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EP-leden nemen Cyberbeveiligingsverordening
aan en willen dat de EU de IT-dreiging uit China
tegengaat
 

EU-cyberveiligheidscertificering voor producten, processen en diensten 
Betere bescherming van consumenten en simpelere procedures voor bedrijven 
Meer macht voor het EU-cyberveiligheidsagentschap 
Cyberdreigingen uit  China bij  het opzetten van 5G-netwerken dienen te worden
aangepakt
 

Europarlementariërs keuren een EU-cyberveiligheidscertificering goed voor producten,
processen en diensten. Tegelijkertijd uiten zij hun grote bezorgdheid over Chinese IT in
de EU.
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Op dinsdag hebben de Europarlementariërs de EU-Cyberbeveiligingsverordening aangenomen
met 586 stemmen voor, 44 stemmen tegen, en 36 onthoudingen. Deze wetgeving roept het
eerste EU-cyberveiligheidscertificeringsschema in het leven zodat gecertificeerde producten,
processen  en  diensten  die  in  de  EU-lidstaten  verhandeld  worden  altijd  voldoen  aan
cyberveiligheidsstandaarden.
 
Het  Parlement  keurde  ook  een  resolutie  goed  die  de  EU  tot  actie  maant  tegen  de
veiligheidsrisico’s ten gevolge van de groeiende technologische aanwezigheid van China in de
EU.
 
De Europarlementariërs uiten ook hun diepe bezorgdheid over de recente aantijgingen dat 5G-
apparatuur mogelijk ingebouwde achterdeurtjes heeft die Chinese fabrikanten en autoriteiten
ongeoorloofde toegang geven tot persoonlijke gegevens en telecommunicatie in de EU.
 
Chinese staatsveiligheidswetten vormen een bedreiging voor de cyberbeveiliging in de
EU
 
De EP-leden  zijn  ook  bezorgd  dat  de  leveranciers  van  apparatuur  uit  derde  landen  een
veiligheidsrisico kunnen vormen vanwege de wetten uit  het land van herkomst. Dergelijke
wetten kunnen ondernemingen verplichten samen te werken met de staat op basis van een
zeer brede definitie van nationale veiligheid, die ook betrekking heeft buiten het eigen land. De
Chinese staatsveiligheidswetten in  het  bijzonder  hebben reacties in  verschillende landen
teweeggebracht,  van veiligheidsbeoordelingen tot  regelrechte verboden.
 
Europarlementariërs doen beroep op de Commissie en de lidstaten om richtlijnen te geven over
de aanpak van cyberdreigingen en -kwetsbaarheden bij de aanschaf van 5G-apparatuur. Dat
kan bijvoorbeeld door te diversifiëren in leveranciers, gefaseerde inkoopprocessen in te voeren,
en  een  strategie  vast  te  stellen  om  de  afhankelijkheid  van  Europa  van  buitenlandse
investeerders  te  verminderen  op  vlak  van  cyberveiligheidstechnologie.
 
Tot  slot  sporen  de  leden  van  het  EP  de  Commissie  ook  aan  het  EU-agentschap  voor
cyberbeveiliging, ENISA, te verplichten een certificeringschema uit te werken om ervoor te
zorgen dat de uitrol van 5G in de EU aan de hoogste veiligheidsnormen voldoet.
 
EU-Cyberbeveiligingsverordening  om  certificering  van  geconnecteerde  apparaten
mogelijk  te  maken
 
De EU-Cyberbeveiligingsverordening, die al informeel met de lidstaten is overeengekomen,
onderstreept naast het belang van producten, processen en diensten, ook het belang van het
certificeren van kritieke infrastructuur, inclusief energienetwerken, water, energievoorzieningen
en banksystemen. Tegen 2023 zal  de Commissie nagaan welke van de nieuwe vrijwillige
regelingen verplicht  moeten worden gemaakt.
 
Het Cyberbeveiligingsverordening voorziet ook in een permanent mandaat en meer middelen
voor het EU-cyberveiligheidsagentschap ENISA.

Persbericht

NL Persdienst, Directoraat-generaal Communicatie
Europees Parlement - Woordvoerder: Jaume DUCH GUILLOT
Nummer centrale persdienst (32-2) 28 33000

2 I 4



Citaat
 
Na de stemming over de Cyberbeveiligingsverordening, zei rapporteur Angelika Niebler (EVP,
Duitsland):  “Dit  aanzienlijke  succes  zal  de  EU  de  komende  jaren  in  staat  stellen  de
veiligheidsrisico’s in de digitale wereld bij te houden. Wetgeving is een hoeksteen voor Europa
om een wereldspeler te worden op het gebied van cyberbeveiliging. Zowel consumenten als
industrie moeten kunnen vertrouwen op IT-oplossingen.”
 
Volgende stappen
 
De Raad moet de Cyberbeveiligingsverordening nu formeel goedkeuren. De wetgeving treedt
20 dagen na publicatie in werking.
 
De resolutie over de Chinese IT-aanwezigheid in de EU wordt  naar de Commissie en de
lidstaten verstuurd.
 

Contact 
 
 

Meer informatie
Aangenomen teksten
Video-uitzending van het debat rond de Cyberbeveiligingsverordening (11.02.2019)
Video-uitzending van het debat rond de Chinese IT-dreigingen (13.02.2019)
Infografiek over hoe het Parlement werkt aan verbeterde cyberveiligheid in Europa
Ontwerpresolutie “Veiligheidsdreigingen gelinkt aan de toenemende technologische
aanwezigheid van China en mogelijke actie op EU-niveau om deze te reduceren”
Proceduredossier: Veiligheidsdreigingen gelinkt aan de toenemende technologische
aanwezigheid van China en mogelijke actie op EU-niveau om deze te reduceren
Ontwerp van de EU-Cyberbeveiligingsverordening
Proceduredossier: Cyberbeveiligingsverordening
Rapporteur Angelika Niebler (EVP, Duitsland)
EP Research Briefing: ENISA and a new cybersecurity act

Thomas HAAHR
Press Officer

+32 2 28 42976 (BXL)
(+33) 3881 72033 (STR)
+32 470 88 09 87
@EP_Industry
indu-press@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/4289/ANGELIKA_NIEBLER/home
http://www.europarl.europa.eu/plenary/nl/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/nl/debates-video.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/nl/debates-video.html
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/security/20190307STO30713/
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-8-2019-0154_NL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-8-2019-0154_NL.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2575(RSP)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2575(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0264_NL.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0225(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/4289/ANGELIKA_NIEBLER/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614643/EPRS_BRI(2017)614643_EN.pdf
https://twitter.com/EP_Industry


Ingelise DE BOER
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