voor 
incidentmeldingen.

Or. en

Amendement 209
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Voor de uitwisseling van informatie in 
het samenwerkingsnetwerk krachtens 
hoofdstuk III en de melding van NIB-
incidenten krachtens artikel 14 kan de 

6. Voor de uitwisseling van informatie in 
het samenwerkingsnetwerk krachtens 
hoofdstuk III en de melding van NIB-
incidenten krachtens artikel 14 kan de 
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verwerking van persoonsgegevens vereist 
zijn. Deze verwerking, die noodzakelijk is 
ter verwezenlijking van de met deze 
richtlijn nagestreefde doelstellingen van 
algemeen belang, wordt door de lidstaten 
toegestaan uit hoofde van artikel 7 van 
Richtlijn 95/46/EG en Richtlijn 
2002/58/EG, zoals in de nationale 
wetgeving ten uitvoer gelegd.

verwerking van persoonsgegevens vereist 
zijn. Deze verwerking, die noodzakelijk is 
ter verwezenlijking van de met deze 
richtlijn nagestreefde doelstellingen van 
algemeen belang, wordt door de lidstaten 
toegestaan uit hoofde van artikel 7 van 
Richtlijn 95/46/EG en Richtlijn 
2002/58/EG, zoals in de nationale 
wetgeving ten uitvoer gelegd, nadat alle 
maatregelen zijn getroffen om te 
waarborgen dat de gegevens zijn 
geanonimiseerd.

Or. en

Amendement 210
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd de krachtens het recht van 
de Unie op hen rustende verplichtingen 
worden de lidstaten er niet van weerhouden 
bepalingen die een hoger niveau van 
beveiliging waarborgen, aan te nemen of te 
handhaven.

Onverminderd de krachtens het recht van 
de Unie op hen rustende verplichtingen 
worden de lidstaten er niet van weerhouden 
om, in overeenstemming met het 
Handvest van de grondrechten van de EU, 
bepalingen die een hoger niveau van 
beveiliging waarborgen, aan te nemen of te 
handhaven.

Or. es

Motivering

De discretionaire bevoegdheid van de lidstaten op het gebied van beveiliging moet 
ondergeschikt zijn aan de grondrechten die door het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie worden erkend, met name het recht op eerbiediging van het privéleven en 
communicatie, het recht op bescherming van de persoonsgegevens, de vrijheid van 
ondernemerschap en het recht op een doeltreffende voorziening in rechte.

Amendement 211
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een apparaat of groep van onderling 
verbonden of bij elkaar behorende
apparaten, waarvan een of meer, 
overeenkomstig een programma, 
computergegevens automatisch verwerkt 
of verwerken; alsook

(b) een apparaat of groep van onderling 
verbonden of bij elkaar behorende 
apparaten, waarvan een of meer, 
overeenkomstig een programma, digitale 
gegevens automatisch verwerkt of 
verwerken; alsook

Or. en

Amendement 212
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) computergegevens die met onder a) en 
b) bedoelde elementen worden opgeslagen, 
verwerkt, opgehaald of verzonden met het 
oog op de werking, het gebruik, de 
beveiliging en het onderhoud ervan.

(c) digitale gegevens die met onder a) en b) 
bedoelde elementen worden opgeslagen, 
verwerkt, opgehaald of verzonden met het 
oog op de werking, het gebruik, de 
beveiliging en het onderhoud ervan.

Or. en

Amendement 213
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 - punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) "beveiliging": het vermogen van een 
netwerk- en informatiesysteem om met een 
bepaald niveau van betrouwbaarheid 
bestand te zijn tegen accidentele 

(2) "beveiliging": het vermogen van een 
netwerk- en informatiesysteem om met een 
bepaald niveau van betrouwbaarheid 
bestand te zijn tegen accidentele 
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gebeurtenissen of opzettelijke handelingen 
die de beschikbaarheid, authenticiteit, 
integriteit en vertrouwelijkheid van de 
opgeslagen of verzonden gegevens of de 
daaraan gerelateerde diensten die via dat 
netwerk- en informatiesysteem worden 
aangeboden of toegankelijk zijn, in gevaar 
brengen;

gebeurtenissen of opzettelijke handelingen 
die de beschikbaarheid, authenticiteit, 
integriteit en vertrouwelijkheid van de 
opgeslagen of verzonden gegevens of de 
daaraan gerelateerde diensten die via dat 
netwerk- en informatiesysteem worden 
aangeboden of toegankelijk zijn, in gevaar 
brengen; De hier omschreven definitie van 
"beveiliging" omvat passende technische 
apparaten, oplossingen en 
exploitatieprocedures ter waarborging van 
de naleving van de in onderhavige 
richtlijn vastgelegde beveiligingseisen.

Or. en

Amendement 214
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) "hoog gemeenschappelijk 
beveiligingsniveau voor 
netwerkinformatie": een netwerk- en 
informatiesysteem in de hele Unie waarin 
incidenten worden gecorrigeerd en nooit 
meer opnieuw optreden.

Or. en

Amendement 215
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) "incident": elke omstandigheid of 
gebeurtenis met een daadwerkelijk 

(4) "incident": elke redelijkerwijs te 
identificeren omstandigheid of gebeurtenis 
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schadelijk effect op de beveiliging; met een daadwerkelijk schadelijk effect op 
de beveiliging;

Or. en

Motivering

De oorspronkelijke formulering was te breed en zou toepassing van de definitie hebben 
bemoeilijkt.

Amendement 216
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) "dienst van de 
informatiemaatschappij": een dienst in de 
zin van artikel 1, punt 2, van Richtlijn 
98/34/EG;

Schrappen

Or. en

Amendement 217
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) "incidentenbehandeling": alle 
procedures ter ondersteuning van de 
analyse en beheersing van en reactie op een 
incident;

(7) "incidentenbehandeling": alle 
procedures ter ondersteuning van de 
opsporing, preventie, analyse en 
beheersing van en reactie op een incident;

Or. en
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Amendement 218
Ivailo Kalfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 8 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) "marktdeelnemer": (8) "exploitant":

Or. en

Amendement 219
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 8 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een aanbieder van diensten van de 
informatiemaatschappij die de verlening 
van andere diensten van de 
informatiemaatschappij mogelijk maken; 
een niet-exhaustieve lijst hiervan is 
opgenomen in bijlage II;

Schrappen

Or. en

Amendement 220
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 8 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een aanbieder van diensten van de 
informatiemaatschappij die de verlening 
van andere diensten van de 
informatiemaatschappij mogelijk maken; 
een niet-exhaustieve lijst hiervan is 
opgenomen in bijlage II;

(a) een aanbieder van diensten van de 
informatiemaatschappij die de verlening 
van andere diensten van de 
informatiemaatschappij mogelijk maken; 
een lijst hiervan is opgenomen in bijlage II;
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Or. es

Motivering

De lijst moet exhaustief zijn om de transparantie te garanderen.

Amendement 221
Ivailo Kalfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 8 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een exploitant van kritische 
infrastructuur die essentieel is voor de 
handhaving van vitale economische en 
maatschappelijke activiteiten op het gebied 
van energie, vervoer, bankieren, 
effectenbeurzen en gezondheid; een niet-
exhaustieve lijst hiervan is opgenomen in 
bijlage II;

(b) een publieke of private exploitant van 
kritische infrastructuur die essentieel is 
voor de handhaving van vitale 
economische en maatschappelijke 
activiteiten op het gebied van energie, 
vervoer, bankieren en financiële diensten, 
effectenbeurzen, informatie- en 
communicatietechnologieën en 
gezondheid; een niet-exhaustieve lijst 
hiervan is opgenomen in bijlage II;

Or. en

Amendement 222
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 8 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een exploitant van kritische
infrastructuur die essentieel is voor de 
handhaving van vitale economische en 
maatschappelijke activiteiten op het gebied 
van energie, vervoer, bankieren, 
effectenbeurzen en gezondheid; een niet-
exhaustieve lijst hiervan is opgenomen in 
bijlage II;

(b) een exploitant van infrastructuur die 
essentieel is voor de handhaving van vitale 
economische en maatschappelijke 
activiteiten op het gebied van energie, 
vervoer, bankieren, effectenbeurzen en 
gezondheid; een lijst hiervan is opgenomen 
in bijlage II;
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Or. en

Amendement 223
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 8 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een exploitant van kritische
infrastructuur die essentieel is voor de 
handhaving van vitale economische en 
maatschappelijke activiteiten op het gebied 
van energie, vervoer, bankieren, 
effectenbeurzen en gezondheid; een niet-
exhaustieve lijst hiervan is opgenomen in 
bijlage II;

(b) een exploitant van infrastructuur die 
essentieel is voor de handhaving van vitale 
economische en maatschappelijke 
activiteiten, zoals op het gebied van 
energie, vervoer, bankieren, 
effectenbeurzen en gezondheid; een niet-
exhaustieve lijst hiervan is opgenomen in 
bijlage II;

Or. en

Amendement 224
Ivailo Kalfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) "incident met aanzienlijke 
gevolgen": een incident dat de beveiliging 
en continuïteit van een informatienetwerk 
of -systeem aantast en tot ernstige 
verstoring leidt van vitale economische of 
maatschappelijke functies;

Or. en

Amendement 225
Ivailo Kalfin
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 ter) "dienst": de dienst die door een 
overheid of marktdeelnemer wordt 
verleend, uitgezonderd alle andere 
diensten van dezelfde entiteit.

Or. en

Amendement 226
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Motivering

De toegevoegde waarde en de rechtsgevolgen van deze bepaling zijn onduidelijk.

Amendement 227
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Beginsel Algemene verplichting

Or. en

Amendement 228
Vicky Ford
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig deze richtlijn waarborgen 
de lidstaten een hoog beveiligingsniveau 
van de netwerk- en informatiesystemen op 
hun grondgebied.

Schrappen

Or. en

Amendement 229
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig deze richtlijn waarborgen 
de lidstaten een hoog beveiligingsniveau 
van de netwerk- en informatiesystemen op 
hun grondgebied.

De Europese Unie en de lidstaten, 
overheden en marktdeelnemers 
waarborgen een hoog beveiligingsniveau 
van de netwerk- en informatiesystemen die 
zij ontwikkelen of exploiteren, of 
waarover zij toezicht houden.

Or. en

Amendement 230
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig deze richtlijn waarborgen 
de lidstaten een hoog beveiligingsniveau 
van de netwerk- en informatiesystemen op 
hun grondgebied.

Overeenkomstig het Handvest van de 
grondrechten van de EU en deze richtlijn 
waarborgen de lidstaten een hoog 
beveiligingsniveau van de netwerk- en 
informatiesystemen op hun grondgebied.
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Or. es

Motivering

De discretionaire bevoegdheid van de lidstaten op het gebied van beveiliging moet 
ondergeschikt zijn aan de grondrechten die door het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie worden erkend, met name het recht op eerbiediging van het privéleven en 
communicatie, het recht op bescherming van de persoonsgegevens, de vrijheid van 
ondernemerschap en het recht op een doeltreffende voorziening in rechte.

Amendement 231
Christian Ehler, Manfred Weber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig deze richtlijn waarborgen 
de lidstaten een hoog beveiligingsniveau 
van de netwerk- en informatiesystemen op 
hun grondgebied.

Overeenkomstig deze richtlijn waarborgen 
de lidstaten een aanhoudend en continu 
hoog beveiligingsniveau van de netwerk-
en informatiesystemen op hun 
grondgebied.

Or. en

Amendement 232
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
Aansprakelijkheid van marktdeelnemers

Een marktdeelnemer, als bedoeld onder 
artikel 3, is aansprakelijk voor alle directe 
schade die is toegebracht aan alle 
natuurlijke personen of rechtspersonen 
ten gevolge van de niet-naleving van de 
verplichtingen van deze richtlijn, indien 
deze schade het gevolg is van een fout of 
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nalatigheid van zijn kant.

Or. en

Amendement 233
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) De lidstaten kunnen het Europees 
Agentschap voor netwerk- en 
informatiebeveiliging ("ENISA") om 
bijstand vragen bij de ontwikkeling van 
hun nationale NIB-strategie en nationaal 
NIB-samenwerkingsplan op basis van een 
gemeenschappelijke minimale blauwdruk 
voor NIB-strategieën en -samenwerking.

Or. en

Amendement 234
Hans-Peter Martin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat wijst een voor de 
beveiliging van netwerk- en 
informatiesystemen bevoegde nationale 
autoriteit (de "bevoegde autoriteit") aan.

1. Elke lidstaat wijst een voor de 
beveiliging van netwerk- en 
informatiesystemen bevoegde nationale 
autoriteit (de "bevoegde autoriteit") aan, 
die geen deel uitmaakt van een geheime 
dienst en niet volledig of gedeeltelijk 
identiek is aan een geheime dienst ten 
aanzien van personeel of infrastructuur.

Or. de
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Amendement 235
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat wijst een voor de 
beveiliging van netwerk- en 
informatiesystemen bevoegde nationale 
autoriteit (de "bevoegde autoriteit") aan.

1. Elke lidstaat wijst een nationale 
autoriteit aan die bevoegd zal zijn voor de 
beveiliging van op de eengemaakte markt 
gebruikte netwerk- en informatiesystemen 
(de "bevoegde autoriteit").

Or. en

Amendement 236
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien nodig raadplegen de bevoegde 
autoriteiten de betrokken nationale 
wetshandhavingsinstanties en 
gegevensbeschermingsautoriteiten en 
werken zij daarmee samen.

5. De bevoegde autoriteiten zijn verplicht 
de gegevensbeschermingsautoriteiten te 
raadplegen en zij werken, indien nodig, 
samen met de betrokken nationale 
wetshandhavingsinstanties.

Or. es

Motivering

Het bestaan van een enkele bevoegde autoriteit die instaat voor het toezicht op nationaal 
niveau zonder samen te werken met een ander orgaan dat als tegengewicht dient, is niet 
evenredig en strookt niet met het evenwicht tussen het waarborgen van de veiligheid en van 
de vrijheid.

Amendement 237
Ivailo Kalfin
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat zet een computercrisisteam 
("Computer Emergency Response Team", 
hierna "CERT") op dat verantwoordelijk is 
voor de behandeling van incidenten en 
risico's, volgens een welomschreven proces 
dat voldoet aan de eisen van bijlage I.A, 
punt 1). Een CERT mag worden opgericht 
binnen de bevoegde autoriteit.

1. Elke lidstaat zet een computercrisisteam 
("Computer Emergency Response Team", 
hierna "CERT") op dat verantwoordelijk is 
voor de behandeling van incidenten en 
risico's, volgens een welomschreven proces 
dat voldoet aan de eisen van bijlage I, punt 
1). Een CERT mag worden opgericht 
binnen een voor 
netwerkinformatiebeveiliging bevoegde 
autoriteit of kan worden aangewezen als 
het enig nationaal contactpunt.

Or. en

Amendement 238
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat zet een computercrisisteam 
("Computer Emergency Response Team", 
hierna "CERT") op dat verantwoordelijk is 
voor de behandeling van incidenten en 
risico's, volgens een welomschreven proces 
dat voldoet aan de eisen van bijlage I.A, 
punt 1). Een CERT mag worden opgericht 
binnen de bevoegde autoriteit.

1. Elke lidstaat zet ten minste één
computercrisisteam ("Computer 
Emergency Response Team", hierna 
"CERT") of een systeem van verschillende 
CERT's overeenkomstig de in bijlage II 
opgenomen sectoren op dat 
verantwoordelijk is voor de behandeling 
van incidenten en risico's volgens een 
welomschreven proces dat voldoet aan de 
eisen van bijlage I, punt 1). Een CERT 
mag worden opgericht binnen de bevoegde 
autoriteit.

Or. en
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Amendement 239
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat zet een computercrisisteam
("Computer Emergency Response Team", 
hierna "CERT") op dat verantwoordelijk is 
voor de behandeling van incidenten en 
risico's, volgens een welomschreven proces 
dat voldoet aan de eisen van bijlage I.A, 
punt 1). Een CERT mag worden opgericht 
binnen de bevoegde autoriteit.

1. Elke lidstaat zet één of meer 
computercrisisteams ("Computer 
Emergency Response Team", hierna
"CERT") op dat/die verantwoordelijk 
is/zijn voor de behandeling van incidenten 
en risico's, volgens een welomschreven 
proces dat voldoet aan de eisen van bijlage 
I, punt 1). Een CERT mag worden 
opgericht binnen de bevoegde autoriteit.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten de vrijheid hebben om meer dan één CERT op te zetten, bijvoorbeeld één 
per sector.

Amendement 240
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat zet een computercrisisteam 
("Computer Emergency Response Team", 
hierna "CERT") op dat verantwoordelijk is 
voor de behandeling van incidenten en 
risico's, volgens een welomschreven proces 
dat voldoet aan de eisen van bijlage I.A, 
punt 1). Een CERT mag worden opgericht 
binnen de bevoegde autoriteit.

1. Elke lidstaat zet een computercrisisteam 
voor industriële regelsystemen 
("Computer Emergency Response Team", 
hierna "CERT") op dat verantwoordelijk is 
voor de behandeling van incidenten en 
risico's, volgens een welomschreven proces 
dat voldoet aan de eisen van bijlage I, punt 
1). Een CERT mag worden opgericht 
binnen de bevoegde autoriteit.

Or. en
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Amendement 241
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het CERT oefent zijn taken uit onder 
toezicht van de bevoegde autoriteit, die 
regelmatig de adequaatheid van de
middelen, het mandaat en de 
doeltreffendheid van de
incidentenbehandelingsprocedure ervan 
evalueert.

5. Het CERT of de CERT's oefent/oefenen
zijn/hun taken uit onder toezicht van de 
bevoegde autoriteit, die regelmatig de 
adequaatheid van zijn/hun middelen, 
zijn/hun mandaat en de doeltreffendheid 
van zijn/hun
incidentenbehandelingsprocedure ervan 
evalueert.

Or. en

Amendement 242
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 5 – punt 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Het CERT is gemachtigd en wordt 
aangemoedigd tot het opzetten van en 
deelname aan gezamenlijk oefeningen 
met de CERT's van alle lidstaten, en met 
passende instellingen van niet-lidstaten, 
alsook met CERT's van multi- en 
internationale instellingen, zoals de 
NAVO en de VN.

Or. en

Amendement 243
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 5 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De lidstaten kunnen het Europees 
Agentschap voor netwerk- en 
informatiebeveiliging ("ENISA") of 
andere lidstaten om bijstand vragen bij de 
ontwikkeling van hun nationale CERT.

Or. en

Amendement 244
Silvia-Adriana Ţicău
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten en de 
Commissie vormen een netwerk 
("samenwerkingsnetwerk") om samen op te 
treden tegen risico's en incidenten met 
betrekking tot netwerk- en 
informatiesystemen.

1. De bevoegde autoriteiten, het Europees 
Agentschap voor netwerk- en 
informatiebeveiliging (ENISA) en de 
Commissie vormen een netwerk 
("samenwerkingsnetwerk") om samen op te 
treden tegen risico's en incidenten met 
betrekking tot netwerk- en 
informatiesystemen.

Or. ro

Amendement 245
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten en de 
Commissie vormen een netwerk 
("samenwerkingsnetwerk") om samen op te 
treden tegen risico's en incidenten met 
betrekking tot netwerk- en 
informatiesystemen.

1. De bevoegde autoriteiten en de 
Commissie vormen onder coördinatie van 
ENISA een netwerk 
("samenwerkingsnetwerk") om samen op te 
treden tegen risico's en incidenten met 
betrekking tot netwerk- en 
informatiesystemen.

Or. en
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Amendement 246
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten en de 
Commissie vormen een netwerk 
("samenwerkingsnetwerk") om samen op te 
treden tegen risico's en incidenten met 
betrekking tot netwerk- en 
informatiesystemen.

1. De bevoegde autoriteiten en de 
Commissie vormen een institutioneel 
netwerk ("samenwerkingsnetwerk") om 
samen op te treden tegen risico's en 
incidenten met betrekking tot netwerk- en 
informatiesystemen.

Or. en

Amendement 247
Silvia-Adriana Ţicău
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het samenwerkingsnetwerk brengt 
permanente communicatie tussen de 
Commissie en de bevoegde autoriteiten tot 
stand. Het Europees Agentschap voor 
netwerk- en informatiebeveiliging 
("ENISA") staat het 
samenwerkingsnetwerk op verzoek bij met 
zijn deskundigheid en advies.

2. Het samenwerkingsnetwerk brengt 
permanente communicatie tussen de 
Commissie, ENISA en de bevoegde 
autoriteiten tot stand.

Or. ro

Amendement 248
Ivailo Kalfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het samenwerkingsnetwerk brengt 
permanente communicatie tussen de 
Commissie en de bevoegde autoriteiten tot 
stand. Het Europees Agentschap voor 
netwerk- en informatiebeveiliging 
("ENISA") staat het 
samenwerkingsnetwerk op verzoek bij met 
zijn deskundigheid en advies.

2. Het samenwerkingsnetwerk brengt 
permanente communicatie tussen de 
Commissie en de bevoegde autoriteiten, en 
in voorkomend geval met relevante 
overheden en marktdeelnemers tot stand. 
Het Europees Agentschap voor netwerk- en 
informatiebeveiliging ("ENISA") staat het 
samenwerkingsnetwerk op verzoek bij met 
zijn deskundigheid en advies.

Or. en

Amendement 249
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het samenwerkingsnetwerk brengt 
permanente communicatie tussen de 
Commissie en de bevoegde autoriteiten tot 
stand. Het Europees Agentschap voor 
netwerk- en informatiebeveiliging 
("ENISA") staat het 
samenwerkingsnetwerk op verzoek bij met 
zijn deskundigheid en advies.

2. Het samenwerkingsnetwerk brengt 
permanente communicatie tussen de 
Commissie en de bevoegde autoriteiten tot 
stand. Het Europees Agentschap voor 
netwerk- en informatiebeveiliging 
("ENISA") staat het 
samenwerkingsnetwerk bij met zijn 
deskundigheid en advies.

Or. en

Amendement 250
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het samenwerkingsnetwerk brengt 2. Het samenwerkingsnetwerk brengt 
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permanente communicatie tussen de 
Commissie en de bevoegde autoriteiten tot 
stand. Het Europees Agentschap voor 
netwerk- en informatiebeveiliging 
("ENISA") staat het 
samenwerkingsnetwerk op verzoek bij met 
zijn deskundigheid en advies.

permanente communicatie tussen de 
Commissie en de bevoegde autoriteiten tot 
stand. Het Europees Agentschap voor 
netwerk- en informatiebeveiliging 
("ENISA") staat het 
samenwerkingsnetwerk bij met zijn 
deskundigheid en advies.

Or. en

Amendement 251
Ivailo Kalfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) Wanneer van marktdeelnemers of 
overheden afkomstige informatie, 
vroegtijdige waarschuwingen of beste 
praktijken worden uitgewisseld of 
openbaar gemaakt via het 
samenwerkingsnetwerk, gebeurt deze 
uitwisseling of openbaarmaking 
overeenkomstig de door de 
oorspronkelijke bron op grond van artikel 
9, lid 1, vastgestelde 
informatieclassificatie. Er wordt op 
toegezien dat de oorspronkelijke bron in 
kennis wordt gesteld van de uitwisseling 
of openbaarmaking, en onder meer 
verneemt welke relevante autoriteiten of 
exploitanten van het incident in kennis 
moeten worden gesteld, en dat deze 
uitwisseling of openbaarmaking de 
rechtmatige belangen van de bron niet 
aantast.

Or. en

Amendement 252
Hans-Peter Martin



PE523.040v01-00 78/132 AM\1009437NL.doc

NL

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) zij maken regelmatig niet-
vertrouwelijke informatie over vroegtijdige 
waarschuwingen en gecoördineerde 
reacties die op dat moment worden 
verspreid of aan de gang zijn, bekend op 
een gemeenschappelijke website.

(c) zij maken regelmatig niet-
vertrouwelijke informatie over vroegtijdige 
waarschuwingen en gecoördineerde 
reacties die op dat moment worden 
verspreid of aan de gang zijn, bekend op 
een gemeenschappelijke website en in 
machineleesbare vorm.

Or. de

Amendement 253
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) zij maken regelmatig niet-
vertrouwelijke informatie over vroegtijdige 
waarschuwingen en gecoördineerde 
reacties die op dat moment worden 
verspreid of aan de gang zijn, bekend op
een gemeenschappelijke website.

(c) zij maken regelmatig niet-
vertrouwelijke informatie over vroegtijdige 
waarschuwingen en gecoördineerde 
reacties die op dat moment worden 
verspreid of aan de gang zijn, bekend op 
een gemeenschappelijke website en op de 
website van ENISA.

Or. ro

Amendement 254
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) zij bespreken en coördineren 
gezamenlijk hun maatregelen betreffende 
de beveiligingseisen en 
incidentmeldingen, als bedoeld in artikel 
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14, en betreffende de uitvoering en 
handhaving als bedoeld in artikel 15;

Or. en

Motivering

Door de uiteenlopende praktijken van de bevoegde autoriteiten wat betreft de bepalingen 
inzake melding en openbaarmaking, en meer in het algemeen de uitvoering en handhaving 
van deze richtlijn, zouden marktdeelnemers die in meer dan één lidstaat actief zijn 
moeilijkheden kunnen ondervinden bij de naleving. In extreme gevallen zouden exploitanten 
uiteenlopende aanwijzingen van verschillende bevoegde autoriteiten kunnen krijgen. 
Bijgevolg dient erop te worden toegezien dat de bevoegde autoriteiten deze activiteiten 
voorzover mogelijk coördineren.

Amendement 255
Christian Ehler, Manfred Weber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) zij bespreken en beoordelen 
gezamenlijk, op verzoek van een lidstaat of 
van de Commissie, de doeltreffendheid van 
de CERT's, met name wanneer er NIB-
oefeningen worden verricht op het niveau 
van de Unie;

(e) zij bespreken en beoordelen 
gezamenlijk, op verzoek van een lidstaat of 
van de Commissie, de doeltreffendheid van 
de CERT's, met name wanneer er NIB-
oefeningen worden verricht op het niveau 
van de Unie en voeren zonder 
noemenswaardig uitstel maatregelen uit 
om de vastgestelde zwakke plekken uit de 
weg te ruimen;

Or. en

Amendement 256
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8– lid 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) zij werken samen met en wisselen (f) zij werken samen met en wisselen 
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informatie over alle relevante kwesties uit 
met het Europees Centrum voor de 
bestrijding van cybercriminaliteit van 
Europol, en met andere relevante 
Europese instanties, met name op het 
gebied van gegevensbescherming, energie, 
vervoer, bankieren, effectenbeurzen en 
gezondheid;

informatie over alle relevante kwesties uit 
met relevante Europese instanties, met 
name op het gebied van 
gegevensbescherming, energie, vervoer, 
bankieren, effectenbeurzen en gezondheid;

Or. en

Motivering

Valt onder artikel 10, lid 4.

Amendement 257
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8– lid 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) zij werken samen met en wisselen 
informatie over alle relevante kwesties uit 
met het Europees Centrum voor de 
bestrijding van cybercriminaliteit van 
Europol, en met andere relevante Europese 
instanties, met name op het gebied van 
gegevensbescherming, energie, vervoer, 
bankieren, effectenbeurzen en gezondheid;

(f) zij werken samen met en wisselen 
informatie over alle relevante kwesties uit 
met andere relevante Europese instanties, 
met name op het gebied van 
gegevensbescherming, energie, vervoer, 
bankieren, effectenbeurzen en gezondheid;

Or. en

Amendement 258
Christian Ehler, Manfred Weber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8– lid 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) zij werken samen met en wisselen 
informatie over alle relevante kwesties uit 

(f) zij werken samen met en wisselen 
informatie over alle relevante kwesties uit 
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met het Europees Centrum voor de 
bestrijding van cybercriminaliteit van 
Europol, en met andere relevante Europese 
instanties, met name op het gebied van 
gegevensbescherming, energie, vervoer, 
bankieren, effectenbeurzen en gezondheid;

met het Europees Centrum voor de 
bestrijding van cybercriminaliteit van 
Europol, en met andere relevante Europese 
instanties, met name op het gebied van 
strafrechtelijk onderzoek,
gegevensbescherming, energie, vervoer, 
bankieren, effectenbeurzen en gezondheid;

Or. en

Amendement 259
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) zij werken samen met en wisselen 
informatie over alle relevante kwesties uit 
met het Europees Centrum voor de 
bestrijding van cybercriminaliteit van 
Europol, en met andere relevante Europese 
instanties, met name op het gebied van 
gegevensbescherming, energie, vervoer, 
bankieren, effectenbeurzen en gezondheid;

(f) zij werken samen met en wisselen 
informatie over alle relevante kwesties uit
met het Europees Centrum voor de 
bestrijding van cybercriminaliteit van 
Europol, en met andere relevante Europese 
instanties, met name op het gebied van 
energie, vervoer, bankieren, 
effectenbeurzen en gezondheid;

Or. es

Motivering

De oprichting van een samenwerkingsnetwerk op het gebied van beveiliging moet in 
evenwicht zijn met het verplichte optreden van de gegevensbeschermingsinstanties. Er dient 
daarom een specifieke paragraaf te worden opgenomen waarin deze samenwerking wordt 
beschreven.

Amendement 260
Ivailo Kalfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3 – letter f bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) zij bespreken gezamenlijk en 
komen gezamenlijk tot overeenstemming 
over een gemeenschappelijke 
interpretatie, consistente toepassing en 
geharmonieerde uitvoering binnen de 
Unie van de bepalingen van hoofdstuk 
IV;

Or. en

Amendement 261
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) zij werken verplicht samen met de 
nationale 
gegevensbeschermingsautoriteiten en met 
de Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming

Or. es

Motivering

De oprichting van een samenwerkingsnetwerk op het gebied van beveiliging moet in 
evenwicht zijn met het verplichte optreden van de gegevensbeschermingsinstanties.

Amendement 262
Christian Ehler, Manfred Weber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3 – letter i – punt 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) NIB-autoriteiten worden 
aangemoedigd werkzaamheden voor 
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beveiligingsonderzoek en andere passende 
programma's van Horizon 2020 uit te 
voeren.

Or. en

Amendement 263
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. In voorkomend geval kunnen ook 
de marktdeelnemers worden uitgenodigd 
om deel te nemen aan de in lid 3, onder 
(c), (g), (h) en (i) genoemde activiteiten 
van het samenwerkingsnetwerk.

Or. en

Amendement 264
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt, door middel van 
uitvoeringshandelingen, de nodige 
maatregelen vast om de in de leden 2 en 3 
bedoelde samenwerking tussen de 
bevoegde autoriteiten en de Commissie te 
faciliteren. Die uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld volgens de in artikel 
19, lid 2, bedoelde raadplegingsprocedure.

4. De Commissie stelt, door middel van 
uitvoeringshandelingen, de nodige 
maatregelen vast om de in de leden 2 en 3 
bedoelde samenwerking tussen de 
bevoegde autoriteiten, ENISA en de 
Commissie te faciliteren. Die 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
volgens de in artikel 19, lid 2, bedoelde 
raadplegingsprocedure.

Or. ro
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Amendement 265
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 266
Hans-Peter Martin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De uitwisseling van gevoelige en 
vertrouwelijke informatie binnen het 
samenwerkingsnetwerk moet plaatsvinden 
via een beveiligde infrastructuur.

1. De uitwisseling van gevoelige en 
vertrouwelijke informatie binnen het 
samenwerkingsnetwerk moet plaatsvinden 
via een beveiligde infrastructuur. De 
lidstaten zorgen ervoor dat door andere 
staten of de Commissie gedeelde gevoelige 
of geheime informatie niet met derde 
landen wordt gedeeld en niet oneigenlijk, 
bijvoorbeeld voor activiteiten van geheime 
diensten of economische beslissingen, 
wordt gebruikt.

Or. de

Amendement 267
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De uitwisseling van gevoelige en 
vertrouwelijke informatie binnen het 
samenwerkingsnetwerk moet plaatsvinden 

1. De uitwisseling van gevoelige en 
vertrouwelijke informatie binnen het 
samenwerkingsnetwerk moet plaatsvinden 
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via een beveiligde infrastructuur. via een beveiligde, onder toezicht van 
ENISA geëxploiteerde infrastructuur.

Or. en

Amendement 268
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat 
binnen vijf jaar vanaf de 
inwerkingtreding van deze richtlijn aan de 
in lid 2 genoemde criteria wordt voldaan.

Or. ro

Amendement 269
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten of de 
Commissie geven binnen het 
samenwerkingsnetwerk vroegtijdige 
waarschuwingen over risico's en incidenten 
die aan ten minste een van de volgende 
voorwaarden voldoen:

1. De bevoegde autoriteiten of de 
Commissie geven, met ENISA als 
coördinator, binnen het 
samenwerkingsnetwerk vroegtijdige 
waarschuwingen over risico's en incidenten 
die aan ten minste een van de volgende 
voorwaarden voldoen:

Or. en

Amendement 270
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1 - inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten of de 
Commissie geven binnen het 
samenwerkingsnetwerk vroegtijdige 
waarschuwingen over risico's en incidenten
die aan ten minste een van de volgende 
voorwaarden voldoen:

1. De bevoegde autoriteiten of de 
Commissie geven binnen het institutionele 
samenwerkingsnetwerk vroegtijdige 
waarschuwingen over risico's en incidenten 
die aan ten minste een van de volgende 
voorwaarden voldoen:

Or. en

Amendement 271
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) zij nemen snel in omvang toe of kunnen 
snel in omvang toenemen;

(a) zij nemen snel in omvang toe of kunnen 
snel in omvang toenemen en treffen meer 
dan één lidstaat of kunnen meer dan één 
lidstaat treffen;

Or. en

Motivering

Het feit op zich dat de omvang snel toeneemt, is niet genoeg om vast te stellen of de kwestie 
relevant is voor het samenwerkingsnetwerk. Indien de kwestie door de autoriteiten van één 
lidstaat kan worden afgehandeld, en indien er voor de andere lidstaten naar verwachting 
geen gevolgen zullen zijn, lijkt een vroegtijdige waarschuwing op het hele netwerk niet nodig.

Amendement 272
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) zij treffen meer dan een lidstaat of Schrappen
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kunnen meer dan een lidstaat treffen.

Or. en

Motivering

Samengevoegd met letter a).

Amendement 273
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegde autoriteiten en de 
Commissie doen de vroegtijdige 
waarschuwingen vergezeld gaan van alle 
relevante informatie waarover zij 
beschikken die nuttig kan zijn voor de 
beoordeling van het risico of incident.

2. De bevoegde autoriteiten en de 
Commissie doen de vroegtijdige 
waarschuwingen vergezeld gaan van alle 
relevante informatie waarover zij 
beschikken die nuttig kan zijn om het risico 
of incident te beoordelen zodra de ernst 
van de situatie dit vereist. De Commissie 
is bevoegd voor de beoordeling van de 
ernst van de situatie met het oog op de 
toepassing van deze bepaling.

Or. fr

Motivering

De systematische melding van incidenten is niet adequaat en het is van belang om een 
beoordeling van de ernst van de situatie door de Commissie in te lassen.

Amendement 274
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegde autoriteiten en de 
Commissie doen de vroegtijdige 

2. De bevoegde autoriteiten en de 
Commissie doen de vroegtijdige 
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waarschuwingen vergezeld gaan van alle 
relevante informatie waarover zij 
beschikken die nuttig kan zijn voor de 
beoordeling van het risico of incident.

waarschuwingen vergezeld gaan van alle 
relevante informatie waarover zij 
beschikken die nuttig kan zijn voor de 
beoordeling van het risico of incident. 
Door betrokken overheid of 
marktdeelnemer als gerubriceerd of 
vertrouwelijk geachte informatie en 
informatie over de identiteit van 
laatstgenoemde worden alleen verstrekt 
voorzover dat nodig is voor de beoordeling 
van het risico of het incident.

Or. en

Motivering

Er dienen maatregelen te worden genomen om incidentmeldingen en samenwerking met 
autoriteiten aan te moedigen. Hiervoor is het vertrouwen van marktdeelnemers nodig en dit 
kan worden vergroot door anonimiteit en vertrouwelijkheid te waarborgen. In geval van een 
hacker, bijvoorbeeld, die een kwetsbaarheid in een veel gebruikt softwaresysteem misbruikt, 
hoeft de identiteit van de eerste betrokken entiteit niet relevant te zijn, en zou derhalve 
vertrouwelijk kunnen worden behandeld, waardoor de negatieve gevolgen voor deze 
betrokken entiteit minder zullen zijn.

Amendement 275
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer wordt vermoed dat het risico 
of incident dat het voorwerp van een 
vroegtijdige waarschuwing vormt, van 
criminele aard is, stellen de bevoegde 
autoriteiten of de Commissie het Europees 
Centrum voor de bestrijding van 
cybercriminaliteit van Europol in kennis.

Schrappen

Or. en

Amendement 276
Vicky Ford
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer wordt vermoed dat het risico of 
incident dat het voorwerp van een 
vroegtijdige waarschuwing vormt, van 
criminele aard is, stellen de bevoegde 
autoriteiten of de Commissie het Europees 
Centrum voor de bestrijding van 
cybercriminaliteit van Europol in kennis.

4. Wanneer wordt vermoed dat het risico of 
incident dat het voorwerp van een 
vroegtijdige waarschuwing vormt, van 
criminele aard is, stelt de nationale 
bevoegde autoriteit zich in verbinding met 
de nationale autoriteit voor 
cybercriminaliteit die samenwerkt en 
informatie uitwisselt met het Europees 
Centrum voor de bestrijding van 
cybercriminaliteit van Europol.

Or. en

Motivering

De bevoegde autoriteiten moeten zich eerst in verbinding stellen met de nationale autoriteit 
voor cybercriminaliteit, die het EC3 in kennis zal stellen. Hierdoor worden onnodige dubbele 
meldingen voorkomen en wordt gewaarborgd dat het enig contactpunt de belangrijkste 
gesprekspartner voor het EC3 blijft.

Amendement 277
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer wordt vermoed dat het risico of 
incident dat het voorwerp van een 
vroegtijdige waarschuwing vormt, van 
criminele aard is, stellen de bevoegde 
autoriteiten of de Commissie het Europees 
Centrum voor de bestrijding van 
cybercriminaliteit van Europol in kennis.

4. Wanneer wordt vermoed dat het risico of 
incident dat het voorwerp van een 
vroegtijdige waarschuwing vormt, van 
ernstige criminele aard is, stellen de 
bevoegde autoriteiten of de Commissie in 
voorkomend geval het Europees Centrum 
voor de bestrijding van cybercriminaliteit 
van Europol in kennis.

Or. en
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Motivering

Een automatische verplichting om Europol in kennis te stellen zou te ver voeren. Een 
doelgerichtere aanpak toegespitst op ernstige criminele aangelegenheden lijkt hier eerder op 
zijn plaats. Bovendien moeten de bevoegde autoriteiten en de Commissie wat armslag krijgen 
bij hun besluit om Europol al dan niet in kennis te stellen.

Amendement 278
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer wordt vermoed dat het risico of 
incident dat het voorwerp van een 
vroegtijdige waarschuwing vormt, van 
criminele aard is, stellen de bevoegde 
autoriteiten of de Commissie het Europees 
Centrum voor de bestrijding van 
cybercriminaliteit van Europol in kennis.

4. Wanneer wordt vermoed dat het risico of 
incident dat het voorwerp van een 
vroegtijdige waarschuwing vormt, van 
criminele aard is, stellen de bevoegde 
autoriteiten of de Commissie zonder 
noemenswaardig uitstel het Europees 
Centrum voor de bestrijding van 
cybercriminaliteit van Europol in kennis.

Or. en

Amendement 279
Ivailo Kalfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Wanneer wordt vermoed dat het 
risico of incident dat het voorwerp van 
een vroegtijdige waarschuwing vormt, van 
ernstige grensoverschrijdende technische 
aard is, stellen de bevoegde autoriteiten of 
de Commissie het Europees Agentschap 
voor netwerkinformatiebeveiliging in 
kennis.
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Or. en

Amendement 280
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 18 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de verdere omschrijving van de risico's 
en incidenten die aanleiding geven tot de 
in lid 1 bedoelde vroegtijdige 
waarschuwingen.

Schrappen

Or. en

Motivering

De criteria in de richtlijn lijken voldoende duidelijk te zijn.

Amendement 281
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 18 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de verdere omschrijving van de risico's 
en incidenten die aanleiding geven tot de 
in lid 1 bedoelde vroegtijdige 
waarschuwingen.

Schrappen

Or. es
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Amendement 282
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie is bevoegd, middels 
uitvoeringshandelingen, een NIB-
samenwerkingsplan van de Unie vast te 
stellen. Die uitvoeringshandelingen worden 
volgens de in artikel 19, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

1. De Commissie is bevoegd, middels 
uitvoeringshandelingen, een kader vast te 
stellen om NIB-samenwerking tussen de 
lidstaten te waarborgen. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 19, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. en

Motivering

Het zal moeilijk zijn om tot een overeenkomst te komen over operationele regels die de 
bestaande processen van de lidstaten eerbiedigen. Niet alle instrumenten en technieken zijn 
relevant voor alle lidstaten, aangezien zij getroffen worden door verschillende soorten 
dreiging en niet dezelfde bedrijfstakken hebben. Een kader (zoals het kader dat reeds is 
opgezet middels samenwerking tussen verschillende lidstaten) zou derhalve de voorkeur 
hebben, aangezien dit de lidstaten meer flexibiliteit biedt om bij het naleven van de 
bepalingen van de richtlijn hun bestaande structuren in stand te houden.

Amendement 283
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie is bevoegd, middels 
uitvoeringshandelingen, een NIB-
samenwerkingsplan van de Unie vast te 
stellen. Die uitvoeringshandelingen worden 
volgens de in artikel 19, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

1. De Commissie is bevoegd, middels 
gedelegeerde handelingen, een NIB-
samenwerkingsplan van de Unie vast te 
stellen. Die uitvoeringshandelingen worden 
volgens de in artikel 19, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. en
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Amendement 284
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het NIB-samenwerkingsplan van de 
Unie voorziet in het volgende:

2. Het NIB-samenwerkingskader van de 
Unie voorziet in het volgende:

Or. en

Amendement 285
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het NIB-samenwerkingsplan van de 
Unie wordt uiterlijk een jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
vastgesteld en wordt regelmatig getoetst.

3. Het NIB-samenwerkingsplan van de 
Unie wordt uiterlijk een jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
vastgesteld en wordt regelmatig getoetst. 
De resultaten van iedere toetsing worden 
aan het Europees Parlement meegedeeld.

Or. en

Amendement 286
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd de mogelijkheid van het 
samenwerkingsnetwerk om op informele 
basis internationaal samen te werken, kan 
de Unie internationale overeenkomsten met 
derde landen of internationale organisaties 

Onverminderd de mogelijkheid van het 
samenwerkingsnetwerk om op informele 
basis internationaal samen te werken, kan 
de Unie internationale overeenkomsten met 
derde landen of internationale organisaties 
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sluiten waarbij hun deelname aan bepaalde 
activiteiten van het samenweringsnetwerk
mogelijk wordt gemaakt en georganiseerd. 
Zulke overeenkomsten houden rekening 
met de noodzaak om afdoende 
bescherming te waarborgen van de 
persoonsgegevens die in het 
samenwerkingsnetwerk circuleren.

sluiten waarbij hun deelname aan bepaalde 
activiteiten van het samenwerkingsnetwerk
mogelijk wordt gemaakt en georganiseerd. 
In de overeenkomsten wordt de 
controleprocedure beschreven die moet 
worden toegepast om de bescherming te 
waarborgen van de persoonsgegevens die 
in het samenwerkingsnetwerk circuleren. 
Het Europees Parlement wordt op de 
hoogte gehouden van de 
onderhandelingen over de overeenkomst 
en de transparantie van de inhoud van die 
overeenkomst wordt gewaarborgd.

Or. es

Motivering

De internationale overeenkomsten met andere landen of veiligheidsagentschappen moeten 
verplicht een controlemechanisme omvatten om de eerbiediging van de burgerrechten te 
waarborgen. Bovendien moet er effectief democratisch toezicht worden gehouden op de 
overeenkomsten door het Europees Parlement, dat tijdig in kennis moet worden gesteld van 
de inhoud van de onderhandelingen over de overeenkomst.

Amendement 287
Amelia Andersdotter
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd de mogelijkheid van het 
samenwerkingsnetwerk om op informele 
basis internationaal samen te werken, kan 
de Unie internationale overeenkomsten met 
derde landen of internationale organisaties 
sluiten waarbij hun deelname aan bepaalde 
activiteiten van het samenweringsnetwerk 
mogelijk wordt gemaakt en georganiseerd. 
Zulke overeenkomsten houden rekening 
met de noodzaak om afdoende 
bescherming te waarborgen van de 
persoonsgegevens die in het 

Onverminderd de mogelijkheid van het 
samenwerkingsnetwerk om op informele 
basis internationaal samen te werken, kan 
de Unie internationale overeenkomsten met 
derde landen of internationale organisaties 
sluiten waarbij hun deelname aan bepaalde 
activiteiten van het samenwerkingsnetwerk 
mogelijk wordt gemaakt en georganiseerd. 
Zulke overeenkomsten houden rekening 
met de noodzaak om afdoende
bescherming te waarborgen van de 
persoonsgegevens die in het 
samenwerkingsnetwerk circuleren, zonder 
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samenwerkingsnetwerk circuleren. de persoonsgegevens van EU-burgers aan 
derden openbaar te maken.

Or. en

Amendement 288
Silvia-Adriana Ţicău
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd de mogelijkheid van het 
samenwerkingsnetwerk om op informele 
basis internationaal samen te werken, kan 
de Unie internationale overeenkomsten met 
derde landen of internationale organisaties 
sluiten waarbij hun deelname aan bepaalde 
activiteiten van het samenweringsnetwerk
mogelijk wordt gemaakt en georganiseerd. 
Zulke overeenkomsten houden rekening 
met de noodzaak om afdoende 
bescherming te waarborgen van de 
persoonsgegevens die in het 
samenwerkingsnetwerk circuleren.

Onverminderd de mogelijkheid van het 
samenwerkingsnetwerk om op informele 
basis internationaal samen te werken, kan 
de Unie internationale overeenkomsten met 
derde landen of internationale organisaties 
sluiten waarbij hun deelname aan bepaalde 
activiteiten van het samenwerkingsnetwerk
mogelijk wordt gemaakt en georganiseerd 
overeenkomstig de op dit moment 
geldende EU-wetgeving. 

Or. ro

Amendement 289
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de Unie internationale 
overeenkomsten met derde landen of 
internationale organisaties sluit, zorgt ze 
ervoor dat deze aan bepaalde activiteiten 
van het samenwerkingsnetwerk, met name 
op het vlak van cyberveiligheid, kunnen 
deelnemen, onverminderd de 
mogelijkheid van het 
samenwerkingsnetwerk om op informele 
basis internationaal samen te werken. 
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Zulke overeenkomsten houden rekening 
met de noodzaak om afdoende 
bescherming te waarborgen van de 
persoonsgegevens die in het 
samenwerkingsnetwerk circuleren.

Or. fr

Motivering

Het voorstel bestaat erin deze bepaling op te nemen wanneer er internationale 
overeenkomsten worden gesloten waarbij de Unie partij is.

Amendement 290
Ivailo Kalfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
overheden en marktdeelnemers passende 
technische en organisatorische maatregelen 
nemen ter beheersing van de risico's voor 
de beveiliging van de netwerken en 
informatiesystemen die zij controleren en 
bij hun activiteiten gebruiken. Deze 
maatregelen zorgen, rekening houdend met 
de meest recente technische 
mogelijkheden, voor een 
beveiligingsniveau dat is afgestemd op de 
risico's die zich voordoen. Overheden en 
marktdeelnemers nemen met name 
maatregelen om de impact te voorkomen 
en te minimaliseren van incidenten met 
betrekking tot hun netwerk- en 
informatiesysteem op de door hen 
verleende kerndiensten en aldus te zorgen 
voor de continuïteit van de op die 
netwerken en informatiesystemen 
gebaseerde diensten.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
overheden en marktdeelnemers die de in 
artikel 3, lid 8, onder b), bedoelde 
diensten leveren of exploiteren, passende 
technische en organisatorische maatregelen 
nemen ter beheersing van de risico's voor 
de beveiliging van de netwerken en 
informatiesystemen die zij controleren en 
bij hun activiteiten gebruiken. Deze 
maatregelen zorgen, rekening houdend met 
de meest recente technische 
mogelijkheden, voor een 
beveiligingsniveau dat is afgestemd op de 
risico's die zich voordoen. Overheden en 
marktdeelnemers nemen met name 
maatregelen om de impact te voorkomen 
en te minimaliseren van incidenten met 
betrekking tot hun netwerk- en 
informatiesysteem op de door hen 
verleende kerndiensten en aldus te zorgen 
voor de continuïteit van de op die 
netwerken en informatiesystemen 
gebaseerde diensten.

Or. en
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Amendement 291
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat
overheden en marktdeelnemers passende 
technische en organisatorische maatregelen 
nemen ter beheersing van de risico's voor 
de beveiliging van de netwerken en 
informatiesystemen die zij controleren en 
bij hun activiteiten gebruiken. Deze 
maatregelen zorgen, rekening houdend met 
de meest recente technische 
mogelijkheden, voor een 
beveiligingsniveau dat is afgestemd op de 
risico's die zich voordoen. Overheden en 
marktdeelnemers nemen met name 
maatregelen om de impact te voorkomen 
en te minimaliseren van incidenten met 
betrekking tot hun netwerk- en 
informatiesysteem op de door hen 
verleende kerndiensten en aldus te zorgen 
voor de continuïteit van de op die 
netwerken en informatiesystemen 
gebaseerde diensten.

1. De Europese Unie en de lidstaten,
overheden en marktdeelnemers nemen 
passende technische en organisatorische 
maatregelen ter beheersing van de risico's 
voor de beveiliging van de netwerken en 
informatiesystemen die zij ontwikkelen 
en/of exploiteren, en/of controleren en bij 
hun activiteiten gebruiken. Deze 
maatregelen zorgen, rekening houdend met 
de meest recente technische 
mogelijkheden, voor een 
beveiligingsniveau dat is afgestemd op de 
risico's die zich voordoen. Overheden en 
marktdeelnemers nemen met name 
maatregelen om de impact te voorkomen 
en te minimaliseren van incidenten met 
betrekking tot hun netwerk- en 
informatiesysteem op de door hen 
verleende kerndiensten en aldus te zorgen 
voor de continuïteit van de op die 
netwerken en informatiesystemen 
gebaseerde diensten.

Or. en

Amendement 292
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
overheden en marktdeelnemers passende 
technische en organisatorische maatregelen 
nemen ter beheersing van de risico's voor 
de beveiliging van de netwerken en 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
marktdeelnemers passende technische en 
organisatorische maatregelen nemen ter 
beheersing van de risico's voor de 
beveiliging van de netwerken en 
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informatiesystemen die zij controleren en 
bij hun activiteiten gebruiken. Deze 
maatregelen zorgen, rekening houdend met 
de meest recente technische 
mogelijkheden, voor een 
beveiligingsniveau dat is afgestemd op de 
risico's die zich voordoen. Overheden en 
marktdeelnemers nemen met name 
maatregelen om de impact te voorkomen 
en te minimaliseren van incidenten met 
betrekking tot hun netwerk- en 
informatiesysteem op de door hen 
verleende kerndiensten en aldus te zorgen 
voor de continuïteit van de op die 
netwerken en informatiesystemen 
gebaseerde diensten.

informatiesystemen die zij controleren en 
bij hun activiteiten gebruiken. Deze 
maatregelen zorgen, rekening houdend met 
de meest recente technische 
mogelijkheden, voor een 
beveiligingsniveau dat is afgestemd op de 
risico's die zich voordoen. Overheden en 
marktdeelnemers nemen met name 
maatregelen om de impact te voorkomen 
en te minimaliseren van incidenten met 
betrekking tot hun netwerk- en 
informatiesysteem op de door hen 
verleende kerndiensten en aldus te zorgen 
voor de continuïteit van de op die 
netwerken en informatiesystemen 
gebaseerde diensten.

Or. en

Motivering

Organisaties in overheidsbezit vallen al onder de definitie van marktdeelnemer.

Amendement 293
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
overheden en marktdeelnemers passende 
technische en organisatorische maatregelen 
nemen ter beheersing van de risico's voor 
de beveiliging van de netwerken en 
informatiesystemen die zij controleren en 
bij hun activiteiten gebruiken. Deze 
maatregelen zorgen, rekening houdend 
met de meest recente technische 
mogelijkheden, voor een 
beveiligingsniveau dat is afgestemd op de 
risico's die zich voordoen. Overheden en 
marktdeelnemers nemen met name 
maatregelen om de impact te voorkomen 
en te minimaliseren van incidenten met 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
overheden en marktdeelnemers passende 
technische en organisatorische maatregelen 
nemen ter beheersing van de risico's voor 
de beveiliging van de netwerken en 
informatiesystemen die zij controleren en 
bij hun activiteiten gebruiken. Rekening 
houdend met de technologische 
ontwikkelingen waarborgen deze
maatregelen een beveiligingsniveau dat is 
afgestemd op de risico's die zich voordoen. 
Overheden en marktdeelnemers nemen met 
name passende maatregelen om de impact 
te voorkomen en te minimaliseren van 
incidenten met betrekking tot hun netwerk-
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betrekking tot hun netwerk- en 
informatiesysteem op de door hen 
verleende kerndiensten en aldus te zorgen 
voor de continuïteit van de op die 
netwerken en informatiesystemen 
gebaseerde diensten.

en informatiesysteem op de door hen 
verleende kerndiensten en aldus te zorgen 
voor de continuïteit van de op die 
netwerken en informatiesystemen 
gebaseerde diensten.

Or. en

Amendement 294
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
overheden en marktdeelnemers passende 
technische en organisatorische maatregelen 
nemen ter beheersing van de risico's voor 
de beveiliging van de netwerken en 
informatiesystemen die zij controleren en 
bij hun activiteiten gebruiken. Deze 
maatregelen zorgen, rekening houdend met 
de meest recente technische 
mogelijkheden, voor een 
beveiligingsniveau dat is afgestemd op de 
risico's die zich voordoen. Overheden en 
marktdeelnemers nemen met name 
maatregelen om de impact te voorkomen 
en te minimaliseren van incidenten met 
betrekking tot hun netwerk- en 
informatiesysteem op de door hen 
verleende kerndiensten en aldus te zorgen 
voor de continuïteit van de op die 
netwerken en informatiesystemen 
gebaseerde diensten.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
overheden en marktdeelnemers passende 
technische en organisatorische maatregelen 
nemen voor de opsporing en doeltreffende 
beheersing van de risico's voor de 
beveiliging van de netwerken en 
informatiesystemen die zij controleren en 
bij hun activiteiten gebruiken. Deze 
maatregelen zorgen, rekening houdend met 
de meest recente technische 
mogelijkheden, voor een 
beveiligingsniveau dat is afgestemd op de 
risico's die zich voordoen. Overheden en 
marktdeelnemers nemen met name 
maatregelen om de impact te voorkomen 
en te minimaliseren van incidenten met 
betrekking tot hun netwerk- en 
informatiesysteem op de door hen 
verleende kerndiensten en aldus te zorgen 
voor de continuïteit van de op die 
netwerken en informatiesystemen 
gebaseerde diensten.

Or. en
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Amendement 295
Ivailo Kalfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
overheden en marktdeelnemers incidenten 
met een aanzienlijke impact op de 
beveiliging van de door hen verleende 
kerndiensten aan de bevoegde autoriteiten 
melden.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
overheden en marktdeelnemers die de in 
artikel 3, lid 8, onder b), bedoelde 
diensten leveren of exploiteren, incidenten 
met een aanzienlijke impact op de 
beveiliging en continuïteit van de door hen 
verleende kerndiensten aan de bevoegde 
autoriteiten melden. De lidstaten zorgen 
ervoor dat naleving van deze eis geen 
gevolgen heeft voor de in artikel 9, lid 1, 
van deze richtlijn opgenomen bepalingen, 
noch dat dit voor de meldende partij leidt 
tot verhoogde aansprakelijkheid of 
onnodige operationele of 
veiligheidsrisico's.

Or. en

Amendement 296
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat
overheden en marktdeelnemers incidenten 
met een aanzienlijke impact op de 
beveiliging van de door hen verleende 
kerndiensten aan de bevoegde autoriteiten 
melden.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat er voor 
marktdeelnemers mechanismen 
beschikbaar zijn om incidenten die een 
aanzienlijke impact op de beveiliging van 
de door hen verleende kerndiensten 
hebben, aan de bevoegde autoriteiten te 
melden.

Or. en
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Motivering

De verplichting om incidenten te melden kan een averechtse uitwerking hebben en bedrijven 
ertoe aanzetten incidenten te zoeken en aan te pakken, waardoor er een cultuur van 
"scorelijst"-naleving ontstaat, in plaats van een complete gedragsverandering. Een vrijwillige 
aanpak, waarbij marktdeelnemers worden aangemoedigd om incidenten te melden, zou 
derhalve de voorkeur hebben.

Amendement 297
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
overheden en marktdeelnemers incidenten 
met een aanzienlijke impact op de 
beveiliging van de door hen verleende 
kerndiensten aan de bevoegde autoriteiten
melden.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
overheden en marktdeelnemers incidenten 
met een aanzienlijke impact op de 
beveiliging en/of continuïteit van de door 
hen verleende kerndiensten melden aan de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat van de 
getroffen kerndiensten.

Or. en

Motivering

Er moet worden verduidelijkt welke bevoegde autoriteit de meldingen moet ontvangen. Verder 
is dit amendement een aanpassing aan de ENISA-richtsnoeren voor incidentmeldingen.

Amendement 298
Christian Ehler, Manfred Weber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
overheden en marktdeelnemers incidenten 
met een aanzienlijke impact op de 
beveiliging van de door hen verleende 
kerndiensten aan de bevoegde autoriteiten 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
overheden en marktdeelnemers incidenten 
met een aanzienlijke impact op de 
beveiliging van de door hen verleende 
kerndiensten volledig en zonder 
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melden. noemenswaardig uitstel aan de bevoegde 
autoriteiten melden.

Or. en

Amendement 299
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
overheden en marktdeelnemers incidenten 
met een aanzienlijke impact op de 
beveiliging van de door hen verleende 
kerndiensten aan de bevoegde autoriteiten 
melden.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
overheden en marktdeelnemers incidenten 
met een impact op de beveiliging van de 
door hen verleende kerndiensten aan de 
bevoegde autoriteiten melden.

Or. en

Amendement 300
Ivailo Kalfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Overheden en marktdeelnemers, als 
bedoeld in artikel 3, lid 8, onder a), 
moeten op vrijwillige basis incidenten 
melden en in geval van ernstige 
incidenten, verstoringen of dreigingen 
binnen hun netwerk of systeem.

Or. en

Amendement 301
Ivailo Kalfin
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De enige contactpunten of nationale 
bevoegde autoriteiten brengen zo snel 
mogelijk verslag uit bij de relevante 
overheid of marktdeelnemer die het 
incident heeft gemeld, over de uitgevoerde 
acties, genomen besluiten of verstrekte 
aanbevelingen, alsook over derden die in 
kennis zijn gesteld, en over de 
beveiligings- en 
vertrouwelijkheidsprotocollen die op de 
informatie-uitwisseling van toepassing 
zijn.

Or. en

Amendement 302
Ivailo Kalfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De eisen van de leden 1 en 2 zijn van 
toepassing op alle marktdeelnemers die 
diensten verlenen in de Europese Unie.

3. De eisen van de leden 1 en 2 zijn van 
toepassing op alle publieke en 
marktdeelnemers, als bedoeld in artikel 3, 
lid 8, onder b), die diensten verlenen in de 
Europese Unie. Deze exploitanten melden 
de in de leden 1 en 2 bedoelde incidenten 
aan het enig contactpunt in de lidstaat 
van de getroffen kerndienst. Indien in 
meer dan één lidstaat kerndiensten zijn 
getroffen, brengt het enig contactpunt dat 
de melding heeft ontvangen, op basis van 
de door de oorspronkelijke bron verstrekte 
informatie de andere betrokken enige 
contactpunten op de hoogte 
overeenkomstig van tevoren samen 
vastgestelde vertrouwelijkheids- en 
beveiligingsprotocollen. De 
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oorspronkelijke bron moet zo snel 
mogelijk worden geïnformeerd over de 
andere enige contactpunten die van het 
incident in kennis zijn gesteld, alsook over 
alle ondernomen stappen, resultaten of 
enige andere aan het incident 
gerelateerde informatie.

Or. en

Amendement 303
Christian Ehler, Manfred Weber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De eisen van de leden 1 en 2 zijn van 
toepassing op alle marktdeelnemers die 
diensten verlenen in de Europese Unie.

3. De eisen van de leden 1 en 2 zijn van 
toepassing op alle marktdeelnemers die 
diensten verlenen in de Europese Unie. 
Overheden en marktdeelnemers moeten 
een mate van toegang tot hun informatie 
bieden die is toegespitst op hun specifieke 
omstandigheden.

Or. en

Amendement 304
Ivailo Kalfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De bevoegde autoriteit kan het publiek 
informeren of overheden en 
marktdeelnemers daartoe verplichten 
wanneer zij oordeelt dat openbaarmaking 
van het incident in het algemeen belang is. 
Eenmaal per jaar dient de bevoegde 
autoriteit bij het samenwerkingsnetwerk 

4. De bevoegde autoriteit kan het publiek 
informeren of overheden en 
marktdeelnemers daartoe verplichten 
wanneer zij oordeelt dat het publiek 
belang bij openbaarmaking van het 
incident zwaarder weegt dan de mogelijke 
commerciële en reputatieschade voor de 
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een samenvattend verslag in over de 
meldingen die zij heeft ontvangen en de 
maatregelen die overeenkomstig dit lid zijn 
genomen.

betrokken overheid of marktdeelnemer. 
Overheden en exploitanten hebben het 
recht de bevoegde autoriteit de vraag voor 
te leggen of openbaarmaking wel passend 
is voordat er een besluit is genomen. De 
lidstaten moeten in ieder geval vermijden 
dat vertrouwelijke zakelijke informatie 
openbaar wordt gemaakt. Eenmaal per 
jaar dienen zij bij het 
samenwerkingsnetwerk een samenvattend 
verslag in over de meldingen die zij 
hebben ontvangen en de maatregelen die 
overeenkomstig dit lid zijn genomen.

Or. en

Amendement 305
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De bevoegde autoriteit kan het publiek 
informeren of overheden en 
marktdeelnemers daartoe verplichten 
wanneer zij oordeelt dat openbaarmaking 
van het incident in het algemeen belang is. 
Eenmaal per jaar dient de bevoegde 
autoriteit bij het samenwerkingsnetwerk 
een samenvattend verslag in over de 
meldingen die zij heeft ontvangen en de 
maatregelen die overeenkomstig dit lid zijn 
genomen.

4. De bevoegde autoriteit kan het publiek 
informeren of overheden en 
marktdeelnemers daartoe verplichten 
wanneer zij oordeelt dat openbaarmaking 
van het incident in het algemeen belang is. 
Eenmaal per jaar dient de bevoegde 
autoriteit bij het samenwerkingsnetwerk 
een samenvattend verslag in over de 
meldingen die zij heeft ontvangen en de 
maatregelen die overeenkomstig dit lid zijn 
genomen. In geval van aan het in artikel 8 
bedoelde samenwerkingsnetwerk gemelde 
incidenten maken andere nationale 
bevoegde overheden de informatie die zij 
ontvangen over risico's of incidenten niet 
openbaar, tenzij de meldende bevoegde 
autoriteit hiervoor toestemming heeft 
verleend.

Or. en
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Amendement 306
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De bevoegde autoriteit kan het publiek 
informeren of overheden en 
marktdeelnemers daartoe verplichten 
wanneer zij oordeelt dat openbaarmaking 
van het incident in het algemeen belang is. 
Eenmaal per jaar dient de bevoegde 
autoriteit bij het samenwerkingsnetwerk 
een samenvattend verslag in over de 
meldingen die zij heeft ontvangen en de 
maatregelen die overeenkomstig dit lid zijn 
genomen.

4. De bevoegde autoriteit kan het publiek 
informeren of overheden en 
marktdeelnemers daartoe verplichten 
wanneer zij oordeelt dat openbaarmaking 
van het incident in het algemeen belang is. 
De bevoegde autoriteit zal met name 
ervoor zorgen dat burgers de risico's ten 
gevolge van een beveiligingsincident 
tijdens openbare of marktgerichte 
dienstlevering voor zichzelf kunnen 
beperken. Eenmaal per jaar dient de 
bevoegde autoriteit bij het 
samenwerkingsnetwerk een samenvattend 
verslag in over de meldingen die zij heeft 
ontvangen en de maatregelen die 
overeenkomstig dit lid zijn genomen.

Or. en

Amendement 307
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De bevoegde autoriteit kan het publiek 
informeren of overheden en 
marktdeelnemers daartoe verplichten 
wanneer zij oordeelt dat openbaarmaking 
van het incident in het algemeen belang is. 
Eenmaal per jaar dient de bevoegde 
autoriteit bij het samenwerkingsnetwerk 
een samenvattend verslag in over de 
meldingen die zij heeft ontvangen en de 

4. De bevoegde autoriteit kan na 
raadpleging van de betrokken overheid of 
marktdeelnemer het publiek informeren of 
overheden en marktdeelnemers daartoe 
verplichten wanneer zij oordeelt dat 
openbaarmaking van het incident in het 
algemeen belang is, en wanneer 
laatstgenoemde zwaarder weegt dan enige 
belangenconflicten van de betrokken 
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maatregelen die overeenkomstig dit lid zijn 
genomen.

overheid of marktdeelnemer. Eenmaal per 
jaar dient de bevoegde autoriteit bij het 
samenwerkingsnetwerk een samenvattend 
verslag in over de meldingen die zij heeft 
ontvangen en de maatregelen die 
overeenkomstig dit lid zijn genomen.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk vooraf te raadplegen en de respectieve belangen af te wegen van het publiek 
en de betrokken entiteiten. Aanvullende informatie biedt de bevoegde autoriteit de 
mogelijkheid naar behoren te overwegen of openbaarmaking nodig is, en biedt de betrokken 
overheden en marktdeelnemers de mogelijkheid zich voor te bereiden op de gevolgen die 
openbaarmaking voor hun diensten kan hebben, of het nu gaat om aanvullende 
beveiligingsincidenten vanwege de bekendmaking van kwetsbaarheden of om mogelijke 
reputatieschade.

Amendement 308
Christian Ehler, Manfred Weber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De bevoegde autoriteit kan het publiek 
informeren of overheden en 
marktdeelnemers daartoe verplichten 
wanneer zij oordeelt dat openbaarmaking 
van het incident in het algemeen belang is. 
Eenmaal per jaar dient de bevoegde 
autoriteit bij het samenwerkingsnetwerk 
een samenvattend verslag in over de 
meldingen die zij heeft ontvangen en de 
maatregelen die overeenkomstig dit lid zijn 
genomen.

4. De bevoegde autoriteit kan het publiek 
informeren of overheden en 
marktdeelnemers daartoe verplichten 
wanneer zij oordeelt dat openbaarmaking 
van het incident in het algemeen belang is. 
Om de zes maanden dient de bevoegde 
autoriteit bij het samenwerkingsnetwerk 
een samenvattend verslag in over de 
meldingen die zij heeft ontvangen en de 
maatregelen die overeenkomstig dit lid zijn 
genomen.

Or. en

Amendement 309
Francisco Sosa Wagner
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De bevoegde autoriteit kan het publiek 
informeren of overheden en 
marktdeelnemers daartoe verplichten 
wanneer zij oordeelt dat openbaarmaking 
van het incident in het algemeen belang is. 
Eenmaal per jaar dient de bevoegde 
autoriteit bij het samenwerkingsnetwerk 
een samenvattend verslag in over de 
meldingen die zij heeft ontvangen en de 
maatregelen die overeenkomstig dit lid zijn 
genomen.

4. De bevoegde autoriteit moet het publiek 
informeren of overheden en 
marktdeelnemers daartoe verplichten 
wanneer zij oordeelt dat openbaarmaking 
van het incident in het algemeen belang is. 
Eenmaal per jaar dient de bevoegde 
autoriteit bij het samenwerkingsnetwerk 
een samenvattend verslag in over de 
meldingen die zij heeft ontvangen en de 
maatregelen die overeenkomstig dit lid zijn 
genomen.

Or. es

Motivering

Het moet duidelijk zijn dat de openbaarmaking van het incident in het algemeen belang 
verplicht is, binnen passende grenzen die de afwikkeling van bestaande incidenten vrijwaren. 
Het gaat hier om een basisbeginsel van transparantie en compensatie, dat erop gericht is om 
de macht over de persoonsgegevens die burgers aan de nationale instanties doorgeven 
billijker te verdelen.

Amendement 310
Christian Ehler, Manfred Weber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 4 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Naast hun melding aan de bevoegde 
autoriteit worden marktdeelnemers 
aangemoedigd om incidenten waarbij hun 
bedrijf betrokken is, (op vrijwillige basis) 
in hun financiële verslagen op te nemen.

Or. en

Motivering

Cyberincidenten kunnen tot grote financiële verliezen en aanzienlijke kosten leiden. 
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Aandeelhouder en investeerders moeten in kennis worden gesteld van de gevolgen van deze 
incidenten. Door bedrijven aan te moedigen op vrijwillige basis cyberincidenten openbaar te 
maken kan de sectoroverstijgende discussie worden gestimuleerd over de waarschijnlijkheid 
van toekomstige incidenten, de omvang van deze risico's, alsook de geschiktheid van 
preventieve maatregelen ter vermindering van inbreuken in verband met de cyberbeveiliging.

Amendement 311
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 18 gedelegeerde 
handeling vast te stellen met betrekking 
tot de omschrijving van de 
omstandigheden waarin overheden en 
marktdeelnemers incidenten moeten 
melden.

Schrappen

Or. en

Amendement 312
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 18 gedelegeerde 
handeling vast te stellen met betrekking 
tot de omschrijving van de 
omstandigheden waarin overheden en 
marktdeelnemers incidenten moeten 
melden.

Schrappen

Or. en
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Amendement 313
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Onverminderd elke krachtens lid 5 
vastgestelde gedelegeerde handeling 
kunnen de bevoegde autoriteiten 
richtsnoeren vaststellen en, zo nodig, 
instructies geven met betrekking tot de 
omstandigheden waarin overheden en 
marktdeelnemers incidenten moeten 
melden.

Schrappen

Or. en

Motivering

De omstandigheden waarin overheden en marktdeelnemers incidenten moeten melden, dienen 
uitsluitend te zijn gebaseerd op de in voorgaand lid vastgestelde gedelegeerde handeling van 
de Commissie. Anders zouden exploitanten die grensoverschrijdend of zelfs in de hele EU 
diensten aanbieden, te maken kunnen krijgen met uiteenlopende aanwijzingen/richtsnoeren, 
en zouden zij in theorie verplicht kunnen worden hetzelfde incident wel in de ene maar niet in 
de andere lidstaat te melden.

Amendement 314
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Onverminderd elke krachtens lid 5 
vastgestelde gedelegeerde handeling 
kunnen de bevoegde autoriteiten 
richtsnoeren vaststellen en, zo nodig, 
instructies geven met betrekking tot de 
omstandigheden waarin overheden en 
marktdeelnemers incidenten moeten 
melden.

Schrappen



AM\1009437NL.doc 111/132 PE523.040v01-00

NL

Or. en

Amendement 315
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Onverminderd elke krachtens lid 5 
vastgestelde gedelegeerde handeling 
kunnen de bevoegde autoriteiten 
richtsnoeren vaststellen en, zo nodig, 
instructies geven met betrekking tot de 
omstandigheden waarin overheden en
marktdeelnemers incidenten moeten 
melden.

6. De bevoegde autoriteiten of enige 
contactpunten stellen richtsnoeren vast
met betrekking tot de omstandigheden 
waarin marktdeelnemers incidenten moeten 
melden.

Or. en

Motivering

Aangezien de gedelegeerde handeling is geschrapt, is er duidelijk behoefte aan de opstelling 
van duidelijke richtsnoeren die aangeven wanneer marktdeelnemers verplicht zijn incidenten 
te melden, om bedrijven duidelijkheid te verschaffen.

Amendement 316
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie is bevoegd om, door 
middel van gedelegeerde handelingen, de
formaten en procedures die gelden voor 
de toepassing van lid 2 vast te stellen. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 19, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Schrappen

Or. en
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Amendement 317
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie is bevoegd om, door 
middel van gedelegeerde handelingen, de 
formaten en procedures die gelden voor 
de toepassing van lid 2 vast te stellen. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 19, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Schrappen

Or. en

Amendement 318
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing 
op micro-ondernemingen zoals 
gedefinieerd in Aanbeveling 2003/361/EG 
van de Commissie van 6 mei 2003 
betreffende de definitie van kleine, 
middelgrote en micro-ondernemingen35.

Schrappen

__________________
35 PB L 124, 20.5.2003, blz. 36.

Or. en

Amendement 319
Vicky Ford
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing 
op micro-ondernemingen zoals 
gedefinieerd in Aanbeveling 2003/361/EG 
van de Commissie van 6 mei 2003 
betreffende de definitie van kleine, 
middelgrote en micro-ondernemingen35.

8. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing 
op micro-ondernemingen en kmo's zoals 
gedefinieerd in Aanbeveling 2003/361/EG 
van de Commissie van 6 mei 2003 
betreffende de definitie van kleine, 
middelgrote en micro-ondernemingen35.

__________________ __________________
35 PB L 124, 20.5.2003, blz. 36. 35 PB L 124, 20.5.2003, blz. 36.

Or. en

Amendement 320
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de
bevoegde autoriteiten de nodige 
bevoegdheden hebben om niet-naleving 
van de krachtens artikel 14 op overheden 
of marktdeelnemers rustende 
verplichtingen en de effecten daarvan op 
de beveiliging van netwerken en 
informatiesystemen te onderzoeken.

1. De bevoegde autoriteiten onderzoeken 
gevallen van niet-naleving van de
verplichtingen van deze richtlijn en de 
effecten daarvan op de beveiliging van 
netwerken en informatiesystemen.

Or. en

Amendement 321
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten de nodige 
bevoegdheden hebben om niet-naleving
van de krachtens artikel 14 op overheden 
of marktdeelnemers rustende 
verplichtingen en de effecten daarvan op 
de beveiliging van netwerken en 
informatiesystemen te onderzoeken.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten de nodige 
bevoegdheden hebben om naleving te 
waarborgen van de krachtens artikel 14 op 
overheden of marktdeelnemers rustende 
verplichtingen en de effecten daarvan op 
de beveiliging van netwerken en 
informatiesystemen.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten bepalen welke bevoegdheden de bevoegde autoriteiten krijgen om 
naleving te waarborgen.

Amendement 322
Ivailo Kalfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een door een gekwalificeerde 
onafhankelijke instantie of nationale 
autoriteit uitgevoerde beveiligingsaudit te 
ondergaan en de resultaten daarvan ter 
beschikking te stellen van de bevoegde 
autoriteit.

Schrappen

Or. en

Amendement 323
András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een door een gekwalificeerde
onafhankelijke instantie of nationale 
autoriteit uitgevoerde beveiligingsaudit te 
ondergaan en de resultaten daarvan ter 
beschikking te stellen van de bevoegde 
autoriteit.

(b) de effectieve tenuitvoerlegging van 
beleidsmaatregelen (gemeten aan 
momenteel wereldwijd toegepaste beste 
bedrijfspraktijken) met behulp van 
passende middelen, met name door de 
resultaten van een door een gemachtigde 
interne vertegenwoordiger of een 
gekwalificeerde externe auditor 
uitgevoerde beveiligingsaudit ter 
beschikking te stellen van de bevoegde 
autoriteit of het enig contactpunt.

Or. en

Amendement 324
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een door een gekwalificeerde 
onafhankelijke instantie of nationale 
autoriteit uitgevoerde beveiligingsaudit te 
ondergaan en de resultaten daarvan ter 
beschikking te stellen van de bevoegde 
autoriteit.

(b) een door een gekwalificeerde 
onafhankelijke instantie of nationale 
autoriteit uitgevoerde beveiligingsaudit te 
ondergaan, wanneer de overeenkomstig 
letter a) van dit lid verstrekte informatie 
niet overtuigend is, en de resultaten 
daarvan ter beschikking te stellen van de 
bevoegde autoriteit.

Or. en

Motivering

Beveiligingsaudits moeten geen doel op zich zijn, maar alleen worden uitgevoerd indien 
overheden of marktdeelnemers niet in staat zijn overtuigende informatie te verstrekken over 
de beveiligingsstatus van hun netwerken en informatiesystemen.

Amendement 325
Jürgen Creutzmann
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten de bevoegdheid 
hebben om marktdeelnemers en 
overheden bindende instructies te geven.

Schrappen

Or. en

Motivering

Niet meer nodig omdat in lid 1 wordt voorgesteld ervoor te zorgen dat "de bevoegde 
autoriteiten alle benodigde bevoegdheden hebben om naleving te waarborgen [...]", hetgeen 
wel of niet gepaard kan gaan met bindende instructies.

Amendement 326
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten de bevoegdheid 
hebben om marktdeelnemers en overheden 
bindende instructies te geven.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten de bevoegdheid 
hebben om marktdeelnemers en overheden 
bindende instructies te geven en om 
voorschriften inzake juridische en 
aansprakelijkheidsverplichtingen op te 
stellen, met name wanneer de vrijwillige 
aanpak niet doeltreffend blijkt te zijn.

Or. en

Amendement 327
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De bevoegde autoriteiten melden de 
autoriteiten voor wetshandhaving 
incidenten waarvan wordt vermoed dat zij 
van ernstig criminele aard zijn.

Schrappen

Or. en

Amendement 328
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De bevoegde autoriteiten melden de 
autoriteiten voor wetshandhaving 
incidenten waarvan wordt vermoed dat zij 
van ernstig criminele aard zijn.

4. De bevoegde autoriteiten kunnen, na de 
betrokken overheid of marktdeelnemer in 
kennis te hebben gesteld, de autoriteiten 
voor wetshandhaving incidenten melden 
waarvan wordt vermoed dat zij van ernstig 
criminele aard zijn.

Or. en

Motivering

Ofschoon incidenten van ernstig criminele aard moeten worden gemeld aan de autoriteiten 
voor wetshandhaving, moeten ook de betrokken bedrijven in kennis worden gesteld, opdat zij 
zich kunnen voorbereiden op de gevolgen voor hun belangen. Bovendien kan de formulering 
"ernstig criminele aard" in de lidstaten verschillend worden geïnterpreteerd, en om de 
bevoegde autoriteiten de nodige armslag te bieden om incidenten te beoordelen, wordt 
"melden" vervangen door "kunnen [...] melden".

Amendement 329
András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De bevoegde autoriteiten werken nauw 
samen met de autoriteiten voor 
gegevensbescherming om incidenten aan te 
pakken die inbreuken in verband met 
persoonsgegevens tot gevolg hebben.

5. Onverminderd de van toepassing zijnde 
wetgeving inzake gegevensbescherming 
en na volledige raadpleging van de 
relevante voor de verwerking 
verantwoordelijken en 
gegevensverwerkers werken de bevoegde 
autoriteiten en de enige contactpunten 
nauw samen met de autoriteiten voor 
gegevensbescherming om incidenten aan te 
pakken die inbreuken in verband met 
persoonsgegevens tot gevolg hebben.

Or. en

Amendement 330
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met het oog op de geharmoniseerde 
uitvoering van artikel 14, lid 1, moedigen 
de lidstaten het gebruik van normen en/of 
specificaties voor netwerk- en 
informatiebeveiliging aan.

1. Met het oog op de geharmoniseerde 
uitvoering van artikel 14, lid 1, moedigen 
de lidstaten het gebruik van interoperabele
normen en/of specificaties voor netwerk-
en informatiebeveiliging aan zonder 
daarbij evenwel het gebruik van een 
specifieke technologie aan te bevelen. Bij 
de vaststelling van dergelijke normen 
en/of specificaties wordt rekening 
gehouden met internationale en/of 
wereldwijde equivalenten.

Or. en

Amendement 331
Ivailo Kalfin



AM\1009437NL.doc 119/132 PE523.040v01-00

NL

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met het oog op de geharmoniseerde 
uitvoering van artikel 14, lid 1, moedigen 
de lidstaten het gebruik van normen en/of 
specificaties voor netwerk- en 
informatiebeveiliging aan.

1. Met het oog op de geharmoniseerde 
uitvoering van artikel 14, lid 1, moedigen 
de lidstaten het gebruik van open en 
interoperabele internationale normen 
en/of specificaties voor netwerk- en 
informatiebeveiliging aan zonder daarbij 
evenwel het gebruik van een specifieke 
technologie aan te bevelen.

Or. en

Amendement 332
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met het oog op de geharmoniseerde 
uitvoering van artikel 14, lid 1, moedigen 
de lidstaten het gebruik van normen en/of 
specificaties voor netwerk- en 
informatiebeveiliging aan.

1. Met het oog op de geharmoniseerde 
uitvoering van artikel 14, lid 1, moedigen 
de lidstaten het gebruik van open normen 
en/of specificaties voor netwerk- en 
informatiebeveiliging aan, en waarborgen 
zij dat deze normen voldoen aan de 
bestaande communautaire wetgeving.

Or. en

Amendement 333
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met het oog op de geharmoniseerde 1. Met het oog op de geharmoniseerde 
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uitvoering van artikel 14, lid 1, moedigen 
de lidstaten het gebruik van normen en/of 
specificaties voor netwerk- en 
informatiebeveiliging aan.

uitvoering van artikel 14, lid 1, moedigen 
de lidstaten het gebruik van Europese en 
internationale normen en/of specificaties 
voor netwerk- en informatiebeveiliging 
aan.

Or. en

Motivering

Divergerende nationale normen moeten voorzover mogelijk worden vermeden om een gelijk 
speelveld te behouden en om in alle lidstaten vergelijkbare juridische verplichtingen te 
hebben.

Amendement 334
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt, door middel van 
uitvoeringshandelingen, een lijst op van 
de in lid 1 bedoelde normen. De lijst wordt 
bekendgemaakt in het Publicatieblad van 
de Europese Unie.

2. Een door de industrie aangestuurde 
taskforce stelt met hulp van de Commissie 
een lijst op van de in lid 1 bedoelde 
normen en/of specificaties.

Or. en

Amendement 335
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen regels vast voor
sancties op overtredingen op nationale 
bepalingen die ingevolge deze richtlijn zijn 
vastgesteld, en nemen alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat zij 
worden uitgevoerd. De sancties moeten 

1. De Europese Commissie dient een 
voorstel in tot vaststelling van 
minimumcriteria voor het stelsel van 
sancties op overtredingen op nationale 
bepalingen die ingevolge deze richtlijn zijn 
vastgesteld. De lidstaten nemen alle nodige 
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doeltreffend, evenredig en afschrikkend 
zijn. De lidstaten stellen de Commissie 
uiterlijk op de omzettingsdatum van deze 
richtlijn van deze bepalingen in kennis en 
delen haar eventuele latere wijzigingen 
onverwijld mee.

maatregelen om ervoor te zorgen dat zij 
worden uitgevoerd.

Or. es

Motivering

De minimumcriteria moeten worden geharmoniseerd om te vermijden dat er economische 
onevenwichtigheden en concurrentieverstoringen ontstaan en dat de veiligheid in bepaalde 
lidstaten met minimale sancties in het gedrang komt.

Amendement 336
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen regels vast voor 
sancties op overtredingen op nationale 
bepalingen die ingevolge deze richtlijn zijn 
vastgesteld, en nemen alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat zij 
worden uitgevoerd. De sancties moeten 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend 
zijn. De lidstaten stellen de Commissie 
uiterlijk op de omzettingsdatum van deze 
richtlijn van deze bepalingen in kennis en 
delen haar eventuele latere wijzigingen 
onverwijld mee.

1. De lidstaten stellen regels vast voor 
sancties op nalatige en opzettelijke 
overtredingen op nationale bepalingen die 
ingevolge deze richtlijn zijn vastgesteld, en 
nemen alle nodige maatregelen om ervoor 
te zorgen dat zij worden uitgevoerd. De 
sancties moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn. De lidstaten stellen de 
Commissie uiterlijk op de 
omzettingsdatum van deze richtlijn van 
deze bepalingen in kennis en delen haar 
eventuele latere wijzigingen onverwijld 
mee.

Or. en

Motivering

Het moet duidelijk zijn dat er alleen sancties kunnen worden opgelegd voor overtredingen 
indien marktdeelnemers niet alle maatregelen hebben genomen die redelijkerwijs van hen 
hadden kunnen worden verwacht. Anders kan dit marktdeelnemers ervan weerhouden om 
incidenten te melden.
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Amendement 337
András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten garanderen dat de in lid 1 
van dit artikel genoemde sancties alleen 
worden opgelegd indien marktdeelnemers 
en overheden vanwege grove nalatigheid 
of opzet hun in hoofdstuk IV vastgelegde 
verplichtingen niet zijn nagekomen.

Or. en

Amendement 338
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegdheid om de in artikel 9, lid 2, 
artikel 10, lid 5, en artikel 14, lid 5, 
bedoelde gedelegeerde handelingen vast te 
stellen, wordt aan de Commissie verleend. 
De Commissie stelt uiterlijk negen 
maanden vóór het einde van de termijn van 
5 jaar een verslag op over de 
bevoegdheidsdelegatie. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
met termijnen van dezelfde duur verlengd, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
zich uiterlijk drie maanden voor het einde 
van elke termijn tegen deze verlenging 
verzet.

2. De bevoegdheid om de in artikel 9, lid 2, 
artikel 10, lid 5, en artikel 14, lid 5, 
bedoelde gedelegeerde handelingen vast te 
stellen, wordt aan de Commissie verleend 
voor een periode van vijf jaar vanaf 
[OPOCE datum van inwerkingtreding van 
deze richtlijn invoegen]. De Commissie 
stelt uiterlijk negen maanden vóór het 
einde van de termijn van 5 jaar een verslag 
op over de bevoegdheidsdelegatie. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
met termijnen van dezelfde duur verlengd, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
zich uiterlijk drie maanden voor het einde 
van elke termijn tegen deze verlenging 
verzet.

Or. ro

Amendement 339
Amelia Andersdotter
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegdheid om de in artikel 9, lid 
2, artikel 10, lid 5, en artikel 14, lid 5, 
bedoelde gedelegeerde handelingen vast te 
stellen, wordt aan de Commissie verleend. 
De Commissie stelt uiterlijk negen 
maanden vóór het einde van de termijn van 
5 jaar een verslag op over de 
bevoegdheidsdelegatie. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
met termijnen van dezelfde duur verlengd, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
zich uiterlijk drie maanden voor het einde 
van elke termijn tegen deze verlenging 
verzet.

2. De bevoegdheid om de in artikel 10, lid 
5, en artikel 14, lid 5, bedoelde 
gedelegeerde handelingen vast te stellen, 
wordt aan de Commissie verleend. De 
Commissie stelt uiterlijk negen maanden 
vóór het einde van de termijn van 5 jaar 
een verslag op over de 
bevoegdheidsdelegatie. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
met termijnen van dezelfde duur verlengd, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
zich uiterlijk drie maanden voor het einde 
van elke termijn tegen deze verlenging 
verzet.

Or. en

Amendement 340
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in artikel 9, lid 2, artikel 10, lid 5, en 
artikel 14, lid 5, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheden. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in artikel 10, lid 5, en artikel 14, lid 5, 
bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen 
tijde intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheden. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.
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Or. en

Amendement 341
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een overeenkomstig artikel 9, lid 2,
artikel 10, lid 5, en artikel 14, lid 5, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement of de Raad binnen een termijn 
van twee maanden na de kennisgeving van 
de handeling aan het Europees Parlement 
en de Raad daartegen geen bezwaar heeft 
gemaakt, of indien zowel het Europees 
Parlement als de Raad vóór het verstrijken 
van de termijn van twee maanden de 
Commissie hebben medegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

5. Een overeenkomstig artikel 10, lid 5, en 
artikel 14, lid 5, vastgestelde gedelegeerde 
handeling treedt alleen in werking indien 
het Europees Parlement of de Raad binnen 
een termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad daartegen 
geen bezwaar heeft gemaakt, of indien 
zowel het Europees Parlement als de Raad 
vóór het verstrijken van de termijn van 
twee maanden de Commissie hebben 
medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met twee maanden verlengd.

Or. en

Amendement 342
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie evalueert de werking van 
deze richtlijn en brengt verslag uit aan het 
Europees Parlement en de Raad. Het eerste 
verslag wordt uiterlijk drie jaar na de in 
artikel 21 bedoelde omzettingsdatum 
ingediend. Daartoe kan de Commissie de 
lidstaten verzoeken onverwijld informatie 

De Commissie evalueert de werking van 
deze richtlijn en brengt verslag uit aan het 
Europees Parlement en de Raad. In het 
evaluatieverslag moet de hoofdaandacht 
uitgaan naar de bepalingen van bijlage II, 
met name naar de bepalingen inzake 
internetdienstverleners. Het eerste verslag 
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te verstrekken. wordt uiterlijk twee jaar na de in artikel 21 
bedoelde omzettingsdatum ingediend. 
Daartoe kan de Commissie de lidstaten 
verzoeken onverwijld informatie te 
verstrekken.

In het verslag moeten ook de in deze 
richtlijn opgenomen vrijwillige 
stimulansen voor beursgenoteerde 
bedrijven worden geëvalueerd: de 
effectiviteit van deze vrijwillige aanpak 
moet om de twee jaar door de bevoegde 
nationale autoriteit worden geëvalueerd. 
De resultaten moeten onverwijld worden 
meegedeeld aan de Europese Commissie. 
Indien de op de bescherming van de 
belangen van klanten en investeerders 
gerichte vrijwillige aanpak onvoldoende 
blijkt te zijn, voeren de lidstaten juridische 
verplichtingen in.

Or. en

Motivering

Om de alsmaar veranderende dreigingen en omstandigheden op de voet te kunnen volgen 
wordt bijlage II regelmatig herzien en aangepast.

Amendement 343
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie evalueert de werking van 
deze richtlijn en brengt verslag uit aan het 
Europees Parlement en de Raad. Het eerste 
verslag wordt uiterlijk drie jaar na de in 
artikel 21 bedoelde omzettingsdatum 
ingediend. Daartoe kan de Commissie de 
lidstaten verzoeken onverwijld informatie 
te verstrekken.

De Commissie evalueert om de drie jaar 
de werking van deze richtlijn en brengt 
verslag uit aan het Europees Parlement en 
de Raad. Het eerste verslag wordt uiterlijk 
drie jaar na de in artikel 21 bedoelde 
omzettingsdatum ingediend. Daartoe kan 
de Commissie de lidstaten verzoeken 
onverwijld informatie te verstrekken.

Or. ro
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Amendement 344
Ivailo Kalfin

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de kantoren van het CERT en de 
ondersteunende informatiesystemen 
moeten zich op beveiligde locaties 
bevinden;

(c) de kantoren van het CERT en de 
ondersteunende informatiesystemen 
moeten zich op beveiligde locaties 
bevinden met beveiligde 
netwerkinformatiesystemen;

Or. en

Amendement 345
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 2 – letter a – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– monitoren van incidenten op nationaal 
niveau,

– opsporen en monitoren van incidenten 
op nationaal niveau,

Or. en

Amendement 346
Christian Ehler, Manfred Weber

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lijst van marktdeelnemers Lijst van marktdeelnemers – Dit is een 
niet-uitputtende lijst en deze wordt om de 
twee jaar herzien:

Or. en
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Amendement 347
Ivailo Kalfin

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lijst van marktdeelnemers Lijst van publieke en private exploitanten

Or. en

Amendement 348
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Platforms voor elektronische handel Schrappen

Or. en

Amendement 349
Ivailo Kalfin

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Gateways voor internetbetalingen Schrappen

Or. en

Amendement 350
Jürgen Creutzmann
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Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Gateways voor internetbetalingen Schrappen

Or. en

Amendement 351
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Sociaalnetwerksites Schrappen

Or. en

Amendement 352
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – alinea 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Zoekmachines Schrappen

Or. en

Amendement 353
Christian Ehler, Manfred Weber

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – alinea 1 – punt 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Zoekmachines Schrappen

Or. en

Amendement 354
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – alinea 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Cloudcomputingdiensten Schrappen

Or. en

Amendement 355
Ivailo Kalfin

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – alinea 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Cloudcomputingdiensten 5. Cloudcomputingdiensten verleend door 
bedrijven aan eindgebruikers

Or. en

Amendement 356
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – alinea 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Cloudcomputingdiensten 5. Diensten voor cloudcomputing en 
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cloudopslag

Or. en

Amendement 357
Ivailo Kalfin

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Informatie- en 
communicatietechnologieën: 
Cloudcomputingdiensten tussen bedrijven 
onderling, gateways voor 
internetbetalingen. 

Or. en

Amendement 358
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Waterdiensten

Or. en

Amendement 359
Christian Ehler, Manfred Weber

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Ontwikkelaars en producenten van 
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hardware

Or. en

Amendement 360
Christian Ehler, Manfred Weber

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – alinea 1 – punt 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 ter. Ontwikkelaars en producenten van 
software

Or. en

Amendement 361
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – alinea 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Internetwinkels die applicaties 
aanbieden

Schrappen

Or. en

Amendement 362
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – alinea 1 – punt 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Zeer performante 
computerinfrastructuren 
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Or. en


