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Ändringsförslag 34
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv
Beaktandeled 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

artikel 83.1, artiklarna 16 och 83.1,

Or. en

Ändringsförslag 35
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. ro

Ändringsförslag 36
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Skäl 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(2) Angrepp mot informationssystem är ett 
växande problem både i EU och på global 
nivå, särskilt till följd av hotet från den 
organiserade brottsligheten, och det finns 
en stigande oro för terroristattacker eller 
politiskt motiverade angrepp mot de 
informationssystem som ingår i 
medlemsstaternas och unionens kritiska 
infrastruktur. Detta hot mot arbetet för att 
skapa ett säkrare informationssamhälle och 
ett område med frihet, säkerhet och rättvisa 
kräver motåtgärder på EU-nivå och bättre 
samordning och samarbete på 
internationell nivå.

Or. ro

Ändringsförslag 37
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(2) Angrepp mot informationssystem, 
åtminstone de som har sitt ursprung i den 
organiserade brottsligheten, utgör ett 
växande hot, och det finns en stigande oro 
för terroristattacker mot de 
informationssystem som ingår i 
medlemsstaternas och unionens kritiska 
infrastruktur. Detta hot mot arbetet för att 
skapa ett säkrare informationssamhälle och 
ett område med frihet, säkerhet och rättvisa 
kräver motåtgärder på EU-nivå.

Or. fr
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Ändringsförslag 38
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(3) Det finns tydliga bevis för en 
utveckling mot allt farligare och mer 
återkommande storskaliga angrepp mot 
informationssystem som är av vital 
betydelse för stater eller särskilda 
funktioner i den offentliga eller privata 
sektorn. Till denna tendens kommer 
alltmer sofistikerade verktyg som 
brottslingar kan använda sig av för att 
genomföra it-angrepp av olika slag, till 
exempel ”botnets”, det vill säga nätverk 
bestående av ett stort antal 
informationssystem som har smittats med 
hjälp av ett datorprogram i syfte att ta 
kontrollen över dem och använda dem för 
att genomföra it-angrepp i stor skala.

Or. ro

Ändringsförslag 39
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(6) Medlemsstaterna bör inrätta 
mekanismer för att bekämpa och 
förebygga angrepp mot 
informationssystem samt fastställa 
påföljder för sådana angrepp. De påföljder 
som fastställs bör vara effektiva, 
proportionella och avskräckande.

Or. ro
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Ändringsförslag 40
Jan Mulder

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(6) Medlemsstaterna bör fastställa 
påföljder för angrepp mot 
informationssystem. De påföljder som 
fastställs bör vara effektiva, proportionella 
och avskräckande och kan inbegripa 
fängelsestraff och/eller ekonomiska 
påföljder.

Or. en

Ändringsförslag 41
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 42
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Medlemsstaterna bör fastställa 
påföljder för angrepp mot 

(6) Medlemsstaterna bör vidta effektiva 
förebyggande åtgärder mot angrepp mot 
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informationssystem. De påföljder som 
fastställs bör vara effektiva, proportionella 
och avskräckande.

informationssystem och fastställa påföljder 
för sådana angrepp. Medlemsstaterna och 
unionen bör se till att det finns en 
heltäckande ram inom vilken man arbetar 
med förebyggande åtgärder och 
utbildning av medborgarna på de 
personliga it-säkerhetsområdet som en del 
av alla läroplaner för digital kompetens.
De påföljder som fastställs bör vara 
effektiva, proportionella och avskräckande.

Or. en

Ändringsförslag 43
Axel Voss

Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Vid ”ringa fall” bör det vara möjligt 
att avstå från påföljder. Man bör kunna 
utgå ifrån att det rör sig om ringa fall när 
till exempel den skada och/eller risk som 
handlingen medför för offentliga eller 
privata intressen, såsom ett datasystems 
eller datorbehandlingsbara uppgifters 
integritet eller en persons integritet, 
rättigheter och andra intressen, är 
obetydlig eller av sådan art att åläggande 
av straffrättsliga påföljder inom den 
lagstadgade gränsen eller åläggande av 
straffrättsligt ansvar inte är nödvändigt.

Or. de

Motivering

En definition av ”ringa fall” bör i första hand ingå i artikel 2. En ytterligare förklaring i 
skälen av ett så vagt juridiskt begrepp som ”ringa fall” är emellertid absolut nödvändig och 
ger rättspraxis några hållpunkter vad gäller tillämpningsområdet.
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Ändringsförslag 44
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Det är lämpligt att föreskriva strängare 
påföljder när ett angrepp mot ett 
informationssystem sker inom ramen för en 
sådan kriminell organisation som avses i 
rambeslut 2008/841/RIF av den 24 oktober 
2008 om kampen mot organiserad 
brottslighet, när det är fråga om ett 
storskaligt angrepp eller när angreppet görs 
genom att gärningsmannens verkliga 
identitet döljs, och detta är till skada för 
den som identiteten faktiskt tillhör. Det är 
också lämpligt att föreskriva strängare 
påföljder när ett sådant angrepp har orsakat 
allvarliga skador eller har påverkat 
väsentliga intressen.

(7) Det är lämpligt att föreskriva strängare 
påföljder när ett angrepp mot ett 
informationssystem sker inom ramen för en 
sådan kriminell organisation som avses i 
rambeslut 2008/841/RIF av den 24 oktober 
2008 om kampen mot organiserad 
brottslighet, när det är fråga om ett 
storskaligt angrepp med hjälp av 
exempelvis ”botnets” eller när angreppet 
görs genom att gärningsmannens verkliga 
identitet döljs, och detta är till skada för 
den som identiteten faktiskt tillhör. Det är 
också lämpligt att föreskriva strängare 
påföljder när ett sådant angrepp har orsakat 
allvarliga skador och har påverkat kritisk 
infrastruktur eller väsentliga intressen.

Or. ro

Ändringsförslag 45
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(10) Detta direktiv syftar inte till att ålägga 
straffrättsligt ansvar för gärningar som 
begås utan brottsligt uppsåt, till exempel i 
syfte att genomföra tester eller vidta 
åtgärder för att skydda informationssystem, 
förutsatt att systemets operatör eller 
leverantör har informerats fullt ut och i 
tid om systemets svagheter, eller i fall där 
innehållande av tillstånd för tillgång till 
ett system i sig utgör missbruk av 
rättigheter.
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Or. en

Motivering

Med detta ändringsförslag skyddas gärningar som syftar till att uppmärksamma 
oegentligheter, enligt it-säkerhetsexperterna en nödvändig funktion för att det globala it-
immunsystemet ska fungera. Föredraganden föreslår att tillgång i enlighet med gällande 
lagstiftning snarare än tillståndsenlig tillgång avkriminaliseras. Det senare går visserligen i 
rätt riktning, men detta direktiv är den lagstiftning där man klart och tydligt bör ange vad 
som är tillåtet och vad som inte är det. Den avslutande delen av meningen bygger på 
föredragandens ändringsförslag 7.

Ändringsförslag 46
Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(10) Detta direktiv omfattar inte åtgärder 
som vidtagits för att trygga säkerheten för 
informationssystem, till exempel att öka 
ett informationssystems motståndskraft 
mot brottsliga gärningar enligt 
definitionen i detta direktiv eller att ha
verktyg som används eller är avsedda att 
användas för att stärka denna 
motståndskraft. Det syftar heller inte till 
att ålägga straffrättsligt ansvar när de 
objektiva kriterierna för de brott som 
anges i direktivet är uppfyllda men 
gärningen begicks utan brottsligt uppsåt.

Or. fr

Ändringsförslag 47
Monika Hohlmeier

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

straffrättsligt ansvar för gärningar som 
enligt de objektiva kriterierna i detta 
direktiv är brottsliga gärningar men som 
begås utan brottsligt uppsåt, till exempel i 
syfte att genomföra tester i enlighet med 
gällande lagstiftning eller vidta åtgärder 
för att skydda informationssystem, eller 
i fall där innehållande av tillstånd för 
tillgång till ett system i sig utgör missbruk 
av rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 48
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Genom detta direktiv stärks 
betydelsen av nätverk, såsom G8 eller 
Europarådets nätverk av kontaktpunkter 
som är tillgängliga 24 timmar om dygnet 
veckans alla dagar för att kunna ge 
omedelbart bistånd i utredningar eller 
rättegångar rörande brott med anknytning 
till informationssystem och data, eller för 
att samla in bevis rörande ett brott i 
elektronisk form. Med hänsyn till hur 
snabbt storskaliga angrepp kan utföras bör 
medlemsstaterna ha kapacitet att snabbt 
besvara brådskande förfrågningar från 
detta nät av kontaktpunkter. Ett sådant 
bistånd bör inbegripa insatser för att 
underlätta eller direkt utföra vissa 
arbetsuppgifter, som att tillhandahålla 
teknisk rådgivning, lagra uppgifter, samla 
in bevis, tillhandahålla rättslig information 
och lokalisera misstänkta.

(11) Genom detta direktiv stärks 
betydelsen av nätverk, såsom G8 eller 
Europarådets nätverk av kontaktpunkter 
som är tillgängliga 24 timmar om dygnet 
veckans alla dagar för att kunna ge 
omedelbart bistånd i utredningar eller 
rättegångar rörande brott med anknytning 
till informationssystem och data, eller för 
att samla in bevis rörande ett brott i 
elektronisk form. Med hänsyn till hur 
snabbt storskaliga angrepp kan utföras bör 
medlemsstaterna ha kapacitet att snabbt 
besvara brådskande förfrågningar från 
detta nät av kontaktpunkter. Ett sådant 
bistånd bör inbegripa insatser för att 
underlätta eller direkt utföra vissa 
arbetsuppgifter, som att tillhandahålla 
teknisk rådgivning för bland annat 
återställande av informationssystems 
funktioner, lagra uppgifter i 
överensstämmelse med principerna om 
skydd av personuppgifter, samla in bevis, 
tillhandahålla rättslig information samt 
lokalisera och identifiera misstänkta.
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Or. ro

Ändringsförslag 49
Rolandas Paksas

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Det finns ett behov av att samla in 
uppgifter om sådana brott som tas upp i 
detta direktiv, för att skaffa en mer 
heltäckande bild av problemet på 
unionsnivå och därigenom medverka till 
utformningen av mer effektiva 
motåtgärder. Dessa uppgifter kommer att 
göra det möjligt för specialiserade byråer, 
såsom Europol och Europeiska byrån för 
nät- och informationssäkerhet, att bättre 
bedöma it-brottslighetens omfattning och 
läget när det gäller nät- och 
informationssäkerhet i EU.

(12) Det finns ett behov av att samla in 
uppgifter om sådana brott som tas upp i 
detta direktiv, för att skaffa en mer 
heltäckande bild av problemet på 
unionsnivå och därigenom medverka till 
utformningen av mer effektiva 
motåtgärder. Det finns mycket lite 
uppgifter om angrepp mot 
informationssystem, för alla 
medlemsstater samlar inte in uppgifter om 
sådana angrepp. Eftersom metoderna för 
insamling av statistik är olika kan de 
medlemsstater som samlar in sådana 
uppgifter inte jämföra dem med uppgifter 
som samlats in av andra medlemsstater. 
Dessa uppgifter kommer att göra det 
möjligt för specialiserade byråer, såsom 
Europol och Europeiska byrån för nät- och 
informationssäkerhet, att bättre bedöma it-
brottslighetens omfattning och läget när det 
gäller nät- och informationssäkerhet i EU.

Or. lt

Ändringsförslag 50
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Det är också nödvändigt att främja 
och förbättra samarbetet mellan 
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tjänsteleverantörer, producenter, 
brottsbekämpande organ och rättsliga 
myndigheter, särskilt i fråga om klarheten 
om rättsläget och den rättsliga 
förutsebarheten samt misstänktas och 
åtalades rättigheter, i synnerhet 
oskuldspresumtionen och rätten till 
rättslig prövning. Samarbetet bör till 
exempel omfatta stöd som beviljas 
tjänsteleverantörer för att de helt eller 
delvis ska stänga olagliga system eller 
funktioner i enlighet med gällande lag.

Or. ro

Ändringsförslag 51
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) För att man effektivt ska kunna 
bekämpa it-brottslighet är det också 
nödvändigt att öka informationssystemens 
återhämtningsförmåga genom att skydda 
dem mot angrepp på ett effektivare sätt 
och införa ändamålsenliga incitament för 
detta. I detta sammanhang bör inrättandet 
av minimistandarder och 
ansvarsskyldighet för leverantörer och 
operatörer för ett adekvat skydd av 
informationssystem spela en central roll. 
Därför kommer unionens och 
medlemsstaternas kamp mot it-brottslighet 
att bli verkningsfull endast om detta 
direktiv åtföljs av förebyggande åtgärder 
mot sådan brottslighet, antagna i enlighet 
med artiklarna 67.3 och 84 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

Or. en
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Motivering

Detta är föredragandens ändringsförslag 9 med tillägg om incitament och ansvarsskyldighet. 
Om det bara finns standarder utan ordentliga kontroller av efterlevnaden och utan incitament 
kommer vi att befinna oss i samma situation som tidigare. Aktörer som tillhandahåller eller 
är operatörer för it-system och i hög grad agerar i strid med de senaste säkerhetsteknikerna 
eller vägrar att åtgärda kända svagheter bör hållas ansvariga för detta, även straffrättsligt 
ansvariga i allvarliga fall.

Ändringsförslag 52
Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Medlemsstaterna bör betrakta 
skyddet av sina informationssystem och de 
uppgifter dessa innehåller som en del av 
sin skyldighet att iaktta aktsamhet. 
Rimliga skyddsnivåer bör garanteras mot 
hot och sårbarheter som rimligen kan 
identifieras. De kostnader och utgifter 
som är förknippade med detta skydd bör 
stå i proportion till den eventuella skadan 
av ett it-angrepp för de drabbade 
personerna.

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag är inspirerat av ändringsförslag 10 från Monika Hohlmeier, men 
skiljer sig från detta på vissa punkter.

Ändringsförslag 53
Monika Hohlmeier

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Medlemsstaterna bör betrakta 
skyddet av sina informationssystem och de 
uppgifter dessa innehåller som en del av 
sin skyldighet att iaktta aktsamhet. 
Lämpliga skyddsnivåer bör 
tillhandahållas mot rimligt identifierbara 
hot. De kostnader och bördor som ett 
sådant skydd medför bör stå i förhållande 
till den sannolika skadan för de drabbade.

Or. en

Ändringsförslag 54
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12b) EU och dess medlemsstater bör ta 
hänsyn till behovet att skydda sina 
informationssystem och däri ingående 
data samt erbjuda en högre skyddsnivå 
mot identifierbara hot och sårbarheter. 
De kostnader och skyldigheter som är 
förknippade med detta skydd bör stå i 
proportion till den eventuella skadan för 
dem som drabbats av angrepp mot 
informationssystem.

Or. ro

Ändringsförslag 55
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Skäl 12b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12b) Medlemsstaterna bör överväga att 
skydda sina informationssystem och 
tillhörande uppgifter. Rimliga 
skyddsnivåer bör tillhandahållas mot 
rimligt identifierbara hot och svagheter. 
De kostnader och bördor som ett sådant 
skydd medför bör stå i förhållande till den 
sannolika skadan för de drabbade.

Or. en

Motivering

Detta är föredragandens ändringsförslag 10 med en strykning av ”skyldigheter att iaktta 
aktsamhet” och ett tillägg i form av ”svagheter”. Hot är mycket svåra att fastställa, och de 
skulle kunna komma från alla håll. Därför bör skyddet inriktas på svagheter.

Ändringsförslag 56
Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12b) Medlemsstaterna bör även vidta 
lämpliga åtgärder för att ålägga de 
juridiska personer som driver eller 
tillhandahåller informationssystem inom 
deras jurisdiktioner att skydda de 
uppgifter som de ansvarar för mot de 
brottsliga gärningar som avses i detta 
direktiv. De juridiska personerna bör 
garantera tillräckliga skyddsnivåer mot 
hot och sårbarheter som rimligen kan 
identifieras. I fall där en juridisk person 
har underlåtit att tillhandahålla en rimlig 
skyddsnivå och där det rör sig om en 
betydande skada till följd av denna 
underlåtenhet bör medlemsstaterna se till 
att denna juridiska person kan bli föremål 
för stränga påföljder och straffrättsligt 
åtal för försumlighet.
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Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag är inspirerat av ändringsförslag 11 från Monika Hohlmeier, men 
skiljer sig från detta på vissa punkter.

Ändringsförslag 57
Monika Hohlmeier

Förslag till direktiv
Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12b) Medlemsstaterna bör även vidta 
lämpliga åtgärder för att ålägga juridiska 
personer inom respektive jurisdiktion att 
skydda de personuppgifter som de 
ansvarar för mot de angrepp som avses i 
detta direktiv, i enlighet med redan 
befintlig unionslagstiftning om 
telekommunikationer och dataskydd. 
Juridiska personer bör tillhandahålla 
lämpliga skyddsnivåer mot rimligt 
identifierbara hot med beaktande av den 
senaste utvecklingen inom den specifika 
sektorn och de konkreta 
databehandlingssituationerna. De 
kostnader och bördor som ett sådant 
skydd medför bör stå i förhållande till den 
sannolika skadan för de drabbade. I fall 
där en juridisk person på ett uppenbart 
sätt har underlåtit att tillhandahålla en 
lämplig skyddsnivå och där det rör sig om 
en betydande skada till följd av denna 
underlåtenhet bör medlemsstaterna se till 
att det är möjligt att åtala denna juridiska 
person.

Or. en

Motivering

Juridiska personer som hanterar personuppgifter ansvarar också för ett adekvat skydd av 
dessa uppgifter mot bakgrund av rimligt identifierbara hot. Denna tanke ingår redan i 



AM\890251SV.doc 17/58 PE480.665v01-00

SV

direktiv 2002/58/EG om integritet och elektronisk kommunikation, direktiv 95/46/EG om 
skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter samt förslaget 
till en allmän dataskyddsförordning (COM(2012)0011, bland annat artiklarna 22 och 30). 
Medlemsstaterna bör se till att det är möjligt att åtala juridiska personer som underlåter att 
tillhandahålla denna skyddsnivå.

Ändringsförslag 58
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Skäl 12c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12c) Europeiska byrån för nät- och 
informationssäkerhet (Enisa) bör spela en 
nyckelroll och erbjuda medlemsstaterna 
och EU:s institutioner och organ teknisk 
expertis när det gäller att förebygga och 
bekämpa angrepp på 
informationssystemen, i enlighet med 
byråns uppdrag. Sålunda bör Enisa 
erbjuda medlemsstaterna rådgivning i 
fråga om inrättandet av och 
funktionssättet för de nationella 
kontaktpunkterna och 
incidenthanteringsorganisationerna. 
Medlemsstaterna bör förse Enisa med 
statistiska uppgifter om de brott som avses 
i detta direktiv, och Enisa bör på grundval 
av dessa uppgifter och annan relevant 
information utarbeta rapporter och 
rekommendationer vad gäller 
säkerhetssituationen för 
informationssystem och 
datorbehandlingsbara uppgifter.

Or. ro

Ändringsförslag 59
Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Skäl 12c (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12c) Det är också nödvändigt att främja 
och förbättra samarbetet mellan 
tjänsteleverantörer, producenter, 
brottsbekämpande organ och rättsliga 
myndigheter, med full respekt för 
rättsstatsprincipen, särskilt i fråga om 
rättslig förutsebarhet samt misstänktas 
och åtalades rättigheter, i synnerhet 
oskuldspresumtionen och rätten till 
rättslig prövning. Det är för övrigt 
nödvändigt i en rättsstat att de personer 
som ansvarar för att lagen upprätthålls 
respekterar rättsstatsprincipen.

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag är inspirerat av ändringsförslag 12 från Monika Hohlmeier, men 
skiljer sig från slutet av detta. Det påminns också om vissa principer.

Ändringsförslag 60
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Skäl 12c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12c) Medlemsstaterna bör även vidta 
lämpliga åtgärder för att ålägga juridiska 
personer inom respektive jurisdiktion som 
är operatörer för eller tillhandahåller it-
system att tillhandahålla skydd mot de 
brott som avses i detta direktiv. Juridiska 
personer bör tillhandahålla rimliga 
skyddsnivåer mot rimligt identifierbara 
hot och svagheter. Detta skydd bör stå i 
förhållande till den sannolika skadan för 
de drabbade. I fall där en juridisk person 
på ett uppenbart sätt har underlåtit att 
tillhandahålla en rimlig skyddsnivå och 
där det rör sig om en betydande skada till 
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följd av denna underlåtenhet bör 
medlemsstaterna se till att det är möjligt 
att tillämpa avskräckande påföljder och 
åtala denna juridiska person för 
vårdslöshet.

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag införs ”svagheter” och ersätts ”personuppgifter som de 
ansvarar för” (som gör att endast operatörer omfattas) med ”som är operatörer för eller 
tillhandahåller it-system”, så att även leverantörer omfattas. Ändringsförslaget innebär också 
en strykning av ”person-” eftersom det i detta direktiv inte uteslutande rör sig om skydd av 
personuppgifter, utan om skydd av alla slags uppgifter. Dessutom införs ”vårdslöshet” och 
”avskräckande påföljder” för fall där underlåtenhet att tillhandahålla en rimlig skyddsnivå 
har orsakat betydande skada. Detta skulle göra att man kan komma bort från de nuvarande 
programvarulicenserna av typen ”såld i befintligt skick”, som befriar leverantören från allt 
ansvar.

Ändringsförslag 61
Monika Hohlmeier

Förslag till direktiv
Skäl 12c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12c) Det är också nödvändigt att främja 
och förbättra samarbetet mellan 
tjänsteleverantörer, producenter, 
brottsbekämpande organ och rättsliga 
myndigheter, med samtidigt beaktande av 
rättsstatsprincipen, särskilt vad gäller 
klarheten om rättsläget och den rättsliga 
förutsebarheten, liksom misstänktas och 
åtalades rättigheter, t.ex. 
oskuldspresumtionen och rätten till 
rättslig prövning. Detta bör inbegripa t.ex. 
stöd från tjänsteleverantörernas sida när 
det gäller att säkra potentiella bevis, bidra 
till fastställandet av gärningsmännens 
identitet och, som en sista utväg, stänga 
ned olagliga system eller funktioner.

Or. en
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Motivering

Samarbetet mellan den privata och den offentliga sektorn är nödvändigt för att man ska 
kunna bekämpa it-brottslighet på ett effektivt sätt.

Ändringsförslag 62
Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Skäl 12d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12d) Trots vad som sägs om frivilligt 
samarbete mellan juridiska personer, 
såsom tjänsteleverantörer och 
producenter, å ena sidan och 
brottsbekämpande organ och rättsliga 
myndigheter å andra sidan bör 
medlemsstaterna fastställa i vilka fall 
brottsligt uppsåt ska anses föreligga vid 
underlåtenhet att vidta åtgärder.

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag är inspirerat av ändringsförslag 13 från Monika Hohlmeier, men slutet 
har formulerats om för att det ska bli mer tvingande.

Ändringsförslag 63
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Skäl 12d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12d) Det är också nödvändigt att främja 
och förbättra samarbetet mellan 
tjänsteleverantörer, producenter, 
brottsbekämpande organ och rättsliga 
myndigheter, med samtidigt beaktande av 
rättsstatsprincipen, särskilt vad gäller 
klarheten om rättsläget och den rättsliga 
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förutsebarheten, liksom misstänktas och 
åtalades rättigheter, t.ex. 
oskuldspresumtionen och rätten till 
rättslig prövning.

Or. en

Motivering

Detta är föredragandens ändringsförslag 12 med en strykning av den sista meningen. 
Nedstängning av (påstått) ”olagliga system” är ett mycket riskabelt företag som för 
närvarande mycket ofta görs utan beaktande av korrekta rättsstatliga förfaranden och som 
därför ger upphov till ”privat polisverksamhet”. Denna aspekt bör beaktas inom ramen för 
det kommande kommissionsinitiativet om påtalande och avlägsnande (som ingår i 
kommissionens arbetsprogram för 2012).

Ändringsförslag 64
Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Skäl 12e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12e) För att man effektivt ska kunna 
bekämpa it-brottslighet är det också 
nödvändigt att öka informationssystemens 
motståndskraft i syfte att bättre skydda 
dem mot angrepp och att vidta rätt 
åtgärder för att kunna göra detta. I detta 
sammanhang bör införandet av 
miniminormer och straffrättsligt ansvar 
för operatörer och leverantörer, med sikte 
på ett fullgott skydd av 
informationssystemen, spela en central 
roll. Därför kommer unionens och 
medlemsstaternas kamp mot it-brottslighet 
bara att ge resultat om detta direktiv 
åtföljs av förebyggande åtgärder mot 
sådan brottslighet, antagna i enlighet med 
artiklarna 67.3 och 84 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

Or. fr
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Ändringsförslag 65
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Stora klyftor och skillnader i 
medlemsstaternas lagstiftning på detta 
område kan försvåra kampen mot 
organiserad brottslighet och terrorism och 
komplicera ett effektivt polisiärt och 
rättsligt samarbete när det gäller angrepp 
mot informationssystem. De moderna 
informationssystemens 
nationsöverskridande och gränslösa natur 
innebär att angrepp mot sådana system ofta 
har en gränsöverskridande dimension, 
vilket understryker det trängande behovet 
av ytterligare insatser för att tillnärma 
strafflagstiftningen på detta område. För 
övrigt torde antagandet av rådets rambeslut 
2009/948/RIF om förebyggande och 
lösning av tvister om utövande av 
jurisdiktion i straffrättsliga förfaranden 
göra det lättare att samordna lagföringen av 
angrepp mot informationssystem.

(13) Stora luckor och skillnader i 
medlemsstaternas lagstiftning på detta 
område kan försvåra kampen mot 
organiserad brottslighet och terrorism och 
komplicera ett effektivt polisiärt och 
rättsligt samarbete när det gäller angrepp 
mot informationssystem. De moderna 
informationssystemens 
nationsöverskridande och gränslösa natur 
innebär att angrepp mot sådana system ofta 
har en gränsöverskridande dimension, 
vilket understryker det trängande behovet 
av ytterligare insatser för att tillnärma 
strafflagstiftningen på detta område. För 
övrigt torde antagandet av rådets 
rambeslut 2009/948/RIF om förebyggande 
och lösning av tvister om utövande av 
jurisdiktion i straffrättsliga förfaranden 
göra det lättare att samordna lagföringen av 
angrepp mot informationssystem. EU bör 
även verka för ett bättre internationellt 
samarbete kring nätsäkerhet och säkerhet 
för informationssystem och 
datorbehandlingsbara uppgifter samt se 
till att alla internationella avtal som rör 
uppgiftsutbyte beaktar säkerheten vid 
överföring och lagring av uppgifter.

Or. ro

Ändringsförslag 66
Tiziano Motti

Förslag till direktiv
Skäl 13
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Stora klyftor och skillnader i 
medlemsstaternas lagstiftning på detta 
område kan försvåra kampen mot 
organiserad brottslighet och terrorism och 
komplicera ett effektivt polisiärt och 
rättsligt samarbete när det gäller angrepp 
mot informationssystem. De moderna 
informationssystemens 
nationsöverskridande och gränslösa natur 
innebär att angrepp mot sådana system ofta 
har en gränsöverskridande dimension, 
vilket understryker det trängande behovet 
av ytterligare insatser för att tillnärma 
strafflagstiftningen på detta område. För 
övrigt torde antagandet av rådets rambeslut 
2009/948/RIF om förebyggande och 
lösning av tvister om utövande av 
jurisdiktion i straffrättsliga förfaranden 
göra det lättare att samordna lagföringen av 
angrepp mot informationssystem.

(13) Stora luckor och skillnader i 
medlemsstaternas lagstiftning på detta 
område kan försvåra kampen mot 
organiserad brottslighet och terrorism och 
komplicera ett effektivt polisiärt och 
rättsligt samarbete när det gäller angrepp 
mot informationssystem. De moderna 
informationssystemens 
nationsöverskridande och gränslösa natur 
innebär att angrepp mot sådana system ofta 
har en gränsöverskridande dimension, 
vilket understryker det trängande behovet 
av ytterligare insatser för att tillnärma 
strafflagstiftningen på detta område. För 
övrigt torde antagandet av rådets rambeslut 
2009/948/RIF om förebyggande och 
lösning av tvister om utövande av 
jurisdiktion i straffrättsliga förfaranden 
göra det lättare att samordna lagföringen av 
angrepp mot informationssystem.
Europaparlamentets förklaring av den 
23 juni 2010 om inrättandet av ett 
europeiskt system för tidig varning för 
pedofiler och sexualbrottslingar1, som 
översänts till kommissionen, bör också 
börja tillämpas snarast möjligt.
_______________
1 EUT C 236 E, 12.8.2011, s. 152.

Or. it

Ändringsförslag 67
Rolandas Paksas

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Stora klyftor och skillnader i 
medlemsstaternas lagstiftning på detta 
område kan försvåra kampen mot 

(13) Stora luckor och skillnader i 
medlemsstaternas lagstiftning och 
straffrättsliga förfaranden och system på 
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organiserad brottslighet och terrorism och 
komplicera ett effektivt polisiärt och 
rättsligt samarbete när det gäller angrepp 
mot informationssystem. De moderna 
informationssystemens 
nationsöverskridande och gränslösa natur 
innebär att angrepp mot sådana system ofta 
har en gränsöverskridande dimension, 
vilket understryker det trängande behovet 
av ytterligare insatser för att tillnärma 
strafflagstiftningen på detta område. För 
övrigt torde antagandet av rådets rambeslut 
2009/948/RIF om förebyggande och 
lösning av tvister om utövande av 
jurisdiktion i straffrättsliga förfaranden 
göra det lättare att samordna lagföringen av 
angrepp mot informationssystem.

detta område kan försvåra kampen mot 
organiserad brottslighet och terrorism och 
komplicera ett effektivt internationellt 
polisiärt och rättsligt samarbete när det 
gäller angrepp mot informationssystem, 
eftersom kampen mot sådana brott kan 
föras med hjälp av fundamentalt olika 
verktyg. De moderna 
informationssystemens 
nationsöverskridande och gränslösa natur 
innebär att angrepp mot sådana system ofta 
har en gränsöverskridande dimension, 
vilket understryker det trängande behovet 
av ytterligare insatser för att tillnärma 
strafflagstiftningen på detta område. För 
övrigt torde antagandet av rådets rambeslut 
2009/948/RIF om förebyggande och 
lösning av tvister om utövande av 
jurisdiktion i straffrättsliga förfaranden 
göra det lättare att samordna lagföringen av 
angrepp mot informationssystem.

Or. lt

Ändringsförslag 68
Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Eftersom målen för detta direktiv, 
nämligen att se till att angrepp mot 
informationssystem i medlemsstaterna blir 
föremål för effektiva, proportionella och 
avskräckande straffrättsliga påföljder och 
att förbättra och uppmuntra rättsligt 
samarbete genom att undanröja eventuella 
komplikationer, inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna, då bestämmelserna måste 
vara gemensamma och förenliga med 
varandra, och de därför bättre kan uppnås 
på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 

(14) Eftersom målen för detta direktiv, 
nämligen att se till att angrepp mot 
informationssystem, åtminstone när det 
finns ett brottsligt uppsåt, blir föremål för 
proportionella straffrättsliga påföljder i alla 
medlemsstater och att förbättra och 
uppmuntra rättsligt samarbete, inte i 
tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna, då bestämmelserna måste 
vara gemensamma och förenliga med 
varandra, och de därför bättre kan uppnås 
på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget om Europeiska 
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artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionen. Detta direktiv går inte utöver vad 
som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

unionen. Detta direktiv går inte utöver vad 
som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

Or. fr

Ändringsförslag 69
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Personuppgifter som behandlas i 
samband med genomförandet av detta 
direktiv bör skyddas i enlighet med rådets 
rambeslut 2008/977/RIF av den 
27 november 2008 om skydd av 
personuppgifter som behandlas inom 
ramen för polissamarbete och straffrättsligt 
samarbete, när det gäller behandling som 
faller inom dess tillämpningsområde, samt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 
om skydd för enskilda då 
gemenskapsinstitutionerna och 
gemenskapsorganen behandlar 
personuppgifter och om den fria 
rörligheten för sådana uppgifter.

(15) Personuppgifter som behandlas i 
samband med genomförandet av detta 
direktiv bör skyddas i enlighet med rådets 
rambeslut 2008/977/RIF av den 
27 november 2008 om skydd av 
personuppgifter som behandlas inom 
ramen för polissamarbete och straffrättsligt 
samarbete, när det gäller behandling som 
faller inom dess tillämpningsområde, samt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 
om skydd för enskilda då 
gemenskapsinstitutionerna och 
gemenskapsorganen behandlar 
personuppgifter och om den fria 
rörligheten för sådana uppgifter. Detta 
direktiv bör också följa direktiv 95/46/EG1

och Europarådets konvention av den 
28 januari 1981 om skydd för enskilda vid 
automatisk databehandling av 
personuppgifter. Direktivet bör även ta 
hänsyn till rekommendationerna från 
Europarådets ministerkommitté till 
medlemsstaterna nr R(87)15 om polisens 
användning av personuppgifter och 
nr R(95)4 om skyddet av personuppgifter 
på området för 
telekommunikationstjänster, särskilt 
telefonitjänster.
_________________
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 
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95/46/EG av den 24 oktober 1995 om 
skydd för enskilda personer med avseende 
på behandling av personuppgifter och om 
det fria flödet av sådana uppgifter 
(EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

Or. fr

Ändringsförslag 70
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Detta direktiv står i överensstämmelse 
med de grundläggande rättigheter och 
principer som erkänns särskilt i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna, inklusive skyddet av 
personuppgifter, yttrande- och 
meddelandefrihet, rätten till en rättvis 
rättegång, oskuldspresumtionen och rätten 
till ett försvar, samt med legalitets- och 
proportionalitetsprinciperna. Detta direktiv 
syftar särskilt till att sörja för att dessa 
rättigheter och principer respekteras fullt ut 
och måste genomföras i enlighet med detta.

(16) Detta direktiv bör stå i 
överensstämmelse med de grundläggande 
fri- och rättigheter och principer som 
erkänns särskilt i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna 
och den europeiska konventionen om 
skydd för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande friheterna, inklusive 
skyddet av personuppgifter, respekten för 
den personliga integriteten, yttrande- och 
meddelandefrihet, rätten till en rättvis 
rättegång, oskuldspresumtionen och rätten 
till ett försvar, samt med legalitets- och 
proportionalitetsprinciperna. Detta direktiv 
bör sörja för att dessa rättigheter och 
principer respekteras fullt ut och bör
genomföras i enlighet med detta.

Or. fr

Ändringsförslag 71
Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Skäl 16a (nytt)



AM\890251SV.doc 27/58 PE480.665v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Målet med detta direktiv är inte att 
det ska tillämpas av medlemsstaterna på 
ett sätt som strider mot artiklarna 2 samt 
3.1 och 3.2 i fördraget om Europeiska 
unionen, vilka innehåller principer som 
bör tillämpas på cyberrymden och 
kampen mot it-brottslighet. Direktivet bör 
inte inverka negativt på 
internetneutralitetens okränkbarhet.

Or. fr

Ändringsförslag 72
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv syftar till att fastställa vilka 
gärningar som ska definieras som brott när 
det gäller angrepp mot informationssystem 
och till att införa miniminormer med 
avseende på påföljder för sådana brott. Det 
syftar också till att införa gemensamma 
bestämmelser för att förebygga sådana 
angrepp och förbättra det straffrättsliga
samarbetet i EU inom detta område.

Detta direktiv syftar till att fastställa vilka 
gärningar som ska definieras som brott när 
det gäller angrepp mot informationssystem 
och till att införa miniminormer med 
avseende på påföljder för sådana brott. Det 
syftar också till att införa gemensamma 
bestämmelser för att förebygga och 
bekämpa sådana angrepp och förbättra 
samarbetet i EU inom detta område, 
särskilt när det gäller straffrättsliga 
frågor.

Or. ro

Ändringsförslag 73
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till direktiv
Artikel 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv syftar till att fastställa vilka 
gärningar som ska definieras som brott när 
det gäller angrepp mot informationssystem 
och till att införa miniminormer med 
avseende på påföljder för sådana brott. Det 
syftar också till att införa gemensamma 
bestämmelser för att förebygga sådana 
angrepp och förbättra det straffrättsliga 
samarbetet i EU inom detta område.

Detta direktiv syftar till att fastställa vilka 
gärningar som ska definieras som brott när 
det gäller angrepp mot informationssystem 
och till att införa miniminormer med 
avseende på påföljder för sådana brott. Det 
syftar också till att införa gemensamma 
bestämmelser för att förebygga sådana 
angrepp och förbättra det straffrättsliga 
samarbetet i EU inom detta område.
Direktivet syftar också till att stimulera 
produktionen av allt säkrare it-verktyg 
och uppbyggnaden av allt säkrare 
informationssystem.

Or. fr

Ändringsförslag 74
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Artikel 2  – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) juridisk person: enhet som har sådan 
status enligt tillämplig lagstiftning, med 
undantag av stater eller andra offentliga 
organ vid utövandet av de befogenheter 
som de har i egenskap av statsmakter 
samt internationella offentliga 
organisationer.

c) juridisk person: enhet som har sådan 
status enligt tillämplig lagstiftning.

Or. ro

Ändringsförslag 75
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) juridisk person: enhet som har sådan 
status enligt tillämplig lagstiftning, med 
undantag av stater eller andra offentliga 
organ vid utövandet av de befogenheter 
som de har i egenskap av statsmakter 
samt internationella offentliga 
organisationer.

c) juridisk person: enhet som har sådan 
status enligt tillämplig lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 76
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) juridisk person: enhet som har sådan 
status enligt tillämplig lagstiftning, med 
undantag av stater eller andra offentliga 
organ vid utövandet av de befogenheter 
som de har i egenskap av statsmakter samt 
internationella offentliga organisationer.

c) juridisk person: enhet som har sådan 
status enligt tillämplig lagstiftning, med 
undantag av stater eller andra offentliga 
organ vid utövandet av de befogenheter 
som de har i egenskap av statsmakter samt 
internationella offentliga organisationer, 
vilket inte innebär att stater eller andra 
offentliga organ bör ha rätt att angripa 
informationssystem utan en rättslig grund 
och utan att till fullo respektera de 
grundläggande rättigheterna.

Or. en

Motivering

Vi vill inte att statliga intrång i informationssystem ska legaliseras eftersom det skulle 
innebära en kränkning av den grundläggande rätt till integritet och konfidentialitet i samband 
med it-system som den tyska författningsdomstolen fastställt.

Ändringsförslag 77
Ioan Enciu



PE480.665v01-00 30/58 AM\890251SV.doc

SV

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) orättmätigt: intrång eller störning som 
sker utan tillstånd från ägaren eller annan 
rättighetshavare till systemet eller del av 
detta eller som inte medges i den nationella 
lagstiftningen.

d) orättmätigt: intrång, utnyttjande eller 
störning som sker utan tillstånd från ägaren 
eller annan rättighetshavare till systemet 
eller del av detta eller som inte medges i 
den nationella lagstiftningen eller 
unionslagstiftningen.

Or. ro

Ändringsförslag 78
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 2  – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) orättmätigt: intrång eller störning som 
sker utan tillstånd från ägaren eller annan 
rättighetshavare till systemet eller del av 
detta eller som inte medges i den nationella 
lagstiftningen.

d) orättmätigt: intrång eller störning som 
sker utan tillstånd från ägaren eller annan 
rättighetshavare till systemet eller del av 
detta såvida innehållande av sådant 
tillstånd i sig inte utgör missbruk av 
rättigheter, eller såvida ett sådant intrång 
eller en sådan störning inte medges i den 
nationella lagstiftningen.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag bygger på föredragandens ändringsförslag 17 med en strykning av 
”användning” (som inbegriper alltför mycket, närmare bestämt vad som helst). Vi anser 
också att formuleringen ”eller som inte medges i den nationella lagstiftningen” bör 
förtydligas, för att se till att den tolkas som en undantagsklausul och inte som en möjlighet för 
medlemsstaterna att utöka direktivets räckvidd.

Ändringsförslag 79
Monika Hohlmeier
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) orättmätigt: intrång eller störning som 
sker utan tillstånd från ägaren eller annan 
rättighetshavare till systemet eller del av 
detta eller som inte medges i den nationella 
lagstiftningen.

d) orättmätigt: intrång, användning eller 
störning som sker utan tillstånd från ägaren 
eller annan rättighetshavare till systemet 
eller del av detta eller som inte medges i 
den nationella lagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 80
Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) orättmätigt: intrång eller störning som 
sker utan tillstånd från ägaren eller annan 
rättighetshavare till systemet eller del av 
detta eller som inte medges i den nationella 
lagstiftningen.

d) orättmätigt: intrång eller störning som 
sker utan tillstånd från ägaren eller annan 
rättighetshavare till systemet eller del av 
detta, såvida inte ett avslag på ett sådant 
tillstånd i sig utgör ett rättighetsmissbruk
eller ett sådant intrång eller en sådan 
störning tillåts av den nationella 
lagstiftningen.

Or. fr

Ändringsförslag 81
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 2  – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) ringa fall: fall där gärningsmannens 
skuld, det allmännas intresse för ett 
straffrättsligt förfarande och gärningens 
följder är ringa.
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Or. de

Motivering

Eftersom ”ringa fall” är ett väsentligt inslag i detta direktiv bör artikel 2 innehålla en 
tillräckligt specifik definition av sådana fall.

Ändringsförslag 82
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 2  – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) avlyssning: användning av tekniska 
hjälpmedel i syfte att uppfånga, övervaka 
och kontrollera innehållet i 
kommunikationer samt undersöka 
innehållet i uppgifter direkt eller indirekt 
med hjälp av elektronisk 
avlyssningsapparatur.

Or. de

Motivering

Det behövs en exakt definition av begreppet ”avlyssning”.

Ändringsförslag 83
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv
Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a
Förebyggande åtgärder

1. Medlemsstaterna ska i samarbete med 
Europeiska byrån för nät- och 
informationssäkerhet främja goda 
metoder vad avser säkerheten i samband 
med databehandling och stödja samarbete 
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mellan berörda offentliga och privata 
parter genom att underlätta 
informationsdelning, medvetandehöjande 
åtgärder och dialoger om nätverks- och 
informationssäkerhet, inklusive aspekter 
av kampen mot it-brottslighet.
2. Medlemsstaterna ska vid 
personuppgiftsbrott se till att den 
dataregisteransvarige och registerföraren 
utan onödigt dröjsmål och i regel senast 
24 timmar efter det att 
personuppgiftsbrottet fastställts meddelar 
den behöriga nationella myndigheten om 
personuppgiftsbrottet i linje med artikel 4 
i direktiv 2002/58/EG, ändrat genom 
direktiven 2006/24/EG och 2009/136/EG 
(direktivet om integritet och elektronisk 
kommunikation).
3. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att skydda kritisk 
infrastruktur mot it-angrepp och 
tillhandahålla de medel som är 
nödvändiga för att helt stoppa intrång i en 
kritisk infrastruktur i fall av ett direkt it-
angrepp som allvarligt hotar dess avsedda 
funktionssätt.

Or. en

Ändringsförslag 84
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att straffbelägga 
uppsåtligt orättmätigt intrång i ett 
informationssystem som helhet eller en del 
av ett sådant system, åtminstone i fall som 
inte är ringa.

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att straffbelägga 
uppsåtligt orättmätigt intrång – det vill 
säga intrång i ett informationssystem som 
helhet eller en del av ett sådant system –, 
åtminstone i fall som inte är ringa.

Varje medlemsstat ska besluta att det 
handlande som avses i första stycket ska 
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kriminaliseras endast när brottet begås 
genom en överträdelse av en aktiv 
säkerhetsåtgärd.

Or. en

Ändringsförslag 85
Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att straffbelägga 
uppsåtligt orättmätigt intrång i ett 
informationssystem som helhet eller en del 
av ett sådant system, åtminstone i fall som 
inte är ringa.

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att straffbelägga 
uppsåtligt orättmätigt intrång i ett 
informationssystem som helhet eller en del 
av ett sådant system, åtminstone när det 
finns brottsligt uppsåt och gärningen får 
allvarliga och skadliga följder för 
informationssystemets existens eller drift.

Det handlande som avses i första stycket 
får straffbeläggas endast när det rör sig 
om överträdelse av en säkerhetsåtgärd 
och om operatören eller leverantören av 
systemet inte i tid och till fullo har 
underrättats om informationssystemets 
sårbarhet.

Or. fr

Ändringsförslag 86
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att straffbelägga 
uppsåtligt orättmätigt intrång i ett 
informationssystem som helhet eller en del 

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att straffbelägga 
uppsåtligt orättmätigt intrång – det vill 
säga intrång i ett informationssystem som 
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av ett sådant system, åtminstone i fall som 
inte är ringa.

helhet eller en del av ett sådant system –, 
åtminstone i fall som inte är ringa. Det 
handlande som avses i första stycket ska 
kriminaliseras endast när brottet begås 
genom en överträdelse av en 
säkerhetsåtgärd och förutsatt att systemets 
operatör eller leverantör inte har 
informerats fullt ut och i tid om 
svagheterna.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag bygger på föredragandens ändringsförslag 20, med två ändringar: 
1) Det är inte upp till medlemsstaterna att införa tröskeln för överträdelse av en 
säkerhetsåtgärd, vilket innebär att t.ex. användning av grannens offentliga och öppna wi-fi 
inte utgör en brottslig handling; 2) formuleringen ”förutsatt att systemets operatör eller 
leverantör inte informeras om systemets svagheter i efterhand” införs. Detta kommer från 
vårt ändringsförslag om skydd av gärningar som syftar till att uppmärksamma oegentligheter.

Ändringsförslag 87
Monika Hohlmeier

Förslag till direktiv
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att straffbelägga 
uppsåtligt orättmätigt intrång i ett 
informationssystem som helhet eller en del 
av ett sådant system, åtminstone i fall som 
inte är ringa.

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att straffbelägga 
uppsåtligt intrång – det vill säga intrång i 
ett informationssystem som helhet eller en 
del av ett sådant system – som är 
orättmätigt, åtminstone i fall som inte är 
ringa.

Varje medlemsstat får besluta att det 
handlande som avses i första stycket ska 
kriminaliseras endast när brottet begås 
genom en överträdelse av en 
säkerhetsåtgärd.

Or. en



PE480.665v01-00 36/58 AM\890251SV.doc

SV

Ändringsförslag 88
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till direktiv
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att det är straffbart att 
uppsåtligen allvarligt hindra eller avbryta 
driften av ett informationssystem genom att 
mata in, överföra, skada, radera, försämra, 
ändra, hindra flödet av eller göra det 
omöjligt att komma åt 
datorbehandlingsbara uppgifter, när 
gärningen utförs orättmätigt, åtminstone i 
fall som inte är ringa.

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att det är straffbart att 
uppsåtligen allvarligt hindra eller avbryta 
driften av ett informationssystem genom att 
mata in, överföra, skada, radera, försämra, 
ändra, hindra flödet av eller göra det 
omöjligt att komma åt 
datorbehandlingsbara uppgifter, när 
gärningen utförs orättmätigt, åtminstone
när det finns brottsligt uppsåt och 
gärningen får allvarliga och skadliga 
följder för informationssystemets existens 
eller drift.

Or. fr

Ändringsförslag 89
Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att se till att det är 
straffbart att uppsåtligen radera, skada, 
försämra, ändra, hindra flödet av eller göra 
det omöjligt att komma åt 
datorbehandlingsbara uppgifter i ett 
informationssystem, när gärningen utförs 
orättmätigt, åtminstone i fall som inte är 
ringa.

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att se till att det är 
straffbart att uppsåtligen radera, skada, 
försämra, ändra, hindra flödet av eller göra 
det omöjligt att komma åt 
datorbehandlingsbara uppgifter i ett 
informationssystem, när gärningen utförs 
orättmätigt, åtminstone när det finns 
brottsligt uppsåt och gärningen får 
allvarliga och skadliga följder för 
informationssystemets existens eller drift.

Or. fr
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Ändringsförslag 90
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att straffbelägga 
uppsåtlig avlyssning med tekniska 
hjälpmedel av icke-offentliga överföringar 
av datorbehandlingsbara uppgifter till, från 
eller inom ett informationssystem, 
inklusive elektromagnetisk strålning från 
informationssystem som innehåller sådana 
uppgifter, när gärningen utförs orättmätigt.

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att straffbelägga 
uppsåtlig avlyssning med tekniska 
hjälpmedel av icke-offentliga överföringar 
av datorbehandlingsbara uppgifter till, från 
eller inom ett informationssystem, 
inklusive elektromagnetisk strålning från 
informationssystem som innehåller sådana 
uppgifter, när gärningen utförs orättmätigt, 
åtminstone i fall som inte är ringa.

Avlyssning kan även inbegripa 
inspelning. Uppgiftsöverföringen omfattar 
tiden från avsändarens avsändande via 
kabel eller radiovågor till mottagarens 
mottagande. Tekniska hjälpmedel 
inbegriper tekniska anordningar kopplade 
till överföringskablar samt anordningar 
för insamlande och inspelning av trådlös 
kommunikation, inklusive användning av 
mjukvara, lösenord och koder.

Or. de

Ändringsförslag 91
Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att straffbelägga 
uppsåtlig avlyssning med tekniska 
hjälpmedel av icke-offentliga överföringar 
av datorbehandlingsbara uppgifter till, från 

Medlemsstaterna ska – i överensstämmelse 
med artikel 8 i den europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande 
friheterna och med stadgan om de 
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eller inom ett informationssystem, 
inklusive elektromagnetisk strålning från 
informationssystem som innehåller sådana 
uppgifter, när gärningen utförs orättmätigt.

grundläggande rättigheterna – vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att 
straffbelägga uppsåtlig avlyssning med 
tekniska hjälpmedel av icke-offentliga 
överföringar av datorbehandlingsbara 
uppgifter till, från eller inom ett 
informationssystem, inklusive 
elektromagnetisk strålning från 
informationssystem som innehåller sådana 
uppgifter, när gärningen utförs orättmätigt, 
åtminstone när det finns brottsligt uppsåt 
och gärningen får allvarliga och skadliga 
följder för informationssystemets existens 
eller drift.

Or. fr

Ändringsförslag 92
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att straffbelägga 
uppsåtlig avlyssning med tekniska 
hjälpmedel av icke-offentliga överföringar 
av datorbehandlingsbara uppgifter till, från 
eller inom ett informationssystem, 
inklusive elektromagnetisk strålning från 
informationssystem som innehåller sådana 
uppgifter, när gärningen utförs orättmätigt.

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att straffbelägga 
uppsåtlig avlyssning med tekniska 
hjälpmedel av icke-offentliga överföringar 
av datorbehandlingsbara uppgifter till, från 
eller inom ett informationssystem, 
inklusive elektromagnetisk strålning från 
informationssystem som innehåller sådana 
uppgifter, när gärningen utförs orättmätigt, 
åtminstone i fall som inte är ringa.

Or. en

Ändringsförslag 93
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 7 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att det är 
straffbart att tillverka, sälja, anskaffa i 
syfte att använda, importera, inneha, 
distribuera eller på annat sätt 
tillgängliggöra följande, om gärningen är 
uppsåtlig och utförs orättmätigt i syfte att 
begå något av de brott som anges i 
artiklarna 3–6:

utgår

(a) En anordning, inklusive 
datorprogram, som utformats eller 
anpassats i första hand för att begå något 
av de brott som fastställs i artiklarna 3–6.
(b) Ett lösenord, en åtkomstkod eller 
liknande uppgifter som gör det möjligt att 
få tillgång till ett informationssystem eller 
delar av ett sådant system.

Or. en

Motivering

”Hackares” verktyg har till sin natur flera användningsområden, och de är mycket viktiga i 
samband med säkerhetstester. Om vi vill kunna skydda gärningar som syftar till att 
uppmärksamma oegentligheter måste vi också legalisera innehav och distribution av sådana 
verktyg. Lösenord och åtkomstkoder bör inte betraktas som hackares verktyg. Om de går 
förlorade bör operatören omedelbart förbättra sina säkerhetsåtgärder och skapa nya 
lösenord, precis som människor gör när de tappat sina nycklar.

Ändringsförslag 94
Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Artikel 7 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En anordning, inklusive datorprogram, 
som utformats eller anpassats i första hand 
för att begå något av de brott som fastställs 
i artiklarna 3–6.

a) En anordning, inklusive datorprogram, 
som utformats eller anpassats i första hand 
för att begå något av de brott som fastställs 
i artiklarna 3–6, med undantag av datorn.
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Or. fr

Ändringsförslag 95
Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Artikel 7 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Ett lösenord, en åtkomstkod eller 
liknande uppgifter som gör det möjligt att 
få tillgång till ett informationssystem eller 
delar av ett sådant system.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 96
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anstiftan, medhjälp och försök utgår
1. Medlemsstaterna ska straffbelägga 
anstiftan av och medhjälp till brott som 
avses i artiklarna 3–7.
2. Medlemsstaterna ska straffbelägga 
försök till de brott som avses i artiklarna 
3–6.

Or. en

Motivering

Vi riskerar att kriminalisera gärningar som syftar till att uppmärksamma oegentligheter om 
publicering av svagheter (i fall där leverantörer eller operatörer inte reagerar) betraktas som 
anstiftan eller medhjälp. Denna punkt skulle också flytta kriminaliseringen in på ett område 
långt ifrån ett faktiskt brott. Det skulle vara särskilt oproportionerligt att göra detta med 
tanke på de skyddsgarantier vi föreslår för fall som är ringa osv.
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Ändringsförslag 97
Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska straffbelägga 
anstiftan av och medhjälp till brott som 
avses i artiklarna 3–7.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 98
Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
Producenternas ansvar

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att 
producenterna hålls straffrättsligt 
ansvariga för produktion, saluföring, 
försäljning, drift eller säkerhetsbrister när 
det gäller produkter och system som är 
defekta eller behäftade med påvisade 
säkerhetsmässiga svagheter som kan 
underlätta it-angrepp eller orsaka förlust 
av uppgifter.

Or. fr

Ändringsförslag 99
Jan Mulder

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att de brott 
som avses i artiklarna 3–8 är belagda med 
effektiva, proportionerliga och 
avskräckande straffrättsliga påföljder.

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att de brott 
som avses i artiklarna 3–8 är belagda med 
effektiva, proportionerliga och 
avskräckande straffrättsliga påföljder, 
inklusive åläggande av adekvata 
bötesstraff.

Or. en

Ändringsförslag 100
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att de brott 
som avses i artiklarna 3–8 är belagda med
effektiva, proportionerliga och 
avskräckande straffrättsliga påföljder.

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att de brott 
som avses i artiklarna 3–8 är belagda med
proportionerliga straffrättsliga påföljder.

Or. fr

Motivering

Vissa termer bör tas bort eftersom de hänvisar till hur lagen verkställs och inte har någon 
juridisk mening.

Ändringsförslag 101
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att de brott 

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att de brott 
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som avses i artiklarna 3–8 är belagda med 
effektiva, proportionerliga och 
avskräckande straffrättsliga påföljder.

som avses i artiklarna 3–6 är belagda med 
effektiva, proportionerliga och 
avskräckande straffrättsliga påföljder.

Or. en

Motivering

Logisk följd av att artiklarna 7 och 8 stryks.

Ändringsförslag 102
Jan Mulder

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att de brott 
som avses i artiklarna 3–6 är belagda med 
straffrättsliga påföljder som innebär ett 
maximistraff på minst två års fängelse.

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att de brott 
som avses i artiklarna 3–7 är belagda med 
straffrättsliga påföljder som innebär ett 
maximistraff på minst två års fängelse,
inklusive åläggande av ett adekvat 
bötesstraff.

Or. en

Ändringsförslag 103
Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att de brott 
som avses i artiklarna 3–6 är belagda med 
straffrättsliga påföljder som innebär ett 
maximistraff på minst två års fängelse.

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att de brott 
som avses i artiklarna 3–7 är belagda med 
straffrättsliga påföljder som innebär ett 
maximistraff på två års fängelse.

Or. fr
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Motivering

Den ursprungliga ordalydelsen är motsägelsefull, och detta bör åtgärdas. Enligt 
proportionalitetsprincipen ska straffet stå i proportion till brottet, och straffet kan bara 
fastställas och utdömas i en rättegång. Detta måste grunda sig på faktiska omständigheter 
som bestäms inom ramen för rättegången.

Ändringsförslag 104
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att de brott 
som avses i artiklarna 3–6 är belagda med 
straffrättsliga påföljder som innebär ett 
maximistraff på minst två års fängelse.

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att de brott 
som avses i artiklarna 3–7 är belagda med 
straffrättsliga påföljder som innebär ett 
maximistraff på minst 1–3 års fängelse.

Or. en

Motivering

Den bristande överensstämmelsen med den påföljdsnivå som anges i artiklarna 6 och 7 i 
rambeslut 2005/222/RIF om angrepp mot informationssystem har inte motiverats.

Ändringsförslag 105
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Försvårande omständigheter utgår
1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att de 
brott som avses i artiklarna 3–7 är 
belagda med straffrättsliga påföljder som 
innebär ett maximistraff på minst fem års 
fängelse, när de begås inom ramen för en 
sådan kriminell organisation som avses i 
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rambeslut 2008/841/RIF.
2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att de 
brott som avses i artiklarna 3–6 är 
belagda med straffrättsliga påföljder som 
innebär ett maximistraff på minst fem års 
fängelse, när de begås med hjälp av ett 
verktyg som är avsett antingen att skada 
ett betydande antal informationssystem 
eller att orsaka avsevärd skada, till 
exempel i form av störda systemtjänster, 
ekonomiska kostnader eller förlust av 
personuppgifter.
3. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att de 
brott som avses i artiklarna 3–6 är 
belagda med straffrättsliga påföljder som 
innebär ett maximistraff på minst fem års 
fängelse, när de begås genom att 
gärningsmannens verkliga identitet döljs, 
och detta är till skada för den som den 
använda identiteten faktiskt tillhör.

Or. en

Ändringsförslag 106
Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att de brott 
som avses i artiklarna 3–7 är belagda med 
straffrättsliga påföljder som innebär ett 
maximistraff på minst fem års fängelse, när
de begås inom ramen för en sådan 
kriminell organisation som avses i 
rambeslut 2008/841/RIF.

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att de brott 
som avses i artiklarna 3–7 är belagda med 
straffrättsliga påföljder som innebär ett 
maximistraff på fem års fängelse, när de 
begås inom ramen för en sådan kriminell 
organisation som avses i rambeslut 
2008/841/RIF.

Or. fr
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Motivering

Den ursprungliga ordalydelsen är motsägelsefull, och detta bör åtgärdas. Enligt 
proportionalitetsprincipen ska straffet stå i proportion till brottet, och straffet kan bara 
fastställas och utdömas i en rättegång. Detta måste grunda sig på faktiska omständigheter 
som bestäms inom ramen för rättegången.

Ändringsförslag 107
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att de brott 
som avses i artiklarna 3–7 är belagda med 
straffrättsliga påföljder som innebär ett 
maximistraff på minst fem års fängelse, när 
de begås inom ramen för en sådan 
kriminell organisation som avses i 
rambeslut 2008/841/RIF.

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att de brott 
som avses i artiklarna 3–7 är belagda med 
straffrättsliga påföljder som innebär ett 
maximistraff på minst 2–5 års fängelse, när 
de begås inom ramen för en sådan 
kriminell organisation som avses i 
rambeslut 2008/841/RIF.

Or. en

Motivering

Den bristande överensstämmelsen med den påföljdsnivå som anges i artiklarna 6 och 7 i 
rambeslut 2005/222/RIF om angrepp mot informationssystem har inte motiverats.

Ändringsförslag 108
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att de brott 
som avses i artiklarna 3–6 är belagda med 
straffrättsliga påföljder som innebär ett 
maximistraff på minst fem års fängelse, när 
de begås med hjälp av ett verktyg som är 

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att de brott 
som avses i artiklarna 3–6 är belagda med 
straffrättsliga påföljder som innebär ett 
maximistraff på minst fem års fängelse, när 
de begås med hjälp av ett verktyg som är 
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avsett antingen att skada ett betydande 
antal informationssystem eller att orsaka 
avsevärd skada, till exempel i form av 
störda systemtjänster, ekonomiska 
kostnader eller förlust av personuppgifter.

avsett antingen att skada ett betydande 
antal informationssystem eller att orsaka 
avsevärd skada, till exempel i form av 
störda systemtjänster, ekonomiska 
kostnader, förlust av känsliga uppgifter 
eller personuppgifter eller intrång i 
informationssystem som ingår i kritisk 
infrastruktur.

Or. ro

Ändringsförslag 109
Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att de brott 
som avses i artiklarna 3–6 är belagda med 
straffrättsliga påföljder som innebär ett 
maximistraff på minst fem års fängelse, när 
de begås med hjälp av ett verktyg som är 
avsett antingen att skada ett betydande 
antal informationssystem eller att orsaka 
avsevärd skada, till exempel i form av 
störda systemtjänster, ekonomiska 
kostnader eller förlust av personuppgifter.

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att de brott 
som avses i artiklarna 3–6 är belagda med 
straffrättsliga påföljder som innebär ett 
maximistraff på fem års fängelse, när de 
begås med hjälp av ett verktyg som är 
avsett antingen att skada ett betydande 
antal informationssystem eller att orsaka 
avsevärd skada, till exempel i form av 
störda systemtjänster, ekonomiska 
kostnader eller förlust av personuppgifter.

Or. fr

Motivering

Den ursprungliga ordalydelsen är motsägelsefull, och detta bör åtgärdas. Enligt 
proportionalitetsprincipen ska straffet stå i proportion till brottet, och straffet kan bara 
fastställas och utdömas i en rättegång. Detta måste grunda sig på faktiska omständigheter 
som bestäms inom ramen för rättegången.

Ändringsförslag 110
Jan Philipp Albrecht
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Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att de brott 
som avses i artiklarna 3–6 är belagda med 
straffrättsliga påföljder som innebär ett 
maximistraff på minst fem års fängelse, när 
de begås med hjälp av ett verktyg som är 
avsett antingen att skada ett betydande 
antal informationssystem eller att orsaka 
avsevärd skada, till exempel i form av 
störda systemtjänster, ekonomiska 
kostnader eller förlust av personuppgifter.

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att de brott 
som avses i artiklarna 3–6 är belagda med 
straffrättsliga påföljder som innebär ett 
maximistraff på minst 2–5 års fängelse, när 
de begås med hjälp av ett verktyg som är 
avsett antingen att skada ett betydande 
antal informationssystem eller att orsaka 
avsevärd skada, till exempel i form av 
störda systemtjänster, ekonomiska 
kostnader eller förlust av personuppgifter.

Or. en

Motivering

Den bristande överensstämmelsen med den påföljdsnivå som anges i artiklarna 6 och 7 i 
rambeslut 2005/222/RIF om angrepp mot informationssystem har inte motiverats.

Ändringsförslag 111
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att de 
brott som avses i artiklarna 3–6 är 
belagda med straffrättsliga påföljder som 
innebär ett maximistraff på minst fem års 
fängelse, när de begås genom att 
gärningsmannens verkliga identitet döljs, 
och detta är till skada för den som den 
använda identiteten faktiskt tillhör.

utgår

Or. en
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Motivering

Döljande av gärningsmannens verkliga identitet och skadan till följd av detta för den som den 
använda identiteten faktiskt tillhör är viktiga faktorer inte bara i samband med åläggande av 
påföljder för brott inom ramen för detta direktiv. Snarare bör på lång sikt sådana och 
närbesläktade brott hanteras med hjälp av ett horisontellt instrument som går utöver angrepp 
mot informationssystem.

Ändringsförslag 112
Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att de 
brott som avses i artiklarna 3–6 är 
belagda med straffrättsliga påföljder som 
innebär ett maximistraff på minst fem års 
fängelse, när de begås genom att 
gärningsmannens verkliga identitet döljs, 
och detta är till skada för den som den 
använda identiteten faktiskt tillhör.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 113
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska se till att de 
påföljder som avses i artikel 9 inte 
tillämpas på de brott som avses i 
artiklarna 3–7 när brotten på ett 
uppenbart sätt begås utan brottsligt 
uppsåt, till exempel under tester eller i 
samband med direkta åtgärder för att 
skydda informationssystem, eller om 
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systemets operatör eller leverantör har 
informerats fullt ut och i tid om 
svagheterna.

Or. en

Ändringsförslag 114
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Medlemsstaterna ska överväga att 
skydda sina informationssystem och 
tillhörande uppgifter. Rimliga 
skyddsnivåer bör tillhandahållas mot 
rimligt identifierbara hot och svagheter, 
varvid skyddet bör stå i förhållande till 
den sannolika skadan för de drabbade.

Or. en

Motivering

Föredraganden har redan tagit med incitament för bättre säkerhet i ändringsförslagen 3 
och 4 (skäl). Vi bör också föra in detta i en artikel.

Ändringsförslag 115
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3c. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att ålägga juridiska personer 
inom respektive jurisdiktion att skydda 
informationssystem mot de brott som 
anges i artiklarna 3–7. Rimliga 
skyddsnivåer bör tillhandahållas mot 
rimligt identifierbara hot och svagheter, 
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varvid skyddet bör stå i förhållande till 
den sannolika skadan för de drabbade.

Or. en

Motivering

Föredraganden har redan tagit med incitament för bättre säkerhet i ändringsförslagen 3 
och 4 (skäl). Vi bör också föra in detta i en artikel.

Ändringsförslag 116
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3d. I fall där juridiska personer anses ha 
underlåtit att tillhandahålla en rimlig 
skyddsnivå i enlighet med punkterna 3b 
och 3c med tanke på de brott som anges i 
artiklarna 3–7 och där dessa brott anses 
ha begåtts med uppenbart brottsligt 
uppsåt ska brotten, vid tillämpningen av 
straffrättsliga påföljder, anses ha begåtts 
under förmildrande omständigheter.

Or. en

Motivering

Föredraganden har redan tagit med incitament för bättre säkerhet i ändringsförslagen 3 
och 4 (skäl). Vi bör också föra in detta i en artikel. Genom punkt 3d införs förmildrande 
omständigheter för angripare som bara behövde ta sig förbi säkerhetsåtgärder som var 
orimligt bristfälliga.

Ändringsförslag 117
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3e (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3e. I fall där en juridisk person på ett 
uppenbart sätt har underlåtit att 
tillhandahålla en rimlig skyddsnivå och 
där det rör sig om en betydande skada till 
följd av denna underlåtenhet ska 
medlemsstaterna se till att det är möjligt 
att tillämpa avskräckande påföljder och 
åtala denna juridiska person för 
vårdslöshet.

Or. en

Motivering

Föredraganden har redan tagit med incitament för bättre säkerhet i ändringsförslagen 3 
och 4 (skäl). Vi bör också föra in detta i en artikel. Genom punkt 3e införs straffrättsligt 
ansvar (vårdslöshet) för fall där en juridisk person på ett uppenbart sätt har underlåtit att 
tillhandahålla en rimlig skyddsnivå och där ett angrepp har medfört en betydande skada.

Ändringsförslag 118
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv
Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10a
Förmildrande omständigheter

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
påföljder som avses i artikel 9 inte 
tillämpas på de brott som avses i 
artiklarna 3–7 när brotten på ett 
uppenbart sätt begås utan brottsligt 
uppsåt, till exempel under uppdragsenliga 
tester eller i samband med direkta 
åtgärder för att skydda 
informationssystem.
2. Medlemsstaterna ska betrakta skyddet 
av sina informationssystem och de 
uppgifter dessa innehåller som en del av 
sin skyldighet att iaktta aktsamhet. 
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Rimliga skyddsnivåer bör tillhandahållas 
mot rimligt identifierbara hot.
3. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att ålägga 
dataregisteransvariga och registerförare 
inom respektive jurisdiktion att skydda 
uppgifter mot de brott som avses i 
artiklarna 3–6 och vidta lämpliga tekniska 
och organisatoriska åtgärder för att 
trygga en säkerhetsnivå som motsvarar 
den risk som databehandlingen medför 
och arten av de uppgifter som ska 
skyddas, med beaktande av de senaste 
teknikerna och kostnaderna för deras 
genomförande.
4. I fall där en dataregisteransvarig eller 
registerförare anses ha underlåtit att 
tillhandahålla en rimlig skyddsnivå med 
tanke på de brott som avses i artiklarna 3–
6 ska dessa brott, vid tillämpningen av 
straffrättsliga påföljder, anses ha begåtts 
under förmildrande omständigheter.
5. I fall där en dataregisteransvarig eller 
registerförare på ett uppenbart sätt har 
underlåtit att tillhandahålla en rimlig 
skyddsnivå och därmed orsakar betydande 
skada ska medlemsstaterna se till att det 
är möjligt att åtala den 
dataregisteransvarige respektive 
registerföraren.

Or. en

Ändringsförslag 119
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att en 
juridisk person som har fällts till ansvar i 
enlighet med artikel 11.1 kan bli föremål 

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att en 
juridisk person som har fällts till ansvar i 
enlighet med artikel 11.1 kan bli föremål 
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för effektiva, proportionella och 
avskräckande påföljder, som ska innefatta 
bötesstraff eller administrativa avgifter och 
som får innefatta andra sanktioner, som

för proportionella påföljder, som ska 
innefatta bötesstraff eller administrativa 
avgifter och som får innefatta andra 
sanktioner, som

Or. fr

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 9.

Ändringsförslag 120
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) fråntagande av rätt till offentliga 
förmåner eller stöd,

(a) tillfälligt eller permanent fråntagande 
av rätt till offentliga förmåner eller stöd,

Or. ro

Ändringsförslag 121
Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att en 
juridisk person som har fällts till ansvar i 
enlighet med artikel 11.2 kan bli föremål 
för effektiva, proportionella och 
avskräckande påföljder eller åtgärder.

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att en 
juridisk person som har fällts till ansvar i 
enlighet med artikel 11.2 kan bli föremål 
för proportionella påföljder eller åtgärder.

Or. fr

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 9.
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Ändringsförslag 122
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) av en medborgare i medlemsstaten eller 
av en person som har hemvist på dess 
territorium, eller

b) av en medborgare i medlemsstaten, eller

Or. de

Motivering

En utvidgning av jurisdiktionen så att den kommer att omfatta gärningar i utlandet som 
sådana personer gör sig skyldiga till som bara har hemvist i en annan medlemsstat bör i 
princip förkastas som ett alltför långtgående förslag.

Ändringsförslag 123
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För utbyte av uppgifter om de brott som 
avses i artiklarna 3–8 ska medlemsstaterna, 
med iakttagande av bestämmelser om 
dataskydd, använda det befintliga nät med 
operativa kontaktpunkter som kan nås 
dygnet runt alla dagar i veckan.
Medlemsstaterna ska också se till att ha 
förfaranden som gör att de kan svara på 
brådskande framställningar inom högst åtta 
timmar. Av dessa svar ska det åtminstone 
framgå huruvida framställan om bistånd 
kommer att beviljas och, om så är fallet, 
hur och när detta kommer att ske.

1. För utbyte av uppgifter om de brott som 
avses i artiklarna 3–8 ska medlemsstaterna, 
med iakttagande av bestämmelser om 
dataskydd, försäkra sig om att de har 
tillgång till en operativ nationell 
kontaktpunkt och använda det nät med 
operativa kontaktpunkter som kan nås 
dygnet runt alla dagar i veckan.
Medlemsstaterna ska också se till att ha 
förfaranden som gör att de kan svara på 
brådskande framställningar inom högst åtta 
timmar. Svaren ska vara effektiva och 
biståndet ska vid behov inbegripa insatser 
för att underlätta eller direkt utföra vissa 
arbetsuppgifter, som att tillhandahålla 
teknisk rådgivning för bland annat 
återställande av informationssystems 
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funktioner, lagra uppgifter i 
överensstämmelse med principerna om 
skydd av personuppgifter, samla in bevis, 
tillhandahålla rättslig information samt 
lokalisera och identifiera misstänkta. 
Kontaktpunkterna ska ange i vilken form 
och inom vilken tidsfrist 
framställningarna om bistånd kommer att
besvaras.

Or. ro

Ändringsförslag 124
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För utbyte av uppgifter om de brott som 
avses i artiklarna 3–8 ska medlemsstaterna, 
med iakttagande av bestämmelser om 
dataskydd, använda det befintliga nät med 
operativa kontaktpunkter som kan nås 
dygnet runt alla dagar i veckan.
Medlemsstaterna ska också se till att ha 
förfaranden som gör att de kan svara på 
brådskande framställningar inom högst åtta 
timmar. Av dessa svar ska det åtminstone 
framgå huruvida framställan om bistånd 
kommer att beviljas och, om så är fallet, 
hur och när detta kommer att ske.

1. För utbyte av uppgifter om de brott som 
avses i artiklarna 3–8 ska medlemsstaterna, 
med iakttagande av bestämmelser om 
dataskydd, använda operativa nationella 
kontaktpunkter och det befintliga nät med 
operativa kontaktpunkter som kan nås 
dygnet runt alla dagar i veckan. 
Medlemsstaterna ska också se till att ha 
förfaranden som gör att de kan svara på 
brådskande framställningar inom högst åtta 
timmar. Av dessa svar ska det åtminstone 
framgå huruvida framställan om bistånd 
kommer att beviljas och, om så är fallet, 
hur och när detta kommer att ske.

Or. en

Ändringsförslag 125
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Medlemsstaterna ska underrätta 
kommissionen, Europol, Eurojust och 
Europeiska byrån för nät- och 
informationssäkerhet (Enisa) om sin 
utsedda kontaktpunkt för utbyte av 
uppgifter om de brott som anges i 
artiklarna 3–8. Kommissionen ska 
vidarebefordra denna information till de 
andra medlemsstaterna.

Or. ro

Ändringsförslag 126
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att det finns
ett system för registrering, insamling och 
tillhandahållande av statistiska uppgifter 
om de brott som anges i artiklarna 3–8.

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
nationella kontaktpunkterna fungerar och 
att det införs ett system för registrering, 
insamling och tillhandahållande av 
statistiska uppgifter om de brott som anges 
i artiklarna 3–8; de nationella 
kontaktpunkterna ska hantera 
begäranden om bistånd och underlätta 
tillhandahållande av teknisk rådgivning 
och rättslig information samt inrättande 
av program för förebyggande åtgärder 
mot och bekämpande av it-brottslighet.

Or. en

Ändringsförslag 127
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till direktiv
Artikel 15a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15a
Utbildning

1. Medlemsstaterna ska främja utbildning 
riktad till allmänheten och medverka till 
finansieringen av denna utbildning, så att 
människor blir medvetna om angrepp som 
skadar friheten och säkerheten på 
internet och kan skydda sig mot dem.
2. Medlemsstaterna ska se till att skolorna 
ger utbildning om it-verktyg och om 
farorna med dem samt hur man skyddar 
sig mot dessa faror.

Or. fr

Ändringsförslag 128
Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Artikel 15b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15b
Överensstämmelse med säkerhetskrav

1. Medlemsstaterna ska i sin lagstiftning 
fastställa kriterier för överensstämmelse 
för alla it-verktyg med avseende på 
minimikrav på säkerhet.
2. Senast två år efter omröstningen om 
detta direktiv ska kommissionen lägga 
fram ett förslag till direktiv om 
fastställande av minimikrav på säkerhet 
för alla it-verktyg som släpps ut på den 
inre marknaden.

Or. fr


