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Amendement 34
Alexander Alvaro

Voorstel voor een richtlijn
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name artikel 
83, lid 1,

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name artikel 
16 en artikel 83, lid 1,

Or. en

Amendement 35
Ioan Enciu

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 36
Ioan Enciu
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(2) Aanvallen op informatiesystemen, in 
het bijzonder in het kader van de 
georganiseerde criminaliteit, vormen een 
groeiende bedreiging, zowel in de Unie als 
in de rest van de wereld, en de 
bezorgdheid over mogelijke terroristische 
of politiek gemotiveerde aanvallen op 
informatiesystemen die deel uitmaken van 
de vitale infrastructuur van de lidstaten en 
de Unie neemt toe. Dit brengt de 
totstandbrenging van een veiliger 
informatiemaatschappij en een ruimte van 
vrijheid, veiligheid en recht in gevaar en 
maakt derhalve een reactie op het niveau 
van de Europese Unie en betere 
internationale samenwerking en 
coördinatie noodzakelijk.

Or. ro

Amendement 37
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(2) Aanvallen op informatiesystemen, 
althans die in het kader van de 
georganiseerde criminaliteit, vormen een 
groeiende bedreiging en de bezorgdheid 
over mogelijke terroristische aanvallen op 
informatiesystemen die deel uitmaken van 
de vitale infrastructuur van de lidstaten en 
de Unie neemt toe. Dit brengt de 
totstandbrenging van een veiliger 
informatiemaatschappij en een ruimte van 
vrijheid, veiligheid en recht in gevaar en 
maakt derhalve een reactie op het niveau 
van de Europese Unie noodzakelijk.
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van de Europese Unie noodzakelijk.

Or. fr

Amendement 38
Ioan Enciu

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(3) Er zijn aanwijzingen dat grootschalige 
aanvallen op de informatiesystemen die 
van vitaal belang zijn voor staten of voor 
specifieke onderdelen van de publieke of 
particuliere sector steeds gevaarlijker en 
frequenter worden. Deze tendens gaat 
gepaard met de ontwikkeling van telkens 
geavanceerder instrumenten die door 
criminelen kunnen worden gebruikt om 
diverse soorten cyberaanvallen uit te 
voeren, zoals de "botnets", netwerken van 
een aanzienlijk aantal via een 
computerprogramma geïnfecteerde 
informatiesystemen met als doel deze 
systemen onder controle te krijgen en ze 
in te zetten voor grootschalige 
cyberaanvallen.

Or. ro

Amendement 39
Ioan Enciu

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(6) De lidstaten dienen in mechanismen 
voor bestrijding en preventie van 
aanvallen op informatiesystemen te 
voorzien en aanvallen op 
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informatiesystemen strafbaar te stellen. De 
straffen dienen doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend te zijn.

Or. ro

Amendement 40
Jan Mulder

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 41
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 42
Marian-Jean Marinescu
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(6) De lidstaten dienen te zorgen voor 
effectieve maatregelen om aanvallen 
tegen informatiesystemen te voorkomen 
en dienen aanvallen op 
informatiesystemen strafbaar te stellen. De 
lidstaten en de Unie dienen te zorgen voor 
een omvattend kader waar preventie en 
onderricht in persoonlijke cyberveiligheid 
aan burgers als onderdeel van elk 
lesprogramma voor digitale vaardigheden 
aan bod komen. De straffen dienen 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend te 
zijn.

Or. en

Amendement 43
Axel Voss

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Voor gevallen 
die"onbeduidend"zijn zou van een straf 
moeten kunnen worden afgezien. Een 
geval dient bijvoorbeeld als 
"onbeduidend" te worden beschouwd, 
wanneer de schade en/of het gevaar dat 
het gepleegde feit oplevert voor openbare 
of particuliere belangen, zoals de 
integriteit van een informatiesysteem of 
van computergegevens, of de integriteit, 
de rechten en andere belangen van een 
persoon, onbeduidend of van dien aard 
zijn dat het opleggen van een 
strafrechtelijke sanctie binnen de door de 
wet bepaalde minima en maxima of het 
strafrechtelijk aansprakelijk stellen voor 
deze feiten niet noodzakelijk is. 
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Or. de

Motivering

In artikel 2 dient in eerste instantie een definitie van een "onbeduidend geval"te worden 
gegeven. Een nadere toelichting in de overwegingen is bij een niet nader omschreven 
rechtsbegrip zoals "een onbeduidend geval"nochtans absoluut noodzakelijk en geeft de 
rechtspraktijk aanknopingspunten met betrekking tot het toepassingsgebied.

Amendement 44
Ioan Enciu

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Het is passend om te voorzien in 
zwaardere straffen voor een aanval op een 
informatiesysteem die gepleegd wordt door 
een criminele organisatie in de zin van 
Kaderbesluit 2008/841/JBZ van de Raad 
van 24 oktober 2008 ter bestrijding van 
georganiseerde criminaliteit, voor een 
grootschalige aanval en voor een strafbaar 
feit dat wordt gepleegd door de ware 
identiteit van de dader te verhullen en de 
rechtmatige bezitter van de identiteit 
schade te berokkenen. Het is ook passend 
in zwaardere straffen te voorzien voor 
gevallen waarin zulke aanvallen ernstige 
schade hebben veroorzaakt of essentiële 
belangen hebben geschaad.

(7) Het is passend om te voorzien in 
zwaardere straffen voor een aanval op een 
informatiesysteem die gepleegd wordt door 
een criminele organisatie in de zin van 
Kaderbesluit 2008/841/JBZ van de Raad
van 24 oktober 2008 ter bestrijding van 
georganiseerde criminaliteit, voor een 
grootschalige aanval, bijvoorbeeld door 
gebruik te maken van "botnets", en voor 
een strafbaar feit dat wordt gepleegd door 
de ware identiteit van de dader te verhullen 
en de rechtmatige bezitter van de identiteit 
schade te berokkenen. Het is ook passend 
in zwaardere straffen te voorzien voor 
gevallen waarin zulke aanvallen ernstige 
schade hebben veroorzaakt of vitale 
infrastructuur of essentiële belangen 
hebben geschaad.

Or. ro

Amendement 45
Jan Philipp Albrecht

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(10) Deze richtlijn beoogt niet de 
strafbaarstelling van feiten die gepleegd 
worden zonder criminele opzet, zoals het 
testen of beveiligen van 
informatiesystemen, mits de beheerder of 
verkoper van het systeem tijdig en volledig 
geïnformeerd wordt over de 
kwetsbaarheid, of van situaties waarbij 
het niet verlenen van toestemming om 
toegang te krijgen tot een systeem op zich 
een misbruik van recht is.

Or. en

Motivering

Dit amendement zorgt voor de bescherming van klokkenluiders, die volgens 
cyberbeveiligingsdeskundigen een cruciale rol spelen in het globale IT-immuunsysteem. De 
rapporteur stelt voor "legale" toegang niet strafbaar te stellen, in plaats van "officiële" 
toegang, wat een stap in de goede richting is, maar in deze richtlijn moet duidelijk vastgesteld 
zijn wat toegelaten is en wat niet. Het laatste deel van de zin is gebaseerd op amendement 7 
van de rapporteur.

Amendement 46
Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(10) Deze richtlijn is niet van toepassing 
op maatregelen ter waarborging van de 
veiligheid van informatiesystemen, 
bijvoorbeeld de capaciteit van een 
informatiesysteem misdadige 
handelingen, zoals omschreven in 
onderhavige richtlijn, te weerstaan of om 
instrumenten te verwijderen die voor de 
versterking van de weerstandscapaciteit 
gebruikt of bestemd zijn. Evenmin beoogt 
zij strafbaarstelling van feiten, wanneer 
deze volgens de objectieve criteria voor 
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misdrijven als opgesomd in deze richtlijn 
zijn gepleegd, maar er geen sprake van 
criminele opzet is.

Or. fr

Amendement 47
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(10) Deze richtlijn beoogt niet de 
strafbaarstelling van feiten die gepleegd 
worden volgens de objectieve normen van 
de in deze richtlijn opgesomde misdrijven 
maar zonder criminele opzet, zoals het 
legaal testen of beveiligen van 
informatiesystemen, of van situaties 
waarbij het niet verlenen van toestemming 
om toegang te krijgen tot een systeem op 
zich een misbruik van recht is.

Or. en

Amendement 48
Ioan Enciu

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Deze richtlijn vergroot het belang van 
netwerken, zoals dat van de G8 of het 
netwerk van meldpunten van de Raad van 
Europa, die vierentwintig uur per dag en 
zeven dagen per week voor informatie-
uitwisseling bereikbaar zijn om te 
waarborgen dat er onmiddellijk bijstand 
kan worden verleend voor onderzoeken of 
procedures inzake strafbare feiten op het

(11) Deze richtlijn vergroot het belang van 
netwerken, zoals dat van de G8 of het 
netwerk van meldpunten van de Raad van 
Europa, die vierentwintig uur per dag en 
zeven dagen per week voor informatie-
uitwisseling bereikbaar zijn om te 
waarborgen dat er onmiddellijk bijstand 
kan worden verleend voor onderzoeken of 
procedures inzake strafbare feiten op het 
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gebied van informatiesystemen en 
gegevens, of voor het vergaren van 
elektronisch bewijs voor een strafbaar feit. 
Gelet op de snelheid waarmee 
grootschalige aanvallen kunnen worden 
uitgevoerd, dienen alle lidstaten onverwijld 
te kunnen reageren op dringende 
bijstandsverzoeken van dit netwerk van 
meldpunten. Dergelijke bijstand dient 
onder meer te bestaan uit het 
vereenvoudigen of rechtstreeks uitvoeren 
van maatregelen als het verlenen van 
technisch advies, het bewaren van 
gegevens, het verzamelen van bewijs, het 
verstrekken van juridische informatie en 
het lokaliseren van verdachten.

gebied van informatiesystemen en 
gegevens, of voor het vergaren van 
elektronisch bewijs voor een strafbaar feit. 
Gelet op de snelheid waarmee 
grootschalige aanvallen kunnen worden 
uitgevoerd, dienen alle lidstaten onverwijld 
te kunnen reageren op dringende 
bijstandsverzoeken van dit netwerk van 
meldpunten. Dergelijke bijstand dient
onder meer te bestaan uit het 
vereenvoudigen of rechtstreeks uitvoeren 
van maatregelen als het verlenen van 
technisch advies, bijvoorbeeld met 
betrekking tot het herstel van de werking 
van de informatiesystemen, het bewaren 
van gegevens met inachtneming van de 
beginselen van bescherming van 
persoonsgegevens, het verzamelen van 
bewijs, het verstrekken van juridische 
informatie en het lokaliseren en 
identificeren van verdachten.

Or. ro

Amendement 49
Rolandas Paksas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Er dienen gegevens te worden 
verzameld over strafbare feiten in de zin 
van deze richtlijn, zodat er een vollediger 
beeld ontstaat van het probleem op het 
niveau van de Unie en er doeltreffender 
antwoorden kunnen worden geformuleerd.
Met behulp van deze gegevens kunnen 
gespecialiseerde agentschappen als 
Europol en het Europees Agentschap voor 
netwerk- en informatiebeveiliging de 
omvang van cybercriminaliteit en de 
netwerk- en informatiebeveiliging in 
Europa bovendien beter beoordelen.

(12) Er dienen gegevens te worden 
verzameld over strafbare feiten in de zin 
van deze richtlijn, zodat er een vollediger 
beeld ontstaat van het probleem op het 
niveau van de Unie en er doeltreffender 
antwoorden kunnen worden geformuleerd.
Er zijn maar weinig gegevens over 
aanvallen op informatiesystemen 
voorhanden, aangezien niet alle lidstaten 
gegevens over deze aanvallen verzamelen. 
Aangezien de methoden voor de 
verzameling van statistische gegevens 
uiteenlopen, kunnen de lidstaten die 
dergelijke gegevens verzamelen deze niet 
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met die van andere lidstaten vergelijken. 
Met behulp van deze gegevens kunnen 
gespecialiseerde agentschappen als 
Europol en het Europees Agentschap voor 
netwerk- en informatiebeveiliging de 
omvang van cybercriminaliteit en de 
netwerk- en informatiebeveiliging in 
Europa bovendien beter beoordelen.

Or. lt

Amendement 50
Ioan Enciu

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Het is voorts nodig de 
samenwerking tussen aanbieders, 
producenten, rechtshandhavingsinstanties 
en justitiële autoriteiten te stimuleren en 
te verbeteren, en hierbij volledig de 
rechtsstaat te eerbiedigen, met name met 
betrekking tot rechtszekerheid en 
voorspelbaarheid, alsook de rechten van 
verdachten en beklaagden, zoals het 
vermoeden van onschuld en de 
mogelijkheid beroep aan te tekenen. Deze 
samenwerking moet onder meer inhouden 
dat steun wordt verleend aan aanbieders 
om illegale systemen of functies geheel of 
gedeeltelijk af te sluiten overeenkomstig 
de vigerende wetgeving.

Or. ro

Amendement 51
Jan Philipp Albrecht

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Om cybercriminaliteit op een 
effectieve manier te kunnen bestrijden, is 
het eveneens nodig de veerkracht van 
informatiesystemen te verhogen door ze 
doeltreffender te beschermen tegen 
aanvallen en door hiervoor de juiste 
stimulansen te geven. In dit opzicht moet 
de vaststelling van minimumnormen en 
regels inzake de aansprakelijkheid van 
verkopers en beheerders voor de adequate 
bescherming van informatiesystemen een 
centrale rol spelen. Bijgevolg zal de 
bestrijding van cybercriminaliteit door de 
Unie en de lidstaten enkel effect hebben 
indien deze richtlijn vergezeld gaat van 
preventieve maatregelen tegen dergelijke 
strafbare feiten, aangenomen in 
overeenstemming met artikel 67, lid 3, en 
artikel 84 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie.

Or. en

Motivering

Dit is amendement 9 van de rapporteur, met toevoeging van stimulansen en 
aansprakelijkheid. Indien enkel wordt gewerkt aan normen, zonder handhaving en 
stimulansen, zal de situatie niet veranderen. Verkopers en beheerders van informatiesystemen 
die moderne beveiligingstechnieken op een grove manier schenden of weigeren gekende 
kwetsbaarheden op te lossen, moeten aansprakelijk worden gesteld hiervoor, met inbegrip 
van strafrechtelijke gevolgen in ernstige gevallen.

Amendement 52
Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) De lidstaten dienen de 
bescherming van hun informatiesystemen 
en daarmee samenhangende gegevens te 
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beschouwen als onderdeel van hun 
zorgplicht. Er dient te worden gezorgd 
voor redelijke beschermingsniveaus tegen 
op een redelijke manier te identificeren 
dreigingen en kwetsbaarheden. De kosten 
en lasten van deze bescherming dienen 
een weergave te zijn van de 
waarschijnlijke schade die de betrokkenen 
bij een cyberaanval wordt aangericht.

Or. fr

Motivering

Dit amendement is weliswaar gebaseerd op amendement 10 van mevrouw Hohlmeier, doch 
wijkt op een aantal punten hiervan af.

Amendement 53
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) De lidstaten dienen de 
bescherming van hun informatiesystemen 
en daarmee samenhangende gegevens te 
beschouwen als onderdeel van hun 
zorgplicht. Er dient te worden gezorgd 
voor passende beschermingsniveaus tegen 
op een redelijke manier te identificeren 
dreigingen. De kosten en lasten van 
dergelijke bescherming dienen evenredig 
te zijn met de waarschijnlijke schade aan 
de betrokkenen.

Or. en

Amendement 54
Ioan Enciu

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 ter) De Europese Unie en de lidstaten 
moeten zorgen voor de bescherming van 
hun informatiesystemen en de 
bijbehorende gegevens en voor een hoog 
niveau van bescherming tegen 
aanwijsbare bedreigingen en zwakke 
punten. De kosten en verplichtingen die 
zij voor deze bescherming op zich nemen 
moeten evenredig zijn met de eventuele 
schade voor degenen die het slachtoffer 
van aanvallen op informatiesystemen 
worden.

Or. ro

Amendement 55
Jan Philipp Albrecht

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 ter) De lidstaten dienen rekening te 
houden met de bescherming van hun 
informatiesystemen en daarmee 
samenhangende gegevens. Er dient te 
worden gezorgd voor redelijke 
beschermingsniveaus tegen op een 
redelijke manier te identificeren 
dreigingen en kwetsbaarheden. De kosten 
en lasten van dergelijke bescherming 
dienen evenredig te zijn met de 
waarschijnlijke schade aan de 
betrokkenen.

Or. en

Motivering

Dit is amendement 10 van de rapporteur waaruit "zorgplicht" geschrapt is, en met toevoeging 
van "kwetsbaarheden". Dreigingen zijn zeer moeilijk te identificeren en kunnen van overal 
komen. Bescherming dient dan ook gericht te zijn op kwetsbaarheden.
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Amendement 56
Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 ter) De lidstaten dienen eveneens de 
nodige maatregelen te nemen om 
rechtspersonen die op hun grondgebied 
informatiesystemen exploiteren of leveren 
te verplichten gegevens die hun worden 
toevertrouwd te beschermen tegen de in 
deze richtlijn bedoelde strafbare feiten. 
Rechtspersonen dienen te zorgen voor 
redelijke beschermingsniveaus tegen op 
een redelijke manier te identificeren 
dreigingen en kwetsbaarheden. Wanneer 
een rechtspersoon heeft nagelaten te 
zorgen voor een redelijk 
beschermingsniveau en de door deze 
nalatigheid berokkende schade 
aanzienlijk is, dienen de lidstaten ervoor 
te zorgen dat deze rechtspersoon zware 
sancties kunnen worden opgelegd en deze 
wegens nalatigheid strafrechtelijk kan 
worden vervolgd.

Or. fr

Motivering

Dit amendement is weliswaar gebaseerd op amendement 11 van mevrouw Hohlmeier, doch 
wijkt op een aantal punten hiervan af.

Amendement 57
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 ter) De lidstaten dienen eveneens de 
nodige maatregelen te nemen om 
rechtspersonen binnen hun rechtsgebied 
te verplichten persoonsgegevens waar zij 
verantwoordelijk voor zijn te beschermen 
tegen de in deze richtlijn bedoelde 
strafbare feiten, zoals reeds in het 
vooruitzicht wordt gesteld door EU-
wetgeving inzake telecommunicatie en 
gegevensbescherming. Rechtspersonen 
dienen te zorgen voor passende 
beschermingsniveaus tegen op een 
redelijke manier te identificeren 
dreigingen, overeenkomstig de 
allernieuwste technieken voor specifieke 
sectoren en specifieke 
gegevensverwerkingssituaties. De kosten 
en lasten van dergelijke bescherming 
dienen evenredig te zijn met de 
waarschijnlijke schade aan de 
betrokkenen. Wanneer een rechtspersoon 
duidelijk nagelaten heeft te zorgen voor 
een passend beschermingsniveau, en 
wanneer de als gevolg van dergelijke 
nalatigheid berokkende schade 
aanzienlijk is, dienen de lidstaten ervoor 
te zorgen dat het mogelijk is deze 
rechtspersoon te vervolgen.

Or. en

Motivering

Wanneer ze met persoonsgegevens omgaan, dragen rechtspersonen de verantwoordelijkheid 
deze gegevens voldoende te beschermen in het licht van redelijk te identificeren dreigingen. 
Dit is reeds in het vooruitzicht gesteld in richtlijn 2002/58/EG betreffende e-privacy, in 
richtlijn 95/46/EG betreffende gegevensbescherming en in het voorstel voor een algemene 
gegevensbeschermingsrichtlijn (COM(2012)011, zie onder meer artikelen 22 en 30). Indien 
niet wordt gezorgd voor dit beschermingsniveau, dienen de lidstaten ervoor te zorgen dat het 
mogelijk is deze rechtspersoon te vervolgen.

Amendement 58
Ioan Enciu
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 quater) Het Europees Agentschap 
voor netwerk- en informatiebeveiliging 
(Enisa) moet overeenkomstig zijn 
taakomschrijving een sleutelrol spelen in 
het aanbieden van technische 
deskundigheid aan de lidstaten en de 
instellingen en organen van de Europese 
Unie inzake het voorkomen en bestrijden 
van aanvallen op informatiesystemen. 
Daartoe moet Enisa de lidstaten van 
advies dienen wat betreft het opzetten en 
functioneren van de nationale 
meldpunten en de 
computercalamiteitenteams (CERT's). 
Voorts moet Enisa door de lidstaten 
voorzien worden van statistische gegevens 
over de in deze richtlijn bedoelde feiten en 
moet het aan de hand van deze en andere 
ter zake doende gegevens verslagen en 
aanbevelingen betreffende de situatie op 
het gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging opstellen.

Or. ro

Amendement 59
Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 quater) Het is eveneens noodzakelijk 
de samenwerking tussen dienstverleners, 
producenten, rechtshandhavingsinstanties 
en justitiële autoriteiten te stimuleren en 
te verbeteren, en hierbij volledig de 
rechtsstaat te eerbiedigen, met name voor 
wat betreft de rechtszekerheid en de 
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rechten van verdachten en 
aangeklaagden, met name het vermoeden 
van onschuld en de mogelijkheid beroep 
aan te tekenen. Voorts is het noodzakelijk 
dat in een rechtsstaat de met 
rechtshandhaving belaste personen die 
rechtsstaat eerbiedigen.

Or. fr

Motivering

Dit amendement is weliswaar gebaseerd op amendement 12 van mevrouw Hohlmeier, doch 
wijkt aan het einde daarvan af. Voorts verwijst het naar bepaalde beginselen.

Amendement 60
Jan Philipp Albrecht

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 quater) De lidstaten dienen eveneens 
de nodige maatregelen te nemen om 
rechtspersonen binnen hun rechtsgebied 
die informatiesystemen beheren of 
aanbieden te verplichten te zorgen voor 
bescherming tegen de in deze richtlijn 
bedoelde strafbare feiten. Rechtspersonen 
dienen te zorgen voor redelijke 
beschermingsniveaus tegen op een 
redelijke manier te identificeren 
dreigingen en kwetsbaarheden. Dergelijke 
bescherming dient evenredig te zijn met 
de waarschijnlijke schade aan de 
betrokkenen. Wanneer een rechtspersoon 
duidelijk nagelaten heeft te zorgen voor 
een redelijk beschermingsniveau, en 
wanneer de als gevolg van dergelijke 
nalatigheid berokkende schade 
aanzienlijk is, dienen de lidstaten ervoor 
te zorgen dat het mogelijk is 
afschrikkende sancties op te leggen en 
deze rechtspersoon te vervolgen voor 
nalatigheid.
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Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt "kwetsbaarheden" toegevoegd en wordt "persoonsgegevens waar 
zij verantwoordelijk voor zijn", wat enkel betrekking zou hebben op beheerders, vervangen 
door "die informatiesystemen beheren of aanbieden", zodat ook verkopers hieronder vallen. 
"Persoons-" wordt geschrapt aangezien met deze richtlijn niet enkel persoonsgegevens dienen 
te worden beschermd, maar alle gegevens. "Nalatigheid" en "afschrikkende sancties" worden 
toegevoegd voor gevallen waar het niet aanbieden van redelijke bescherming geleid heeft tot 
aanzienlijke schade. Hiermee zou een einde worden gemaakt aan de huidige "op eigen bate 
en schade"-verkoop van softwarelicenties, waarmee verkopers volledig vrij zijn van 
aansprakelijkheid.

Amendement 61
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 quater) Het is eveneens nodig de 
samenwerking tussen dienstverleners, 
producenten, rechtshandhavingsinstanties 
en justitiële autoriteiten te stimuleren en 
te verbeteren, en hierbij volledig de 
rechtsstaat te eerbiedigen, met name met 
betrekking tot rechtszekerheid en 
voorspelbaarheid, alsook de rechten van 
verdachten en beklaagden, zoals het 
vermoeden van onschuld en de 
mogelijkheid beroep aan te tekenen. Dit 
moet bijvoorbeeld steun door 
dienstverleners omvatten om mogelijk 
bewijsmateriaal te bewaren, om elementen 
aan te leveren die kunnen helpen bij de 
identificatie van daders, en om, in laatste 
instantie, illegale systemen of functies 
buiten werking te stellen.

Or. en

Motivering

De samenwerking tussen dienstverleners in de particuliere sector en de openbare sector is 
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cruciaal om cyberaanvallen effectief te kunnen bestrijden.

Amendement 62
Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 quinquies) Onverminderd de 
vrijwillige samenwerking tussen 
rechtspersonen zoals dienstverleners en 
producenten, enerzijds, en 
rechtshandhavingsinstanties en justitiële 
autoriteiten, anderzijds, dienen de 
lidstaten te bepalen in welke gevallen de 
criminele opzet het gevolg kan zijn van 
nalatigheid.

Or. fr

Motivering

Dit amendement is weliswaar gebaseerd op amendement 13 van mevrouw Hohlmeier, doch 
wijkt af van het einde ervan om het een bindender karakter te geven.

Amendement 63
Jan Philipp Albrecht

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 quinquies) Het is eveneens nodig de 
samenwerking tussen dienstverleners, 
producenten, rechtshandhavingsinstanties 
en justitiële autoriteiten te stimuleren en 
te verbeteren, en hierbij volledig de 
rechtsstaat te eerbiedigen, met name met 
betrekking tot rechtszekerheid en 
voorspelbaarheid, alsook de rechten van 
verdachten en beklaagden, zoals het 
vermoeden van onschuld en de 
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mogelijkheid beroep aan te tekenen.

Or. en

Motivering

Dit is amendement 12 van de rapporteur, zonder de laatste zin. Het buiten werking stellen van 
(vermeend) "illegale systemen" is een riskante praktijk die momenteel zeer vaak wordt 
toegepast zonder passende procedures die de rechtsstaat eerbiedigen, wat zorgt voor 
"geprivatiseerd politieoptreden". Dit aspect dient te worden aangepakt in de context van het 
komende initiatief van de Commissie inzake "notice & takedown" (aangekondigd in het 
werkprogramma van de Commissie voor 2012).

Amendement 64
Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 sexies) Om cybercriminaliteit op een 
effectieve manier te bestrijden, is het 
eveneens van belang de 
weerstandscapaciteit van 
informatiesystemen te verhogen door deze 
beter te beschermen tegen aanvallen en de 
juiste maatregelen te nemen om dit te 
doen. In dit opzicht moet de vaststelling 
van minimumnormen en de 
strafrechtelijke aansprakelijkheid van 
exploitanten en providers voor een 
adequate bescherming van 
informatiesystemen een centrale rol 
spelen. Bijgevolg zal de bestrijding van 
cybercriminaliteit door de Europese Unie 
en de lidstaten alleen effect hebben, 
wanneer deze richtlijn vergezeld gaat van 
overeenkomstig artikel 67, lid 3, en artikel 
84 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie vast te 
stellen maatregelen ter voorkoming van 
dit soort strafbare feiten.

Or. fr
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Amendement 65
Ioan Enciu

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Grote lacunes en verschillen in de 
wetgeving van de lidstaten op het gebied 
van aanvallen op informatiesystemen 
kunnen een belemmering vormen voor de 
bestrijding van georganiseerde criminaliteit 
en terrorisme en kunnen doeltreffende 
politiële en justitiële samenwerking op dit 
gebied bemoeilijken. Het transnationale 
grensloze karakter van moderne 
informatiesystemen houdt in dat aanvallen 
op deze systemen een 
grensoverschrijdende dimensie hebben, 
wat tot gevolg heeft dat er dringend 
behoefte bestaat aan verdere onderlinge 
afstemming van het strafrecht op dit 
gebied. Bovendien dient de coördinatie van 
de vervolging van aanvallen op 
informatiesystemen te worden 
vergemakkelijkt door de vaststelling van 
Kaderbesluit 2009/948/JBZ van de Raad 
over het voorkomen en beslechten van 
geschillen over de uitoefening van 
rechtsmacht bij strafprocedures.

(13) Grote lacunes en verschillen in de 
wetgeving van de lidstaten op het gebied 
van aanvallen op informatiesystemen 
kunnen een belemmering vormen voor de 
bestrijding van georganiseerde criminaliteit 
en terrorisme en kunnen doeltreffende 
politiële en justitiële samenwerking op dit 
gebied bemoeilijken. Het transnationale 
grensloze karakter van moderne 
informatiesystemen houdt in dat aanvallen 
op deze systemen een 
grensoverschrijdende dimensie hebben, 
wat tot gevolg heeft dat er dringend 
behoefte bestaat aan verdere onderlinge 
afstemming van het strafrecht op dit 
gebied. Bovendien dient de coördinatie van 
de vervolging van aanvallen op 
informatiesystemen te worden 
vergemakkelijkt door de vaststelling van 
Kaderbesluit 2009/948/JBZ van de Raad 
over het voorkomen en beslechten van 
geschillen over de uitoefening van 
rechtsmacht bij strafprocedures. Voorts 
dient de Europese Unie na te streven dat 
de internationale samenwerking op het 
gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging verbeterd wordt en 
dat bij elke internationale overeenkomst 
die tot gegevensuitwisseling leidt rekening 
wordt gehouden met de beveiliging van de 
overdracht en opslag van gegevens.

Or. ro

Amendement 66
Tiziano Motti
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Grote lacunes en verschillen in de 
wetgeving van de lidstaten op het gebied 
van aanvallen op informatiesystemen 
kunnen een belemmering vormen voor de 
bestrijding van georganiseerde criminaliteit 
en terrorisme en kunnen doeltreffende 
politiële en justitiële samenwerking op dit 
gebied bemoeilijken. Het transnationale 
grensloze karakter van moderne 
informatiesystemen houdt in dat aanvallen 
op deze systemen een 
grensoverschrijdende dimensie hebben, 
wat tot gevolg heeft dat er dringend 
behoefte bestaat aan verdere onderlinge 
afstemming van het strafrecht op dit 
gebied. Bovendien dient de coördinatie van 
de vervolging van aanvallen op 
informatiesystemen te worden 
vergemakkelijkt door de vaststelling van 
Kaderbesluit 2009/948/JBZ van de Raad 
over het voorkomen en beslechten van 
geschillen over de uitoefening van 
rechtsmacht bij strafprocedures.

(13) Grote lacunes en verschillen in de 
wetgeving van de lidstaten op het gebied 
van aanvallen op informatiesystemen 
kunnen een belemmering vormen voor de 
bestrijding van georganiseerde criminaliteit 
en terrorisme en kunnen doeltreffende 
politiële en justitiële samenwerking op dit 
gebied bemoeilijken. Het transnationale 
grensloze karakter van moderne 
informatiesystemen houdt in dat aanvallen 
op deze systemen een 
grensoverschrijdende dimensie hebben, 
wat tot gevolg heeft dat er dringend 
behoefte bestaat aan verdere onderlinge 
afstemming van het strafrecht op dit 
gebied. Bovendien dient de coördinatie van 
de vervolging van aanvallen op 
informatiesystemen te worden 
vergemakkelijkt door de vaststelling van 
Kaderbesluit 2009/948/JBZ van de Raad 
over het voorkomen en beslechten van 
geschillen over de uitoefening van 
rechtsmacht bij strafprocedures. Voorts 
dient dringend uitvoering te worden 
gegeven aan de verklaring van het 
Europees Parlement van 23 juni 2010 
over het opzetten van een Europees 
alarmsysteem (EAS) tegen pedofielen en 
plegers van seksueel geweld1, die de 
Europese Commissie is toegezonden.
_______________
1 PB C 236 E van 12.8.2011, blz. 152.

Or. it

Amendement 67
Rolandas Paksas
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Grote lacunes en verschillen in de 
wetgeving van de lidstaten op het gebied 
van aanvallen op informatiesystemen 
kunnen een belemmering vormen voor de 
bestrijding van georganiseerde criminaliteit 
en terrorisme en kunnen doeltreffende 
politiële en justitiële samenwerking op dit 
gebied bemoeilijken. Het transnationale 
grensloze karakter van moderne 
informatiesystemen houdt in dat aanvallen 
op deze systemen een 
grensoverschrijdende dimensie hebben, 
wat tot gevolg heeft dat er dringend 
behoefte bestaat aan verdere onderlinge 
afstemming van het strafrecht op dit 
gebied. Bovendien dient de coördinatie van 
de vervolging van aanvallen op 
informatiesystemen te worden 
vergemakkelijkt door de vaststelling van 
Kaderbesluit 2009/948/JBZ van de Raad 
over het voorkomen en beslechten van 
geschillen over de uitoefening van 
rechtsmacht bij strafprocedures.

(13) Grote lacunes en verschillen in de 
wetgeving en de strafrechtprocedures en -
systemen van de lidstaten op het gebied 
van aanvallen op informatiesystemen 
kunnen een belemmering vormen voor de 
bestrijding van georganiseerde criminaliteit 
en terrorisme en kunnen doeltreffende 
internationale politiële en justitiële 
samenwerking op dit gebied bemoeilijken, 
aangezien het niet mogelijk is 
criminaliteit van dien aard te bestrijden 
met behulp van totaal verschillende 
maatregelen. Het transnationale grensloze 
karakter van moderne informatiesystemen 
houdt in dat aanvallen op deze systemen 
een grensoverschrijdende dimensie hebben, 
wat tot gevolg heeft dat er dringend 
behoefte bestaat aan verdere onderlinge 
afstemming van het strafrecht op dit 
gebied. Bovendien dient de coördinatie van 
de vervolging van aanvallen op 
informatiesystemen te worden 
vergemakkelijkt door de vaststelling van 
Kaderbesluit 2009/948/JBZ van de Raad 
over het voorkomen en beslechten van 
geschillen over de uitoefening van 
rechtsmacht bij strafprocedures.

Or. lt

Amendement 68
Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Aangezien de doelstellingen van deze 
richtlijn om aanvallen op 
informatiesystemen in alle lidstaten te 

(14) Aangezien de doelstellingen van deze 
richtlijn om aanvallen op 
informatiesystemen, althans wanneer deze 
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bestraffen met doeltreffende, evenredige 
en afschrikkende straffen en om de 
justitiële samenwerking te verbeteren en te 
bevorderen door mogelijke moeilijkheden 
weg te nemen, niet in voldoende mate door 
de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt, 
omdat de regels gemeenschappelijk en met 
elkaar verenigbaar moeten zijn, en deze 
doelstellingen dus beter op het niveau van 
de Europese Unie kunnen worden 
verwezenlijkt, kan de Unie maatregelen 
nemen, in overeenstemming met het in 
artikel 5 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie omschreven 
subsidiariteitsbeginsel. Deze richtlijn gaat 
niet verder dan wat nodig is om 
voornoemde doelstellingen te 
verwezenlijken.

crimineel van opzet zijn, in alle lidstaten te 
bestraffen met evenredige straffen en om 
de justitiële samenwerking te verbeteren en 
te bevorderen niet in voldoende mate door 
de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt, 
omdat de regels gemeenschappelijk en met 
elkaar verenigbaar moeten zijn, en deze 
doelstellingen dus beter op het niveau van 
de Europese Unie kunnen worden 
verwezenlijkt, kan de Unie maatregelen 
nemen, in overeenstemming met het in 
artikel 5 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie omschreven 
subsidiariteitsbeginsel. Deze richtlijn gaat 
niet verder dan wat nodig is om 
voornoemde doelstellingen te 
verwezenlijken.

Or. fr

Amendement 69
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De persoonsgegevens die worden 
verwerkt in het kader van de uitvoering van 
deze richtlijn dienen te worden beschermd 
overeenkomstig de regels van Kaderbesluit 
2008/977/JBZ van de Raad van 
27 november 2008 inzake de bescherming 
van persoonsgegevens die worden 
verwerkt in het kader van de politiële en 
justitiële samenwerking in strafzaken (met 
betrekking tot de 
verwerkingswerkzaamheden die binnen het 
toepassingsgebied daarvan vallen) en 
Verordening 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 

(15) De persoonsgegevens die worden 
verwerkt in het kader van de uitvoering van 
deze richtlijn dienen te worden beschermd 
overeenkomstig de regels van Kaderbesluit 
2008/977/JBZ van de Raad van 
27 november 2008 inzake de bescherming 
van persoonsgegevens die worden 
verwerkt in het kader van de politiële en 
justitiële samenwerking in strafzaken (met 
betrekking tot de 
verwerkingswerkzaamheden die binnen het 
toepassingsgebied daarvan vallen) en 
Verordening 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 
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persoonsgegevens door de communautaire 
instellingen en organen en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens.

persoonsgegevens door de communautaire 
instellingen en organen en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens. Het is van 
belang dat deze richtlijn ook in 
overeenstemming is met Richtlijn 
95/46/EG1 alsook met het Verdrag van de 
Raad van Europa van 28 januari 1981 tot
bescherming van personen ter zake van de 
geautomatiseerde verwerking van 
persoonsgegevens; voorts dient hierin 
rekening te worden gehouden met de 
aanbevelingen van het Comité van 
ministers van de Raad van Europa nrs. 
R(87)15 ter reglementering van het 
gebruik van persoonsgegevens in de 
politiesector en R(95)4 betreffende de 
bescherming van persoonsgegevens op het 
gebied van telecommunicatiediensten, met 
name voor wat betreft telefoondiensten.*
_________________
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 (PB L 281 van 23.11.1995, blz. 
31).

Or. fr

Amendement 70
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Deze richtlijn eerbiedigt de 
grondrechten en is in overeenstemming 
met de beginselen die met name bij het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie zijn erkend, waaronder de 
bescherming van persoonsgegevens, de 

(16) Het is van belang dat deze richtlijn de
fundamentele vrijheden en grondrechten 
eerbiedigt en in overeenstemming is met 
de beginselen die met name bij het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie en het Verdrag tot 
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vrijheid van meningsuiting en van 
informatie, het recht op een eerlijk proces 
en het beginsel van het vermoeden van 
onschuld, alsmede het legaliteitsbeginsel 
en het evenredigheidsbeginsel inzake 
delicten en straffen. Deze richtlijn beoogt 
in het bijzonder de onverkorte 
eerbiediging van deze rechten en 
beginselen te waarborgen en moet
dienovereenkomstig worden uitgevoerd.

bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden zijn erkend, 
waaronder de bescherming van 
persoonsgegevens, de eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer, de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie, het recht 
op een eerlijk proces en het beginsel van 
het vermoeden van onschuld, alsmede het 
legaliteitsbeginsel en het 
evenredigheidsbeginsel inzake delicten en 
straffen. Deze richtlijn dient deze rechten 
en beginselen onverkort te eerbiedigen en 
te waarborgen en dienovereenkomstig te 
worden uitgevoerd.

Or. fr

Amendement 71
Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Het is niet de bedoeling dat deze 
richtlijn door de lidstaten wordt toegepast 
op een wijze die in strijd zou zijn met de 
artikelen 2 en 3, leden 1 en 2, van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie, 
waarvan de beginselen dienen te worden 
toegepast op cyberspace en de bestrijding 
van cybercriminaliteit. Zij mag geen 
afbreuk doen aan het onaantastbare 
karakter van de neutraliteit van het 
internet.

Or. fr

Amendement 72
Ioan Enciu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn definieert strafbare feiten op 
het gebied van aanvallen op 
informatiesystemen en stelt 
minimumregels inzake sancties voor 
dergelijke strafbare feiten vast. Ook beoogt 
zij gemeenschappelijke bepalingen in te 
voeren om dergelijke aanvallen te 
voorkomen en de Europese strafrechtelijke
samenwerking op dit gebied te verbeteren.

Deze richtlijn definieert strafbare feiten op 
het gebied van aanvallen op 
informatiesystemen en stelt 
minimumregels inzake sancties voor 
dergelijke strafbare feiten vast. Ook beoogt 
zij gemeenschappelijke bepalingen in te 
voeren om dergelijke aanvallen te 
voorkomen en te bestrijden en de Europese 
samenwerking op dit gebied te verbeteren, 
met name op strafrechtelijk vlak.

Or. ro

Amendement 73
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn definieert strafbare feiten op 
het gebied van aanvallen op 
informatiesystemen en stelt 
minimumregels inzake sancties voor 
dergelijke strafbare feiten vast. Ook beoogt 
zij gemeenschappelijke bepalingen in te 
voeren om dergelijke aanvallen te 
voorkomen en de Europese strafrechtelijke 
samenwerking op dit gebied te verbeteren.

Deze richtlijn definieert strafbare feiten op 
het gebied van aanvallen op 
informatiesystemen en stelt 
minimumregels inzake sancties voor 
dergelijke strafbare feiten vast. Ook beoogt 
zij gemeenschappelijke bepalingen in te 
voeren om dergelijke aanvallen te 
voorkomen en de Europese strafrechtelijke 
samenwerking op dit gebied te verbeteren.
Zij beoogt voorts de bevordering van de 
productie van steeds veiligere 
informatica-instrumenten en de installatie 
van steeds veiligere informatiesystemen.

Or. fr

Amendement 74
Ioan Enciu
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) "rechtspersoon": ieder lichaam dat deze 
hoedanigheid krachtens het toepasselijke 
recht bezit, met uitzondering van staten of 
andere overheidslichamen in de 
uitoefening van het openbaar gezag en 
van publiekrechtelijke internationale 
organisaties;

c) "rechtspersoon": ieder lichaam dat deze 
hoedanigheid krachtens het toepasselijke 
recht bezit;

Or. ro

Amendement 75
Alexander Alvaro

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) "rechtspersoon": ieder lichaam dat deze 
hoedanigheid krachtens het toepasselijke 
recht bezit, met uitzondering van staten of 
andere overheidslichamen in de 
uitoefening van het openbaar gezag en 
van publiekrechtelijke internationale 
organisaties;

c) "rechtspersoon": ieder lichaam dat deze 
hoedanigheid krachtens het toepasselijke 
recht bezit;

Or. en

Amendement 76
Jan Philipp Albrecht

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) "rechtspersoon": ieder lichaam dat deze 
hoedanigheid krachtens het toepasselijke 
recht bezit, met uitzondering van staten of 

c) "rechtspersoon": ieder lichaam dat deze 
hoedanigheid krachtens het toepasselijke 
recht bezit, met uitzondering van staten of 
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andere overheidslichamen in de 
uitoefening van het openbaar gezag en van 
publiekrechtelijke internationale 
organisaties;

andere overheidslichamen in de 
uitoefening van het openbaar gezag en van 
publiekrechtelijke internationale 
organisaties, wat niet betekent dat staten 
of andere overheidslichamen zonder een 
rechtsgrond en de volledige inachtneming 
van de grondrechten informatiesystemen 
moeten kunnen aanvallen;

Or. en

Motivering

Het is niet de bedoeling dat hacking door staten legaal wordt gemaakt, aangezien dit in strijd 
zou zijn met het door het Duitse Grondwettelijk Hof vastgestelde "basisrecht op integriteit en 
vertrouwelijkheid van informatiesystemen".

Amendement 77
Ioan Enciu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) "onrechtmatig": toegang of verstoring, 
niet toegestaan door de eigenaar of een 
andere houder van rechten op het systeem 
of op een deel daarvan, of niet toegestaan 
krachtens de nationale wetgeving.

d) "onrechtmatig": toegang, gebruik of 
verstoring, niet toegestaan door de eigenaar 
of een andere houder van rechten op het 
systeem of op een deel daarvan, of niet 
toegestaan krachtens de nationale of EU-
wetgeving.

Or. ro

Amendement 78
Jan Philipp Albrecht

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) "onrechtmatig": toegang of verstoring, 
niet toegestaan door de eigenaar of een 

d) "onrechtmatig": toegang of verstoring, 
niet toegestaan door de eigenaar of een 
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andere houder van rechten op het systeem 
of op een deel daarvan, of niet toegestaan 
krachtens de nationale wetgeving.

andere houder van rechten op het systeem 
of op een deel daarvan, voor zover het niet 
verlenen van dergelijke toestemming op 
zich geen misbruik van recht is, of tenzij 
dergelijke toegang of verstoring is
toegestaan krachtens de nationale 
wetgeving;

Or. en

Motivering

Dit is gebaseerd op amendement 17 van de rapporteur, zonder "gebruik" (te ruim, omvat 
alles). We stellen eveneens voor "niet toegestaan krachtens de nationale wetgeving" te 
verduidelijken, om ervoor te zorgen dat het wordt gelezen als een uitzonderingsclausule, en 
niet als een mogelijkheid voor lidstaten om het toepassingsgebied van de richtlijn te 
verruimen.

Amendement 79
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) "onrechtmatig": toegang of verstoring, 
niet toegestaan door de eigenaar of een 
andere houder van rechten op het systeem 
of op een deel daarvan, of niet toegestaan 
krachtens de nationale wetgeving.

d) "onrechtmatig": toegang, gebruik of 
verstoring, niet toegestaan door de eigenaar 
of een andere houder van rechten op het 
systeem of op een deel daarvan, of niet 
toegestaan krachtens de nationale 
wetgeving.

Or. en

Amendement 80
Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) "onrechtmatig": toegang of verstoring, d) "onrechtmatig": toegang of verstoring, 
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niet toegestaan door de eigenaar of een 
andere houder van rechten op het systeem 
of op een deel daarvan, of niet toegestaan 
krachtens de nationale wetgeving.

niet toegestaan door de eigenaar of een 
andere houder van rechten op het systeem 
of op een deel daarvan, behalve wanneer 
de weigering van toestemming op zich 
geen misbruik van recht is of een 
dergelijke toegang of verstoring is 
toegestaan krachtens de nationale 
wetgeving.

Or. fr

Amendement 81
Axel Voss

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) "onbeduidend geval": een geval 
waarin de schuld van de dader, het 
openbaar belang van een strafvervolging 
en de gevolgen van het gepleegde feit 
gering zijn.

Or. de

Motivering

Aangezien "onbeduidende gevallen" een essentieel onderdeel van deze richtlijn zijn, dient in 
artikel 2 een duidelijke definitie van dit soort gevallen te worden opgenomen.

Amendement 82
Axel Voss

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d ter) "onderscheppen": het afluisteren 
van en uitoefenen van toezicht en controle 
op de inhoud van communicaties alsook 
het opsporen van de inhoud van gegevens, 



PE480.665v01-00 34/62 AM\890251NL.doc

NL

direct of indirect, middels elektronische 
afluister- of aftapapparatuur met 
technische hulpmiddelen.

Or. de

Motivering

Een exacte definitie van het begrip "onderscheppen" is noodzakelijk.

Amendement 83
Alexander Alvaro

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 bis
Preventieve maatregelen

1. De lidstaten bevorderen in 
samenwerking met het Europees 
Agentschap voor netwerk- en 
informatiebeveiliging goede praktijken 
met betrekking tot de beveiliging van 
gegevensverwerking en steunen 
samenwerking tussen publieke en 
particuliere belanghebbenden door het 
delen van informatie te vergemakkelijken, 
bewustmaking en dialoog over netwerk-
en informatiebeveiliging, met inbegrip 
van aspecten van de bestrijding van 
cybercriminaliteit.
2. De lidstaten zorgen ervoor dat ingeval 
van inbreuken op persoonsgegevens de 
verantwoordelijke voor de verwerking en 
de verwerker van de gegevens zonder 
onnodige vertraging, en in ieder geval niet 
later dan 24 uur nadat de inbreuk op 
persoonsgegevens is vastgesteld, de 
bevoegde nationale autoriteit op de hoogte 
brengen van de inbreuk op 
persoonsgegevens, in overeenstemming 
met artikel 4 van richtlijn 2002/58/EG 
zoals gewijzigd bij richtlijnen 2006/24/EG 
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en 2009/136/EG (richtlijn e-privacy).
3. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om vitale infrastructuur te 
beschermen tegen cyberaanvallen en om 
te zorgen voor manieren om de toegang 
tot vitale infrastructuur hermetisch af te 
sluiten wanneer een rechtstreekse 
cyberaanval het correct functioneren 
ervan ernstig in gevaar brengt.

Or. en

Amendement 84
Alexander Alvaro

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Iedere lidstaat treft de nodige maatregelen 
om opzettelijke, onrechtmatige toegang tot 
een informatiesysteem of enig onderdeel 
daarvan strafbaar te stellen, althans voor 
gevallen die niet onbeduidend zijn.

Iedere lidstaat treft de nodige maatregelen 
om opzettelijke, onrechtmatige toegang –
dit wil zeggen het zich verschaffen van 
toegang tot een informatiesysteem of enig 
onderdeel daarvan – strafbaar te stellen, 
althans voor gevallen die niet onbeduidend 
zijn.

Iedere lidstaat beslist of de in lid 1 
bedoelde gedragingen enkel strafbaar 
worden gesteld indien het feit wordt 
gepleegd door een inbreuk op een 
effectieve beveiligingsmaatregel.

Or. en

Amendement 85
Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Iedere lidstaat treft de nodige maatregelen 
om opzettelijke, onrechtmatige toegang tot 
een informatiesysteem of enig onderdeel 
daarvan strafbaar te stellen, althans voor 
gevallen die niet onbeduidend zijn.

Iedere lidstaat treft de nodige maatregelen 
om opzettelijke, onrechtmatige toegang tot 
een informatiesysteem of enig onderdeel 
daarvan strafbaar te stellen, althans voor 
gevallen waarin sprake is van criminele 
opzet en die ernstige en schadelijke 
gevolgen hebben voor het bestaan of de 
werking van het informatiesysteem of de 
informatiesystemen.

Het in de eerste alinea bedoelde gedrag 
dient alleen strafbaar te worden gesteld, 
als het gaat om overtreding van een 
veiligheidsmaatregel en wanneer de 
systeembeheerder of provider niet volledig 
noch tijdig van de kwetsbaarheid van het 
informatiesysteem op de hoogte is gesteld.

Or. fr

Amendement 86
Jan Philipp Albrecht

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Iedere lidstaat treft de nodige maatregelen 
om opzettelijke, onrechtmatige toegang tot 
een informatiesysteem of enig onderdeel 
daarvan strafbaar te stellen, althans voor 
gevallen die niet onbeduidend zijn.

Iedere lidstaat treft de nodige maatregelen 
om opzettelijke, onrechtmatige toegang –
dit wil zeggen het zich verschaffen van 
toegang tot een informatiesysteem of enig 
onderdeel daarvan – strafbaar te stellen, 
althans voor gevallen die niet onbeduidend 
zijn. De in lid 1 bedoelde gedragingen 
worden enkel strafbaar gesteld indien het 
feit wordt gepleegd door een inbreuk op 
een beveiligingsmaatregel en mits de 
beheerder of verkoper van het systeem 
niet tijdig en volledig geïnformeerd wordt 
over de kwetsbaarheid.

Or. en
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Motivering

Dit amendement is gebaseerd op amendement 20 van de rapporteur, met twee wijzigingen: i) 
het wordt niet aan de lidstaten overgelaten om de drempel voor de inbreuk op een 
beveiligingsmaatregel in te voeren, waarmee ervoor wordt gezorgd dat bijvoorbeeld het 
gebruik van een publieke en open draadloze internetverbinding van de buren geen misdrijf is, 
en ii) "mits de beheerder of verkoper van het systeem niet tijdig en volledig geïnformeerd 
wordt over de kwetsbaarheid" wordt toegevoegd. Dit is overgenomen uit ons amendement 
over de bescherming van klokkenluiders.

Amendement 87
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Iedere lidstaat treft de nodige maatregelen 
om opzettelijke, onrechtmatige toegang tot 
een informatiesysteem of enig onderdeel 
daarvan strafbaar te stellen, althans voor 
gevallen die niet onbeduidend zijn.

Iedere lidstaat treft de nodige maatregelen 
om opzettelijke toegang – dit wil zeggen 
het zich verschaffen van toegang tot een 
informatiesysteem of enig onderdeel 
daarvan – die onrechtmatig is strafbaar te 
stellen, althans voor gevallen die niet 
onbeduidend zijn.

Iedere lidstaat kan beslissen dat de in lid 1 
bedoelde gedragingen alleen strafbaar 
worden gesteld indien het feit wordt 
gepleegd door een inbreuk op de 
beveiligingsmaatregelen.

Or. en

Amendement 88
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten treffen de nodige maatregelen 
om het opzettelijk ernstig hinderen of het 
onderbreken van de werking van een 

De lidstaten treffen de nodige maatregelen 
om het opzettelijk ernstig hinderen of het 
onderbreken van de werking van een 
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informatiesysteem, door de invoer, de 
transmissie, het beschadigen, wissen, 
verminken, wijzigen, onderdrukken of 
ontoegankelijk maken van 
computergegevens, indien dat op 
onrechtmatige wijze geschiedt, strafbaar te 
stellen, althans voor gevallen die niet 
onbeduidend zijn.

informatiesysteem, door de invoer, de 
transmissie, het beschadigen, wissen, 
verminken, wijzigen, onderdrukken of 
ontoegankelijk maken van 
computergegevens, indien dat op 
onrechtmatige wijze geschiedt, strafbaar te 
stellen, althans voor gevallen waarin 
sprake is van criminele opzet en die 
ernstige en schadelijke gevolgen hebben 
voor het bestaan en de werking van het 
informatiesysteem of de 
informatiesystemen.

Or. fr

Amendement 89
Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten treffen de nodige maatregelen 
om het opzettelijk wissen, beschadigen, 
verminken, wijzigen, onderdrukken of 
ontoegankelijk maken van 
computergegevens in een 
informatiesysteem, indien dat op 
onrechtmatige wijze geschiedt, strafbaar te 
stellen, althans voor gevallen die niet 
onbeduidend zijn.

De lidstaten treffen de nodige maatregelen 
om het opzettelijk wissen, beschadigen, 
verminken, wijzigen, onderdrukken of 
ontoegankelijk maken van 
computergegevens in een 
informatiesysteem, indien dat op 
onrechtmatige wijze geschiedt, strafbaar te 
stellen, althans voor gevallen waarin 
sprake is van criminele opzet en die 
ernstige en schadelijke gevolgen hebben 
voor het bestaan en de werking van het 
informatiesysteem of de 
informatiesystemen.

Or. fr

Amendement 90
Axel Voss

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten treffen de nodige maatregelen 
om het opzettelijk met technische middelen 
onderscheppen van niet-openbare 
transmissies van computergegevens naar, 
vanuit of binnen een computersysteem, met 
inbegrip van elektromagnetische emissies 
uit een computersysteem dat zulke 
computergegevens draagt, indien 
onrechtmatig begaan, strafbaar te stellen.

De lidstaten treffen de nodige maatregelen 
om het opzettelijk met technische middelen 
onderscheppen van niet-openbare 
transmissies van computergegevens naar, 
vanuit of binnen een computersysteem, met 
inbegrip van elektromagnetische emissies 
uit een computersysteem dat zulke 
computergegevens draagt, indien 
onrechtmatig begaan, strafbaar te stellen, 
althans voor gevallen die niet 
onbeduidend zijn.

Het onderscheppen kan ook registratie 
inhouden. De transmissie van gegevens 
omvat de tijdspanne van het transport van
gegevens, via draadverbinding dan wel 
draadloos, tussen het versturen bij de 
verzender en het aankomen bij de 
ontvanger. Tot de technische 
hulpmiddelen behoren technische 
voorzieningen die op transmissielijnen 
worden bevestigd, alsook apparaten voor 
het verzamelen en registreren van 
draadloze communicatie, inclusief 
software, wachtwoorden en codes.

Or. de

Amendement 91
Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten treffen de nodige maatregelen 
om het opzettelijk met technische middelen 
onderscheppen van niet-openbare 
transmissies van computergegevens naar, 
vanuit of binnen een computersysteem, met 
inbegrip van elektromagnetische emissies 
uit een computersysteem dat zulke 
computergegevens draagt, indien 

De lidstaten treffen overeenkomstig artikel 
8 van het Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden en het Handvest van de 
grondrechten de nodige maatregelen om 
het opzettelijk met technische middelen 
onderscheppen van niet-openbare 
transmissies van computergegevens naar, 
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onrechtmatig begaan, strafbaar te stellen. vanuit of binnen een computersysteem, met 
inbegrip van elektromagnetische emissies 
uit een computersysteem dat zulke 
computergegevens draagt, indien 
opzettelijk en onrechtmatig begaan, 
strafbaar te stellen, althans voor gevallen
waarin sprake is van criminele opzet en 
die ernstige en schadelijke gevolgen 
hebben voor het bestaan en de werking 
van het informatiesysteem of de 
informatiesystemen.

Or. fr

Amendement 92
Jan Philipp Albrecht

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten treffen de nodige maatregelen 
om het opzettelijk met technische middelen 
onderscheppen van niet-openbare 
transmissies van computergegevens naar, 
vanuit of binnen een computersysteem, met 
inbegrip van elektromagnetische emissies 
uit een computersysteem dat zulke 
computergegevens draagt, indien 
onrechtmatig begaan, strafbaar te stellen.

De lidstaten treffen de nodige maatregelen 
om het opzettelijk met technische middelen 
onderscheppen van niet-openbare 
transmissies van computergegevens naar, 
vanuit of binnen een computersysteem, met 
inbegrip van elektromagnetische emissies 
uit een computersysteem dat zulke 
computergegevens draagt, indien 
onrechtmatig begaan, en in elk geval voor 
de gevallen die niet onbeduidend zijn,
strafbaar te stellen.

Or. en

Amendement 93
Jan Philipp Albrecht

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten treffen de nodige 
maatregelen om de productie, de verkoop, 
de aanschaf voor gebruik, de invoer, het 
bezit, de verspreiding of het op andere 
wijze beschikbaar maken van de volgende 
zaken, indien opzettelijk en onrechtmatig 
gedaan, met het oog op het plegen van een 
van de in de artikelen 3 tot en met 6 
bedoelde feiten, strafbaar te stellen:

Schrappen

a) een instrument, zoals een 
computerprogramma, dat hoofdzakelijk 
ontworpen of aangepast is voor het plegen 
van de in de artikelen 3 tot en met 6 
bedoelde strafbare feiten;
b) een computerwachtwoord, 
toegangscode of soortgelijke gegevens die 
toegang bieden tot een informatiesysteem 
of een deel daarvan.

Or. en

Motivering

Zogenaamde "hacker tools" kunnen steeds op twee manieren worden gebruikt, en zijn 
onontbeerlijk voor het testen van de beveiliging. Indien we willen dat klokkenluiders worden 
beschermd, moeten we het bezit en de verdeling van dergelijke instrumenten legaliseren. 
Wachtwoorden en toegangscodes dienen niet te worden beschouwd als hacker tools. Indien 
deze verloren raken, moeten beheerders onmiddellijk hun beveiligingsmaatregelen verbeteren 
en zorgen voor nieuwe wachtwoorden, zoals mensen die hun sleutels verliezen.

Amendement 94
Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een instrument, zoals een 
computerprogramma, dat hoofdzakelijk 
ontworpen of aangepast is voor het plegen 
van de in de artikelen 3 tot en met 6 

a) een instrument, zoals een 
computerprogramma, dat hoofdzakelijk 
ontworpen of aangepast is voor het plegen 
van de in de artikelen 3 tot en met 6 
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bedoelde strafbare feiten; bedoelde strafbare feiten, de computer 
uitgezonderd;

Or. fr

Amendement 95
Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een computerwachtwoord, 
toegangscode of soortgelijke gegevens die 
toegang bieden tot een informatiesysteem 
of een deel daarvan.

Schrappen

Or. fr

Amendement 96
Jan Philipp Albrecht

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitlokking, deelneming, medeplichtigheid 
en poging

Schrappen

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
uitlokking van, alsmede deelneming en 
medeplichtigheid aan een van de in de 
artikelen 3 tot en met 7 genoemde feiten 
strafbaar wordt gesteld.
2. De lidstaten zorgen ervoor dat poging 
tot het plegen van een van de in de 
artikelen 3 tot en met 6 genoemde feiten 
strafbaar wordt gesteld.

Or. en
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Motivering

Het risico bestaat dat klokkenluiders strafbaar worden gesteld indien de publicatie van 
kwetsbaarheden (wanneer verkopers en beheerders niet reageren) wordt beschouwd als 
uitlokking, deelneming of medeplichtigheid. Dit artikel zou eveneens zorgen voor 
strafbaarstelling ver vóór er daadwerkelijk een misdrijf is gepleegd. Dit is met name niet 
evenredig gelet op de waarborgen die we voorstellen voor onbeduidende strafbare feiten.

Amendement 97
Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
uitlokking van, alsmede deelneming en 
medeplichtigheid aan een van de in de 
artikelen 3 tot en met 7 genoemde feiten 
strafbaar wordt gesteld.

Schrappen

Or. fr

Amendement 98
Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis (nieuw)
Aansprakelijkheid van de fabrikant

De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
fabrikanten strafrechtelijk aansprakelijk 
kunnen worden gesteld voor de productie, 
het op de markt brengen, de verkoop, de 
exploitatie dan wel de ontoereikende 
veiligheid van producten en systemen die 
mankementen dan wel aantoonbare 
veiligheidsgebreken vertonen welke 
cyberaanvallen of het verlies van 
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gegevens kunnen vergemakkelijken.

Or. fr

Amendement 99
Jan Mulder

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de in 
de artikelen 3 tot en met 8 bedoelde feiten 
strafbaar worden gesteld met doeltreffende, 
evenredige en afschrikkende 
strafrechtelijke sancties.

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de in 
de artikelen 3 tot en met 8 bedoelde feiten 
strafbaar worden gesteld met doeltreffende, 
evenredige en afschrikkende 
strafrechtelijke sancties, met inbegrip van 
het opleggen van passende geldboetes.

Or. en

Amendement 100
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de in 
de artikelen 3 tot en met 8 bedoelde feiten 
strafbaar worden gesteld met 
doeltreffende, evenredige en 
afschrikkende strafrechtelijke sancties.

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de in 
de artikelen 3 tot en met 8 bedoelde feiten 
strafbaar worden gesteld met evenredige 
strafrechtelijke sancties.

Or. fr

Motivering

Bepaalde termen dienen te worden geschrapt, omdat deze verwijzen naar de 
tenuitvoerlegging van de wetgeving, doch geen juridische betekenis hebben.
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Amendement 101
Jan Philipp Albrecht

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de in 
de artikelen 3 tot en met 8 bedoelde feiten 
strafbaar worden gesteld met doeltreffende, 
evenredige en afschrikkende 
strafrechtelijke sancties.

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de in 
de artikelen 3 tot en met 6 bedoelde feiten 
strafbaar worden gesteld met doeltreffende, 
evenredige en afschrikkende 
strafrechtelijke sancties.

Or. en

Motivering

Logisch gevolg van de schrapping van artikelen 7 en 8.

Amendement 102
Jan Mulder

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de in 
de artikelen 3 tot en met 7 bedoelde feiten 
strafbaar worden gesteld met een maximale 
gevangenisstraf van ten minste twee jaar.

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de in 
de artikelen 3 tot en met 7 bedoelde feiten 
strafbaar worden gesteld met een maximale 
gevangenisstraf van ten minste twee jaar, 
met inbegrip van het opleggen van een 
passende geldboete.

Or. en

Amendement 103
Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de in 
de artikelen 3 tot en met 7 bedoelde feiten 
strafbaar worden gesteld met een maximale 
gevangenisstraf van ten minste twee jaar.

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de in 
de artikelen 3 tot en met 7 bedoelde feiten 
strafbaar worden gesteld met een maximale 
gevangenisstraf van twee jaar.

Or. fr

Motivering

De oorspronkelijke formulering is tegenstrijdig en deze tegenstrijdigheid dient bijgevolg te 
worden geschrapt. Er zij op gewezen dat het beginsel van evenredigheid straf/delict 
uitsluitend kan worden bepaald en vastgesteld in het kader een proces. Een en ander dient 
dan ook gebaseerd te zijn op de vaststelling van de materiële feiten in het kader van een 
proces.

Amendement 104
Jan Philipp Albrecht

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de in 
de artikelen 3 tot en met 7 bedoelde feiten 
strafbaar worden gesteld met een maximale 
gevangenisstraf van ten minste twee jaar.

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de in 
de artikelen 3 tot en met 7 bedoelde feiten 
strafbaar worden gesteld met een maximale 
gevangenisstraf van ten minste tussen één 
en drie jaar.

Or. en

Motivering

Een afwijking van de strafmaat die is opgenomen in de artikelen 6 en 7 van kaderbesluit 
2005/222/JBZ over aanvallen op informatiesystemen werd niet onderbouwd.

Amendement 105
Alexander Alvaro
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verzwarende omstandigheden Schrappen
1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de in 
de artikelen 3 tot en met 7 bedoelde feiten 
strafbaar worden gesteld met een 
maximale gevangenisstraf van ten minste 
vijf jaar wanneer deze worden gepleegd in 
het kader van een criminele organisatie 
zoals gedefinieerd in Kaderbesluit 
2008/841/JBZ.
2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de in 
de artikelen 3 tot en met 6 bedoelde feiten 
strafbaar worden gesteld met een 
maximale gevangenisstraf van ten minste 
vijf jaar, wanneer deze worden gepleegd 
met behulp van een instrument dat 
bestemd is voor het uitvoeren van 
aanvallen die een groot aantal 
informatiesystemen treffen of aanzienlijke 
schade veroorzaken, zoals ontregelde 
systeemdiensten, financiële kosten of 
verlies van persoonsgegevens.
3. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de in 
de artikelen 3 tot en met 6 bedoelde feiten 
strafbaar worden gesteld met een 
maximale gevangenisstraf van ten minste 
vijf jaar, wanneer deze worden gepleegd 
door de ware identiteit van de dader te 
verhullen en de rechtmatige bezitter van 
de identiteit schade te berokkenen.

Or. en

Amendement 106
Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de in 
de artikelen 3 tot en met 7 bedoelde feiten 
strafbaar worden gesteld met een maximale 
gevangenisstraf van ten minste vijf jaar 
wanneer deze worden gepleegd in het 
kader van een criminele organisatie zoals 
gedefinieerd in Kaderbesluit 
2008/841/JBZ.

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de in 
de artikelen 3 tot en met 7 bedoelde feiten 
strafbaar worden gesteld met een maximale 
gevangenisstraf van vijf jaar wanneer deze 
worden gepleegd in het kader van een 
criminele organisatie zoals gedefinieerd in 
Kaderbesluit 2008/841/JBZ.

Or. fr

Motivering

De oorspronkelijke formulering is tegenstrijdig en deze tegenstrijdigheid dient bijgevolg te 
worden geschrapt. Er zij op gewezen dat het beginsel van evenredigheid straf/delict 
uitsluitend kan worden bepaald en vastgesteld in het kader een proces. Een en ander dient 
dan ook gebaseerd te zijn op de vaststelling van de materiële feiten in het kader van een 
proces.

Amendement 107
Jan Philipp Albrecht

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de in 
de artikelen 3 tot en met 7 bedoelde feiten 
strafbaar worden gesteld met een maximale 
gevangenisstraf van ten minste vijf jaar 
wanneer deze worden gepleegd in het 
kader van een criminele organisatie zoals 
gedefinieerd in Kaderbesluit 
2008/841/JBZ.

1. De lidstaten nemen de nodige
maatregelen om ervoor te zorgen dat de in 
de artikelen 3 tot en met 7 bedoelde feiten 
strafbaar worden gesteld met een maximale 
gevangenisstraf van ten minste tussen twee 
en vijf jaar wanneer deze worden gepleegd 
in het kader van een criminele organisatie
zoals gedefinieerd in Kaderbesluit 
2008/841/JBZ.

Or. en

Motivering

Een afwijking van de strafmaat die is opgenomen in de artikelen 6 en 7 van kaderbesluit 
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2005/222/JBZ over aanvallen op informatiesystemen werd niet onderbouwd.

Amendement 108
Ioan Enciu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de in 
de artikelen 3 tot en met 6 bedoelde feiten 
strafbaar worden gesteld met een maximale 
gevangenisstraf van ten minste vijf jaar, 
wanneer deze worden gepleegd met behulp 
van een instrument dat bestemd is voor het 
uitvoeren van aanvallen die een groot 
aantal informatiesystemen treffen of 
aanzienlijke schade veroorzaken, zoals 
ontregelde systeemdiensten, financiële 
kosten of verlies van persoonsgegevens.

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de in 
de artikelen 3 tot en met 6 bedoelde feiten 
strafbaar worden gesteld met een maximale 
gevangenisstraf van ten minste vijf jaar, 
wanneer deze worden gepleegd met behulp 
van een instrument dat bestemd is voor het 
uitvoeren van aanvallen die een groot 
aantal informatiesystemen treffen of 
aanzienlijke schade veroorzaken, zoals 
ontregelde systeemdiensten, financiële 
kosten of verlies van persoonsgegevens of 
gevoelige informatie, of verstoring van 
informatiesystemen van vitale 
infrastructuur.

Or. ro

Amendement 109
Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de in 
de artikelen 3 tot en met 6 bedoelde feiten 
strafbaar worden gesteld met een maximale 
gevangenisstraf van ten minste vijf jaar, 
wanneer deze worden gepleegd met behulp 
van een instrument dat bestemd is voor het 
uitvoeren van aanvallen die een groot 

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de in 
de artikelen 3 tot en met 6 bedoelde feiten 
strafbaar worden gesteld met een maximale 
gevangenisstraf van vijf jaar, wanneer deze 
worden gepleegd met behulp van een 
instrument dat bestemd is voor het 
uitvoeren van aanvallen die een groot 
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aantal informatiesystemen treffen of 
aanzienlijke schade veroorzaken, zoals 
ontregelde systeemdiensten, financiële 
kosten of verlies van persoonsgegevens.

aantal informatiesystemen treffen of 
aanzienlijke schade veroorzaken, zoals 
ontregelde systeemdiensten, financiële 
kosten of verlies van persoonsgegevens.

Or. fr

Motivering

De oorspronkelijke formulering is tegenstrijdig en deze tegenstrijdigheid dient bijgevolg te 
worden geschrapt. Er zij op gewezen dat het beginsel van evenredigheid straf/delict 
uitsluitend kan worden bepaald en vastgesteld in het kader een proces. Een en ander dient 
dan ook gebaseerd te zijn op de vaststelling van de materiële feiten in het kader van een 
proces.

Amendement 110
Jan Philipp Albrecht

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de in 
de artikelen 3 tot en met 6 bedoelde feiten 
strafbaar worden gesteld met een maximale 
gevangenisstraf van ten minste vijf jaar, 
wanneer deze worden gepleegd met behulp 
van een instrument dat bestemd is voor het 
uitvoeren van aanvallen die een groot 
aantal informatiesystemen treffen of 
aanzienlijke schade veroorzaken, zoals 
ontregelde systeemdiensten, financiële 
kosten of verlies van persoonsgegevens.

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de in 
de artikelen 3 tot en met 6 bedoelde feiten
strafbaar worden gesteld met een maximale 
gevangenisstraf van ten minste tussen twee 
en vijf jaar, wanneer deze worden gepleegd 
met behulp van een instrument dat bestemd 
is voor het uitvoeren van aanvallen die een 
groot aantal informatiesystemen treffen of 
aanzienlijke schade veroorzaken, zoals 
ontregelde systeemdiensten, financiële 
kosten of verlies van persoonsgegevens.

Or. en

Motivering

Een afwijking van de strafmaat die is opgenomen in de artikelen 6 en 7 van kaderbesluit 
2005/222/JBZ over aanvallen op informatiesystemen werd niet onderbouwd.
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Amendement 111
Jan Philipp Albrecht

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de in 
de artikelen 3 tot en met 6 bedoelde feiten 
strafbaar worden gesteld met een 
maximale gevangenisstraf van ten minste 
vijf jaar, wanneer deze worden gepleegd 
door de ware identiteit van de dader te 
verhullen en de rechtmatige bezitter van 
de identiteit schade te berokkenen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het verhullen van de ware identiteit van de dader en de schade die wordt berokkend aan de 
rechtmatige bezitter van de identiteit zijn niet enkel belangrijk voor het bestraffen van de 
strafbare feiten die binnen het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen. Op lange termijn 
moeten deze en andere strafbare feiten eerder worden aangepakt door middel van een 
horizontaal instrument dat verder gaat dan aanvallen tegen informatiesystemen.

Amendement 112
Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de in 
de artikelen 3 tot en met 6 bedoelde feiten 
strafbaar worden gesteld met een 
maximale gevangenisstraf van ten minste 
vijf jaar, wanneer deze worden gepleegd 
door de ware identiteit van de dader te 
verhullen en de rechtmatige bezitter van 
de identiteit schade te berokkenen.

Schrappen
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Or. fr

Amendement 113
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de in 
artikel 9 bedoelde sancties niet van 
toepassing zijn op de in artikel 3 tot en 
met 7 bedoelde feiten wanneer deze 
duidelijk worden gepleegd zonder 
criminele opzet, zoals bij het testen of 
onmiddellijk beveiligen van 
informatiesystemen, of indien de 
beheerder of verkoper van het systeem 
tijdig en volledig wordt geïnformeerd over 
de kwetsbaarheid.

Or. en

Amendement 114
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De lidstaten dienen rekening te 
houden met de bescherming van hun 
informatiesystemen en daarmee 
samenhangende gegevens. Er dient te 
worden gezorgd voor redelijke 
beschermingsniveaus tegen op een 
redelijke manier te identificeren 
dreigingen en kwetsbaarheden, waarbij de 
bescherming evenredig dient te zijn met 
de waarschijnlijke schade aan de 
betrokkenen.
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Or. en

Motivering

De rapporteur heeft stimulansen voor een betere beveiliging reeds opgenomen in 
amendementen 3 en 4 (overwegingen). Dit moet worden weerspiegeld in een echt artikel.

Amendement 115
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quater. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om rechtspersonen binnen 
hun rechtsgebied te verplichten 
informatiesystemen te beschermen tegen 
de in artikelen 3 tot en met 7 bedoelde 
strafbare feiten. Er dient te worden 
gezorgd voor redelijke 
beschermingsniveaus tegen op een 
redelijke manier te identificeren 
dreigingen en kwetsbaarheden, waarbij de 
bescherming evenredig dient te zijn met 
de waarschijnlijke schade aan de 
betrokkenen.

Or. en

Motivering

De rapporteur heeft stimulansen voor een betere beveiliging reeds opgenomen in 
amendementen 3 en 4 (overwegingen). Dit moet worden weerspiegeld in een echt artikel.

Amendement 116
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 quinquies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quinquies. Wanneer een rechtspersoon 
nagelaten heeft te zorgen voor een 
redelijk beschermingsniveau zoals
bedoeld in leden 3 ter en 3 quater tegen de 
in artikelen 3 tot en met 7 bedoelde 
strafbare feiten, en wanneer deze feiten 
duidelijk met criminele bedoelingen zijn 
begaan, worden deze feiten geacht te zijn 
begaan onder verzachtende 
omstandigheden bij de toekenning van 
strafrechtelijke sancties.

Or. en

Motivering

De rapporteur heeft stimulansen voor een betere beveiliging reeds opgenomen in 
amendementen 3 en 4 (overwegingen). Dit moet worden weerspiegeld in een echt artikel. Met 
lid 3 quinquies worden verzachtende omstandigheden ingevoerd voor daders die slechts 
onredelijk zwakke beveiligingsmaatregelen dienden te omzeilen.

Amendement 117
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 sexies. Wanneer een rechtspersoon 
duidelijk nagelaten heeft te zorgen voor 
een redelijk beschermingsniveau, en 
wanneer de als gevolg van dergelijke 
nalatigheid berokkende schade 
aanzienlijk is, dienen de lidstaten ervoor 
te zorgen dat het mogelijk is 
afschrikkende sancties op te leggen en 
deze rechtspersoon te vervolgen voor 
nalatigheid.

Or. en
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Motivering

De rapporteur heeft stimulansen voor een betere beveiliging reeds opgenomen in 
amendementen 3 en 4 (overwegingen). Dit moet worden weerspiegeld in een echt artikel. Met 
lid 3 sexies wordt strafrechtelijke aansprakelijkheid (nalatigheid) ingevoerd wanneer 
duidelijk nagelaten wordt te zorgen voor redelijke beveiliging, en wanneer een aanval heeft 
geleid tot aanzienlijke schade.

Amendement 118
Alexander Alvaro

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 bis
Verzachtende omstandigheden

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de in 
artikel 9 bedoelde sancties niet van 
toepassing zijn op de in artikelen 3 tot en 
met 7 bedoelde feiten wanneer deze 
duidelijk worden gepleegd zonder 
criminele opzet, zoals bij het officieel
testen of onmiddellijk beveiligen van 
informatiesystemen.
2. De lidstaten dienen de bescherming van 
hun informatiesystemen en daarmee 
samenhangende gegevens te beschouwen 
als onderdeel van hun zorgplicht. Er dient 
te worden gezorgd voor redelijke 
beschermingsniveaus tegen op een 
redelijke manier te identificeren 
dreigingniveaus.
3. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om de onder hun 
rechtsbevoegdheid vallende 
verantwoordelijken voor de verwerking 
van gegevens en verwerkers van gegevens 
te verplichten gegevens te beschermen 
tegen de in artikelen 3 tot en met 6 
bedoelde strafbare feiten en passende 
technische en organisatorische 
maatregelen te nemen om te zorgen voor 
een beveiligingsniveau dat aangepast is 
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aan de risico's die gepaard gaan met de 
verwerking en de aard van de 
persoonsgegevens die dienen te worden 
beschermd, rekening houdend met de 
stand van de techniek en de kosten voor 
de uitvoering ervan.
4. Indien een verantwoordelijke voor de 
verwerking van gegevens of een verwerker 
van gegevens nagelaten heeft te zorgen 
voor een redelijk niveau van bescherming 
tegen de in artikelen 3 tot en met 6 
bedoelde strafbare feiten, worden deze 
feiten geacht te zijn gepleegd onder 
verzachtende omstandigheden bij de 
toekenning van strafrechtelijke sancties.
5. Indien een verantwoordelijke voor de 
verwerking van gegevens of een verwerker 
van gegevens duidelijk nagelaten heeft te 
zorgen voor een redelijk 
beschermingsniveau en er nadien schade 
is berokkend, zorgen de lidstaten ervoor 
dat het mogelijk is de verantwoordelijke 
voor de verwerking van gegevens of de 
verwerker van gegevens te vervolgen.

Or. en

Amendement 119
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat tegen 
een rechtspersoon die uit hoofde van 
artikel 11, lid 1, aansprakelijk is gesteld, 
doeltreffende, evenredige en 
afschrikkende sancties kunnen worden 
vastgesteld, waaronder strafrechtelijke of 
niet-strafrechtelijke geldboetes en 
eventueel andere sancties, zoals:

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat tegen 
een rechtspersoon die uit hoofde van 
artikel 11, lid 1, aansprakelijk is gesteld, 
evenredige sancties kunnen worden 
vastgesteld, waaronder strafrechtelijke of 
niet-strafrechtelijke geldboetes en 
eventueel andere sancties, zoals:
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Or. fr

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 9.

Amendement 120
Ioan Enciu

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) uitsluiting van door de overheid 
verleende voordelen of steun;

a) tijdelijke of permanente uitsluiting van 
door de overheid verleende voordelen of 
steun;

Or. ro

Amendement 121
Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten treffen de nodige 
maatregelen opdat tegen een rechtspersoon 
die volgens artikel 11, lid 2, aansprakelijk 
is, sancties kunnen worden vastgesteld of 
maatregelen kunnen worden getroffen die 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend
zijn.

2. De lidstaten treffen de nodige 
maatregelen opdat tegen een rechtspersoon 
die volgens artikel 11, lid 2, aansprakelijk 
is, sancties kunnen worden vastgesteld of 
maatregelen kunnen worden getroffen die 
evenredig zijn.

Or. fr

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 9.
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Amendement 122
Axel Voss

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) zijn gepleegd door een van zijn 
onderdanen of door een persoon die 
gewoonlijk op zijn grondgebied verblijft, 
of

b) zijn gepleegd door een van zijn 
onderdanen, of

Or. de

Motivering

Uitbreiding van de rechterlijke bevoegdheid tot feiten die in het buitenland zijn gepleegd door 
personen die gewoonlijk op het grondgebied van een andere lidstaat verblijven, is een te 
verregaande maatregel en dient principieel te worden afgewezen. 

Amendement 123
Ioan Enciu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor informatie-uitwisseling over 
strafbare feiten in de zin van de artikelen 3 
tot en met 8 maken de lidstaten, met 
inachtneming van de regels inzake 
gegevensbescherming, gebruik van het 
bestaande netwerk van operationele 
meldpunten die vierentwintig uur per dag 
en zeven dagen per week bereikbaar zijn. 
De lidstaten zorgen er tevens voor dat zij 
over procedures beschikken waarmee zij 
binnen maximaal acht uur kunnen reageren 
op dringende verzoeken. In een dergelijke 
reactie wordt ten minste vermeld of en hoe 
het verzoek om bijstand wordt ingewilligd 
en wanneer.

1. Voor informatie-uitwisseling over 
strafbare feiten in de zin van de artikelen 3 
tot en met 8 voorzien de lidstaten, met 
inachtneming van de regels inzake 
gegevensbescherming, in een functioneel 
nationaal meldpunt en maken ze gebruik 
van het netwerk van operationele 
meldpunten die vierentwintig uur per dag 
en zeven dagen per week bereikbaar zijn. 
De lidstaten zorgen er tevens voor dat zij 
over procedures beschikken waarmee zij 
binnen maximaal acht uur kunnen reageren 
op dringende verzoeken. Een dergelijke 
reactie moet doeltreffend zijn en dient, al 
naar gelang het geval, onder meer te 
bestaan uit het faciliteren of rechtstreeks 
uitvoeren van maatregelen als het 
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verlenen van technisch advies, 
bijvoorbeeld met betrekking tot het herstel 
van de werking van de 
informatiesystemen, het bewaren van 
gegevens met inachtneming van de 
beginselen van bescherming van 
persoonsgegevens, het verzamelen van 
bewijs, het verstrekken van juridische 
informatie en het lokaliseren en 
identificeren van verdachten. De 
meldpunten geven aan hoe en binnen 
welke termijn ze op het verzoek om 
bijstand zullen reageren.

Or. ro

Amendement 124
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor informatie-uitwisseling over 
strafbare feiten in de zin van de artikelen 3 
tot en met 8 maken de lidstaten, met 
inachtneming van de regels inzake 
gegevensbescherming, gebruik van het 
bestaande netwerk van operationele 
meldpunten die vierentwintig uur per dag 
en zeven dagen per week bereikbaar zijn. 
De lidstaten zorgen er tevens voor dat zij 
over procedures beschikken waarmee zij 
binnen maximaal acht uur kunnen reageren 
op dringende verzoeken. In een dergelijke 
reactie wordt ten minste vermeld of en hoe 
het verzoek om bijstand wordt ingewilligd 
en wanneer.

1. Voor informatie-uitwisseling over 
strafbare feiten in de zin van de artikelen 3 
tot en met 8 maken de lidstaten, met 
inachtneming van de regels inzake 
gegevensbescherming, gebruik van 
operationele nationale meldpunten en het 
bestaande netwerk van operationele 
meldpunten die vierentwintig uur per dag 
en zeven dagen per week bereikbaar zijn. 
De lidstaten zorgen er tevens voor dat zij 
over procedures beschikken waarmee zij 
binnen maximaal acht uur kunnen reageren 
op dringende verzoeken. In een dergelijke 
reactie wordt ten minste vermeld of en hoe 
het verzoek om bijstand wordt ingewilligd 
en wanneer.

Or. en
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Amendement 125
Ioan Enciu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De lidstaten stellen de Commissie, 
Europol, Eurojust en het Europees 
Agentschap voor netwerk- en 
informatiebeveiliging (Enisa) in kennis 
van het meldpunt dat is aangewezen voor 
de informatie-uitwisseling over in de 
artikelen 3 tot en met 8 bedoelde strafbare 
feiten. De Commissie geeft deze informatie 
door aan de overige lidstaten.

Or. ro

Amendement 126
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen voor een systeem 
voor het registreren, aanmaken en 
verstrekken van statistische gegevens over 
de in de artikelen 3 tot en met 8 bedoelde 
strafbare feiten.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale meldpunten operationeel zijn en 
zorgen voor een systeem voor het 
registreren, aanmaken en verstrekken van 
statistische gegevens over de in de 
artikelen 3 tot en met 8 bedoelde strafbare 
feiten; nationale meldpunten behandelen 
verzoeken om bijstand en faciliteren de 
volgende maatregelen: het verlenen van 
technisch advies en het verstrekken van 
juridische informatie, alsook de 
totstandbrenging van programma's voor 
preventie en de bestrijding van 
cybercriminaliteit.

Or. en
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Amendement 127
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 bis
Onderricht

1. De lidstaten zetten zich in voor 
onderricht van de burger en dragen bij 
aan de financiering daarvan ten einde de 
burger bewust te maken van het gevaar 
van aanvallen op een vrije en veilige 
cyberspace en deze in de gelegenheid te 
stellen zich daartegen te wapenen.
2. De lidstaten nemen in hun 
schoolopleidingen onderricht op over 
informatica-instrumenten, de gevaren 
ervan alsook over manieren om zich 
daartegen te wapenen.

Or. fr

Amendement 128
Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 ter
Conformiteit van de veiligheidsniveaus

1. De lidstaten stellen in hun wetgeving 
conformiteitscriteria voor elk IT-
instrument voor wat betreft de 
minimumveiligheidsniveaus vast.
2. De Commissie komt uiterlijk twee jaar 
na de goedkeuring van deze richtlijn met 
een voorstel voor een richtlijn tot 
vaststelling van de 
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minimumveiligheidsvereisten voor elk IT-
instrument dat op de interne markt in de 
handel wordt gebracht.

Or. fr


