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Amendement 20
Marie-Christine Vergiat

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 
economische bedrijvigheid, het sociaal 
welzijn, de communicatie en de 
uitwisseling tussen mensen, organisaties 
uit het maatschappelijk middenveld en 
ondernemingen en voor de bescherming 
en eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer en de persoonsgegevens.

Or. fr

Amendement 21
Ágnes Hankiss

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 
gebruikersvertrouwen ondermijnen en de 
economie van de Unie ernstige schade 
toebrengen. Er is een groeiend besef dat 
controlesystemen kwetsbaar zijn voor 
cyberaanvallen van talrijke bronnen, 
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waaronder vijandige regeringen, 
terroristische groeperingen en andere 
kwaadwillige indringers. Slimme 
aanvallen en gecoördineerde aanvallen 
kunnen ernstige gevolgen hebben voor de 
stabiliteit, prestaties en doelmatigheid van 
de infrastructuur.

Or. en

Amendement 22
Marie-Christine Vergiat

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, ongeacht door wie 
ze worden veroorzaakt, 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. Ze benadelen vooral burgers 
en schaden hun vertrouwen in 
informatiesystemen wanneer hun 
persoonsgegevens in grootschalige 
(bewakings)acties worden gebruikt zonder 
dat daar passende controle op wordt 
uitgeoefend.

Or. fr

Amendement 23
Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3
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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 
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 en voor de 
communicatie en de uitwisseling tussen 
mensen, organisaties uit het 
maatschappelijk middenveld en 
ondernemingen.

Or. fr

Amendement 24
Marie-Christine Vergiat

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 

(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 
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exploitanten van kritieke informatie-
infrastructuur minimumeisen inzake 
beveiliging gelden.

exploitanten van kritieke informatie-
infrastructuur minimumeisen inzake 
beveiliging gelden. Dit betekent dat 
aangepaste opleidingen moeten worden 
ingevoerd die handelen over de gevolgen 
van dergelijke incidenten voor de 
bescherming van de persoonsgegevens en 
de persoonlijke levenssfeer van burgers. 

Or. fr

Amendement 25
Ágnes Hankiss

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) In deze richtlijn moet de aandacht 
uitgaan naar het werkelijk kritieke 
onderdeel van kritieke infrastructuur:
(1) dat kritiek is vanwege de structurele 
positie ervan in het gehele systeem van 
infrastructuren en de verwevenheid van 
andere infrastructuren en sectoren 
versterkt;
(2) dat inherent kritiek is door de rol of 
functie ervan in de samenleving.

Or. en

Amendement 26
Marie-Christine Vergiat

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 alle 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. De verplichtingen ten 
aanzien van overheden en ondernemingen
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. fr

Amendement 27
Marie-Christine Vergiat

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 

(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 ondernemingen
gelden, is het dan weer onmogelijk een 
overkoepelend en doeltreffend mechanisme 
voor samenwerking op het niveau van de 
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samenwerking op het niveau van de Unie 
op te zetten.

Unie op te zetten.

Or. fr

Amendement 28
Ágnes Hankiss

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Het is essentieel de onzekerheid te 
erkennen die inherent is aan de complexe 
systemen waarop wij steunen. Hiertoe is 
het nodig dat degenen die een organisatie 
beschermen en degenen die de 
strategische richting ervan bepalen, 
dezelfde opvatting hebben over wat kritiek 
is.

Or. en

Amendement 29
Marie-Christine Vergiat

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 

(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, met dien verstande dat 
dit niet als voorwendsel mag dienen om 
zich niet te houden aan de meer algemene 
verplichtingen van elke lidstaat op het 
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naar zijn mening strijdig is met wezenlijke 
veiligheidsbelangen.

vlak van eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer en de persoonsgegevens. 
Overeenkomstig artikel 346 VWEU mag 
geen enkele lidstaat verplicht worden 
inlichtingen te verstrekken waarvan de 
openbaarmaking naar zijn mening strijdig 
is met wezenlijke veiligheidsbelangen.

Or. fr

Amendement 30
Marie-Christine Vergiat

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 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, met eerbiediging 
en bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en de persoonsgegevens.

Or. fr

Amendement 31
Ágnes Hankiss

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 nationale bevoegde 
autoriteit onder civiele leiding met 
volledige democratische controle en 
transparantie bij haar activiteiten worden 
opgericht of aangewezen die optreedt als 
contactpunt voor grensoverschrijdende 
samenwerking op het niveau van de Unie. 
De nationale bevoegde autoriteit en het 
nationale contactpunt 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 32
Ágnes Hankiss

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Dit samenwerkingsnetwerk moet 
het ook mogelijk maken dat de bevoegde 
nationale autoriteiten en de Commissie, in 
overleg met ENISA, het 
cybercriminaliteitscentrum van Europol 
en de relevante overheden en 
marktdeelnemers, ervaringen uitwisselen, 
eventuele vragen bespreken en het eens 
worden over alle aspecten met betrekking 
tot de consistente interpretatie en de 
soepele en harmonieuze tenuitvoerlegging 
van deze richtlijn en met name hoofdstuk 
IV in alle lidstaten.
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Or. en

Amendement 33
Ágnes Hankiss

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Steeds meer sectoren passen 
clouddiensten toe in hun IT-omgeving, 
zoals IT-diensten die kritieke 
infrastructuren exploiteren. De 
vertrouwelijkheid, integriteit en 
beschikbaarheid van de gegevens in de 
cloud moeten worden verzekerd door 
toereikende beveiligingsmaatregelen. De 
bestaande clouddiensten zijn niet goed in 
staat te voldoen aan de vereisten op het 
gebied van beveiliging en veerkracht die 
noodzakelijk zijn voor het toegankelijk 
maken van infrastructuurdiensten en de 
opslag van gevoelige gegevens in de 
cloudomgeving. Daarom moet zijn 
gewaarborgd dat de 
cloudcomputingomgeving passende 
bescherming van de gevoelige gegevens 
betreffende kritieke infrastructuren kan 
bieden, middels de ontwikkeling van 
innovatieve technieken voor het opsporen 
van indringing.

Or. en

Amendement 34
Ágnes Hankiss

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Aangezien de meeste netwerk- en (15) Aangezien de meeste netwerk- en 
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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.

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 
onderling informatie en beste praktijken 
uitwisselen, alsook wederzijdse 
operationele steun, indien nodig, bij 
incidenten.

Or. en

Amendement 35
Marie-Christine Vergiat

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 door particuliere 
ondernemingen worden geëxploiteerd, is 
samenwerking tussen de publieke en 
private sector essentieel. Ondernemingen
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.

Or. fr

Amendement 36
Nils Torvalds

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) De reeds bestaande nationale 
samenwerkingsmechanismen tussen 
publieke en private exploitanten moeten 
ten volle in acht worden genomen en de 
bepalingen in deze richtlijn mogen 
dergelijke gevestigde 
samenwerkingsregelingen niet 
ondermijnen.

Or. en

Amendement 37
Josef Weidenholzer

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 tijdig en volledig 
bekend te maken.

Or. de

Amendement 38
Marie-Christine Vergiat

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 

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

bevoegde autoriteiten een 
gemeenschappelijke website opzetten om 
niet-vertrouwelijke informatie over de 
incidenten en risico's, evenals de 
eenvoudige maatregelen ter bescherming 
van informatiesystemen, bekend te maken.

Or. fr

Amendement 39
Ágnes Hankiss

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) De drempel voor de 
meldingsverplichting moet zodanig 
worden bepaald dat deze is gebaseerd op 
de technische richtlijnen van ENISA 
inzake het melden van incidenten voor 
Richtlijn 2009/140/EG en dat de 
meldingsverplichting erdoor wordt gericht 
op de inbreuken die de continuïteit of 
integriteit van de betrokken netwerken en 
diensten aantasten of kunnen aantasten. 
Hierdoor worden de voorwaarden en 
criteria voor de consistente toepassing en 
geharmoniseerde handhaving van de 
bepalingen van deze richtlijn bevorderd.

Or. en

Amendement 40
Nils Torvalds

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Uitgaande van de nationale ervaringen 
inzake crisisbeheer en in samenwerking 

(18) Uitgaande van de nationale ervaringen 
inzake crisisbeheer en in samenwerking 
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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.

met ENISA, moeten de Commissie en de 
lidstaten een NIB-samenwerkingsplan van 
de Unie opstellen waarin 
samenwerkingsmechanismen worden 
vermeld 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 41
Ágnes Hankiss

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Om overlappingen in de lopende 
activiteiten van de verschillende 
internationale en Europese instellingen, 
organen en agentschappen en reeds 
bestaande CERT's te voorkomen, moeten 
ENISA, de nationale CERT's en het 
cybercriminaliteitscentrum van Europol 
de kans krijgen om in zo groot mogelijke 
mate aan het samenwerkingsnetwerk deel 
te nemen.

Or. en

Amendement 42
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Het geven van een vroegtijdige 
waarschuwing in het netwerk moet enkel 

(19) Het geven van een vroegtijdige 
waarschuwing in het netwerk moet enkel 
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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 
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.

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, en moet dus beperkt 
blijven 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. de

Amendement 43
Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Gezien het mondiale karakter van 
NIB-problemen is er behoefte aan nauwere 
internationale samenwerking om 
beveiligingsnormen en informatie-
uitwisseling te verbeteren en een 
gemeenschappelijke internationale aanpak 
van NIB-kwesties te bevorderen.

(21) Gezien het mondiale karakter van 
NIB-problemen is er behoefte aan nauwere 
internationale samenwerking om 
beveiligingsnormen en informatie-
uitwisseling te verbeteren en een 
gemeenschappelijke internationale aanpak 
van NIB-kwesties te bevorderen, met dien 
verstande dat de landen waarmee 
samenwerking wordt beoogd beschikken 
over instrumenten ter controle en 
bescherming van gegevens die hetzelfde 
beveiligingsniveau garanderen als die van 
de Unie.

Or. fr
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Amendement 44
Nils Torvalds

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 worden 
bevorderd en ontwikkeld, die 
risicobeoordeling en de uitvoering van aan 
de risico's aangepaste 
beveiligingsmaatregelen behelst. Wanneer 
een dergelijke cultuur van risicobeheer 
reeds bestaat en met name wanneer deze 
berust op convenanten, moet deze worden 
gesteund, versterkt en gedeeld. Ook de 
totstandbrenging van een gelijk speelveld 
is essentieel om te waarborgen dat alle 
lidstaten doeltreffend samenwerken in het 
samenwerkingsnetwerk.

Or. en

Amendement 45
Marie-Christine Vergiat

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

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

beogen te anticiperen op opzettelijke dan 
wel accidentele veiligheidsincidenten. Ook 
de totstandbrenging van een gelijk 
speelveld is essentieel om te waarborgen 
dat alle lidstaten doeltreffend samenwerken 
in het samenwerkingsnetwerk.

Or. fr

Amendement 46
Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) De overheden en particuliere 
ondernemingen, waaronder aanbieders 
van netwerk-, informatie- en 
softwarediensten, zouden de bescherming 
van hun informatie- en gegevenssystemen 
moeten beschouwen als een onderdeel van 
hun zorgvuldigheidsplicht. Er dient te 
worden gezorgd voor aangepaste 
beschermingsniveaus tegen op een 
redelijke manier te identificeren 
dreigingen en kwetsbaarheden. De kosten 
en lasten van dergelijke bescherming 
dienen de waarschijnlijke schade van een 
cyberaanval voor de betrokkenen te 
weerspiegelen.

Or. fr

Amendement 47
Ágnes Hankiss

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Deze verplichtingen moeten van de (24) Deze verplichtingen moeten worden 
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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 
eengemaakte markt aantasten.

uitgebreid naar de 
cloudcomputingdiensten die gevoelige 
gegevens betreffende kritieke 
infrastructuren van de Europese Unie 
opslaan zoals gedefinieerd in Richtlijn 
2008/114/EG inzake kritische 
infrastructuren. 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,
gezondheidszorg en landbouw. Verstoring 
van deze netwerk- en informatiesystemen 
zou de 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
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Amendement 48
Nils Torvalds, Sophia in 't Veld

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 
eengemaakte markt aantasten.

(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 spelen een 
belangrijke rol bij de bescherming van 
software en hardware tegen opzettelijke 
en onopzettelijke achterdeurtjes, hetgeen 
negatieve gevolgen kan hebben voor het 
recht op vertrouwelijkheid van gegevens 
en netwerk- en informatiebeveiliging, en 
moeten daarom ook tot de werkingssfeer 
van deze richtlijn behoren. 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 
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zoals de voorziening van elektriciteit en 
gas, vervoer, kredietinstellingen, 
effectenbeurzen en gezondheidszorg. 
Verstoring van deze netwerk- en 
informatiesystemen zou de 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 49
Marie-Christine Vergiat

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

Or. fr

Amendement 50
Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) De overheden en marktdeelnemers
moeten de beveiliging van de netwerken en 
systemen onder hun controle waarborgen. 
Het gaat daarbij voornamelijk om 
particuliere netwerken en systemen die 

(26) De overheden en ondernemingen
moeten de beveiliging van de netwerken en 
systemen onder hun controle waarborgen. 
Het gaat daarbij voornamelijk om 
particuliere netwerken en systemen die 
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door hun intern IT-personeel worden 
beheerd of waarvan de beveiliging is 
uitbesteed. De beveiligings- en 
meldingsverplichtingen moeten van 
toepassing zijn op de betrokken 
marktexploitanten en overheden, ongeacht 
of zij het onderhoud van hun netwerk- en 
informatiesystemen intern verrichten dan 
wel uitbesteden.

door hun intern IT-personeel worden 
beheerd of waarvan de beveiliging is 
uitbesteed. De beveiligings- en 
meldingsverplichtingen moeten van 
toepassing zijn op de betrokken 
ondernemingen en overheden, ongeacht of 
zij het onderhoud van hun netwerk- en 
informatiesystemen intern verrichten dan 
wel uitbesteden.

Or. fr

Amendement 51
Nils Torvalds, Sophia in 't Veld

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) Er is bijzondere aandacht voor 
het gebruik van opzettelijke en 
onopzettelijke achterdeurtjes in door 
belangrijke aanbieders van diensten van 
de informatiemaatschappij gebruikte soft-
en hardware. Het gebruik van deze 
opzettelijke en onopzettelijke 
achterdeurtjes voor de verwerking van 
persoonsgegevens is uitsluitend 
rechtmatig uit hoofde van een wettelijke 
verplichting of wettelijke noodzaak op 
basis van het recht van de Unie of de 
lidstaat. 

Or. en

Amendement 52
Tanja Fajon

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) Kinderen worden al vanaf zeer 
jonge leeftijd blootgesteld aan het internet 
en andere moderne technologieën, alsook 
aan de bedreigingen die daarmee gepaard 
gaan. Een goed regelgevingskader voor 
een kindvriendelijke onlineruimte is van 
essentieel belang om de potentiële 
schadelijke effecten zo klein mogelijke te 
houden en ervoor te zorgen dat de 
bescherming van kinderen en hun rechten 
is gewaarborgd.

Or. en

Amendement 53
Nils Torvalds

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 
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.

Or. en

Amendement 54
Marie-Christine Vergiat

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.

(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 kleine 
ondernemingen behalve als zij behoren tot 
het domein van gevoelige sectoren 
waartoe middels deze richtlijn de 
verplichtingen van Richtlijn 2002/58/EG 
van 12 juli 2002 worden uitgebreid, omdat 
het risico in dat domein niet afhangt van 
de omvang van de onderneming maar van 
de aard en het volume van de verwerkte 
gegevens.

Or. fr

Amendement 55
Josef Weidenholzer

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 

(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, zwaarder 
wegen dan economische overwegingen op 
korte termijn.
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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. de

Amendement 56
Marie-Christine Vergiat

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 ondernemingen en de 
publieke 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. fr

Amendement 57
Marie-Christine Vergiat
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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 ondernemingen 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.

Or. fr

Amendement 58
Tanja Fajon

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 bis) De georganiseerde misdaad is 
door frauduleus gebruik van het internet 
in staat zijn activiteiten met het oog op het 
witwassen van geld, vervalsing en andere 
producten en diensten die inbreuk maken 
op IER, online uit te breiden en te 
experimenteren met nieuwe criminele 
activiteiten, en legt bijgevolg een 
afschrikwekkend vermogen tot 
aanpassing aan moderne technologieën 
aan de dag.

Or. en

Amendement 59
Ágnes Hankiss
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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. 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 zoals 
cyberterrorisme – het gebruik van 
cyberinstrumenten om kritieke nationale 
infrastructuren stil te leggen met het oog 
op machtsuitoefening op of intimidatie 
van een regering of burgerbevolking –
van ernstig criminele aard zijn, moet 
worden beoordeeld in het licht van de EU-
wetgeving inzake cybercriminaliteit en het 
Verdrag inzake cybercriminaliteit van de 
Raad van Europa.

Or. en

Amendement 60
Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) In veel gevallen liggen criminele (30) In bepaalde gevallen liggen criminele 
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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.

activiteiten aan de oorsprong van een 
incident en kan de criminele aard van 
incidenten worden verondersteld. In die 
gevallen 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. fr

Amendement 61
Ágnes Hankiss

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 bis) De lidstaten moeten voldoende 
middelen ter beschikking stellen voor 
binnenlandse antiradicaliserings- en 
antiterrorismemaatregelen, aangezien 
deze zich in hoog tempo uitbreiden tot de 
bescherming van kritieke infrastructuur. 
Zij dienen nauwer samen te werken met 
de EU en de NAVO op het gebied van 
terrorismebestrijding. De hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, 
de EU-coördinator voor 
terrorismebestrijding en het 
cybercriminaliteitscentrum van Europol 
moeten volledig worden geïnformeerd 
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wanneer er risico's van terroristische aard 
worden waargenomen.

Or. en

Amendement 62
Tanja Fajon

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 bis) Cybercriminaliteit brengt steeds 
vaker economische en sociale schade toe 
aan miljoenen consumenten en de aldus 
ontstane jaarlijkse verliezen worden 
geraamd op 290 miljard euro1.
__________________
1 Volgens het "Norton Cybercrime Report 
2012".

Or. en

Amendement 63
Tanja Fajon

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31 bis) Persoonsgegevens worden vaak 
op frauduleuze wijze verkregen, met name 
door de georganiseerde misdaad, om valse 
documenten te maken of echte 
documenten te veranderen en zo andere 
misdaden te begaan.

Or. en
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Amendement 64
Tanja Fajon

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31 ter) Volgens onderzoek van de 
Commissie1 is 1,8% van de 
internetgebruikers in de Europese Unie 
het slachtoffer geweest van 
identiteitsdiefstal en 12% van enige vorm 
van onlinefraude. De bescherming van 
persoonsgegevens op het internet is 
essentieel in de strijd tegen 
onlinecriminaliteit en een belangrijk 
middel om het vertrouwen van burgers in 
internetdiensten te herstellen.
__________________
1 Speciaal verslag nr. 390 over 
cybercriminaliteit, juli 2012.

Or. en

Amendement 65
Tanja Fajon

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32 bis) Deze richtlijn moet pas worden 
goedgekeurd na goedkeuring van de 
algemene 
gegevensbeschermingswetgeving.

Or. en

Amendement 66
Marie-Christine Vergiat
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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, met name om na 
te gaan of zij in het licht van de 
veranderende technologische 
omstandigheden of marktomstandigheden, 
van de verplichtingen betreffende het 
hoogst mogelijke niveau van beveiliging 
en integriteit van netwerk- en 
informatiesystemen en van de 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en de persoonsgegevens moet
worden gewijzigd.

Or. fr

Amendement 67
Marie-Christine Vergiat

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 en andere 
bevoegde autoriteiten worden uitgewisseld 
wanneer die uitwisseling strikt 
noodzakelijk is voor de toepassing van 
deze richtlijn, ook op strafrechtelijk 
gebied. De uitgewisselde informatie moet 
beperkt zijn tot hetgeen relevant is voor en 
evenredig met het doel van een dergelijke 
uitwisseling.

Or. fr
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Amendement 68
Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Voor de uitwisseling van informatie 
over risico's en incidenten in het 
samenwerkingsnetwerk en de naleving van 
de voorschriften inzake het melden van 
incidenten aan de nationale bevoegde 
autoriteiten, kan het nodig zijn 
persoonsgegevens te verwerken. Zulke 
verwerking van persoonsgegevens is
noodzakelijk ter verwezenlijking van de 
met deze richtlijn nagestreefde 
doelstellingen van algemeen belang en is 
dus gerechtvaardigd uit hoofde van artikel 
7 van Richtlijn 95/46/EG. Zij vormt, met 
betrekking tot deze gerechtvaardigde 
doelen, geen onevenredige en onduldbare 
ingreep waardoor het recht op de door 
artikel 8 van het Handvest van 
grondrechten gewaarborgde bescherming 
van persoonsgegevens in zijn kern wordt 
aangetast. Waar zulks passend is, moet bij 
de toepassing van deze richtlijn 
Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 30 mei 
2001 inzake de toegang van het publiek tot 
documenten van het Europees Parlement, 
de Raad en de Commissie31 van toepassing 
zijn. Wanneer door de instellingen en 
organen van de Unie gegevens worden 
verwerkt, is deze verwerking met het oog 
op de uitvoering van deze richtlijn 
onderworpen aan Verordening (EG) nr. 
45/2001 van het Europees Parlement en de 
Raad van 18 december 2000 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de communautaire 
instellingen en organen en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens.

(39) Voor de uitwisseling van informatie 
over risico's en incidenten in het 
samenwerkingsnetwerk en de naleving van 
de voorschriften inzake het melden van 
incidenten aan de nationale bevoegde 
autoriteiten, kan het nodig zijn 
persoonsgegevens te verwerken. Als zulke 
verwerking van persoonsgegevens 
noodzakelijk is ter verwezenlijking van de 
met deze richtlijn nagestreefde 
doelstellingen van algemeen belang, kan 
zij gerechtvaardigd zijn uit hoofde van 
artikel 7 van Richtlijn 95/46/EG. De 
bevoegde autoriteiten worden daardoor 
echter niet ontslaan van een evenredige 
ingreep waardoor het recht op de door 
artikel 8 van het Handvest van 
grondrechten gewaarborgde bescherming 
van persoonsgegevens in zijn kern niet 
mag worden aangetast. Waar zulks 
passend is, moet bij de toepassing van deze 
richtlijn Verordening (EG) nr. 1049/2001 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 30 mei 2001 inzake de toegang van het 
publiek tot documenten van het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie31 van 
toepassing zijn. Wanneer door de 
instellingen en organen van de Unie 
gegevens worden verwerkt, is deze 
verwerking met het oog op de uitvoering 
van deze richtlijn onderworpen aan 
Verordening (EG) nr. 45/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 18 
december 2000 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de communautaire 
instellingen en organen en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens.
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__________________ __________________
31 PB L 145 van 31.05.2001, blz. 43. 31 PB L 145 van 31.05.2001, blz. 43.

Or. fr

Amendement 69
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41 bis) overwegende dat bij alle 
maatregelen gezorgd moet worden voor 
een adequate bescherming van de 
fundamentele mensenrechten, in het 
bijzonder van de in het EVRM genoemde 
rechten (artikel 8, privéleven), en voor 
inachtneming van het 
"evenredigheidsbeginsel".

Or. de

Amendement 70
Marie-Christine Vergiat

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de vaststelling van beveiligingseisen 
voor marktdeelnemers en overheden.

(c) de vaststelling van beveiligingseisen 
voor ondernemingen en overheden.

Or. fr

Amendement 71
Marie-Christine Vergiat
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Deze richtlijn laat Richtlijn 95/46/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 24 oktober 1995 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens en 
Richtlijn 2002/58/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 12 juli 2002 
betreffende de verwerking van 
persoonsgegevens en de bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer in de sector 
elektronische communicatie alsmede 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 
gegevens, eveneens onverlet.

5. Deze richtlijn eerbiedigt ten volle
Richtlijn 95/46/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 
betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens en 
Richtlijn 2002/58/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 12 juli 2002 
betreffende de verwerking van 
persoonsgegevens en de bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer in de sector 
elektronische communicatie alsmede 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 
gegevens.

__________________ __________________
33 PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31. 33 PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.
34 SEC (2012) 72 final. 34 SEC (2012) 72 final.

Or. fr

Amendement 72
Ágnes Hankiss

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2

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 
bepalingen die een hoger niveau van 
beveiliging waarborgen, aan te nemen of te 
handhaven. Bij de omzetting van de 
bepalingen van hoofdstuk IV handhaven 
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de lidstaten evenwel geen nationale 
bepalingen die afwijken van of in strijd 
zijn met de bepalingen van dat hoofdstuk 
en voeren dergelijke bepalingen ook niet 
in.

Or. en

Amendement 73
Csaba Sógor

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2

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 
bepalingen die een hoger niveau van 
beveiliging waarborgen, aan te nemen of te 
handhaven, waarbij in dat geval echter 
minimale gemeenschappelijke 
verwachtingen in acht moeten worden 
genomen die in onderhavige richtlijn 
worden vastgesteld.

Or. hu

Amendement 74
Josef Weidenholzer

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

Amendement 75
Marie-Christine Vergiat

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 
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;

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

Or. fr

Amendement 76
Nils Torvalds

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) "NIB-samenwerkingsplan": een plan 
waarin het kader voor organisatorische 
taken, verantwoordelijkheden en 
procedures is vastgesteld om de werking 
van netwerken en informatiesystemen te 
handhaven of te herstellen wanneer deze 
door een risico of incident worden 
getroffen;

(6) "NIB-samenwerkingsplan": een plan 
waarin een indicatief kader voor 
organisatorische taken, 
verantwoordelijkheden en procedures is 
vastgesteld om de werking van netwerken 
en informatiesystemen te handhaven of te 
herstellen wanneer deze door een risico of 
incident worden getroffen;

Or. en
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Amendement 77
Marie-Christine Vergiat

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) "marktdeelnemer": (8) "onderneming":

Or. fr

Amendement 78
Josef Weidenholzer

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 diensten van de 
informatiemaatschappij mogelijk maken;    
een niet-exhaustieve lijst hiervan is 
opgenomen in bijlage II;

Or. de

Amendement 79
Ágnes Hankiss

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, 

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, 
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effectenbeurzen en gezondheid; een niet-
exhaustieve lijst hiervan is opgenomen in 
bijlage II;

effectenbeurzen, gezondheid en landbouw; 
een niet-exhaustieve lijst hiervan is 
opgenomen in bijlage II;

Or. en

Amendement 80
Josef Weidenholzer

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

Or. de

Amendement 81
Ágnes Hankiss

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) "dreigingsinformatie": 
informatie waarin een aanval wordt 
beschreven die resulteert in een incident 
of een poging om een incident te 
veroorzaken en die kenmerken van een 
cyberaanval bevat;

Or. en
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Amendement 82
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt een nationale NIB-
strategie vast waarin de strategische 
doelstellingen en de concrete beleids- en 
regelgevingsmaatregelen ter waarborging 
van een hoog niveau van netwerk- en 
informatiebeveiliging worden omschreven. 
De nationale NIB-strategie voorziet met 
name in het volgende:

1. Elke lidstaat stelt een nationale NIB-
strategie vast waarin de strategische 
doelstellingen en de concrete 
beleidsmaatregelen ter waarborging van 
een hoog niveau van netwerk- en 
informatiebeveiliging worden omschreven. 
De nationale NIB-strategie voorziet met 
name in het volgende:

Or. de

Amendement 83
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een governancekader ter 
verwezenlijking van de strategische 
doelstellingen en prioriteiten, met inbegrip 
van een duidelijke bepaling van de taken 
en verantwoordelijkheden van de 
overheidsorganen en de andere betrokken
actoren;

b) een governancekader ter 
verwezenlijking van de strategische 
doelstellingen en prioriteiten, met inbegrip 
van een duidelijke bepaling van de taken 
en verantwoordelijkheden van de 
overheidsorganen en de relevante actoren;

Or. de

Amendement 84
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de aanwijzing van de algemene 
maatregelen inzake paraatheid, reactie en 
herstel, met inbegrip van mechanismen 
voor samenwerking tussen de publieke en 
de private sector.

(c) de aanwijzing van de algemene 
maatregelen inzake paraatheid, reactie en 
herstel, met inbegrip van mechanismen 
voor samenwerking tussen de publieke en 
de private sector en tussen de publieke en 
de derde sector.

Or. fi

Amendement 85
Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een risicobeoordelingsplan om risico's 
te vast te stellen en de impact van 
mogelijke incidenten te beoordelen;

(a) een risicobeheerskader dat ten minste 
een regelmatige risicobeoordeling omvat 
om risico's vast te stellen en de impact van 
mogelijke incidenten te beoordelen, en 
maatregelen om de veiligheid, integriteit 
en informatie te beschermen, waaronder 
een vroegtijdige waarschuwing;

Or. fr

Motivering

Een risicobeoordelingsplan is ontoereikend en omvat geen andere maatregelen die nodig zijn 
om de risico's op het vlak van netwerk- en informatiebeveiliging te beheersen. De EDPS 
beveelt aan om een risicobeheerskader in te stellen dat een risicobeoordeling omvat.

Amendement 86
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De nationale NIB-strategie en het 
nationale NIB-samenwerkingsplan worden 

3. De nationale NIB-strategie en het 
nationale NIB-samenwerkingsplan worden 
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binnen een maand na de vaststelling ervan 
aan de Commissie toegezonden.

binnen een maand na de vaststelling ervan 
aan de Commissie, de bevoegde commissie 
van het Europees Parlement en de 
Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming toegezonden.

Or. de

Amendement 87
Csaba Sógor

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De nationale NIB-strategie en het 
nationale NIB-samenwerkingsplan worden 
binnen een maand na de vaststelling ervan 
aan de Commissie toegezonden.

3. Iedere lidstaat stelt binnen 12 maanden 
na de goedkeuring en officiële 
kennisgeving van onderhavige richtlijn 
een nationale NIB-strategie op. De 
nationale NIB-strategie en het nationale 
NIB-samenwerkingsplan worden binnen 
een maand na de vaststelling ervan aan de 
Commissie toegezonden.

Or. hu

Motivering

Indien er geen uiterste termijn wordt bepaald voor het opstellen van de nationale strategieën, 
kunnen er aanzienlijke vertragingen optreden, waardoor juist de aard van het netwerk wordt 
aangetast. De bepalingen van de huidige richtlijnen moeten weliswaar overeenkomstig artikel 
21 binnen 18 maanden na goedkeuring worden omgezet in nationaal recht, maar wanneer de 
nationale strategieën zelf pas op het allerlaatst worden goedgekeurd, betekent dit dat er op 
andere gebieden vertraging ontstaat. Derhalve wordt bij dit amendement aanbevolen in geval 
van nationale strategieën een termijn van 12 maanden te hanteren.

Amendement 88
Csaba Sógor

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Na samenvoeging van de nationale 
NIB-strategieën van alle lidstaten stuurt 
de Commissie deze in gestructureerde 
vorm op naar alle lidstaten.

Or. hu

Motivering

Het is handig als de lidstaten elkaars plannen kunnen inzien. Het kan helpen het inzicht te 
vergroten, en het kan zelfs de gelegenheid bieden om beste praktijken uit te wisselen.

Amendement 89
Csaba Sógor

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De Commissie stelt uiterlijk 6 
maanden na goedkeuring van 
onderhavige richtlijn richtsnoeren op over 
de structuur van de nationale NIB-
strategie. Het doel hiervan is de lidstaten 
te ondersteunen door ervoor te zorgen dat 
ze documenten uitwerken en goedkeuren 
die ongeveer gelijkmatig van structuur 
zijn.

Or. hu

Motivering

Het op gemeenschappelijk niveau structureren en samenvatten van 28 van dergelijke 
documenten verloopt effectiever, als ze op één bepaalde manier zijn samengesteld. Al zullen 
de richtsnoeren van de Commissie niet bindend van aard zijn, het zal er wel toe leiden dat de 
lidstaten bij het uitwerken van hun nationale NIB-strategie het aanbevolen model en de 
aanbevolen structuur zullen volgen.
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Amendement 90
Josef Weidenholzer

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 raadplegen de
bevoegde nationale 
wetshandhavingsinstanties en 
gegevensbeschermingsautoriteiten en 
werken daarmee nauw samen.

Or. de

Amendement 91
Marie-Christine Vergiat

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. Indien nodig raadplegen de bevoegde 
autoriteiten de betrokken nationale 
wetshandhavingsinstanties en 
gegevensbeschermingsautoriteiten in 
gevallen waar dit noodzakelijk blijkt en 
rekening houdend met het 
evenredigheidsbeginsel en werken zij 
daarmee samen.

Or. fr

Amendement 92
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten in elk geval de 
relevante nationale 
wetshandhavingsinstanties en de 
autoriteiten voor gegevensbescherming op 
de hoogte stellen zodra het vermoeden 
ontstaat dat een nationale autoriteit van 
een lidstaat of een derde land:
- de initiatiefnemer is van een gemeld 
incident;
- de initiatiefnemer is van een mogelijk 
incident zoals gemeld op basis van 
gegevens die zijn gepubliceerd door 
klokkenluiders, een geloofwaardige 
publieke bron of op basis van informatie 
die vertrouwelijk aan de bevoegde 
autoriteit is verstrekt. 

Or. en

Amendement 93
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 ter. De lidstaten zorgen ervoor dat 
meldingen aan de nationale 
wetshandhavingsinstanties op basis van 
lid 5 bis (nieuw) automatisch leiden tot de 
instructie van het 
cybercriminaliteitscentrum van Europol 
om een onderzoek naar het incident in te 
stellen, onverminderd de bevoegdheid van 
de lidstaten om een onderzoek naar het 
incident in te stellen.

Or. en
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Amendement 94
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Elke lidstaat stelt de Commissie 
onverwijld in kennis van de aanstelling van 
de bevoegde autoriteit, van haar taken, en 
van elke latere wijziging daarvan. Elke 
lidstaat maakt zijn aanwijzing van de 
bevoegde autoriteit openbaar.

6. Elke lidstaat stelt de Commissie, de 
bevoegde commissie van het Europees 
Parlement en de Europese 
Toezichthouder voor 
gegevensbescherming onverwijld in kennis 
van de aanstelling van de bevoegde 
autoriteit, van haar taken, en van elke latere 
wijziging daarvan. Elke lidstaat maakt zijn 
aanwijzing van de bevoegde autoriteit 
onverwijld openbaar.

Or. de

Amendement 95
Csaba Sógor

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De bevoegde instantie dient jaarlijks 
een verslag in bij het bevoegde ministerie 
of secretariaat-generaal van de 
desbetreffende lidstaat, waarin zij 
verantwoording aflegt over de 
werkzaamheden van dat jaar en over de 
mate waarin zij de in onderhavige 
richtlijn vastgestelde handelingen heeft 
kunnen verwezenlijken. Bij het 
jaarverslag wordt ook een financieel 
memorandum gevoegd.

Or. hu
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Motivering

Bij het opzetten van ieder nieuw orgaan is op zijn minst vereist dat de desbetreffende 
wetgeving een bepaling bevat over diens aansprakelijkheid en verantwoordingsplicht, wat in 
dit geval in de vorm van een jaarverslag kan geschieden.

Amendement 96
Ágnes Hankiss

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") 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.

Or. en

Amendement 97
Josef Weidenholzer

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.A, 
punt 1). Een CERT wordt opgericht binnen 
de bevoegde autoriteit.

Or. de
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Amendement 98
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten informeren de Commissie 
over de middelen en het mandaat alsook 
over de incidentenbehandelingsprocedure 
van de CERT's.

4. De lidstaten informeren de Commissie, 
de Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming en het publiek over 
de middelen en het mandaat alsook over de 
incidentenbehandelingsprocedure van de 
CERT's.

Or. de

Amendement 99
Ágnes Hankiss

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 op verzoek bij met 
technologisch neutraal advies en 
passende maatregelen voor publieke en 
private sectoren.

Or. en

Amendement 100
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3 – letter c
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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 en onverwijld 
uitvoerige informatie over vroegtijdige 
waarschuwingen en gecoördineerde 
reacties die op dat moment worden 
verspreid of aan de gang zijn, bekend op 
een gemeenschappelijke website.

Or. de

Amendement 101
Josef Weidenholzer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) zij bespreken en beoordelen 
gezamenlijk, op verzoek van een lidstaat of 
van de Commissie, een of meer in artikel 5 
bedoelde nationale NIB-strategieën en 
nationale NIB-samenwerkingsplannen, 
binnen het toepassingsgebied van deze 
richtlijn.

d) zij bespreken en beoordelen 
gezamenlijk, op verzoek van een lidstaat, 
de Commissie of het Europees Parlement, 
een of meer in artikel 5 bedoelde nationale 
NIB-strategieën en nationale NIB-
samenwerkingsplannen, binnen het 
toepassingsgebied van deze richtlijn.

Or. de

Amendement 102
Josef Weidenholzer

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 

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

Or. de

Amendement 103
Josef Weidenholzer

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 relevante kwesties uit met 
het Europees Centrum voor de bestrijding 
van cybercriminaliteit van Europol, de 
Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming en de nationale 
gegevensbeschermingsautoriteiten. 

Or. de

Amendement 104
Josef Weidenholzer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) zij organiseren regelmatig collegiale 
toetsingen met betrekking tot capaciteit en
paraatheid;

h) zij organiseren regelmatig collegiale 
toetsingen met betrekking tot capaciteit, 
paraatheid en naleving van de 
gegevensbeschermingsbepalingen.

Or. de

Amendement 105
Josef Weidenholzer
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) zij organiseren NIB-oefeningen op het 
niveau van de Unie en nemen indien 
passend deel aan internationale NIB-
oefeningen.

i) zij organiseren NIB-oefeningen op het 
niveau van de Unie en nemen deel aan 
internationale NIB-oefeningen.

Or. de

Amendement 106
Marie-Christine Vergiat

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i. zij organiseren NIB-oefeningen op het 
niveau van de Unie en nemen indien 
passend deel aan internationale NIB-
oefeningen.

i. zij organiseren NIB-oefeningen op het 
niveau van de Unie en nemen indien 
passend deel aan internationale NIB-
oefeningen, met dien verstande dat de 
gegevensbescherming van de Europese 
burgers door de betrokken lidstaten wordt 
gewaarborgd.

Or. fr

Amendement 107
Marie-Christine Vergiat

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Persoonsgegevens worden 
uitsluitend meegedeeld aan 
geadresseerden die gemachtigd zijn om ze 
te verwerken teneinde hun taken te 
kunnen vervullen.  De meegedeelde 
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gegevens blijven beperkt tot hetgeen nodig 
is voor de uitvoering van die taken met 
eerbiediging van het Europees recht op 
dat vlak. Naleving van het 
doelbindingsbeginsel wordt gewaarborgd. 
Deze gegevens worden niet langer 
bewaard dan zes maanden, een termijn 
die eenmaal kan worden verlengd.

Or. fr

Amendement 108
Ágnes Hankiss

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt, door middel van 
uitvoeringshandelingen, besluiten inzake 
de toegang van de lidstaten tot deze 
beveiligde infrastructuur vast, krachtens 
de in de leden 2 en 3 bedoelde criteria. 
Die uitvoeringshandelingen worden 
volgens de in artikel 19, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Schrappen

Or. en

Amendement 109
Josef Weidenholzer

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 

4. Wanneer 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 
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cybercriminaliteit van Europol in kennis. Europol in kennis.

Or. de

Amendement 110
Ágnes Hankiss

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Concrete op dreiging gerichte 
inlichtingen over cyberbedreigingen van 
kritieke nationale infrastructuur worden 
verspreid onder het personeel met een 
veiligheidsmachtiging van de faciliteiten 
voor de particuliere sector waarop de 
dreigingen zijn gericht.

Or. en

Amendement 111
Nils Torvalds

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2 – letter a – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een bepaling van het formaat en de 
procedures voor de vergaring en de 
uitwisseling van compatibele en 
vergelijkbare informatie over risico's en 
incidenten door de bevoegde autoriteiten;

– een indicatieve bepaling van het formaat 
en de procedures voor de vergaring en de 
uitwisseling van compatibele en 
vergelijkbare informatie over risico's en 
incidenten door de bevoegde autoriteiten;

Or. en

Amendement 112
Nils Torvalds
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2 – letter a – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een bepaling van de procedures en de
criteria voor de beoordeling van de risico's 
en incidenten door het 
samenwerkingsnetwerk;

– een bepaling van de criteria voor de 
beoordeling van de risico's en incidenten 
door het samenwerkingsnetwerk;

Or. en

Amendement 113
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13

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, 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 dienen een hoog niveau 
van bescherming van de persoonsgegevens 
die in het samenwerkingsnetwerk 
circuleren te waarborgen.

Or. de

Amendement 114
Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13
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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 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.

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 mogen alleen 
worden gesloten met landen of 
organisaties die de gegevensbescherming 
van hun burgers waarborgen op een 
niveau dat vergelijkbaar is met dat van de 
Unie en die de Europese burgers in staat 
stellen hun rechten te verdedigen op hun 
grondgebied. Indien dat niet het geval is, 
kunnen ze alleen op informele basis 
samenwerken.

Or. fr

Amendement 115
Nils Torvalds

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 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
overheden en marktdeelnemers passende 
en evenredige 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 
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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.

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 116
Josef Weidenholzer

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. 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 ter beperking van de risico's voor 
de beveiliging van de netwerken en 
informatiesystemen die zij controleren en 
bij hun activiteiten gebruiken. 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 en 
gegevensbeveiliging.

Or. de

Amendement 117
Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1
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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 ondernemingen 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. fr

Amendement 118
Christian Ehler

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 

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 
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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.

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 119
Ágnes Hankiss

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 incident-
en dreigingsinformatie met impact op de 
beveiliging van de door hen verleende 
kerndiensten aan de bevoegde autoriteiten 
melden.

Or. en

Amendement 120
Carl Schlyter

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

Amendement

(a) Commerciële softwareproducenten 
zijn ondanks de niet-
aansprakelijkheidsclausules in 
gebruikersovereenkomsten 
verantwoordelijk in het geval van grove 
nalatigheid aangaande de veiligheid en 
beveiliging.
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Or. en

Motivering

In de licentieovereenkomst ontheffen de commerciële softwareproducenten zich van elke 
aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit een slechte houding ten opzichte van de beveiliging 
en inferieur programmeerwerk. Er is een andere cultuur nodig om de softwareproducenten te 
stimuleren tot investeringen in beveiligingsmaatregelen. Deze kan alleen worden gerealiseerd 
als de softwareproducenten verantwoordelijk zijn voor alle tekortkomingen in de beveiliging.


