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ÆNDRINGSFORSLAG

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

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(1) Direktivets formål er at tilnærme 
medlemsstaternes strafferetlige regler til 
hinanden med hensyn til angreb på 
informationssystemer og at forbedre 
samarbejdet mellem de retlige og andre 
kompetente myndigheder, herunder politiet 
og andre specialiserede retshåndhævende 
myndigheder i medlemsstaterne, 
Kommissionen og Det Europæiske 
Agentur for Net- og 
Informationssikkerhed, med henblik på at 
udforme en fælles og omfattende EU-
tilgang.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Angreb på informationssystemer, især 
som led i organiseret kriminalitet, er en 
voksende trussel, og der er i stigende grad 
bekymring for mulige terrorangreb eller 
politisk motiverede angreb på 
informationssystemer, der indgår i 
medlemsstaternes og Den Europæiske 
Unions kritiske infrastruktur. Dette er en 

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

informationssystemer, der indgår i 
medlemsstaternes og Den Europæiske 
Unions kritiske infrastruktur. Dette er en 
trussel mod etableringen af et sikrere 
informationssamfund og et område med 
frihed, sikkerhed og retfærdighed og 
kræver derfor en reaktion såvel på EU-
plan som internationalt, f.eks. gennem 
Europarådets konvention om it-
kriminalitet fra 2001.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(3) Der er en klar tendens til, at angrebene 
på informationssystemer af afgørende 
betydning for staterne eller for enkelte 
funktioner i den offentlige eller private 
sektor bliver stadig farligere, sker 
hyppigere og er mere omfattende. Sådanne 
angreb kan forvolde alvorlig økonomisk 
skade, såvel gennem afbrydelsen af selve 
informationssystemerne og 
kommunikationsstrømmene som gennem 
tabet af kommercielt vigtig fortrolig 
information. Innovative SMV'er, der er 
afhængige af adgangen til velfungerende 
informationssystemer, men ofte har færre 
midler til informationssikkerhed, er 
særligt udsatte. Denne tendens falder 
sammen med udviklingen af stadigt mere 
avancerede værktøjer, der kan bruges af 
forbrydere til at foretage forskellige typer 
angreb over internettet.

Or. en
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Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(6) I tilgift til de foranstaltninger, som 
medlemsstaterne, EU og den private 
sektor træffer for at øge 
informationssystemernes sikkerhed og 
integritet samt forebygge angreb og 
minimere deres virkninger, bør 
medlemsstaterne træffe bestemmelse om 
sanktioner for angreb på 
informationssystemer. Sanktionerne bør 
være effektive, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsernes grovhed og have 
afskrækkende virkning.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 8

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om, hvilket kontaktpunkt 

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

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

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
 Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en


