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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om angreb på 
informationssystemer og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2005/222/RIA
(KOM(2010)0517 – C7-0293/2010 – 2010/0273(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2010)0517),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 83, stk.1, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0293/2010),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 4. maj 
20111

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender og udtalelser fra Udenrigsudvalget og Udvalget om Industri, Forskning og 
Energi (A7-0000/2011),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Direktivets formål er at tilnærme 
medlemsstaternes strafferetlige regler til 

(1) Direktivets formål er at tilnærme 
medlemsstaternes strafferetlige regler til 

                                               
1 EUT C 218, 23.7.2011, s. 130
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hinanden med hensyn til angreb på 
informationssystemer og at forbedre 
samarbejdet mellem de retlige og andre 
kompetente myndigheder, herunder politiet 
og andre specialiserede retshåndhævende 
myndigheder i medlemsstaterne.

hinanden med hensyn til angreb på 
informationssystemer og at forbedre 
samarbejdet mellem de retlige og andre 
kompetente myndigheder, herunder politiet 
og andre specialiserede retshåndhævende 
myndigheder i medlemsstaterne og i 
Unionen.

Or. en

Begrundelse

Som følge af at angrebene på informationssystemer er af transnational karakter, er det 
afgørende at forbedre samarbejdet mellem de retlige myndigheder og politimyndigheder både 
i medlemsstaterne og Den Europæiske Union.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(2) Angreb på informationssystemer, især 
som led i organiseret kriminalitet, er en 
voksende trussel, og der er i stigende grad 
bekymring for mulige terrorangreb eller 
politisk motiverede angreb på 
informationssystemer, der indgår i 
medlemsstaternes og Den Europæiske 
Unions kritiske infrastruktur. Angreb på 
kritiske infrastrukturer kan have 
betydelige konsekvenser på tværs af 
grænserne og kan afbryde eller ødelægge 
tjenester, som er absolut afgørende for 
EU-borgernes sikkerhed, sundhed, 
mobilitet, sociale og økonomiske velfærd 
og velfungerende offentlige forvaltninger 
som f.eks. kraftværker, transportnet og 
statslige net. Dette er en trussel mod 
etableringen af et sikrere 
informationssamfund og et område med 
frihed, sikkerhed og retfærdighed og 
kræver derfor en reaktion fra Den 
Europæiske Unions side.

Or. en
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Begrundelse

Det er nødvendigt at beskrive de mulige følger og omfanget af it-angreb, navnlig når de begås 
mod kritiske infrastrukturer.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Mens hemmeligholdelse af 
gerningsmandens rigtige identitet og den 
skade som derved påføres den, som 
identiteten egentlig tilhører, er et vigtigt 
element for fastsættelse af sanktionerne 
inden for rammerne af dette direktiv, bør 
Unionen ikke desto mindre udvikle et 
horisontalt instrument, som omfatter disse 
og relaterede overtrædelser på en mere 
omfattende måde, der bl.a. behandler 
identitetstyveri, forbindelsen til 
lovgivningen om personnavne og 
forbrugerbeskyttelse.

Or. en

Begrundelse

Hemmeligholdelsen af gerningsmandens rigtige identitet og den skade, der påføres dem, som 
identiteten egentlig tilhører, er ikke kun vigtig for sanktioneringen af overtrædelser inden for 
rammerne af dette direktiv. Denne form for og relaterede overtrædelser bør derimod på lang 
sigt behandles ved hjælp af et horisontalt instrument, der omfatter flere elementer end angreb 
på informationssystemer.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) I sine konklusioner fra mødet den 27. 
og 28. november 2008 udtalte Rådet, at der 
burde udvikles en ny strategi sammen med 
medlemsstaterne og Kommissionen, hvori 

(8) I sine konklusioner fra mødet den 27. 
og 28. november 2008 udtalte Rådet, at der 
burde udvikles en ny strategi sammen med 
medlemsstaterne og Kommissionen, hvori 
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der skulle tages hensyn til indholdet af 
Europarådets konvention om it-kriminalitet 
af 2001. Konventionen udgør den retlige 
referenceramme for bekæmpelse af it-
kriminalitet, herunder angreb på 
informationssystemer. Dette direktiv 
bygger på konventionen.

der skulle tages hensyn til indholdet af 
Europarådets konvention om it-kriminalitet 
af 2001. Konventionen udgør den retlige 
referenceramme for bekæmpelse af it-
kriminalitet, herunder angreb på 
informationssystemer. Dette direktiv 
bygger på konventionen. Det er derfor 
afgørende, at de medlemsstater, som 
endnu ikke har ratificeret Europarådets 
konvention om it-kriminalitet, gør det 
snarest muligt.

Or. en

Begrundelse

Da konventionen om it-kriminalitet er det centrale instrument inden for folkeretten til at 
bekæmpe it-kriminalitet, bør de medlemsstater, som endnu ikke har ratificeret konventionen, 
tilskyndes til at gøre det både af hensyn til samhørigheden og som et politisk signal.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Under hensyn til de forskellige måder, 
hvorpå angreb kan foretages, og på grund 
af den hurtige udvikling i hardware og 
software, bør direktivet omhandle 
"værktøj", som kan bruges til at begå de 
lovovertrædelser, der er opført i direktivet.
Ved værktøj forstås f.eks. ondsindet 
software, herunder botnet, der bruges til at 
begå it-angreb.

(9) Under hensyn til de forskellige måder, 
hvorpå angreb kan foretages, og på grund
af den hurtige udvikling i hardware og 
software, bør direktivet omhandle 
"værktøj", som kan bruges til at begå de 
lovovertrædelser, der er opført i direktivet.
Ved værktøj forstås f.eks. ondsindet 
software, herunder botnet, der bruges til at 
begå it-angreb. Disse værktøjer udgør kun 
nogle blandt de mange muligheder for at 
angribe informationssystemer. På denne 
baggrund bør arbejdet med EU's strategi 
for it-arkitekturen, navnlig inden for 
cloud computing, herunder en teknisk 
standardisering og en fælles 
lovgivningsramme fortsættes og 
intensiveres.

Or. en
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Begrundelse

I lyset af den nuværende tekniske udvikling er det afgørende med en henvisning til cloud 
computing. Vi har brug for yderligere teknisk standardisering og en fælles europæisk 
lovgivningsramme for cloud computing. Dette vil også forbedre EU's rolle som leverandør og 
bruger af kendte og sikre it-strukturer.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Forsætlig anvendelse uden retten til 
et edb-program, der har til formål at 
fjerne bevis for strafbare handlinger, der 
er omtalt i dette direktiv, bør enten 
betragtes som en form for medvirken og 
tilskyndelse eller som en separat strafbar 
handling.

Or. en

Begrundelse

Til trods for at et edb-program, der har til formål at fjerne beviser, ikke er et værktøj i 
henhold til direktivets artikel 7, er dets udbredelse ikke desto mindre en støtte til it-angreb. 
Medlemsstaterne bør derfor sikre, at anvendelsen af et sådant program enten betragtes som 
medvirken og tilskyndelse eller som en strafbar handling i sig selv (som f.eks. hindring af 
strafferetlige efterforskninger).

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(10) Det er ikke hensigten, at direktivet 
skal pålægge strafferetligt ansvar, når 
lovovertrædelserne begås uden forsæt til at 
begå en forbrydelse, f.eks. i forbindelse 
med testning i overensstemmelse med 
lovgivningen eller beskyttelse af 
informationssystemer eller når nægtelsen 
af en tilladelse til adgang til et system i sig 
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selv udgør et misbrug af rettighederne.

Or. en

Begrundelse

Begrebet "tilladt testning" kan fortolkes på en måde, som vil kræve en formel tilladelse, inden 
der kan foretages en sikkerhedstestning af egne informationssystemer. Dette vil helt 
undergrave effektiviteten og det praktiske i selvtestning uden forsæt til at begå en forbrydelse. 
Endvidere bør der ikke være noget strafferetligt ansvar, når begrænsningen af adgangen til et 
system er ulovlig i sig selv.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) I forbindelse med udformningen af 
en EU-politik for bekæmpelsen af it-
kriminalitet tillagde Rådets konklusioner 
af 24. oktober 2008, Rådets konklusioner 
af 27.-28. oktober 2008 og Rådets 
konklusioner af 26. april 2010 Europol en 
særlig rolle for at bidrage til denne 
målsætning. Europol bør med henblik på 
dette etablere og drive en europæisk 
platform, som vil være konvergenspunktet 
for nationale platforme, og vil bl.a. have 
til formål at indsamle og centralisere 
oplysninger om de strafbare handlinger, 
som bemærkes på internettet. Dette bør 
omfatte oplysninger om gerningsmænd og 
deres arbejdsmetoder. Dette direktiv tager 
i overensstemmelse med Rådets afgørelse 
2009/371/RIA af 6. april 2009 om 
oprettelse af Den Europæiske Politienhed 
(Europol)1 og navnlig bestemmelserne om 
beskyttelse af personoplysninger i kapitel 
V såvel som i overensstemmelse med 
Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA af 
27. november 2008 om beskyttelse af 
personoplysninger i forbindelse med 
politisamarbejde og retligt samarbejde i 
kriminalsager2 hensyn til de opgaver, der 
er overdraget til Europol.
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______________________

1 EUT L 121 af 15.5.2009, s. 37.
2 EUT L 350 af 30.12.2008, s. 60.

Or. en

Begrundelse

Da angrebene mod informationssystemer er af transnational karakter og som følge af 
Europols koordinerende rolle, er det nødvendigt at beskrive agenturets rolle på området it-
angreb. Det Europæiske Råd har med henblik på dette allerede forelagt værdifulde 
retningslinjer, som der bør tages hensyn til i dette direktiv. 

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Til trods for strafferetlige regler er et vigtigt element i bekæmpelsen af it-kriminalitet, er det 
ikke desto mindre det sidste skridt, efter at et angreb har fundet sted. EU bør derfor optrappe 
sin indsats for primært bedre at beskytte sine systemer, f.eks. ved hjælp af 
minimumsstandarder for passende beskyttelse af informationssystemer.
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Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 12 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12c) Medlemsstater bør betragte 
beskyttelse af deres informationssystemer 
og relaterede data som en del af deres 
forpligtelser. Der bør indføres rimelige 
beskyttelsesniveauer mod rimeligt 
identificerbare trusler. Udgifterne og 
byrderne ved denne beskyttelse bør stå i et 
rimeligt forhold til den sandsynlige skade 
for de berørte.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne håndterer selv vigtige og følsomme oplysninger som f.eks. skatteoplysninger 
og oplysninger om sygeforsikring. Det er derfor en del af deres forpligtelser, at de beskytter 
disse oplysninger i tilstrækkelig grad mod angreb.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Betragtning 12 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12d) Medlemsstaterne bør også træffe 
passende foranstaltninger til at forpligte 
juridiske personer i deres jurisdiktioner til 
at beskytte personoplysninger i deres 
besiddelse mod lovovertrædelser, der er 
omtalt i dette direktiv. Juridiske personer 
bør indføre rimelige beskyttelsesniveauer 
mod rimeligt identificerbare trusler. 
Udgifterne og byrderne ved denne 
beskyttelse bør stå i et rimeligt forhold til 
den sandsynlige skade for de berørte. Hvis 
den juridiske person klart ikke har været i 
stand til at indføre et rimeligt 
beskyttelsesniveau, og hvor skaden som 
følge af denne mangel er betydelig, bør 
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medlemsstaterne sikre, at det er muligt at 
retsforfølge den juridiske person.

Or. en

Begrundelse

Da juridiske personer beskæftiger sig med personoplysninger, har de ansvaret for at beskytte 
disse oplysninger i et tilstrækkeligt omfang i forbindelse med rimeligt identificerbare trusler. 
Hvis de ikke kan levere denne beskyttelse, bør medlemsstaterne sikre, at det er muligt at 
retsforfølge disse juridiske personer.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Betragtning 12 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12e) Det er også nødvendigt at fremme 
og forbedre samarbejdet mellem 
tjenesteleverandører, producenter, 
retshåndhævende myndigheder og retslige 
myndigheder, samtidig med at 
retsstatsprincippet respekteres fuldt ud, 
navnlig med hensyn til retssikkerhed og 
forudsigelighed, såvel som mistænktes og 
tiltalte personers rettigheder som f.eks. 
uskyldsformodning og søgsmål. Dette 
omfatter f.eks. bistand fra 
tjenesteleverandører med henblik på 
nedlukning af ulovlige systemer eller 
funktioner.

Or. en

Begrundelse

Samarbejdet mellem servicesektoren, den private og offentlige sektor er afgørende for 
effektivt at bekæmpe it-angreb.
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Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Betragtning 12 f (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12f) Til trods for frivilligt samarbejde 
mellem juridiske personer som f.eks. 
tjenesteleverandører og producenter på 
den ene side og retshåndhævende 
myndigheder og retslige myndigheder på 
den anden side bør medlemsstaterne 
definere de tilfælde, hvor manglende 
indgriben i sig selv kunne udgøre 
kriminel adfærd. 

Or. en

Begrundelse

Manglende samarbejde eller hindring af strafferetlige efterforskninger fra juridiske personers 
side er særdeles kritisk og kunne f.eks. betragtes som medvirken og tilskyndelse til de 
lovovertrædelser, der er beskrevet i dette direktiv.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Betydelige mangler i og forskelle 
mellem medlemsstaternes lovgivning om 
angreb på informationssystemer kan 
hæmme bekæmpelsen af organiseret 
kriminalitet og terrorisme og kan 
vanskeliggøre et effektivt samarbejde 
mellem politi og retsvæsen på dette 
område. Den omstændighed, at moderne 
informationssystemer går på tværs af 
landene og landegrænserne, betyder, at 
angreb på sådanne systemer har en 
grænseoverskridende dimension, hvilket 
understreger det presserende behov for 
yderligere initiativer med henblik på en 
indbyrdes tilnærmelse af de strafferetlige 

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

regler på området. Derudover bør 
koordineringen af retsforfølgningen i 
forbindelse med tilfælde af angreb på 
informationssystemer være lettet ved 
passende gennemførelse og anvendelse af 
Rådets rammeafgørelse 2009/948/RIA om 
forebyggelse og bilæggelse af konflikter 
om udøvelse af jurisdiktion i straffesager.

Or. en

Begrundelse

Sproglig rettelse.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Forbedret samarbejde mellem 
retshåndhævende myndigheder og mellem 
retslige myndigheder i Unionen er 
afgørende for effektivt at bekæmpe it-
kriminalitet. Kommissionen og 
medlemsstaterne bør i denne forbindelse 
øge deres indsats med hensyn til passende 
uddannelse af retshåndhævende og 
retslige myndigheder for at øge 
forståelsen af it-kriminalitet og dens 
følger, og fremme samarbejde og 
udveksling af bedste praksis, f.eks. via Det 
Europæiske Retlige Netværk med bistand 
fra Europol, Eurojust og Det Europæiske 
Agentur for Net- og 
Informationssikkerhed.

Or. en

Begrundelse

Passende uddannelse af de berørte aktører i retsforfølgelse af it-kriminelle er afgørende for 
bekæmpelsen af it-kriminalitet. På EU-plan har vi allerede instrumenter til at forbedre 
samarbejdet og uddannelsen. Dette er desto mere vigtigt, idet politimyndighederne og de 
retslige myndigheder er stillet over for retssystemer, som betegner og definerer 
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lovovertrædelser forskelligt. Gensidig forståelse er derfor afgørende.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Betragtning 13 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13b) Denne uddannelse og udveksling af 
oplysninger bør øge opmærksomheden 
omkring forskelle i nationale retssystemer 
og de problemer, som opstår i forbindelse 
med strafferetlige forfølgninger som følge 
af forskellige nationale bestemmelser med 
hensyn til lovovertrædelsens alvor, som 
f.eks. skadens omfang og fordelingen af 
beføjelser mellem de nationale 
retshåndhævende myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Når it-angreb retsforfølges er politimyndighederne og de retslige myndigheder stillet over for 
retssystemer, som betegner og definerer lovovertrædelser forskelligt. Gensidig forståelse er 
derfor afgørende.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en



PR\884601DA.doc 17/26 PE476.089v01-00

DA

Begrundelse

Den frie informationsstrøm må ikke begrænses på en sådan måde, at nægtelsen af en 
tilladelse faktisk krænker andre rettigheder, som f.eks. retten til informationsfrihed. 
Nægtelsen af en tilladelse kan derfor i sig selv udgøre et misbrug af rettigheder.

Ændringsforslag 18

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) "mindre grove tilfælde": tilfælde der 
kan betragtes som ikke grove, f.eks. når 
den skade og/eller risiko, der forvoldes på 
offentlige eller private interesser, såsom 
på et informationssystems eller edb-datas 
integritet eller på en persons integritet, 
rettigheder og andre interesser, er 
ubetydelig eller af en sådan karakter, at 
der ikke er behov for at pålægge en 
strafferetlig sanktion inden for 
straffelovgivningens rammer eller 
pålægge strafferetligt ansvar.

Or. en

Begrundelse

"Mindre grove tilfælde" er et afgørende element i dette direktiv, når en lovovertrædelse skal 
fastsættes. Vi bliver derfor af hensyn til retssikkerheden nødt til at definere dette begreb.

Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) "kritiske infrastrukturers 
informationssystemer": 
informationssystemer i de infrastrukturer, 
der er vigtige for opretholdelsen af vitale 
samfundsmæssige funktioner og 
menneskers sundhed, sikkerhed og 
økonomiske eller sociale velfærd, og hvis 
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afbrydelse eller ødelæggelse i væsentlig 
grad ville påvirke en medlemsstat, fordi 
den som følge heraf ikke ville kunne 
opretholde disse funktioner.

Or. en

Begrundelse

Begrebet "kritiske infrastrukturers informationssystemer" skal defineres af hensyn til 
retssikkerheden. Kommissionens grønbog KOM(2005)0576 såvel som meddelelserne 
KOM(2011)0163 og KOM(2009)0149 om beskyttelse af kritisk informationsinfrastruktur 
giver et vigtigt input til dette formål.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at gøre det strafbart 
forsætligt at skaffe sig uretmæssig adgang 
– dvs. få adgang til et informationssystem 
eller en del heraf, i det mindste i grovere 
tilfælde.
Medlemsstaterne kan beslutte, at de 
handlinger, der er omhandlet i stk. 1, kun 
er strafbare, såfremt lovovertrædelsen er 
begået ved overtrædelse af en 
sikkerhedsforanstaltning.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til retssikkerheden skal "adgang" defineres. Endvidere bør ulovlig adgang 
forudsætte, at der er sket en overtrædelse af sikkerhedsforanstaltninger. Ellers kunne f.eks. 
adgang uden tilladelse til et åbent wifi-net betragtes som en lovovertrædelse.
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Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at gøre det strafbart 
forsætligt og uretmæssigt at opfange ikke-
offentlige overførsler af edb-data til, fra 
eller inden for et informationssystem, 
herunder elektromagnetisk stråling fra et 
informationssystem, der indeholder disse 
edb-data, ved hjælp af tekniske 
hjælpemidler i det mindste i grovere 
tilfælde.
Opfangning ved hjælp af tekniske 
hjælpemidler vedrører aflytning, 
overvågning og kontrol af 
kommunikationens indhold, fremskaffelse 
af dataindholdet enten direkte via adgang 
til og brug af informationssystemet, eller 
indirekte via anvendelse af elektronisk 
aflytning eller aflytningsudstyr. 
Opfangning kan også omfatte 
registrering.
Tekniske hjælpemidler omfatter teknisk 
anordninger, der er fastgjort 
transmissionsledninger, såvel som 
anordninger til opfangning og 
registrering af trådløs kommunikation, 
herunder anvendelse af software, 
password og koder.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med artikel 3-5 bør denne artikel heller ikke medtage tilfælde, der ikke er 
grove, som en lovovertrædelse. Endvidere er det nødvendigt med en definition af 
"opfangning". Den forklarende rapport om konventionen om it-kriminalitet giver et værdifuldt 
input til dette i punkt 53. Begrebet "tekniske hjælpemidler" skal defineres af hensyn til 
retssikkerheden. Den forklarende rapport om konventionen om it-kriminalitet indeholder en 
nyttig definition i punkt 53, andet afsnit.
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Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Som følge af muligheden for at bruge programmer til dobbelte formål, dvs. til lovlige og 
kriminelle formål bør besiddelsen af et sådant værktøj ikke i sig selv være strafbart. 
Endvidere bør formålet med de handlinger, der er beskrevet i denne artikel, kun være 
strafbare, hvis de klart har til formål at begå en strafbar handling.

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 7 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) et edb-program, der klart er beregnet 
eller tilpasset til at begå en af de strafbare 
handlinger i artikel 3-6

Or. en

Begrundelse

Begrebet "anordning" medfører retsusikkerhed og kunne fortolkes som f.eks. et simpelt 
hardwareprodukt, som f.eks. en computer eller et kamera. Det bør derfor udgå. Endvidere er 
"hovedsagelig" ikke tilstrækkeligt tydeligt og kunne præciseres ved hjælp af "klart".
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Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 8 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anstiftelse, medvirken, tilskyndelse og 
forsøg

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(Vedrører ikke den danske tekst)
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grovhed og har afskrækkende virkning.

Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de strafbare 
handlinger i artikel 4-7 kan straffes med 
strafferetlige sanktioner med en maksimal 
fængselsstraf på mindst fem år, når de 
begås inden for rammerne af en kriminel 
organisation som defineret i 
rammeafgørelse 2008/841/RIA. I disse 
tilfælde finder de sanktioner, der er 
fastsat i denne rammeafgørelse, ikke 
anvendelse.

Or. en

Begrundelse

I artikel 3 i rammeafgørelse 2008/841/RIA fastsættes sanktioner i form af fængselsstraf på 
mellem to og fem år for strafbare handlinger, der er begået inden for rammerne af en 
kriminel organisation, mens artikel 10 i dette forslag fastsætter en maksimal fængselsstraf på 
mindst fem år. Det må af hensyn til retssikkerheden præciseres, hvilket niveau af sanktioner 
der skal anvendes for it-kriminalitet, der er begået inden for rammerne af en kriminel 
organisation.

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de strafbare 

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

handlinger i artikel 4-6 kan straffes med 
strafferetlige sanktioner med en maksimal 
fængselsstraf på mindst fem år, når de 
begås ved hjælp af et værktøj, der er 
beregnet til at foretage angreb, der berører 
et betydeligt antal informationssystemer, 
eller angreb, der volder alvorlig skade, 
såsom afbrydelse af systemtjenester, 
økonomiske omkostninger eller tab af 
personlige data, eller når det foretages 
mod en kritisk infrastrukturs 
informationssystem.

Or. en

Begrundelse

Artikel 4-6 vedrører særdeles alvorlige strafbare handlinger, der begås i stort omfang, og 
som volder alvorlig skade, eller når de begås mod kritiske infrastrukturers 
informationssystemer.

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 14 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Informationsudveksling Informationsudveksling og samarbejde

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med de følgende ændringsforslag omfatter anvendelsesområdet for denne 
artikel også samarbejde. Overskriften til denne artikel bør derfor ændres.

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på udveksling af 
oplysninger om de strafbare handlinger, 
der er omhandlet i artikel 3-8, skal 

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

medlemsstaterne i overensstemmelse med 
reglerne om databeskyttelse gøre brug af 
det bestående netværk af kontaktpunkter, 
der fungerer døgnet rundt, alle ugens dage. 
Medlemsstaterne sikrer endvidere, at der 
findes procedurer, så de kan besvare 
hasteanmodninger inden otte timer ved at 
angive, om anmodningen om hjælp vil 
blive imødekommet, hvordan det vil ske og 
hvornår. Denne udveksling af oplysninger 
indvirker ikke på medlemsstaternes 
nationale bestemmelser i forbindelse med 
indsamling eller anerkendelse af 
bevismidler med hensyn til anvendelsen af 
disse oplysninger i efterfølgende 
straffesager.

Or. en

Begrundelse

Mens den hurtige udveksling af oplysninger og gensidig bistand er et afgørende instrument 
for i fællesskab at bekæmpe grænseoverskridende it-angreb, indvirker disse bestemmelser 
ikke på anerkendelsen af bevismidler i eventuelle efterfølgende straffesager.

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Med henblik på udveksling af 
oplysninger om de strafbare handlinger, 
der er omhandlet i artikel 3-8, skal 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
reglerne om databeskyttelse, etablere 
samarbejds- og partnerskabsnetværk med 
tjenesteleverandører og producenter.

Or. en

Begrundelse

Ud over samarbejdet mellem myndigheder er det afgørende at øge samarbejdet mellem den 
private sektor og de offentlige myndigheder for effektivt at bekæmpe it-angreb og øge både de 
offentlige og private nets modstandsdygtighed.
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Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne fremsender de 
oplysninger, der er indsamlet i henhold til 
denne artikel, til Kommissionen. De sikrer 
tillige, at der offentliggøres en konsolideret 
oversigt over disse statistiske rapporter.

3. Medlemsstaterne fremsender de 
oplysninger, der er indsamlet i henhold til 
denne artikel, til Kommissionen og Det 
Europæiske Agentur for Net- og 
Informationssikkerhed med henblik på at 
vurdere situationen for nettene og 
informationssikkerheden i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 460/2004 af 10. marts 2004 om 
oprettelse af et europæisk agentur for net-
og informationssikkerhed1.
Medlemsstaterne fremsender også de 
statistiske oplysninger og andre disponible 
data vedrørende de arbejdsmetoder, der 
bruges af gerningsmændene, til Europol 
med henblik på at foretage 
trusselsvurderinger og strategiske 
analyser af it-kriminalitet i 
overensstemmelse med Rådets afgørelse 
2009/371/JHA.
Kommissionen sikrer sammen med 
medlemsstaterne tillige, at der 
offentliggøres en konsolideret oversigt 
over disse statistiske rapporter.

______________
1 EUT L 77 af 13.3.2004, s. 1.

Or. en

Begrundelse

Som følge af den transnationale karakter af angrebene mod informationssystemerne og de 
mulige konsekvenser for hele Unionen er det nødvendigt at inddrage både Det Europæiske 
Agentur for Net- og Informationssikkerhed og Europol mere i vurderingen af de relevante 
data. I overensstemmelse med Det Europæiske Råds retningsliner skal Europol med henblik 
på udførelsen af sine opgaver navnlig modtage data om gerningsmændenes arbejdsmetoder.
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Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest [FIRE ÅR FRA 
VEDTAGELSEN] og derefter hvert tredje 
år forelægger Kommissionen en beretning 
om anvendelsen af dette direktiv i 
medlemsstaterne samt eventuelle forslag 
for Europa-Parlamentet og Rådet.

1. Senest [FIRE ÅR FRA 
VEDTAGELSEN] og derefter hvert tredje 
år forelægger Kommissionen en beretning 
om anvendelsen af dette direktiv i 
medlemsstaterne samt eventuelle forslag 
for Europa-Parlamentet og Rådet. 
Kommissionen tager også i forbindelse 
med vurderingen hensyn til den tekniske 
og lovgivningsmæssige udvikling inden 
for it-kriminalitet, navnlig med hensyn 
dette direktivs anvendelsesområde.

Or. en

Begrundelse

Som følge af den hurtige udvikling inden for it-teknologier er det nødvendigt regelmæssigt at 
vurdere, om dette direktivs bestemmelser i passende omfang dækker de nuværende tekniske 
muligheder, og hvorvidt ændringer i den lovgivningsmæssige ramme også på EU-plan 
påvirker dette direktivs anvendelsesområde, f.eks. med hensyn til EU's kommende politik for 
cloud computing.


