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BEKNOPTE MOTIVERING

...

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande amendementen in haar verslag 
op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Deze richtlijn heeft ten doel de 
strafrechtelijke bepalingen van de lidstaten 
inzake aanvallen op informatiesystemen 
onderling af te stemmen en de 
samenwerking tussen justitiële en andere 
bevoegde autoriteiten, zoals de politie en 
andere gespecialiseerde 
rechtshandhavingsinstanties van de 
lidstaten, te verbeteren.

(1) Deze richtlijn heeft ten doel de 
strafrechtelijke bepalingen van de lidstaten 
inzake aanvallen op informatiesystemen 
onderling af te stemmen en de 
samenwerking te verbeteren tussen 
justitiële en andere bevoegde autoriteiten, 
zoals de politie en andere gespecialiseerde 
rechtshandhavingsinstanties van de 
lidstaten, de Commissie en het Europees 
Agentschap voor netwerk- en 
informatiebeveiliging, ten einde een 
gezamenlijke en omvattende benadering 
van de Unie mogelijk te maken.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Aanvallen op informatiesystemen, in 
het bijzonder in het kader van de 
georganiseerde criminaliteit, vormen een 
groeiende bedreiging en de bezorgdheid 
over mogelijke terroristische of politiek 
gemotiveerde aanvallen op 
informatiesystemen die deel uitmaken van 
de vitale infrastructuur van de lidstaten en 
de Unie neemt toe. Dit brengt de 
totstandbrenging van een veiliger
informatiemaatschappij en een ruimte van 

(2) Aanvallen op informatiesystemen, in 
het bijzonder in het kader van de 
georganiseerde criminaliteit, vormen een 
groeiende bedreiging voor de werking van 
informatiesystemen in de Unie en in de 
hele wereld, en de bezorgdheid over 
mogelijke terroristische of politiek 
gemotiveerde aanvallen op 
informatiesystemen die deel uitmaken van 
de vitale infrastructuur van de lidstaten en 
de Unie neemt toe. Dit brengt de 
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vrijheid, veiligheid en recht in gevaar en 
maakt derhalve een reactie op het niveau 
van de Europese Unie noodzakelijk.

totstandbrenging van een veiliger 
informatiemaatschappij en een ruimte van 
vrijheid, veiligheid en recht in gevaar en 
vergt derhalve een reactie op het niveau 
van de Europese Unie en op internationaal 
niveau, bijvoorbeeld via de conventie van 
de Raad van Europa inzake 
cybercriminaliteit.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Er zijn aanwijzingen dat grootschalige 
aanvallen op de informatiesystemen die 
van vitaal belang zijn voor staten of voor 
specifieke onderdelen van de publieke of 
particuliere sector steeds gevaarlijker en 
frequenter worden. Deze tendens gaat 
gepaard met de ontwikkeling van telkens 
geavanceerder instrumenten die door 
criminelen kunnen worden gebruikt om 
diverse soorten cyberaanvallen uit te 
voeren.

(3) Er zijn aanwijzingen dat grootschalige 
aanvallen op de informatiesystemen die 
van vitaal belang zijn voor staten of voor 
specifieke onderdelen van de publieke of 
particuliere sector steeds gevaarlijker en 
frequenter worden. Deze aanvallen 
kunnen ernstige economische schade 
veroorzaken doordat informatiesystemen 
uitvallen en de communicatie wordt 
onderbroken en doordat er commercieel 
belangrijke vertrouwelijke gegevens 
verloren gaan. Het gevaar bestaat dat met 
name het innovatief MKB schade 
ondervindt, daar dit afhankelijk is van het 
naar behoren functioneren en de 
beschikbaarheid van informatiesystemen, 
terwijl het mogelijk minder fondsen kan 
bestemmen voor de veiligheid van 
informatie. Deze tendens gaat gepaard met 
de ontwikkeling van telkens geavanceerder 
instrumenten die door criminelen kunnen 
worden gebruikt om diverse soorten 
cyberaanvallen uit te voeren.

Or. en
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Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De lidstaten dienen aanvallen op 
informatiesystemen strafbaar te stellen. De 
straffen dienen doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend te zijn.

(6) In aanvulling op maatregelen van de 
lidstaten, de Unie en de particuliere sector 
die gericht zijn op vergroting van de 
veiligheid en niet-aantasting van 
informatiesystemen, voorkoming van 
aanvallen en optimale beperking van de 
gevolgen daarvan dienen de lidstaten 
aanvallen op informatiesystemen strafbaar 
te stellen. De straffen dienen doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend te zijn.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De conclusies van de Raad van 27 en 
28 november 2008 hielden in dat er binnen 
de lidstaten en de Commissie een nieuwe 
strategie dient te worden ontwikkeld, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
inhoud van het uit 2001 daterende Verdrag 
inzake cybercriminaliteit van de Raad van 
Europa. Dat Verdrag is het wettelijke 
referentiekader voor de bestrijding van 
cybercriminaliteit, waaronder aanvallen op 
informatiesystemen. Deze richtlijn bouwt 
voort op dat Verdrag.

(8) De conclusies van de Raad van 27 en 
28 november 2008 hielden in dat er binnen 
de lidstaten en de Commissie een nieuwe 
strategie dient te worden ontwikkeld, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
inhoud van het uit 2001 daterende Verdrag 
inzake cybercriminaliteit van de Raad van 
Europa. Dat Verdrag is het wettelijke 
referentiekader voor de bestrijding van 
cybercriminaliteit, waaronder aanvallen op 
informatiesystemen. In deze richtlijn wordt 
rekening gehouden met de desbetreffende 
bepalingen in dat Verdrag. 

Or. en
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Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Deze richtlijn beoogt niet de
strafbaarstelling van feiten die gepleegd 
worden zonder criminele opzet, zoals het 
officieel testen of beveiligen van 
informatiesystemen. 

(10) Deze richtlijn is niet van toepassing 
op maatregelen ter waarborging van de 
veiligheid van informatiesystemen, bij 
voorbeeld het vermogen van een 
informatiesysteem misdadige handelingen 
zoals in onderhavige richtlijn omschreven 
te weerstaan, of om instrumenten te 
verwijderen die voor dergelijke 
handelingen gebruikt of bestemd zijn. 
Evenmin beoogt zij strafbaarstelling van 
feiten die gepleegd worden volgens de 
objectieve normen van de in deze richtlijn 
opgesomde misdrijven maar zonder 
criminele opzet, zoals het officieel testen of 
beveiligen van informatiesystemen 

Or. en

Motivering

Daar de grens tussen kwaadwillige toegang en niet-kwaadwillige toegang (automatische updates 
enz.) vaag is, beoogt het amendement duidelijk te maken dat bij voorbeeld de toepassing van 
virusbestrijdende software of instrumenten om virussen te verwijderen, of het in quarantaine 
plaatsen van besmette apparatuur geheel en al buiten het toepassingsgebeid van deze richtlijn 
vallen.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) onderhavige richtlijn moet 
voldoen aan strikte eisen voor wat betreft 
juridische zekerheid en voorspelbaarheid 
in het strafrecht, maar er bestaat eveneens 
behoefte aan een soepel mechanisme om 
aanpassing aan toekomstige 
ontwikkelingen mogelijk te maken die 
verbreding van het toepassingsgebied van 
deze richtlijn tot gevolg kunnen hebben; 
hierop wordt ingespeeld door de 
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bepalingen in deze richtlijn over het 
verzamelen van gegevens, uitwisseling 
van informatie en de verplichting voor de 
Commissie regelmatig verslag te doen 
over de toepassing ervan en alle 
noodzakelijke voorstellen in te dienen. Tot 
dergelijke toekomstige ontwikkelingen 
behoren technische ontwikkelingen die bij 
voorbeeld doelmatiger handhaving 
mogelijk maken op het gebied van 
aanvallen op informatiesystemen of die 
het voorkomen of opvangen van dit soort 
aanvallen vergemakkelijken. 

Or. en

Motivering

De invoering van sancties wordt op prijs gesteld, maar een omvattende benadering van de Unie 
voor het aanpakken van cybermisdaad moet zich niet alleen richten op doelmatige handhaving 
van de wet, maar eveneens strategieën en instrumenten ontwikkelen om deze misdadige 
activiteiten te voorkomen. 

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) zijn gepleegd ten voordele van een 
rechtspersoon die zijn hoofdkantoor op het 
grondgebied van de betrokken lidstaat 
heeft.

c) zijn gepleegd ten voordele van een 
rechtspersoon die op het grondgebied van 
die lidstaat erkend is.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van het meldpunt dat is aangewezen 
voor de informatie-uitwisseling over in de 
artikelen 3 tot en met 8 bedoelde strafbare 
feiten. De Commissie geeft deze informatie 

2. De lidstaten stellen de Commissie en het 
Europees Agentschap voor netwerk- en 
informatiebeveiliging in kennis van het 
meldpunt dat is aangewezen voor de 
informatie-uitwisseling over in de artikelen 
3 tot en met 8 bedoelde strafbare feiten. De 



PE472.192v01-00 8/8 PA\877128NL.doc

NL

door aan de overige lidstaten. Commissie geeft deze informatie door aan 
de overige lidstaten.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten verstrekken de 
overeenkomstig dit artikel verzamelde 
gegevens aan de Commissie. De lidstaten 
zorgen er tevens voor dat een 
geconsolideerd overzicht van hun
statistische verslagen wordt gepubliceerd.

3. De lidstaten verstrekken de 
overeenkomstig dit artikel verzamelde 
gegevens aan de Commissie, Europol en 
het Europees Agentschap voor netwerk-
en informatiebeveiliging. De lidstaten 
zorgen er tevens voor dat een 
geconsolideerd overzicht van hun 
statistische verslagen wordt gepubliceerd.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op [VIER JAAR VANAF DE 
GOEDKEURING] en vervolgens om de 
drie jaar dient de Commissie bij het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag in over de tenuitvoerlegging van 
deze richtlijn, met de eventueel 
noodzakelijke voorstellen.

1. Uiterlijk op [VIER JAAR VANAF DE 
GOEDKEURING] en vervolgens om de 
drie jaar dient de Commissie na 
raadpleging van alle desbetreffende 
belanghebbenden bij het Europees 
Parlement en de Raad een verslag in over 
de tenuitvoerlegging van deze richtlijn, met 
de eventueel noodzakelijke voorstellen. In 
ieder verslag worden technische 
oplossingen vastgesteld en verwerkt met 
betrekking tot noodzakelijke voorstellen, 
die in de Unie een doelmatiger 
handhaving mogelijk maken op het gebied 
van aanvallen op informatiesystemen, 
o.m. technische oplossingen die ertoe 
kunnen dienen dergelijke aanvallen te 
voorkomen of op te vangen.

Or. en


