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ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(1) Syftet med detta direktiv är att tillnärma 
medlemsstaternas strafflagstiftning på 
området för angrepp mot 
informationssystem och att förbättra 
samarbetet mellan rättsliga och andra 
behöriga myndigheter, inbegripet 
polismyndigheter och andra specialiserade 
brottsbekämpande organ i 
medlemsstaterna, kommissionen och 
Europeiska byrån för nät- och 
informationssäkerhet, för att få till stånd 
en gemensam och övergripande 
unionsstrategi.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Angrepp mot informationssystem är ett 
växande problem, särskilt till följd av hotet 
från den organiserade brottsligheten, och 
det finns en stigande oro för 
terroristattacker eller politiskt motiverade 
angrepp mot de informationssystem som 
ingår i medlemsstaternas och unionens 
kritiska infrastruktur. Detta hot mot arbetet 

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

medlemsstaternas och unionens kritiska 
infrastruktur. Detta utgör ett hot mot 
arbetet för att skapa ett säkrare 
informationssamhälle och ett område med 
frihet, säkerhet och rättvisa och kräver 
därför motåtgärder på EU-nivå liksom på 
internationell nivå, till exempel genom 
Europarådets konvention om it-
brottslighet från 2001.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(3) Det finns tydliga bevis för en 
utveckling mot allt farligare och mer 
återkommande storskaliga angrepp mot 
informationssystem som är av vital 
betydelse för stater eller särskilda 
funktioner i den offentliga eller privata 
sektorn. Sådana angrepp kan orsaka 
betydande ekonomiska skador på grund 
av dels avbrott i informationssystemens 
drift och i själva kommunikationen, dels 
förlust av hemlig information som är 
viktig ur kommersiell synpunkt. 
Innovativa små och medelstora företag –
som är beroende av att 
informationssystemen verkligen fungerar 
och finns tillgängliga och som kanske inte 
kan lägga lika stora resurser på 
informationssäkerhet – riskerar att 
drabbas extra hårt. Till denna tendens 
kommer alltmer sofistikerade verktyg som 
brottslingar kan använda sig av för att 
genomföra it-angrepp av olika slag.

Or. en
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Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(6) Utöver de åtgärder som
medlemsstaterna, EU och den privata 
sektorn vidtar och som syftar till att öka 
informationssystemens säkerhet och 
integritet och till att förebygga angrepp 
och minimera deras konsekvenser bör 
medlemsstaterna fastställa påföljder för 
angrepp mot informationssystem. De 
påföljder som fastställs bör vara effektiva, 
proportionella och avskräckande.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(8) Enligt rådets slutsatser av den 27–
28 november bör det utarbetas en ny 
strategi i samarbete med kommissionen 
och medlemsstaterna, med hänsyn till 
Europarådets konvention om it-brottslighet 
från 2001. Konventionen är den viktigaste 
rättsliga referensramen när det gäller att 
bekämpa it-brottslighet, inklusive angrepp 
mot informationssystem. Detta direktiv tar 
hänsyn till de relevanta bestämmelserna i
den konventionen.

Or. en
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Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska underrätta 
kommissionen om sin utsedda 
kontaktpunkt för utbyte av uppgifter om de 

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

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

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
 Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
 Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en


