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Ændringsforslag 34
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv
Led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 83, stk. 1,

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 16 og artikel 83, stk. 1,

Or. en

Ændringsforslag 35
Ioan Enciu

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. ro
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Ændringsforslag 36
Ioan Enciu

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(2) Angreb på informationssystemer, især 
som led i organiseret kriminalitet, er en 
voksende trussel såvel i EU som globalt, 
og der er i stigende grad bekymring for 
mulige terrorangreb eller politisk 
motiverede angreb på 
informationssystemer, der indgår i 
medlemsstaternes og Den Europæiske 
Unions kritiske infrastruktur. Dette er en 
trussel mod etableringen af et sikrere 
informationssamfund og et område med 
frihed, sikkerhed og retfærdighed og 
kræver derfor en reaktion fra Den 
Europæiske Unions side samt mere 
effektiv koordination og mere effektivt 
samarbejde på internationalt niveau.

Or. ro

Ændringsforslag 37
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Angreb på informationssystemer, især
som led i organiseret kriminalitet, er en 
voksende trussel, og der er i stigende grad 
bekymring for mulige terrorangreb eller 
politisk motiverede angreb på 
informationssystemer, der indgår i 
medlemsstaternes og Den Europæiske 
Unions kritiske infrastruktur. Dette er en 
trussel mod etableringen af et sikrere 
informationssamfund og et område med 
frihed, sikkerhed og retfærdighed og 

(2) Angreb på informationssystemer, i alt 
fald angreb, som er led i organiseret 
kriminalitet, er en voksende trussel, og der 
er i stigende grad bekymring for mulige 
terrorangreb på informationssystemer, der 
indgår i medlemsstaternes og Den 
Europæiske Unions kritiske infrastruktur.
Dette er en trussel mod etableringen af et 
sikrere informationssamfund og et område 
med frihed, sikkerhed og retfærdighed og 
kræver derfor en reaktion fra Den 



AM\890251DA.doc 5/59 PE480.665v01-00

DA

kræver derfor en reaktion fra Den 
Europæiske Unions side.

Europæiske Unions side.

Or. fr

Ændringsforslag 38
Ioan Enciu

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(3) Der er en klar tendens til, at angrebene 
på informationssystemer af afgørende 
betydning for staterne eller for enkelte 
funktioner i den offentlige eller private 
sektor bliver stadig farligere, sker 
hyppigere og er mere omfattende. Denne 
tendens falder sammen med udviklingen af 
stadigt mere avancerede værktøjer, der kan 
bruges af forbrydere til at foretage 
forskellige typer angreb over internettet, 
som f.eks. botnet, som gennem et edb-
program giver mulighed for at inficere et 
betydeligt antal informationssystemer for 
at få kontrol over disse og anvende dem til 
at begå storstilede it-angreb.

Or. ro

Ændringsforslag 39
Ioan Enciu

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. ro

Ændringsforslag 40
Jan Mulder

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 41
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr
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Ændringsforslag 42
Marian-Jean Marinescu

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(6) Medlemsstaterne bør træffe 
bestemmelse om effektive foranstaltninger 
til forebyggelse af angreb på 
informationssystemer og sanktioner for 
disse angreb. Medlemsstaterne og 
Unionen bør sikre, at der findes en samlet 
ramme for så vidt angår forebyggelse, 
herunder uddannelse af borgerne i 
personlig it-sikkerhed i forbindelse med 
alle kurser i digitale færdigheder. 
Sanktionerne bør være effektive, stå i et 
rimeligt forhold til overtrædelsernes 
grovhed og have afskrækkende virkning.

Or. en

Ændringsforslag 43
Axel Voss

Forslag til direktiv
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) I tilfælde af mindre grove tilfælde bør 
det være muligt at se bort fra sanktioner. 
Mindre grove tilfælde bør kunne betragtes 
som sådanne, når den skade og/eller den 
fare for offentlige eller private interesser, 
der forårsages, eksempelvis for et 
informationssystems eller computerdatas 
integritet eller en persons integritet, 
rettigheder og andre interesser, er lille 
eller af en sådan karakter, at det ikke er 
nødvendigt at idømme en strafferetlig 
sanktion inden for lovgivningens grænser 
eller placere et strafferetligt ansvar.
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Or. de

Begrundelse

Definitionen af "mindre grove tilfælde" bør først og fremmest fremgå af artikel 2. Dette 
begreb er imidlertid juridisk så vagt, at det skal præciseres i betragtningerne, således at 
retspraksis kan få nogle holdepunkter vedrørende dets anvendelsesområde.

Ændringsforslag 44
Ioan Enciu

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Der bør fastsættes strengere straffe, når 
det er en kriminel organisation som 
defineret i Rådets rammeafgørelse 
2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om 
bekæmpelse af organiseret kriminalitet, der 
har begået angrebet på 
informationssystemet, når angrebet er 
meget omfattende, og når lovovertrædelsen 
begås ved at skjule gerningsmandens 
rigtige identitet og skade den, som 
identiteten egentlig tilhører. Der bør også 
indføres strengere sanktioner, når et sådant 
angreb har forvoldt alvorlig skade eller har 
berørt væsentlige interesser.

(7) Der bør fastsættes strengere straffe, når 
det er en kriminel organisation som 
defineret i Rådets rammeafgørelse 
2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om 
bekæmpelse af organiseret kriminalitet, der 
har begået angrebet på 
informationssystemet, når angrebet er 
meget omfattende, f. eks. i forbindelse med 
såkaldte botnet, og når lovovertrædelsen 
begås ved at skjule gerningsmandens 
rigtige identitet og skade den, som 
identiteten egentlig tilhører. Der bør også 
indføres strengere sanktioner, når et sådant 
angreb har forvoldt alvorlig skade eller har 
berørt kritiske infrastrukturer eller
væsentlige interesser.

Or. ro

Ændringsforslag 45
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Det er ikke hensigten, at direktivet 
skal pålægge strafferetligt ansvar, når 

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

lovovertrædelserne begås uden forsæt til at 
begå en forbrydelse, f.eks. i forbindelse 
med testning eller beskyttelse af 
informationssystemer, såfremt 
systemoperatøren eller -leverandøren 
rettidigt underrettes fuldt ud om 
sårbarheden, eller når et afslag på 
tilladelse til systemadgang i sig selv udgør 
et misbrug af rettighederne.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal sikre beskyttelse af såkaldte whistleblowers, som ifølge it-
sikkerhedseksperter er en central funktion i globale it-systemer. Ordføreren foreslår at 
afkriminalisere adgang i henhold til loven i stedet for adgang med tilladelse, hvilket peger i 
den rigtige retning, men dette direktiv er den retsakt, der klart bør redegøre for, hvad der er 
tilladt, og hvad der ikke er. Den sidste del af sætningen baserer sig på ordførerens 
ændringsforslag 7.

Ændringsforslag 46
Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(10) Dette direktiv dækker ikke 
foranstaltninger, der træffes med henblik 
på at gøre informationssystemerne sikre, 
f.eks. for at sætte dem i stand til at modstå 
de strafbare handlinger, der er defineret i 
dette direktiv, eller med henblik på at 
fjerne adgangen til værktøjer, der 
anvendes eller kan anvendes at styrke 
modstandsdygtigheden. Det er heller ikke 
hensigten, at der skal pålægges et
strafferetligt ansvar, når de objektive 
kriterier for lovovertrædelser, der er 
nævnt i dette direktiv, er til stede, men 
handlingen er begået uden forsæt til at 
begå en forbrydelse.

Or. fr
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Ændringsforslag 47
Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(10) Det er ikke hensigten, at direktivet 
skal pålægge strafferetligt ansvar, når de 
objektive kriterier for lovovertrædelser, 
der er nævnt i dette direktiv, er til stede, 
men lovovertrædelserne begås uden forsæt 
til at begå en forbrydelse, f.eks. i 
forbindelse med testning i henhold til 
lovgivningen eller når et afslag på 
tilladelse til systemadgang i sig selv udgør 
et misbrug af rettighederne.

Or. en

Ændringsforslag 48
Ioan Enciu

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Direktivet øger vigtigheden af 
netværk, såsom G8 og Europarådets 
netværk af kontaktpunkter, der står til 
disposition døgnet rundt på alle ugens 
dage, til udveksling af information for at 
sikre, at der straks ydes bistand i 
forbindelse med efterforskning eller 
procedurer vedrørende lovovertrædelser i 
forbindelse med informationssystemer og 
data eller indsamling af beviser for en 
lovovertrædelse i elektronisk form.. På 
grund af den hastighed, hvormed der kan 
foretages omfattende angreb, bør 
medlemsstaterne være i stand til straks at 
reagere på hastende anmodninger fra 

(11) Direktivet øger vigtigheden af 
netværk, såsom G8 og Europarådets 
netværk af kontaktpunkter, der står til 
disposition døgnet rundt på alle ugens 
dage, til udveksling af information for at 
sikre, at der straks ydes bistand i 
forbindelse med efterforskning eller 
procedurer vedrørende lovovertrædelser i 
forbindelse med informationssystemer og 
data eller indsamling af beviser for en 
lovovertrædelse i elektronisk form. På 
grund af den hastighed, hvormed der kan 
foretages omfattende angreb, bør 
medlemsstaterne være i stand til straks at 
reagere på hastende anmodninger fra 
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netværket af kontaktpunkter. Denne 
bistand bør bl.a. bestå i at fremme eller 
sikre, at der træffes foranstaltninger, såsom 
teknisk rådgivning, opbevaring af data, 
indsamling af beviser, tilvejebringelse af 
juridiske oplysninger og opsporing af 
mistænkte.

netværket af kontaktpunkter. Denne 
bistand bør bl.a. bestå i at fremme eller 
sikre, at der træffes foranstaltninger, såsom 
teknisk rådgivning, navnlig for så vidt 
angår genoprettelse af 
informationssystemernes funktioner,
opbevaring af data i overensstemmelse 
med principperne for beskyttelse af 
personoplysninger, indsamling af beviser, 
tilvejebringelse af juridiske oplysninger
samt opsporing og identificering af 
mistænkte.

Or. ro

Ændringsforslag 49
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Der er behov for at indsamle 
oplysninger om lovovertrædelser omfattet 
af dette direktiv med henblik på at få et 
mere fuldstændigt billede af problemet på 
EU-plan og dermed bidrage til at finde 
mere effektive løsninger på problemet.
Oplysningerne vil derudover hjælpe 
specialiserede organer, såsom Europol og 
Det Europæiske Agentur for Net- og 
Informationssikkerhed, til at foretage en 
bedre vurdering af it-kriminalitetens 
omfang og af net- og 
informationssikkerhedssituationen i 
Europa.

(12) Der er behov for at indsamle 
oplysninger om lovovertrædelser omfattet 
af dette direktiv med henblik på at få et 
mere fuldstændigt billede af problemet på 
EU-plan og dermed bidrage til at finde 
mere effektive løsninger på problemet.
Oplysninger om angreb på 
informationssystemer er få, eftersom det 
ikke er alle medlemsstater, der indsamler 
oplysninger om sådanne angreb. Da 
metoderne for indsamling af statistiske 
oplysninger er forskellige, kan de 
medlemsstater, der indsamler sådanne 
oplysninger, ikke sammenligne disse med 
oplysninger fra andre medlemsstater. 
Oplysningerne vil derudover hjælpe 
specialiserede organer, såsom Europol og 
Det Europæiske Agentur for Net- og 
Informationssikkerhed, til at foretage en 
bedre vurdering af it-kriminalitetens 
omfang og af net- og 
informationssikkerhedssituationen i 
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Europa.

Or. lt

Ændringsforslag 50
Ioan Enciu

Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Det er også nødvendigt at fremme 
og forbedre samarbejdet mellem 
tjenesteleverandører, producenter og 
strafferetlige og retshåndhævende 
myndigheder, navnlig med hensyn til 
retssikkerhed og forudsigelighed såvel 
som mistænktes og tiltalte personers 
rettigheder som f.eks. uskyldsformodning 
og ret til adgang til domstolsprøvelse. 
Samarbejdet bør for eksempel indeholde 
støtte til tjenesteleverandører med henblik 
på at helt eller delvist at lukke ulovlige 
funktioner eller systemer i 
overensstemmelse med gældende 
lovgivning.

Or. ro

Ændringsforslag 51
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12 bis) (12a) For at bekæmpe it-
kriminalitet effektivt er det også 
nødvendigt at øge 
informationssystemernes 
modstandsdygtighed ved at beskytte dem 
bedre mod angreb og tilbyde de rette 
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incitamenter til at opnå dette. 
Fastlæggelse af minimumsnormer og et 
strafferetligt ansvar for leverandører og 
operatører med henblik på en passende 
beskyttelse af informationssystemer bør 
derfor spille en central rolle. Unionens og 
medlemsstaternes bekæmpelse af it-
kriminalitet vil derfor kun have virkning, 
hvis dette direktiv ledsages af 
forebyggende foranstaltninger mod disse 
strafbare handlinger vedtaget i 
overensstemmelse med artikel 67, stk. 3, 
og artikel 84 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag svarer til ordførerens ændringsforslag 9 med tilføjelse af incitamenter 
og ansvar. Hvis der kun arbejdes med regler uden nogen form for håndhævelse eller 
incitamenter, ender vi i samme situation som før. Leverandører og operatører af 
informationssystemer, som åbenlyst nægter at anvende den mest moderne sikkerhedsteknik 
eller afviser at reparere kendte sårbarheder bør holdes ansvarlige for dette, herunder 
strafferetligt i særligt grove tilfælde.

Ændringsforslag 52
Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Medlemsstaterne bør betragte 
beskyttelse af deres informationssystemer 
og relaterede data som en del af deres 
forpligtelser. Der bør indføres rimelige 
beskyttelsesniveauer mod rimeligt 
identificerbare trusler og sårbarheder. 
Omkostninger og byrder i forbindelse med 
denne beskyttelse bør afspejle den 
eventuelle skade, som et it-angreb kan 
forårsage på de berørte personer.

Or. fr
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Begrundelse

Dette ændringsforslag tager udgangspunkt i ændringsforslag 10 af Monika Hohlmeier, men 
afviger fra dette på visse punkter.

Ændringsforslag 53
Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Medlemsstaterne bør betragte 
beskyttelse af deres informationssystemer 
og relaterede data som en del af deres 
forpligtelser. Der bør indføres rimelige 
beskyttelsesniveauer mod rimeligt 
identificerbare trusler. Omkostninger og 
byrder i forbindelse med denne beskyttelse 
bør stå i forhold til den skade, som 
eventuelt kan påføres de berørte personer.

Or. en

Ændringsforslag 54
Ioan Enciu

Forslag til direktiv
Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12b) EU og medlemsstaterne bør tage 
højde for behovet for at beskytte deres 
informationssystemer og de oplysninger, 
der er indeholdt deri, og sørge for et højt 
beskyttelsesniveau mod identificerbare 
trusler og sårbarheder. Omkostninger og 
forpligtelser i forbindelse med denne 
beskyttelse bør stå i forhold til den 
eventuelle skade, som kan påføres 
personer, som berøres af angreb på 
informationssystemer.
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Or. ro

Ændringsforslag 55
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12b) Medlemsstaterne bør tage højde for 
behovet for at beskytte deres 
informationssystemer og relaterede data. 
Der bør indføres rimelige 
beskyttelsesniveauer mod rimeligt 
identificerbare trusler og sårbarheder. 
Omkostninger i forbindelse med denne 
beskyttelse bør stå i forhold til den skade, 
som eventuelt kan påføres de berørte 
personer.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er ordførerens ændringsforslag 10. Dog er "forpligtelser" slettet og 
sårbarheder tilføjet. Trusler er meget vanskelige at identificere og kan komme fra hvor som 
helst, derfor skal beskyttelsen fokusere på sårbarhederne.

Ændringsforslag 56
Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12b) Medlemsstaterne bør også træffe 
passende foranstaltninger til at forpligte 
juridiske personer, som i deres 
jurisdiktioner anvender og leverer 
informationssystemer, til at beskytte 
oplysninger i deres besiddelse mod de 
lovovertrædelser, der er omtalt i dette 
direktiv. Juridiske personer bør indføre 
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passende beskyttelsesniveauer mod 
rimeligt identificerbare trusler og 
sårbarheder. Medlemsstaterne bør sikre, 
at en juridisk person, som har undladt at 
sikre et passende beskyttelsesniveau, og 
når den skade, denne forsømmelse har 
afstedkommet, er betragtelig, kan gøres til 
genstand for strenge sanktioner og 
retsforfølgning for forsømmelighed.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag tager udgangspunkt i ændringsforslag 11 af Monika Hohlmeier, men 
afviger fra dette på visse punkter.

Ændringsforslag 57
Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne bør ligeledes træffe 
passende foranstaltninger til at forpligte 
juridiske personer i deres jurisdiktioner til 
at beskytte personoplysninger i deres 
besiddelse mod de lovovertrædelser, der er 
omtalt i dette direktiv, hvilket allerede 
foreskrives af EU-retten om 
telekommunikation og databeskyttelse. 
Juridiske personer bør levere et passende 
niveau af beskyttelse mod rimeligt 
identificerbare trusler i overensstemmelse 
med den nyeste udvikling i specifikke 
sektorer og specifikke 
databehandlingssituationer. 
Omkostninger og byrder i forbindelse med 
denne beskyttelse bør stå i forhold til den 
eventuelle skade, som kan påføres de 
berørte personer. Når en juridisk person 
åbenlyst har forsømt at levere et passende 
beskyttelsesniveau, og når den skade, der 
er opstået som følge af en sådan 
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forsømmelighed, er betydelig, bør 
medlemsstaterne sikre, at det er muligt at 
retsforfølge denne juridiske person.

Or. en

Begrundelse

Når juridiske personer behandler personoplysninger har de også ansvaret for at beskytte 
disse oplysninger på passende vis mod rimeligt identificerbare trusler. Dette er allerede 
fastsat i direktiv 2002/58/EF om privatlivets fred og elektronisk kommunikation, i direktiv 
95/46/EF om beskyttelse af personoplysninger og Kommissionens forslag til en generel 
forordning om databeskyttelse (COM(2012)0011) (blandt andet artikel 22 og 30). 
Medlemsstaterne bør sikre, at det er muligt at retsforfølge en sådan juridisk person, hvis de 
ikke leverer dette beskyttelsesniveau.

Ændringsforslag 58
Ioan Enciu

Forslag til direktiv
Betragtning 12 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12c) Det Europæiske Agentur for Net- og 
Informationssikkerhed (ENISA) bør i 
overensstemmelse med sit mandat spille 
en nøglerolle og bestræbe sig på at stille 
teknisk ekspertise inden for forebyggelse 
og bekæmpelse af angreb på 
informationssystemer til rådighed for 
medlemsstaterne samt Unionens 
institutioner og organer. Det bør også 
rådgive medlemsstaterne om oprettelse og 
drift af nationale kontaktpunkter og it-
udrykningshold (CERT).  ENISA bør 
ligeledes modtage statistiske oplysninger 
fra medlemsstaterne vedrørende de 
lovovertrædelser, der er omhandlet i dette 
direktiv, og på grundlag af denne 
database og andre relevante oplysninger, 
udarbejde rapporter og henstillinger om 
situationen vedrørende systemsikkerhed 
og edb-data-sikkerhed.

Or. ro
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Ændringsforslag 59
Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Betragtning 12 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12c) Det er også nødvendigt at fremme 
og forbedre samarbejdet mellem 
tjenesteleverandører, producenter, 
retshåndhævende myndigheder og retslige 
myndigheder, samtidig med at 
retsstatsprincippet respekteres fuldt ud, 
navnlig med hensyn til retssikkerhed, 
såvel som mistænktes og tiltalte personers 
rettigheder som f.eks. uskyldsformodning 
og søgsmål. I en retsstat er det ligeledes 
nødvendigt, at de personer, der 
håndhæver loven, respekterer retsstaten.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag tager udgangspunkt i ændringsforslag 12 af Monika Hohlmeier, men 
afviger mod slutningen fra dette. Det erindrer også om visse principper.

Ændringsforslag 60
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Betragtning 12 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12c) Medlemsstaterne bør også træffe 
passende foranstaltninger til at forpligte 
juridiske personer i deres jurisdiktioner, 
som anvender eller leverer 
informationssystemer, til at beskytte mod 
de lovovertrædelser, der er omtalt i dette 
direktiv. Juridiske personer bør indføre 
rimelige beskyttelsesniveauer mod 
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rimeligt identificerbare trusler og 
sårbarheder. Denne beskyttelse bør stå i 
forhold til den skade, som eventuelt kan
påføres de berørte personer. Når en 
juridisk person åbenlyst har forsømt at 
levere et passende beskyttelsesniveau, og 
når den skade, der er opstået som følge af 
en sådan forsømmelse, er betydelig, bør 
medlemsstaterne sikre, at det er muligt at 
pålægge afskrækkende sanktioner og 
retsforfølge den juridiske person for 
forsømmelighed.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag tilføjer "sårbarheder" og udskifter "personoplysninger i deres 
besiddelse", som kun omfatter operatørerne, med "som anvender og leverer 
informationssystemer" for at leverandører også kan omfattes. "Personlig" udgår, fordi det i 
dette direktiv ikke blot er personoplysninger, som bør beskyttes, men alle data, og tilføjer 
"forsømmelighed" og "afskrækkende sanktioner" med henblik på tilfælde, hvor undladelse af 
levering af passende beskyttelse har forårsaget betydelig skade. Dette vil gøre det muligt at 
komme ud over de nuværende softwarelicenser af typen "købt som besigtiget ", som fritager 
leverandøren for alt ansvar.

Ændringsforslag 61
Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Betragtning 12 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12c) Det er også nødvendigt at fremme 
og forbedre samarbejdet mellem 
tjenesteleverandører, producenter, 
retshåndhævende myndigheder og retslige 
myndigheder, samtidig med at 
retsstatsprincippet respekteres fuldt ud, 
navnlig med hensyn til retssikkerhed og 
forudsigelighed, såvel som mistænktes og 
tiltalte personers rettigheder som f.eks. 
uskyldsformodning og søgsmål. Dette bør 
også omfatte f.eks. tjenesteudbyderes 
bistand i forbindelse med bevarelse af 
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eventuelle beviser, oplysninger, som kan 
bruges til at identificere lovovertrædere 
og, som en sidste udvej, lukning af 
ulovlige systemer og funktioner.

Or. en

Begrundelse

Samarbejdet mellem den private og den offentlige sektor er afgørende for den effektive 
bekæmpelse af it-angreb.

Ændringsforslag 62
Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Betragtning 12 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12d) Uagtet frivilligt samarbejde mellem 
juridiske personer, som f.eks. 
tjenesteleverandører og producenter på 
den ene side og retshåndhævende 
myndigheder og retslige myndigheder på 
den anden side, bør medlemsstaterne 
definere de tilfælde, hvor manglende 
indgriben kan give sig udslag i en 
forsætlig lovovertrædelse.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag tager udgangspunkt i ændringsforslag 13 af Monika Hohlmeier, men 
afviger mod slutningen fra dette for at gøre det mere bindende.

Ændringsforslag 63
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Betragtning 12 d (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12d) Det er også nødvendigt at fremme 
og forbedre samarbejdet mellem 
tjenesteleverandører, producenter, 
retshåndhævende myndigheder og retslige 
myndigheder, samtidig med at 
retsstatsprincippet respekteres fuldt ud, 
navnlig med hensyn til retssikkerhed og 
forudsigelighed, såvel som mistænktes og 
tiltalte personers rettigheder som f.eks. 
uskyldsformodning og søgsmål.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag svarer til ordførerens ændringsforslag 12, blot er den sidste sætning 
slettet. Lukning af (angiveligt) ulovlige systemer er meget risikabel. Den foretages i dag oftest 
uden ordentlige procedurer og giver derfor anledning til privat politivirksomhed. Dette aspekt 
bør behandles i forbindelse med det kommende initiativ fra Kommissionen om advisering og 
sporing (bebudet for 2012 i Kommissionens arbejdsprogram).

Ændringsforslag 64
Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Betragtning 12 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12e) For at bekæmpe it-kriminalitet 
effektivt er det også nødvendigt at øge 
informationssystemernes 
modstandsdygtighed ved at beskytte dem 
mere effektivt mod angreb og træffe 
passende foranstaltninger i den 
henseende. I denne forbindelse bør 
fastlæggelse af minimumsnormer og 
strafferetligt ansvar for operatører og 
leverandører med henblik på en passende 
beskyttelse af informationssystemer spille 
en central rolle. Derfor vil Unionens og 
medlemsstaternes bekæmpelse af it-
kriminalitet kun have virkning, hvis dette 
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direktiv ledsages af forebyggende 
foranstaltninger mod disse strafbare 
handlinger i overensstemmelse med 
artikel 67, stk. 3 og artikel 84 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde.

Or. fr

Ændringsforslag 65
Ioan Enciu

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Betydelige mangler i og forskelle 
mellem medlemsstaternes lovgivning om 
angreb på informationssystemer kan 
hæmme bekæmpelsen af organiseret 
kriminalitet og terrorisme og kan 
vanskeliggøre et effektivt samarbejde 
mellem politi og retsvæsen på dette 
område. Den omstændighed, at moderne 
informationssystemer går på tværs af 
landene og landegrænserne, betyder, at 
angreb på sådanne systemer har en 
grænseoverskridende dimension, hvilket 
understreger det presserende behov for 
yderligere initiativer med henblik på en 
indbyrdes tilnærmelse af de strafferetlige 
regler på området. Derudover bør 
koordineringen af retsforfølgningen i 
forbindelse med tilfælde af angreb på
informationssystemer være lettet ved 
vedtagelsen af Rådets rammeafgørelse 
2009/948/RIA om forebyggelse og 
bilæggelse af konflikter om udøvelse af 
jurisdiktion i straffesager.

(13) Betydelige mangler i og forskelle 
mellem medlemsstaternes lovgivning om 
angreb på informationssystemer kan 
hæmme bekæmpelsen af organiseret 
kriminalitet og terrorisme og kan 
vanskeliggøre et effektivt samarbejde 
mellem politi og retsvæsen på dette 
område. Den omstændighed, at moderne 
informationssystemer går på tværs af 
landene og landegrænserne, betyder, at 
angreb på sådanne systemer har en 
grænseoverskridende dimension, hvilket 
understreger det presserende behov for 
yderligere initiativer med henblik på en 
indbyrdes tilnærmelse af de strafferetlige 
regler på området. Derudover bør 
koordineringen af retsforfølgningen i 
forbindelse med tilfælde af angreb på 
informationssystemer være lettet ved 
vedtagelsen af Rådets rammeafgørelse 
2009/948/RIA om forebyggelse og 
bilæggelse af konflikter om udøvelse af 
jurisdiktion i straffesager. Desuden bør 
Unionen bestræbe sig på at forbedre det 
internationale samarbejde om 
netsikkerhed samt informationssystems-
og edb-data-sikkerhed og sikre, at der i 
alle internationale aftaler, der omhandler 
dataudveksling, tages højde for 
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dataoverførsels- og 
datalagringssikkerhed.   

Or. ro

Ændringsforslag 66
Tiziano Motti

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Betydelige mangler i og forskelle 
mellem medlemsstaternes lovgivning om 
angreb på informationssystemer kan 
hæmme bekæmpelsen af organiseret 
kriminalitet og terrorisme og kan 
vanskeliggøre et effektivt samarbejde 
mellem politi og retsvæsen på dette 
område. Den omstændighed, at moderne 
informationssystemer går på tværs af 
landene og landegrænserne, betyder, at 
angreb på sådanne systemer har en 
grænseoverskridende dimension, hvilket 
understreger det presserende behov for 
yderligere initiativer med henblik på en 
indbyrdes tilnærmelse af de strafferetlige 
regler på området. Derudover bør 
koordineringen af retsforfølgningen i 
forbindelse med tilfælde af angreb på 
informationssystemer være lettet ved 
vedtagelsen af Rådets rammeafgørelse 
2009/948/RIA om forebyggelse og 
bilæggelse af konflikter om udøvelse af 
jurisdiktion i straffesager.

(13) Betydelige mangler i og forskelle 
mellem medlemsstaternes lovgivning om 
angreb på informationssystemer kan 
hæmme bekæmpelsen af organiseret 
kriminalitet og terrorisme og kan 
vanskeliggøre et effektivt samarbejde 
mellem politi og retsvæsen på dette 
område. Den omstændighed, at moderne 
informationssystemer går på tværs af 
landene og landegrænserne, betyder, at 
angreb på sådanne systemer har en 
grænseoverskridende dimension, hvilket 
understreger det presserende behov for 
yderligere initiativer med henblik på en 
indbyrdes tilnærmelse af de strafferetlige 
regler på området. Derudover bør 
koordineringen af retsforfølgningen i 
forbindelse med tilfælde af angreb på 
informationssystemer være lettet ved 
vedtagelsen af Rådets rammeafgørelse 
2009/948/RIA om forebyggelse og 
bilæggelse af konflikter om udøvelse af 
jurisdiktion i straffesager. Det haster 
desuden med gennemførelsen af Europa-
Parlamentets erklæring af 23. juni 2010 
om oprettelse af en europæisk hurtig 
varslingsordning mod pædofile og 
personer, der begår seksuelle overgreb1, 
som er blevet videresendt til 
Kommissionen.
_______________
1EUT C 236E af 12.8.2011, s. 152.
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Or. it

Ændringsforslag 67
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Betydelige mangler i og forskelle 
mellem medlemsstaternes lovgivning om
angreb på informationssystemer kan 
hæmme bekæmpelsen af organiseret 
kriminalitet og terrorisme og kan 
vanskeliggøre et effektivt samarbejde 
mellem politi og retsvæsen på dette 
område. Den omstændighed, at moderne 
informationssystemer går på tværs af 
landene og landegrænserne, betyder, at 
angreb på sådanne systemer har en 
grænseoverskridende dimension, hvilket 
understreger det presserende behov for 
yderligere initiativer med henblik på en 
indbyrdes tilnærmelse af de strafferetlige 
regler på området. Derudover bør 
koordineringen af retsforfølgningen i 
forbindelse med tilfælde af angreb på 
informationssystemer være lettet ved 
vedtagelsen af Rådets rammeafgørelse 
2009/948/RIA om forebyggelse og 
bilæggelse af konflikter om udøvelse af 
jurisdiktion i straffesager.

(13) Betydelige mangler i og forskelle 
mellem medlemsstaternes lovgivning og 
nationale strafferetlige procedurer og 
systemer vedrørende angreb på 
informationssystemer kan hæmme 
bekæmpelsen af organiseret kriminalitet og 
terrorisme og kan vanskeliggøre et 
effektivt internationalt samarbejde mellem 
politi og retsvæsen på dette område, 
eftersom der i bekæmpelsen af sådanne 
forbrydelser kan anvendes fundamentalt 
forskellige foranstaltninger. Den 
omstændighed, at moderne 
informationssystemer går på tværs af 
landene og landegrænserne, betyder, at 
angreb på sådanne systemer har en 
grænseoverskridende dimension, hvilket 
understreger det presserende behov for 
yderligere initiativer med henblik på en
indbyrdes tilnærmelse af de strafferetlige 
regler på området. Derudover bør 
koordineringen af retsforfølgningen i 
forbindelse med tilfælde af angreb på 
informationssystemer være lettet ved 
vedtagelsen af Rådets rammeafgørelse 
2009/948/RIA om forebyggelse og 
bilæggelse af konflikter om udøvelse af 
jurisdiktion i straffesager.

Or. lt

Ændringsforslag 68
Marie-Christine Vergiat
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Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Da målene med dette direktiv, dvs. at 
sikre, at angreb på informationssystemer i 
alle medlemsstaterne straffes med 
sanktioner, der er effektive, står i et 
rimeligt forhold til overtrædelsernes 
grovhed og har afskrækkende virkning, 
og at forbedre og fremme det retlige 
samarbejde ved at fjerne potentielle 
komplikationer, ikke i tilstrækkelig grad 
kan opfyldes af medlemsstaterne - idet 
reglerne skal være fælles og indbyrdes 
forenelige - og derfor bedre kan 
gennemføres på EU-plan, kan EU vedtage 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. EU-traktatens 
artikel 5. Dette direktiv går ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(14) Da målene med dette direktiv, dvs. at 
sikre, at angreb på informationssystemer, i
det mindste når disse udgør en forsætlig 
lovovertrædelse, i alle medlemsstaterne 
straffes med sanktioner, der står i et 
rimeligt forhold til overtrædelsernes 
grovhed, og at forbedre og fremme det 
retlige samarbejde, ikke i tilstrækkelig grad 
kan opfyldes af medlemsstaterne - idet 
reglerne skal være fælles og indbyrdes 
forenelige - og derfor bedre kan 
gennemføres på EU-plan, kan EU vedtage 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. EU-traktatens 
artikel 5. Dette direktiv går ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

Or. fr

Ændringsforslag 69
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Alle personoplysninger, der behandles 
i forbindelse med gennemførelsen af dette 
direktiv, bør beskyttes i overensstemmelse 
med reglerne i Rådets rammeafgørelse 
2008/977/RIA af 27. november 2008 om 
beskyttelse af personoplysninger i 
forbindelse med politisamarbejde og retligt 
samarbejde i kriminalsager, for så vidt 
angår den databehandling, der er omfattet 
af rammeafgørelsens anvendelsesområde, 
og Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. 
december 2000 om beskyttelse af fysiske 

(15) Alle personoplysninger, der behandles 
i forbindelse med gennemførelsen af dette 
direktiv, bør beskyttes i overensstemmelse 
med reglerne i Rådets rammeafgørelse 
2008/977/RIA af 27. november 2008 om 
beskyttelse af personoplysninger i 
forbindelse med politisamarbejde og retligt 
samarbejde i kriminalsager, for så vidt 
angår den databehandling, der er omfattet 
af rammeafgørelsens anvendelsesområde, 
og Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. 
december 2000 om beskyttelse af fysiske 
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personer i forbindelse med behandling af 
personoplysninger i 
fællesskabsinstitutionerne og -organerne og 
om fri udveksling af sådanne oplysninger.

personer i forbindelse med behandling af 
personoplysninger i 
fællesskabsinstitutionerne og -organerne og 
om fri udveksling af sådanne oplysninger.
Dette direktiv bør også være i 
overensstemmelse med direktiv 95/46/EF1

samt med Europarådets konvention af 28. 
januar 1981 om beskyttelse af individet i 
forbindelse med automatisk 
databehandling af personoplysninger. Det 
bør desuden tage højde for Europarådets 
Ministerkomités henstilling nr. R(87)15 
om politiets brug af personoplysninger og 
nr. R(95)4 om beskyttelse af 
personoplysninger på 
telekommunikationsområdet, navnlig i 
forbindelse med telefontjenester. 
_________________
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
95/46/EF af 24. oktober 1995 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger (EFT L 281 af 
23.11.1995, s. 31).

Or. fr

Ændringsforslag 70
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) I dette direktiv overholdes de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, som bl.a. er anerkendt i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, herunder 
beskyttelse af personoplysninger, ytrings-
og informationsfrihed, ret til en upartisk 
domstol, uskyldsformodning og ret til et 
forsvar samt legalitetsprincippet og 

(16) I dette direktiv bør de grundlæggende 
rettigheder og frihedsrettigheder og de 
principper, som bl.a. er anerkendt i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder og 
konventionen til beskyttelse af 
menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder, herunder beskyttelse af 
personoplysninger, respekten for 
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princippet om proportionalitet mellem 
lovovertrædelse og straf. Dette direktiv
tilsigter især at sikre, at disse rettigheder 
og principper respekteres fuldt ud, og skal
gennemføres i overensstemmelse med dem.

privatlivets fred, ytrings- og 
informationsfrihed, ret til en upartisk 
domstol, uskyldsformodning og ret til et 
forsvar samt legalitetsprincippet og 
princippet om proportionalitet mellem 
lovovertrædelse og straf. Dette direktiv bør
sikre, at disse rettigheder og principper 
respekteres fuldt ud, og bør gennemføres i 
overensstemmelse med dem.

Or. fr

Ændringsforslag 71
Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Formålet med dette direktiv er ikke 
en gennemførelse i medlemsstaterne, som 
er i modstrid med EU-traktatens artikel 2 
og artikel 3, stk. 1 og 2, hvis principper 
skal finde anvendelse på cyberspace og 
bekæmpelsen af it-kriminalitet. Det kan 
ikke påvirke netneutralitetens 
ukrænkelighed.

Or. fr

Ændringsforslag 72
Ioan Enciu

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv fastsætter nærmere 
bestemmelser om de strafbare handlinger i 
forbindelse med angreb på 
informationssystemer og fastsætter 
minimumsregler for straffe herfor. Det 

Dette direktiv fastsætter nærmere 
bestemmelser om de strafbare handlinger i 
forbindelse med angreb på 
informationssystemer og fastsætter 
minimumsregler for straffe herfor. Det 
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indfører endvidere fælles bestemmelser om 
forebyggelse af angrebene og forbedring af 
EU-samarbejdet om strafferetspleje på 
dette område.

indfører endvidere fælles bestemmelser om 
forebyggelse og bekæmpelse af angrebene 
og forbedring af EU-samarbejdet på dette 
område, herunder for så vidt angår 
strafferetspleje.

Or. ro

Ændringsforslag 73
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv fastsætter nærmere 
bestemmelser om de strafbare handlinger i 
forbindelse med angreb på 
informationssystemer og fastsætter 
minimumsregler for straffe herfor. Det 
indfører endvidere fælles bestemmelser om 
forebyggelse af angrebene og forbedring af 
EU-samarbejdet om strafferetspleje på 
dette område.

Dette direktiv fastsætter nærmere 
bestemmelser om de strafbare handlinger i 
forbindelse med angreb på 
informationssystemer og fastsætter 
minimumsregler for straffe herfor. Det 
indfører endvidere fælles bestemmelser om 
forebyggelse af angrebene og forbedring af 
EU-samarbejdet om strafferetspleje på 
dette område. Det fremmer ligeledes 
produktion af stadig mere sikkert it-udstyr 
og installation af stadig sikrere 
informationssystemer.

Or. fr

Ændringsforslag 74
Ioan Enciu

Forslag til direktiv
Artikel 2 - litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) "juridisk person":  enhver enhed, der har 
denne status i henhold til den lovgivning, 
der finder anvendelse, med undtagelse af 
stater eller andre offentlige organer, der 
udøver offentlig myndighed, og offentlige 

c) "juridisk person":  enhver enhed, der har 
denne status i henhold til den lovgivning, 
der finder anvendelse



AM\890251DA.doc 29/59 PE480.665v01-00

DA

internationale organisationer

Or. ro

Ændringsforslag 75
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv
Artikel 2 - litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) "juridisk person":  enhver enhed, der har 
denne status i henhold til den lovgivning, 
der finder anvendelse, med undtagelse af 
stater eller andre offentlige organer, der 
udøver offentlig myndighed, og offentlige 
internationale organisationer

c) "juridisk person":  enhver enhed, der har 
denne status i henhold til den lovgivning, 
der finder anvendelse

Or. en

Ændringsforslag 76
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 2 - litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) "juridisk person":  enhver enhed, der har 
denne status i henhold til den lovgivning, 
der finder anvendelse, med undtagelse af 
stater eller andre offentlige organer, der 
udøver offentlig myndighed, og offentlige 
internationale organisationer

c) "juridisk person":  enhver enhed, der har 
denne status i henhold til den lovgivning, 
der finder anvendelse, med undtagelse af 
stater eller andre offentlige organer, der 
udøver offentlig myndighed, og offentlige 
internationale organisationer, hvilket ikke 
indebærer, at staterne eller andre 
offentlige organer skal kunne angribe 
informationssystemer uden retsgrundlag 
og fuld respekt for de grundlæggende 
rettigheder

Or. en
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Begrundelse

Det skal ikke være lovligt for stater at hacke, da det ville være et brud på den grundlæggende 
rettighed til at have ukrænkelige og fortrolige tekniske informationssystemer, som fastlagt af 
den tyske forfatningsdomstol.

Ændringsforslag 77
Ioan Enciu

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) "uretmæssig": adgang eller indgreb, som 
ejeren eller en anden retmæssig indehaver 
af systemet eller en del af det ikke har givet 
tilladelse til, eller som ikke er tilladt i 
henhold til national lovgivning.

d) "uretmæssig": adgang, anvendelse eller 
indgreb, som ejeren eller en anden 
retmæssig indehaver af systemet eller en 
del af det ikke har givet tilladelse til, eller 
som ikke er tilladt i henhold til national 
lovgivning eller EU-retten.

Or. ro

Ændringsforslag 78
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) "uretmæssig": adgang eller indgreb, som 
ejeren eller en anden retmæssig indehaver 
af systemet eller en del af det ikke har givet 
tilladelse til, eller som ikke er tilladt i 
henhold til national lovgivning.

d) "uretmæssig": adgang eller indgreb, som 
ejeren eller en anden retmæssig indehaver 
af systemet eller en del af det ikke har givet 
tilladelse til, medmindre afslaget på en 
sådan tilladelse i sig selv udgør misbrug 
af rettigheder eller denne adgang eller 
indgreb er tilladt i henhold til national 
lovgivning.

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag tager udgangspunkt i ordførerens ændringsforslag 17, hvor 
"anvendelse" slettes (for bredt, kan omfatte alting). Det foreslås desuden at præcisere "eller 
som ikke tilladt i henhold til national lovgivning" for at sikre, at den fortolkes rigtigt som en 
undtagelsesklausul og ikke som en mulighed for medlemsstaterne til at udvide direktivets 
anvendelsesområde.

Ændringsforslag 79
Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) "uretmæssig": adgang eller indgreb, som 
ejeren eller en anden retmæssig indehaver 
af systemet eller en del af det ikke har givet 
tilladelse til, eller som ikke er tilladt i 
henhold til national lovgivning.

d) "uretmæssig": adgang, anvendelse eller 
indgreb, som ejeren eller en anden 
retmæssig indehaver af systemet eller en 
del af det ikke har givet tilladelse til, eller 
som ikke er tilladt i henhold til national 
lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 80
Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) "uretmæssig": adgang eller indgreb, som 
ejeren eller en anden retmæssig indehaver 
af systemet eller en del af det ikke har givet 
tilladelse til, eller som ikke er tilladt i 
henhold til national lovgivning.

d) "uretmæssig": adgang eller indgreb, som 
ejeren eller en anden retmæssig indehaver 
af systemet eller en del af det ikke har givet 
tilladelse til, medmindre afslaget på en 
sådan tilladelse i sig selv udgør misbrug 
af rettigheder eller denne adgang eller 
indgreb er tilladt i henhold til national 
lovgivning.

Or. fr
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Ændringsforslag 81
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) "mindre grove tilfælde": en sag, hvor 
gerningsmandens skyld, offentlighedens 
interesse i retsforfølgning og gerningens 
følger er af ubetydelig karakter.

Or. de

Begrundelse

Eftersom "mindre grove tilfælde" udgør en væsentlig del af dette direktiv, bør artikel 2 
indeholde en tilstrækkeligt præcis definition af sådanne tilfælde.

Ændringsforslag 82
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) "opfangning": brug af tekniske 
hjælpemidler til aflytning, overvågning og 
kontrol af indholdet af kommunikationer 
samt direkte eller indirekte undersøgelse 
af indholdet af data gennem anvendelse 
af elektroniske aflytnings- eller 
medhørsanordninger med tekniske 
hjælpemidler. 

Or. de

Begrundelse

Der er behov for en præcis definition af "opfangning".
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Ændringsforslag 83
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv
Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2 a
Forebyggende foranstaltninger

1. Medlemsstaterne fremmer i samarbejde 
med Det Europæiske Agentur for Net- og 
Informationssikkerhed god praksis i 
relation til sikker databehandling og 
støtter samarbejdet mellem offentlige og 
private aktører ved at fremme udveksling 
af oplysninger, bevidstgørelse og dialog 
om net- og informationssikkerhed, 
herunder aspekter af bekæmpelse af it-
kriminalitet. 
2. Medlemsstaterne sikrer, at de 
registeransvarlige og registerførerne i 
tilfælde af et brud på 
personoplysningssikkerheden uden 
unødig forsinkelse og i princippet ikke 
senere end 24 timer efter bruddet på 
personoplysningssikkerheden er blevet 
konstateret, oplyser den kompetente 
nationale myndighed om bruddet på 
persondatasikkerheden i 
overensstemmelse med artikel 4 i direktiv 
2002/58/EF som ændret ved direktiv 
2006/24/EF og 2009/136/EF (e-data-
direktivet).
3. Medlemsstaterne træffer de fornødne 
foranstaltninger til beskyttelse af kritisk 
infrastruktur mod it-angreb og sørger for 
midler til hermetisk at afskære adgang til 
en kritisk infrastruktur, i tilfælde af at et 
direkte it-angreb er en alvorlig trussel
mod dens korrekte drift.

Or. en
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Ændringsforslag 84
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at gøre det strafbart 
forsætligt at skaffe sig uretmæssig adgang 
til et informationssystem eller en del heraf, 
i det mindste i grovere tilfælde.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at gøre det strafbart 
forsætligt at skaffe sig uretmæssig adgang 
til, dvs. trænge ind i, et 
informationssystem eller en del heraf, i det 
mindste i grovere tilfælde.

Hver medlemsstat kan beslutte, at den i 
stk. 1 omhandlede adfærd kun udgør en 
strafbar handling, når lovovertrædelsen 
omfatter overtrædelse af en egentlig 
sikkerhedsforanstaltning.

Or. en

Ændringsforslag 85
Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at gøre det strafbart 
forsætligt at skaffe sig uretmæssig adgang 
til et informationssystem eller en del heraf, 
i det mindste i grovere tilfælde.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at gøre det strafbart 
forsætligt at skaffe sig uretmæssig adgang 
til et informationssystem eller en del heraf, 
i det mindste hvor der er tale om et forsæt 
til at begå en forbrydelse, som har 
alvorlige og skadelige konsekvenser for 
informationssystemets eller -systemernes 
eksistens eller funktion.

Den i stk. 1 omhandlede adfærd udgør 
kun en strafbar handling, når en 
sikkerhedsforanstaltning overtrædes og 
systemoperatøren eller -leverandøren ikke 
rettidigt er blevet underrettet fuldt ud om 
informationssystemets sårbarhed.
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Or. fr

Ændringsforslag 86
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at gøre det strafbart 
forsætligt at skaffe sig uretmæssig adgang 
til et informationssystem eller en del heraf, 
i det mindste i grovere tilfælde.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at gøre det strafbart 
forsætligt at skaffe sig uretmæssig adgang 
til, dvs. trænge ind i, et 
informationssystem eller en del heraf, i det 
mindste i grovere tilfælde.

Den i stk. 1 omhandlede adfærd udgør 
kun en strafbar handling, når en 
sikkerhedsforanstaltning omgås og 
systemoperatøren eller -leverandøren ikke 
rettidigt er blevet underrettet fuldt ud om 
informationssystemets sårbarhed.

Or. en

Begrundelse

Dette tager udgangspunkt i ordførerens ændringsforslag 20 med to ændringer: 1) Det lader 
det ikke være op til medlemsstaterne at fastsætte tærsklen for omgåelse af en 
sikkerhedsforanstaltning, hvilket for eksempel sikrer, at brug af naboens offentlige og åbne 
trådløse netværk ikke udgør en lovovertrædelse.  2) Den tilføjer "når [...] systemoperatøren 
eller -leverandøren ikke rettidigt er blevet underrettet fuldt ud om informationssystemets 
sårbarhed". Dette er taget fra ændringsforslag om beskyttelse af såkaldte whistleblowers.

Ændringsforslag 87
Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at gøre det strafbart 

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at gøre det strafbart 
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forsætligt at skaffe sig uretmæssig adgang 
til et informationssystem eller en del heraf, 
i det mindste i grovere tilfælde.

forsætligt at skaffe sig uretmæssig adgang 
til, dvs. trænge ind i, et 
informationssystem eller en del heraf uden 
at have ret hertil, i det mindste i grovere 
tilfælde.

Hver medlemsstat kan beslutte, at den i 
stk. 1 omhandlede adfærd kun udgør en 
strafbar handling, når lovovertrædelsen 
omfatter omgåelse af en 
sikkerhedsforanstaltning.

Or. en

Ændringsforslag 88
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til direktiv
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at gøre det strafbart 
forsætligt og uretmæssigt at forårsage en 
alvorlig hindring eller afbrydelse af et 
informationssystems drift ved at indlæse 
eller overføre edb-data eller ved at 
beskadige, slette, forvanske, ændre, 
tilbageholde eller hindre adgang til dets 
edb-data, i det mindste i grovere tilfælde.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at gøre det strafbart 
forsætligt og uretmæssigt at forårsage en 
alvorlig hindring eller afbrydelse af et 
informationssystems drift ved at indlæse 
eller overføre edb-data eller ved at 
beskadige, slette, forvanske, ændre, 
tilbageholde eller hindre adgang til dets 
edb-data, i det mindste hvor der er tale om 
et forsæt til at begå en forbrydelse, som 
har alvorlige og skadelige konsekvenser 
for informationssystemets eller -
systemernes eksistens eller funktion.

Or. fr

Ændringsforslag 89
Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Artikel 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at gøre det strafbart 
forsætligt og uretmæssigt at slette, 
beskadige, forvanske, ændre, tilbageholde 
eller hindre adgang til edb-data i et 
informationssystem, i det mindste i grovere 
tilfælde.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at gøre det strafbart 
forsætligt og uretmæssigt at slette, 
beskadige, forvanske, ændre, tilbageholde 
eller hindre adgang til edb-data i et 
informationssystem, i det mindste hvor der 
er tale om et forsæt til at begå en 
forbrydelse, som har alvorlige og 
skadelige konsekvenser for 
informationssystemets eller -systemernes 
eksistens eller funktion..

Or. fr

Ændringsforslag 90
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at gøre det strafbart 
forsætligt og uretmæssigt at opfange ikke-
offentlige overførsler af edb-data til, fra 
eller inden for et informationssystem, 
herunder elektromagnetisk stråling fra et 
informationssystem, der indeholder disse 
edb-data, ved hjælp af tekniske 
hjælpemidler

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at gøre det strafbart 
forsætligt og uretmæssigt at opfange ikke-
offentlige overførsler af edb-data til, fra 
eller inden for et informationssystem, 
herunder elektromagnetisk stråling fra et 
informationssystem, der indeholder disse 
edb-data, ved hjælp af tekniske 
hjælpemidler i det mindste i grovere 
tilfælde.
Opfangningen kan også omfatte 
optagelser. Dataoverførslen omfatter 
tidsrummet mellem afsenderens 
afsendelse og modtagerens modtagelse, 
hvor data transporteres via kabel eller 
radiobølger. Ved tekniske hjælpemidler 
forstås bl.a. tekniske indretninger, som 
forbindes til transmissionslinjer samt 
apparater til indsamling og optagelse af 
kabelfri kommunikation, herunder 
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software, passwords og koder.

Or. de

Ændringsforslag 91
Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at gøre det strafbart 
forsætligt og uretmæssigt at opfange ikke-
offentlige overførsler af edb-data til, fra 
eller inden for et informationssystem, 
herunder elektromagnetisk stråling fra et 
informationssystem, der indeholder disse 
edb-data, ved hjælp af tekniske 
hjælpemidler

Medlemsstaterne træffer i 
overensstemmelse med artikel 8 i den 
europæiske konvention til beskyttelse af 
menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder de nødvendige 
foranstaltninger til at gøre det strafbart 
forsætligt og uretmæssigt at opfange ikke-
offentlige overførsler af edb-data til, fra 
eller inden for et informationssystem, 
herunder elektromagnetisk stråling fra et 
informationssystem, der indeholder disse 
edb-data, ved hjælp af tekniske 
hjælpemidler, i det mindste hvor der er 
tale om et forsæt til at begå en 
forbrydelse, som har alvorlige og 
skadelige konsekvenser for 
informationssystemets eller -systemernes 
eksistens eller funktion.

Or. fr

Ændringsforslag 92
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at gøre det strafbart 
forsætligt og uretmæssigt at opfange ikke-

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at gøre det strafbart 
forsætligt og uretmæssigt at opfange ikke-



AM\890251DA.doc 39/59 PE480.665v01-00

DA

offentlige overførsler af edb-data til, fra 
eller inden for et informationssystem, 
herunder elektromagnetisk stråling fra et 
informationssystem, der indeholder disse 
edb-data, ved hjælp af tekniske 
hjælpemidler

offentlige overførsler af edb-data til, fra 
eller inden for et informationssystem, 
herunder elektromagnetisk stråling fra et 
informationssystem, der indeholder disse 
edb-data, ved hjælp af tekniske 
hjælpemidler i det mindste i grovere 
tilfælde. 

Or. en

Ændringsforslag 93
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 7 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at gøre det strafbart 
forsætligt og uretmæssigt at fremstille, 
sælge, erhverve med henblik på brug, 
importere, være i besiddelse af, distribuere 
eller på anden måde foretage 
tilrådighedsstillelse af følgende, med 
henblik på at begå en af de strafbare 
handlinger i artikel 3-6:

udgår

a) anordninger, herunder edb-
programmer, der hovedsagelig er beregnet 
eller tilpasset til at begå en af de strafbare 
handlinger i artikel 3-6
b) edb-password, adgangskoder eller 
tilsvarende data, hvorved der kan opnås 
adgang til et helt informationssystem eller 
en del heraf.

Or. en

Begrundelse

Såkaldte "hackerværktøjer" kan ifølge deres natur anvendes på to måder, og de er 
uundværlige i forbindelse med sikkerhedstest. Hvis vi ønsker at beskytte såkaldte 
whistleblowers, er vi nødt til at lovliggøre besiddelse og distribution af disse værktøjer. 
Passwords og adgangskoder bør ikke anses som hackerværktøjer. Hvis de mistes, skal 
operatøren straks forbedre sine sikkerhedsforanstaltninger og udfærdige nye passwords, 
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ganske som det sker, når folk mister deres nøgle.

Ændringsforslag 94
Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Artikel 7 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) anordninger, herunder edb-programmer, 
der hovedsagelig er beregnet eller tilpasset 
til at begå en af de strafbare handlinger i 
artikel 3-6

a) anordninger, herunder edb-programmer, 
der hovedsagelig er beregnet eller tilpasset 
til at begå en af de strafbare handlinger i 
artikel 3-6, undtagen computeren

Or. fr

Ændringsforslag 95
Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Artikel 7 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) edb-password, adgangskoder eller 
tilsvarende data, hvorved der kan opnås 
adgang til et helt informationssystem eller 
en del heraf.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 96
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anstiftelse, medvirken, tilskyndelse og 
forsøg

udgår



AM\890251DA.doc 41/59 PE480.665v01-00

DA

1. Medlemsstaterne sikrer, at det er 
strafbart at anstifte, medvirke og tilskynde 
til at begå en strafbar handling som 
omhandlet i artikel 3-7.
2. Medlemsstaterne sikrer, at det er 
strafbart at forsøge at begå en strafbar 
handling som omhandlet i artikel 3-6.

Or. en

Begrundelse

Vi risikerer at kriminalisere whistleblowers, hvis offentliggørelsen af sårbarheder (i tilfælde 
hvor leverandøren eller operatøren ikke reagerer) betragtes som anstiftelse, medvirken og 
tilskyndelse. Dette stykke ville også flytte kriminaliseringen langt ind i det område, der findes, 
inden der reelt begås lovbrud. Det ville være særligt uforholdsmæssigt at gøre dette, hvis man 
ser på de sikkerhedsforanstaltninger, der foreslås for mindre grove tilfælde osv.

Ændringsforslag 97
Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at det er 
strafbart at anstifte, medvirke og tilskynde 
til at begå en strafbar handling som 
omhandlet i artikel 3-7.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 98
Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8 a
Producentansvar
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Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at 
producenterne gøres strafferetligt 
ansvarlige for produktionen, 
markedsføringen, afsætningen, 
anvendelsen og sikkerhedsproblemer i 
forbindelse med produkter og systemer, 
der er mangelfulde eller indeholder 
konstaterede svagheder i sikkerheden, 
som kan gøre det lettere at blive offer for 
it-angreb eller miste data.

Or. fr

Ændringsforslag 99
Jan Mulder

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at de i 
artikel 3-8 omhandlede strafbare 
handlinger kan straffes med strafferetlige 
sanktioner, der er effektive, står i et 
rimeligt forhold til den strafbare handlings 
grovhed og har afskrækkende virkning.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at de i 
artikel 3-8 omhandlede strafbare 
handlinger kan straffes med strafferetlige 
sanktioner, der er effektive, står i et 
rimeligt forhold til den strafbare handlings 
grovhed og har afskrækkende virkning, 
herunder passende bøder.

Or. en

Ændringsforslag 100
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at de i 
artikel 3-8 omhandlede strafbare 

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de i artikel 3-
8 omhandlede strafbare handlinger kan 
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handlinger kan straffes med strafferetlige 
sanktioner, der er effektive, står i et 
rimeligt forhold til den strafbare handlings 
grovhed og har afskrækkende virkning.

straffes med forholdsmæssigt afpassede 
strafferetlige sanktioner.

Or. fr

Begrundelse

Visse termer bør udgå, fordi de henviser til lovens anvendelse og ingen mening giver fra et 
juridisk synspunkt.

Ændringsforslag 101
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at de i 
artikel 3-8 omhandlede strafbare 
handlinger kan straffes med strafferetlige 
sanktioner, der er effektive, står i et 
rimeligt forhold til den strafbare handlings 
grovhed og har afskrækkende virkning.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at de i 
artikel 3-6 omhandlede strafbare 
handlinger kan straffes med strafferetlige 
sanktioner, der er effektive, står i et 
rimeligt forhold til den strafbare handlings 
grovhed og har afskrækkende virkning.

Or. en

Begrundelse

Logisk konsekvens af ophævelsen af artikel 7 og 8.

Ændringsforslag 102
Jan Mulder

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de strafbare 
handlinger i artikel 3-7 kan straffes med 

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de strafbare 
handlinger i artikel 3-7 kan straffes med 
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strafferetlige sanktioner med en maksimal 
fængselsstraf på mindst to år.

strafferetlige sanktioner med en maksimal 
fængselsstraf på mindst to år og en 
passende bøde.

Or. en

Ændringsforslag 103
Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de strafbare 
handlinger i artikel 3-7 kan straffes med 
strafferetlige sanktioner med en maksimal 
fængselsstraf på mindst to år.

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de strafbare 
handlinger i artikel 3-7 kan straffes med 
strafferetlige sanktioner med en maksimal 
fængselsstraf på to år.

Or. fr

Begrundelse

Ordlyden er selvmodsigende og bør rettes. Der henvises til princippet om, at straffen skal stå 
i rimeligt forhold til den strafbare handling, som kun kan fastslås og dømmes som led i en 
retssag. Dette bør tage udgangspunkt i fastlæggelsen af de faktiske omstændigheder som led i 
en retssag.

Ændringsforslag 104
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de strafbare 
handlinger i artikel 3-7 kan straffes med 
strafferetlige sanktioner med en maksimal 
fængselsstraf på mindst to år.

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de strafbare 
handlinger i artikel 3-7 kan straffes med 
strafferetlige sanktioner med en maksimal 
fængselsstraf på mindst et til tre år.

Or. en
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Begrundelse

Den manglende overensstemmelse med strafferammen i artikel 6 og 7 i rammeafgørelse 
2005/222/RIA om angreb på informationssystemer er ikke begrundet.

Ændringsforslag 105
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Skærpende omstændigheder udgår
1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de 
strafbare handlinger i artikel 3-7 kan 
straffes med strafferetlige sanktioner med 
en maksimal fængselsstraf på mindst fem 
år, når de begås inden for rammerne af 
en kriminel organisation som defineret i 
rammeafgørelse 2008/841/RIA.
2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de 
strafbare handlinger i artikel 3-6 kan 
straffes med strafferetlige sanktioner med 
en maksimal fængselsstraf på mindst fem 
år, når de begås ved hjælp af et værktøj, 
der er beregnet til at foretage angreb, der 
berører et betydeligt antal 
informationssystemer, eller angreb, der 
volder betydelig skade, såsom afbrydelse 
af systemtjenester, økonomiske 
omkostninger eller tab af personlige data.
3. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de 
strafbare handlinger i artikel 3-6 kan 
straffes med strafferetlige sanktioner med 
en maksimal fængselsstraf på mindst fem 
år, når de begås ved at skjule 
gerningsmandens rigtige identitet og 
skade den, som identiteten egentlig 
tilhører.

Or. en
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Ændringsforslag 106
Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de strafbare 
handlinger i artikel 3-7 kan straffes med 
strafferetlige sanktioner med en maksimal 
fængselsstraf på mindst fem år, når de 
begås inden for rammerne af en kriminel 
organisation som defineret i 
rammeafgørelse 2008/841/RIA.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de strafbare 
handlinger i artikel 3-7 kan straffes med 
strafferetlige sanktioner med en maksimal 
fængselsstraf på fem år, når de begås inden 
for rammerne af en kriminel organisation 
som defineret i rammeafgørelse 
2008/841/RIA.

Or. fr

Begrundelse

Ordlyden er selvmodsigende og bør rettes. Der henvises til princippet om, at straffen skal stå 
i rimeligt forhold til den strafbare handling, som kun kan fastslås og dømmes som led i en 
retssag. Dette bør tage udgangspunkt i fastlæggelsen af de faktiske omstændigheder som led i 
en retssag.

Ændringsforslag 107
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de strafbare 
handlinger i artikel 3-7 kan straffes med 
strafferetlige sanktioner med en maksimal 
fængselsstraf på mindst fem år, når de 
begås inden for rammerne af en kriminel 
organisation som defineret i 
rammeafgørelse 2008/841/RIA.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de strafbare 
handlinger i artikel 3-7 kan straffes med 
strafferetlige sanktioner med en maksimal 
fængselsstraf på mindst to til fem år, når de 
begås inden for rammerne af en kriminel 
organisation som defineret i 
rammeafgørelse 2008/841/RIA.

Or. en
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Begrundelse

Den manglende overensstemmelse med strafferammen i artikel 6 og 7 i rammeafgørelse 
2005/222/RIA om angreb på informationssystemer er ikke begrundet.

Ændringsforslag 108
Ioan Enciu

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de strafbare 
handlinger i artikel 3-6 kan straffes med 
strafferetlige sanktioner med en maksimal 
fængselsstraf på mindst fem år, når de 
begås ved hjælp af et værktøj, der er 
beregnet til at foretage angreb, der berører 
et betydeligt antal informationssystemer, 
eller angreb, der volder betydelig skade, 
såsom afbrydelse af systemtjenester, 
økonomiske omkostninger eller tab af 
personlige data.

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de strafbare 
handlinger i artikel 3-6 kan straffes med
strafferetlige sanktioner med en maksimal 
fængselsstraf på mindst fem år, når de 
begås ved hjælp af et værktøj, der er 
beregnet til at foretage angreb, der berører 
et betydeligt antal informationssystemer, 
eller angreb, der volder betydelig skade, 
såsom afbrydelse af systemtjenester, 
økonomiske omkostninger eller tab af 
følsomme eller personlige data eller 
beskadigelse af vigtige infrastrukturers 
informationssystemer.

Or. ro

Ændringsforslag 109
Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de strafbare 
handlinger i artikel 3-6 kan straffes med 
strafferetlige sanktioner med en maksimal 
fængselsstraf på mindst fem år, når de 
begås ved hjælp af et værktøj, der er 

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de strafbare 
handlinger i artikel 3-6 kan straffes med 
strafferetlige sanktioner med en maksimal 
fængselsstraf på fem år, når de begås ved 
hjælp af et værktøj, der er beregnet til at 
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beregnet til at foretage angreb, der berører 
et betydeligt antal informationssystemer, 
eller angreb, der volder betydelig skade, 
såsom afbrydelse af systemtjenester, 
økonomiske omkostninger eller tab af 
personlige data.

foretage angreb, der berører et betydeligt 
antal informationssystemer, eller angreb, 
der volder betydelig skade, såsom 
afbrydelse af systemtjenester, økonomiske 
omkostninger eller tab af personlige data.

Or. fr

Begrundelse

Ordlyden er selvmodsigende og bør rettes. Der henvises til princippet om, at straffen skal stå 
i rimeligt forhold til den strafbare handling, som kun kan fastslås og dømmes som led i en 
retssag. Dette bør tage udgangspunkt i fastlæggelsen af de faktiske omstændigheder som led i 
en retssag.

Ændringsforslag 110
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de strafbare 
handlinger i artikel 3-6 kan straffes med 
strafferetlige sanktioner med en maksimal 
fængselsstraf på mindst fem år, når de 
begås ved hjælp af et værktøj, der er 
beregnet til at foretage angreb, der berører 
et betydeligt antal informationssystemer, 
eller angreb, der volder betydelig skade, 
såsom afbrydelse af systemtjenester, 
økonomiske omkostninger eller tab af 
personlige data.

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de strafbare 
handlinger i artikel 3-6 kan straffes med 
strafferetlige sanktioner med en maksimal 
fængselsstraf på mindst to til fem år, når de 
begås ved hjælp af et værktøj, der er 
beregnet til at foretage angreb, der berører 
et betydeligt antal informationssystemer, 
eller angreb, der volder betydelig skade, 
såsom afbrydelse af systemtjenester, 
økonomiske omkostninger eller tab af 
personlige data.

Or. en

Begrundelse

Den manglende overensstemmelse med strafferammen i artikel 6 og 7 i rammeafgørelse 
2005/222/RIA om angreb på informationssystemer er ikke begrundet.
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Ændringsforslag 111
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de 
strafbare handlinger i artikel 3-6 kan 
straffes med strafferetlige sanktioner med 
en maksimal fængselsstraf på mindst fem 
år, når de begås ved at skjule 
gerningsmandens rigtige identitet og 
skade den, som identiteten egentlig 
tilhører.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det forhold at skjule gerningsmandens rigtige identitet og skade den, som identiteten egentlig 
tilhører, er ikke kun væsentlige elementer, hvad angår strafferetlige sanktioner for strafbare 
handlinger, der er omfattet af nærværende direktiv. På lang sigt bør denne form for strafbare 
handlinger gøres til genstand for et horisontalt instrument, der går videre end angreb på 
informationssystemer.

Ændringsforslag 112
Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de 
strafbare handlinger i artikel 3-6 kan 
straffes med strafferetlige sanktioner med 
en maksimal fængselsstraf på mindst fem 
år, når de begås ved at skjule 
gerningsmandens rigtige identitet og 
skade den, som identiteten egentlig 
tilhører.

udgår
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Or. fr

Ændringsforslag 113
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne sikrer, at 
sanktionerne i artikel 9 ikke finder 
anvendelse på de strafbare handlinger i 
artikel 3-7, når disse tydeligvis ikke er 
begået med fortsæt, navnlig når en 
intervention har til formål at afprøve eller 
indføre en øjeblikkelig sikring af et 
informationssystem, eller når 
systemoperatøren eller -leverandøren 
rettidigt er blevet underrettet fuldt ud om 
sårbarheden.

Or. en

Ændringsforslag 114
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Medlemsstaterne tilstræber en 
beskyttelse af deres informationssystemer 
og relaterede data. Der indføres rimelige 
beskyttelsesniveauer mod rimeligt 
identificerbare trusler og sårbarhed, idet 
beskyttelsen bør stå i rimeligt forhold til 
de sandsynlige skader for de berørte 
parter.

Or. en
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Begrundelse

Ordføreren har allerede indføjet sikkerhedsfremmende foranstaltninger i ændringsforslag 3 
og 4 (betragtninger). De bør også indføjes i en artikel.

Ændringsforslag 115
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3c. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at forpligte juridiske 
personer inden for deres jurisdiktion til at 
beskytte informationssystemerne mod de 
strafbare handlinger i artikel 3-7. Der 
indføres rimelige beskyttelsesniveauer 
mod rimeligt identificerbare trusler og 
sårbarhed, idet beskyttelsen bør stå i 
rimeligt forhold til de sandsynlige skader 
for de berørte parter.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren har allerede indføjet sikkerhedsfremmende foranstaltninger i ændringsforslag 3 
og 4 (betragtninger). De bør også indføjes i en artikel.

Ændringsforslag 116
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3d. Når det skønnes, at en juridisk person 
har undladt at indføre det i stk. 3 b og stk. 
3 c anførte rimelige beskyttelsesniveau 
mod de strafbare handlinger i artikel 3-7, 
og når disse handlinger anses for at være 
begået med klart fortsæt, anses de 
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omhandlede strafbare handlinger som 
værende ledsaget af formildende 
omstændigheder, hvad angår 
håndhævelsen af strafferetlige sanktioner.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren har allerede indføjet sikkerhedsfremmende foranstaltninger i ændringsforslag 3 
og 4 (betragtninger). De bør også indføjes i en artikel. Stk. 3 d indfører formildende 
omstændigheder for lovovertrædere, som blot har overvundet urimeligt svage 
sikkerhedsforanstaltninger.

Ændringsforslag 117
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3e. Medlemsstaterne sikrer, at det er 
muligt at pålægge sanktioner med 
afskrækkende virkning og indlede 
retsforfølgelse for forsømmelighed mod 
juridiske personer, der tydeligvis har 
undladt at sikre et rimeligt 
beskyttelsesniveau, og når den skade, 
denne forsømmelse har afstedkommet, er 
betragtelig.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren har allerede indføjet sikkerhedsfremmende foranstaltninger i ændringsforslag 3 
og 4 (betragtninger). De bør også indføjes i en artikel. I stk. 3 e indføjes begrebet 
strafferetligt ansvar (forsømmelighed) i tilfælde af åbenbar undladelse af at sikre et rimeligt 
sikkerhedsniveau, når et angreb har forårsaget betydelige skader.

Ændringsforslag 118
Alexander Alvaro
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Forslag til direktiv
Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10 a
Formildende omstændigheder

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
sanktionerne i artikel 9 ikke finder 
anvendelse på de strafbare handlinger i 
artikel 3-7, når disse tydeligvis ikke er 
begået med fortsæt, navnlig når en tilladt 
intervention har til formål at afprøve eller 
indføre en øjeblikkelig sikring af et
informationssystem.
2. Medlemsstaterne betragter beskyttelsen 
af deres informationssystemer og de 
relaterede data, som en del af deres 
forpligtelser. Der bør indføres rimelige 
beskyttelsesniveauer mod rimeligt 
identificerbare trusler.
3. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at forpligte de 
registeransvarlige og registerførerne 
inden for deres jurisdiktion til at beskytte 
data mod de strafbare handlinger i artikel 
3-6 og under hensyntagen til teknologiens 
stade og omkostningerne i forbindelse 
med gennemførelsen træffe passende 
tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger for at tilvejebringe et 
tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i forhold 
til de risici, behandlingen af 
personoplysninger indebærer, og arten af 
de personoplysninger, der skal beskyttes.
4. Når en registeransvarlig eller 
registerfører har undladt at levere et 
passende sikkerhedsniveau mod de 
strafbare handlinger i artikel 3-6, 
betragtes de pågældende strafbare 
handlinger som ledsaget af formildende 
omstændigheder, hvad angår 
håndhævelsen af de strafferetlige 
sanktioner.
5. Når en registeransvarlig eller en 
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registerfører tydeligvis har undladt at 
levere et passende sikkerhedsniveau, og 
det har afstedkommet en skade, sikrer 
medlemsstaterne, at det er muligt at 
retsforfølge vedkommende.

Or. en

Ændringsforslag 119
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at der over for 
juridiske personer, der kendes ansvarlige i 
henhold til artikel 11, stk. 1, kan 
iværksættes sanktioner, der er effektive,
står i et rimeligt forhold til 
lovovertrædelsens grovhed og har 
afskrækkende virkning, omfatter 
strafferetlige og andre bøder og kan 
omfatte andre sanktioner, såsom:

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at der over for 
juridiske personer, der kendes ansvarlige i 
henhold til artikel 11, stk. 1, kan 
iværksættes sanktioner, der står i et 
rimeligt forhold til lovovertrædelsens 
grovhed, omfatter strafferetlige og andre 
bøder og kan omfatte andre sanktioner, 
såsom:

Or. fr

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslaget til artikel 9.

Ændringsforslag 120
Ioan Enciu

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udelukkelse fra offentlige ydelser eller 
tilskud

a) midlertidig eller permanent udelukkelse 
fra offentlige ydelser eller tilskud
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Or. ro

Ændringsforslag 121
Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at der over for 
juridiske personer, der kendes ansvarlige i 
henhold til artikel 11, stk. 2, kan 
iværksættes sanktioner eller 
foranstaltninger, der er effektive, står i et 
rimeligt forhold til lovovertrædelsens 
grovhed og har afskrækkende virkning.

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at der over for 
juridiske personer, der kendes ansvarlige i 
henhold til artikel 11, stk. 2, kan 
iværksættes sanktioner eller 
foranstaltninger, der står i et rimeligt 
forhold til lovovertrædelsens grovhed.

Or. fr

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslaget til artikel 9.

Ændringsforslag 122
Axel Voss

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) af en af dens statsborgere eller en 
person, som har sædvanlig bopæl på den 
pågældende medlemsstats område eller

b) af en af dens statsborgere eller

Or. de

Begrundelse

En udvidelse af jurisdiktionskompetencen til udenlandske statsborgere, der blot har deres 
sædvanlige bopæl i en anden medlemsstat, er en alt for vidtgående foranstaltning, som bør 
afvises.
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Ændringsforslag 123
Ioan Enciu

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på udveksling af 
oplysninger om de strafbare handlinger, 
der er omhandlet i artikel 3-8, skal 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
reglerne om databeskyttelse gøre brug af 
det bestående netværk af kontaktpunkter, 
der fungerer døgnet rundt, alle ugens dage. 
Medlemsstaterne sikrer endvidere, at der 
findes procedurer, så de kan besvare 
hasteanmodninger inden otte timer. 
Besvarelsen skal mindst angive, om 
anmodningen om hjælp vil blive 
imødekommet, hvordan det vil ske og 
hvornår.

1. Med henblik på udveksling af 
oplysninger om de strafbare handlinger, 
der er omhandlet i artikel 3-8, skal 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
reglerne om databeskyttelse sikre sig, at de 
råder over et operationelt nationalt 
kontaktpunkt, og gøre brug af netværket af 
kontaktpunkter, der fungerer døgnet rundt, 
alle ugens dage. Medlemsstaterne sikrer 
endvidere, at der findes procedurer, så de 
kan besvare hasteanmodninger inden otte 
timer. Besvarelsen skal være effektiv og alt 
efter omstændighederne bestå i at fremme 
eller direkte gennemføre foranstaltninger, 
såsom teknisk rådgivning, navnlig for så 
vidt angår genoprettelse af 
informationssystemers funktioner, 
opbevaring af data i overensstemmelse 
med principperne for beskyttelse af 
personoplysninger, indsamling af beviser, 
tilvejebringelse af juridiske oplysninger 
samt opsporing og identificering af 
mistænkte. Kontaktpunkterne oplyser, 
hvordan og hvornår om anmodningen om 
hjælp vil blive imødekommet.

Or. ro

Ændringsforslag 124
Marian-Jean Marinescu

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på udveksling af 
oplysninger om de strafbare handlinger, 
der er omhandlet i artikel 3-8, skal 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
reglerne om databeskyttelse gøre brug af 
det bestående netværk af kontaktpunkter, 
der fungerer døgnet rundt, alle ugens dage. 
Medlemsstaterne sikrer endvidere, at der 
findes procedurer, så de kan besvare 
hasteanmodninger inden otte timer.
Besvarelsen skal mindst angive, om 
anmodningen om hjælp vil blive 
imødekommet, hvordan det vil ske og 
hvornår.

1. Med henblik på udveksling af 
oplysninger om de strafbare handlinger, 
der er omhandlet i artikel 3-8, skal 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
reglerne om databeskyttelse gøre brug af 
operationelle nationale kontaktpunkter og 
det bestående netværk af kontaktpunkter, 
der fungerer døgnet rundt, alle ugens dage. 
Medlemsstaterne sikrer endvidere, at der 
findes procedurer, så de kan besvare 
hasteanmodninger inden otte timer.
Besvarelsen skal mindst angive, om 
anmodningen om hjælp vil blive 
imødekommet, hvordan det vil ske og 
hvornår.

Or. en

Ændringsforslag 125
Ioan Enciu

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen, Europol, Eurojust og Det 
Europæiske Agentur for Net- og 
Informationssikkerhed (ENISA) om, 
hvilket kontaktpunkt de har udpeget til at 
udveksle oplysninger om de strafbare 
handlinger i artikel 3-8. Kommissionen 
videresender oplysningerne til de øvrige 
medlemsstater.

Or. ro

Ændringsforslag 126
Marian-Jean Marinescu
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Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der er findes 
et system til registrering, fremstilling og 
fremlæggelse af statistiske oplysninger om 
de strafbare handlinger i artikel 3-8.

1. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
kontaktpunkter fungerer, og at der
indføres et system til registrering, 
fremstilling og fremlæggelse af statistiske 
oplysninger om de strafbare handlinger i 
artikel 3-8. De nationale kontaktpunkter 
behandler anmodninger om bistand og 
formidler levering af teknisk rådgivning 
og juridiske oplysninger samt installering 
af programmer til forebyggelse og 
bekæmpelse af it-kriminalitet.

Or. en

Ændringsforslag 127
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til direktiv
Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15 a
Uddannelse

1. Medlemsstaterne fremmer borgernes 
uddannelse og deltager i finansieringen 
heraf, således at borgerne bliver 
opmærksomme på angreb, der kan udgøre 
en trussel mod et frit og sikkert 
cyberspace, og kan beskytte sig mod dem.
2. Medlemsstaterne sikrer, at 
skoleundervisningen omfatter 
undervisning i it-redskaber, de risici, der 
er forbundet hermed, og mulighederne for 
at beskytte sig mod dem.

Or. fr
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Ændringsforslag 128
Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Artikel 15 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15 b
Sikkerhedsniveauernes overensstemmelse
1. Medlemsstaterne opstiller i deres 
lovgivning overensstemmelseskriterier for 
alle it-redskaber med minimale 
sikkerhedskrav.
2. Kommissionen forelægger senest to år 
efter nærværende direktivs vedtagelse et 
forslag til direktiv med minimale 
sikkerhedskrav for alle it-redskaber, der 
sælges på det indre marked.

Or. fr


