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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om angrepp mot 
informationssystem och om upphävande av rådet rambeslut 2005/222/RIF
(KOM(2010)0517 – C7-0293/2010 – 2010/0273(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2010)0517),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 83.1 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0293/2010),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 
4 maj 20111,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor och yttrandena från utskottet för utrikesfrågor och utskottet för 
industrifrågor, forskning och energi (A7-.../2011).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

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 

(1) Syftet med detta direktiv är att tillnärma 
medlemsstaternas strafflagstiftning på 
området för angrepp mot 
informationssystem och att förbättra 

                                               
1 EUT C 218, 23.7.2011, s. 130.
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samarbetet mellan rättsliga och andra 
behöriga myndigheter, inbegripet 
polismyndigheter och andra specialiserade 
brottsbekämpande organ i 
medlemsstaterna.

samarbetet mellan rättsliga och andra 
behöriga myndigheter, inbegripet 
polismyndigheter och andra specialiserade 
brottsbekämpande organ i medlemsstaterna 
samt specialiserade EU-byråer.

Or. en

Motivering

Med tanke på den gränsöverskridande karaktären vid angrepp mot informationssystem är det 
mycket viktigt att förbättra samarbetet mellan rättsliga myndigheter och polismyndigheter i 
både medlemsstaterna och Europeiska unionen.

Ändringsförslag 2

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 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. Angrepp mot kritisk 
infrastruktur kan få betydande 
gränsöverskridande konsekvenser och 
störa eller förstöra tjänster som är absolut 
nödvändiga med tanke på såväl 
unionsmedborgarnas säkerhet, trygghet, 
hälsa, rörlighet och sociala och 
ekonomiska välbefinnande som 
välfungerande offentliga 
administrationer, såsom kraftverk, 
transportnät och nätverk av myndigheter. 
Detta hot mot arbetet för att skapa ett 
säkrare informationssamhälle och ett 
område med frihet, säkerhet och rättvisa 
kräver motåtgärder på EU-nivå.

Or. en
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Motivering

Det är nödvändigt att skissa på de potentiella konsekvenserna av och omfattningen på 
it-angrepp särskilt i fall där de riktas mot kritisk infrastruktur. 

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Samtidigt som döljande av 
gärningsmannens verkliga identitet och 
den skada som detta medför för den som 
identiteten faktiskt tillhör är ett centralt 
element vid föreskrivande av påföljder 
inom ramen för detta direktivs räckvidd, 
bör unionen icke desto mindre utveckla 
ett övergripande instrument som gäller för 
dessa och närstående brott i en mer 
vittomspännande form och som omfattar 
bl.a. identitetsstöld, en koppling till 
lagstiftning om personers namn samt 
konsumentskydd.

Or. en

Motivering

Döljande av gärningsmannens verkliga identitet och den skada som detta medför för den som 
identiteten faktiskt tillhör är ett centralt element inte bara vid föreskrivande av brottspåföljder 
inom ramen för detta direktivs räckvidd. På längre sikt bör man i stället ta itu med detta och 
närstående brott genom ett övergripande instrument som går utöver angrepp mot 
informationssystem.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Enligt rådets slutsatser av den 27–
28 november bör det utarbetas en ny 
strategi i samarbete med kommissionen 
och medlemsstaterna, med hänsyn till 2001 

(8) Enligt rådets slutsatser av den 27–
28 november bör det utarbetas en ny 
strategi i samarbete med kommissionen 
och medlemsstaterna, med hänsyn till 
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års Europarådskonvention om it-relaterad 
brottslighet. Konventionen är den 
viktigaste rättsliga referensramen när det 
gäller att bekämpa it-brottslighet, inklusive 
angrepp mot informationssystem. Det här 
direktivet bygger på den konventionen.

Europarådets konvention från 2001 om 
it-brottslighet. Konventionen är den 
viktigaste rättsliga referensramen när det 
gäller att bekämpa it-brottslighet, inklusive 
angrepp mot informationssystem. Detta
direktiv bygger på den konventionen.
Därför är det mycket viktigt att 
medlemsstater som ännu inte har 
ratificerat Europarådets konvention om 
it-brottslighet gör detta snarast möjligt.

Or. en

Motivering

Eftersom konventionen om it-brottslighet är det centrala instrumentet inom internationell rätt 
när det gäller att bekämpa it-brottslighet, bör medlemsstater som ännu inte har ratificerat 
konventionen uppmuntras att göra detta snarast möjligt, både för sammanhållningens skull 
och som en politisk signal.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Med hänsyn till de olika metoder som 
kan användas för att angripa 
informationssystem och till den snabba 
utvecklingen av hård- och programvara bör 
detta direktiv hänvisa till verktyg som kan 
användas för att begå brott som förtecknas 
i det här direktivet. Verktyg i denna 
mening är exempelvis sabotageprogram, 
inklusive botnät, som används för angrepp 
mot informationssystem.

(9) Med hänsyn till de olika metoder som 
kan användas för att angripa 
informationssystem och till den snabba 
utvecklingen av hård- och programvara bör 
detta direktiv hänvisa till verktyg som kan 
användas för att begå brott som förtecknas 
i det här direktivet. Verktyg i denna 
mening är exempelvis sabotageprogram, 
inklusive botnät, som används för angrepp 
mot informationssystem. Dessa verktyg 
utgör bara få av många möjligheter att 
angripa informationssystem. Mot denna 
bakgrund bör arbetet med en 
unionsstrategi för it-strukturer, särskilt 
datormoln, inklusive en teknisk 
standardisering och en gemensam rättslig 
ram, fortgå och intensifieras.

Or. en
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Motivering

Mot bakgrund av den nuvarande tekniska utvecklingen är det nödvändigt med en hänvisning 
till datormoln. Vi behöver ytterligare teknisk standardisering och en gemensam europeisk 
rättslig ram för datormoln. Detta skulle även stärka EU:s roll som leverantör och användare 
av den senaste utvecklingens säkra it-strukturer.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Uppsåtlig orättmätig användning av 
ett datorprogram avsett att avlägsna bevis 
för de brott som avses i detta direktiv bör 
betraktas som en form av medhjälp eller 
ett separat brott.

Or. en

Motivering

Samtidigt som ett datorprogram avsett att avlägsna bevis inte är ett verktyg enligt artikel 7 i 
detta direktiv, utgör användning av programmet icke desto mindre ett stöd för it-angrepp. 
Därför måste medlemsstaterna se till att användning av sådana program betraktas antingen 
som medhjälp eller som ett separat brott (t.ex. förhindrande av brottsutredning).

Ändringsförslag 7

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 efter tillstånd genomföra tester 
eller vidta åtgärder för att skydd
informationssystem.

(10) Detta direktiv syftar inte till att ålägga 
straffrättsligt ansvar vare sig för gärningar 
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 om tillgång till 
ett system i sig utgör missbruk av 
rättigheter.
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Or. en

Motivering

Frasen ”att efter tillstånd genomföra tester” kan tolkas på ett sätt som skulle kräva att ett 
formellt tillstånd utfärdas innan tester av de egna informationssystemens säkerhet får 
genomföras. Detta skulle helt och hållet undergräva effektiviteten och användbarheten hos 
egna tester utan brottsligt uppsåt. Vidare bör det inte finnas något straffrättsligt ansvar när 
begränsningen av tillgången till ett system i sig är olaglig.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Mot bakgrund av inrättandet av en 
unionspolitik för kampen mot it-
brottslighet tilldelade man i rådets 
slutsatser av den 24 oktober 2008, den 27–
28 november 2008 och den 26 april 2010 
Europol den specifika rollen att bidra i 
detta avseende. I detta syfte bör Europol 
inrätta och stå värd för en europeisk 
plattform som kommer att vara en 
konvergenspunkt för nationella 
plattformar och bl.a. ha till uppgift att 
samla in och centralisera information om 
brott på internet. Detta bör inbegripa 
information om gärningsmännen och 
deras tillvägagångssätt. I enlighet med 
rådets beslut 2009/371/RIF av 
den 6 april 2009 om inrättande av 
Europeiska polisbyrån (Europol)1, särskilt 
bestämmelserna om skydd av 
personuppgifter i Kapitel V, och rådets 
rambeslut 2008/977/RIF av 
den 27 november 2008 om skydd av 
personuppgifter som behandlas inom 
ramen för polissamarbete och 
straffrättsligt samarbete2 beaktar detta 
direktiv Europols arbetsuppgifter.
_________
1 EUT L 121, 15.5.2009, s. 37.
2 EUT L 350, 30.12.2008, s. 60.
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Or. en

Motivering

Med tanke på den gränsöverskridande karaktären vid angrepp mot informationssystem liksom 
Europols samordnande roll är det nödvändigt att ange huvuddragen för byråns roll på 
området för it-angrepp. I detta syfte har Europeiska rådet redan gett värdefull vägledning 
som bör beaktas i detta direktiv.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12b) 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. I 
detta sammanhang bör inrättandet av 
minimistandarder 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

Motivering

Samtidigt som strafflagstiftning är ett viktigt element i kampen mot it-brottslighet utgör den 
icke desto mindre det allra sista steget efter ett sådant angrepp. Därför bör EU öka sina 
insatser när det gäller att bättre skydda sina system i ett tidigare skede, t.ex. genom 
minimistandarder för adekvat skydd av informationssystem.
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Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 12c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12c) Medlemsstaterna bör överväga att 
skydda sina informationssystem och 
tillhörande uppgifter som en del av sina 
respektive skyldigheter att iaktta 
aktsamhet. Rimliga 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

Motivering

Medlemsstaterna hanterar själva viktiga och känsliga uppgifter, såsom information om 
skatter och sjukförsäkringar. Därför är de skyldiga att iaktta aktsamhet och på ett adekvat 
sätt skydda dessa uppgifter mot angrepp.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 12d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12d) 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. Juridiska personer bör 
tillhandahålla rimliga skyddsnivåer mot 
rimligt identifierbara hot. 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 rimlig 
skyddsnivå och där det rör sig om en 
betydande skada till följd av denna 
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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. Medlemsstaterna bör se till att det 
är möjligt att åtala juridiska personer som underlåter att tillhandahålla denna skyddsnivå.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Skäl 12e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12e) 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 inbegriper 
exempelvis stöd från tjänsteleverantörer 
när det gäller att stänga olagliga system 
eller funktioner.

Or. en

Motivering

Samarbetet med tjänsteleverantör i den privata och offentliga sektorn är nödvändigt för att 
man ska kunna bekämpa it-brottslighet på ett effektivt sätt.
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Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Skäl 12f (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12f) 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 
underlåtenheten att vidta åtgärder skulle 
kunna utgöra en brottslig handling i sig.

Or. en

Motivering

Icke-samarbete eller förhindrande av brottsutredningar från juridiska personers sida är en 
kritisk fråga och skulle kunna betraktas som medhjälp till exempelvis de brott som avses i 
detta direktiv.

Ändringsförslag 14

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 

(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 adekvata åtgärder för 
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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.

genomförande och tillämpning 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. en

Motivering

Språklig rättelse.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Ett bättre samarbete mellan 
brottsbekämpande organ och mellan 
rättsliga myndigheter i hela unionen är 
nödvändigt för att man ska kunna 
bekämpa it-brottslighet på ett effektivt 
sätt. I detta sammanhang bör 
kommissionen och medlemsstaterna öka 
sina ansträngningar vad avser adekvat 
utbildning av brottsbekämpande organ 
och rättsliga myndigheter så att man ökar 
förståelsen av it-brottslighet och dess 
verkan och främjar samarbete och utbyte 
av bästa metoder, exempelvis genom det 
europeiska rättsliga nätverket med stöd av 
Europol, Eurojust och Europeiska byrån 
för nät- och informationssäkerhet.

Or. en

Motivering

Adekvat utbildning av de aktörer som arbetar med åtal mot personer som bedriver it-
brottslighet är ett måste i kampen mot denna brottslighet. Vidare har vi på EU-nivå redan 
instrument för att stärka dessa samarbets- och utbildningsinsatser. Detta är desto viktigare 
med tanke på att polis och rättsliga organ ställs inför rättssystem som rubricerar och 
definierar brott på olika sätt. Således är en ömsesidig förståelse av avgörande betydelse.
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Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Skäl 13b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13b) Sådana åtgärder för utbildning och 
utbyte av information bör öka 
medvetenheten om skillnaderna mellan de 
nationella rättssystemen samt de problem 
inom straffrättsliga förfaranden som 
uppstår till följd av olikartade nationella 
bestämmelser när det gäller hur allvarlig 
överträdelsen är, t.ex. skadenivån, och 
fördelningen av befogenheter mellan de 
nationella brottsbekämpande organen.

Or. en

Motivering

När polis och rättsliga organ inleder rättsliga förfaranden med anledning av it-angrepp ställs 
de inför rättssystem som rubricerar och definierar brott på olika sätt. Således är en ömsesidig 
förståelse av avgörande betydelse.

Ändringsförslag 17

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 i den mån innehållande 
av sådant tillstånd i sig inte utgör 
missbruk av rättigheter, eller som inte 
medges i den nationella lagstiftningen.

Or. en

Motivering

Det fria informationsflödet får inte begränsas på ett sådant sätt att innehållande av tillstånd i 
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själva verket innebär missbruk av andra rättigheter, t.ex. rätten till informationsfrihet. 
Innehållande av tillstånd kan därför i sig utgöra missbruk av rättigheter.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) fall som är ringa: till exempel fall där 
den skada och/eller risk som de 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. en

Motivering

”Fall som är ringa” är ett mycket viktigt inslag i detta direktiv i samband med 
brottsrubricering. För att skapa klarhet om rättsläget måste vi därför definiera denna term.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) informationssystem som ingår i kritisk 
infrastruktur: informationssystem som 
ingår i infrastruktur som är absolut 
nödvändig för upprätthållandet av 
centrala samhällsfunktioner eller 
människors hälsa, säkerhet, trygghet eller 
ekonomiska eller sociala välbefinnande 
och där störningar eller förstörelse skulle 
få betydande konsekvenser i en 
medlemsstat till följd av att man inte 
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lyckas upprätthålla dessa funktioner.

Or. en

Motivering

För att skapa klarhet om rättsläget behöver man förtydliga termen ”informationssystem som 
ingår i kritisk infrastruktur”. Kommissionens grönbok KOM(2005)0576 och kommissionens 
meddelanden KOM(2011)0163 och KOM(2009)0149 om skydd av kritisk 
informationsinfrastruktur innehåller användbara formuleringar i detta sammanhang.

Ändringsförslag 20

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 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 intrång i en säkerhetsåtgärd.

Or. en

Motivering

För att skapa klarhet om rättsläget måste man definiera den engelska termen ”access”. 
Vidare bör olagligt intrång förutsätta en överträdelse av säkerhetsåtgärder. Annars skulle 
exempelvis orättmätigt intrång i ett öppet wi-fi-nätverk kunna rubriceras som ett brott.

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att straffbelägga 

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att straffbelägga 
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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.

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 med tekniska hjälpmedel 
innebär avlyssning och övervakning av 
kommunikationsinnehåll i syfte att skaffa 
fram uppgifter antingen direkt genom 
tillgång till och användning av 
informationssystemet eller indirekt genom 
användning av olika typer av elektroniska 
avlyssningsanordningar. Avlyssning kan 
även inbegripa inspelning.
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. en

Motivering

I överensstämmelse med artiklarna 3–5 bör man inte heller i denna artikel kriminalisera fall 
som är ringa. Vidare behöver ”avlyssning” definieras. Den förklarande rapporten till 
konventionen om it-brottslighet ger i punkt 53 värdefull vägledning i detta sammanhang. För 
att skapa klarhet om rättsläget behöver man förtydliga termen ”tekniska hjälpmedel”. Den 
förklarande rapporten till konventionen om it-brottslighet har i punkt 53 andra delen en 
användbar definition i detta sammanhang.

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – inledningen

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 

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, distribuera eller på 
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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:

annat sätt tillgängliggöra följande, om 
gärningen är uppsåtlig och utförs 
orättmätigt i uppenbart syfte att begå något 
av de brott som anges i artiklarna 3–6:

Or. en

Motivering

Med tanke på möjligheten att använda program i flera olika syften, dvs. såväl lagliga som 
brottsliga, bör innehavet av ett verktyg i sig inte vara straffbart. Vidare bör syftet med de 
handlingar som beskrivs i denna artikel vara straffbart endast om det uppenbart är att begå 
brott.

Ändringsförslag 23

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) Ett datorprogram som uppenbart 
utformats eller anpassats för att begå något 
av de brott som fastställs i artiklarna 3–6.

Or. en

Motivering

Ordet ”anordning” skapar osäkerhet om rättsläget och skulle exempelvis kunna tolkas som 
en enkel hårdvaruprodukt, t.ex. en dator eller en kamera. Därför bör det strykas. Vidare är 
frasen ”i första hand” inte tillräckligt tydlig. Man skulle kunna förtydliga genom att lägga till 
”uppenbart”.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 8 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anstiftan, medhjälp och försök (Berör inte den svenska versionen.)

Or. en
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Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 25

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.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 26

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.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)
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Ändringsförslag 27

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 4–7 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. I dessa fall ska 
de påföljder som fastställs i det 
rambeslutet inte tillämpas.

Or. en

Motivering

I artikel 3 i rambeslut 2008/841/RIF föreskrivs fängelsestraff på 2–5 år för brott som begås 
inom ramen för en kriminell organisation, medan man i artikel 10 i detta förslag föreskriver 
ett maximistraff på minst fem års fängelse. Med tanke på vikten av klarhet om rättsläget måste 
man därför förtydliga vilken påföljdsnivå som ska tillämpas på it-brott som begås inom 
ramen för en kriminell organisation.

Ändringsförslag 28

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 4–6 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 
allvarlig skada, till exempel i form av 
störda systemtjänster, ekonomiska 
kostnader eller förlust av personuppgifter, 
eller när de riktats mot 
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informationssystem som ingår i kritisk 
infrastruktur.

Or. en

Motivering

Artiklarna 4–6 rör särskilt allvarliga brott när de begås i stor skala och orsakar allvarlig 
skada eller när de riktas mot informationssystem som ingår i kritisk infrastruktur.

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 14 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utbyte av information Informationsutbyte och samarbete

Or. en

Motivering

I enlighet med följande ändringsförslag bör denna artikel också omfatta samarbete. Därför 
behöver artikelrubriken anpassas.

Ändringsförslag 30

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 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, varvid det ska framgå huruvida 
framställan om bistånd kommer att beviljas 
och, om så är fallet, hur och när detta 
kommer att ske. Sådant utbyte av 
uppgifter ska inte påverka 
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medlemsstaternas nationella 
bestämmelser om insamlande av och 
tillåtlighet för bevis vad gäller 
användning av sådana uppgifter i 
efterföljande straffrättsliga förfaranden.

Or. en

Motivering

Samtidigt som ett snabbt utbyte av uppgifter och ömsesidig hjälp är ett mycket viktigt verktyg i 
den gemensamma kampen mot gränsöverskridande it-angrepp påverkar dessa bestämmelser 
inte tillåtligheten för bevis i eventuella efterföljande straffrättsliga förfaranden.

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För utbyte av uppgifter om de brott 
som avses i artiklarna 3–8 ska 
medlemsstaterna i enlighet med 
bestämmelserna om dataskydd inrätta 
nätverk för samarbete och partnerskap 
med tjänsteleverantörer och producenter.

Or. en

Motivering

Jämte samarbetet mellan myndigheterna är det absolut nödvändigt att öka samarbetet mellan 
den privata sektorn och offentliga myndigheter i syfte att effektivisera kampen mot it-angrepp 
och öka återhämtningsförmågan hos både offentliga och privata nätverk.

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska översända de 
uppgifter som samlas in enligt denna 
artikel till kommissionen. De ska också se 
till att en samlad översikt över dessa 

3. Medlemsstaterna ska översända de 
uppgifter som samlas in enligt denna 
artikel till kommissionen och 
Europeiska byrån för nät- och 
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statistiska rapporter offentliggörs. informationssäkerhet för en bedömning 
av läget vad avser nät- och 
informationssäkerhet i enlighet med 
Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 460/2004 av 
den 10 mars 2004 om inrättandet av den 
europeiska byrån för nät- och 
informationssäkerhet1.

Medlemsstaterna ska även översända de 
statistiska uppgifterna och andra 
tillgängliga uppgifter om 
gärningsmännens tillvägagångssätt till 
Europol för utarbetande av en hotbild och 
en strategisk analys i samband med 
it-brottslighet i enlighet med 
rådets beslut 2009/371/RIF.
Kommissionen ska också tillsammans med 
medlemsstaterna se till att en samlad 
översikt över dessa statistiska rapporter 
offentliggörs.

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

Or. en

Motivering

Med tanke på den gränsöverskridande karaktären vid angrepp mot informationssystem och 
eventuella konsekvenser i hela unionen är det nödvändigt att i högre grad involvera både 
Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet och Europol i arbetet med att göra en 
bedömning av de relevanta uppgifterna. I linje med Europeiska rådets riktlinjer ska Europol i 
synnerhet få uppgifter om gärningsmännens tillvägagångssätt för att byrån ska kunna utföra 
sina arbetsuppgifter.

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast [FYRA ÅR EFTER 
ANTAGANDET] och därefter vart tredje 
år ska kommissionen överlämna en rapport 
om medlemsstaternas tillämpning av detta 

1. Senast [FYRA ÅR EFTER 
ANTAGANDET] och därefter vart tredje 
år ska kommissionen överlämna en rapport 
om medlemsstaternas tillämpning av detta 
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direktiv till Europaparlamentet och rådet, 
med eventuella nödvändiga förslag.

direktiv till Europaparlamentet och rådet, 
med eventuella nödvändiga förslag. Vid 
översynen ska kommissionen även beakta 
den tekniska och rättsliga utvecklingen på 
området för it-brottslighet, särskilt vad 
gäller tillämpningsområdet för detta 
direktiv.

Or. en

Motivering

Med tanke på den snabba tekniska utvecklingen på it-området är det nödvändigt att 
regelbundet se över frågan huruvida innehållet i detta direktiv är ändamålsenligt när det 
gäller att täcka de aktuella tekniska möjligheterna och huruvida ändringar i den rättsliga 
ramen även på EU-nivå påverkar tillämpningsområdet för detta direktiv, t.ex. vad avser en 
framtida EU-strategi om datormoln.


