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BEKNOPTE MOTIVERING

De rapporteur is verheugd over het voorstel van de Commissie voor een 
cyberbeveiligingsverordening1, omdat hierin beter de rol wordt gedefinieerd van het Enisa in 
het veranderde ecosysteem op het gebied van IT-beveiliging en maatregelen worden 
ontwikkeld inzake cyberbeveiligingsnormen, -certificering en -etikettering om op ICT 
gebaseerde systemen, met inbegrip van gekoppelde objecten, cyberveiliger te maken.

De rapporteur is evenwel van mening dat verbeteringen kunnen worden aangebracht. De 
rapporteur is er vast van overtuigd dat informatiebeveiliging van essentieel belang is voor de 
bescherming van de fundamentele rechten van de burgers, zoals vastgelegd in het Handvest 
van de grondrechten van de EU, alsmede voor de bestrijding van cybercriminaliteit en de 
bescherming van de democratie en de rechtsstaat.

Grondrechten: Onbeveiligde systemen kunnen leiden tot gegevenslekken of 
identiteitsfraude, die reële schade en leed kunnen veroorzaken aan personen, inclusief gevaar 
voor hun leven, privacy, waardigheid of eigendom. Zo kunnen getuigen het risico lopen van 
intimidatie en fysiek letsel of vrouwen het slachtoffer worden van huiselijk geweld, als hun 
adres bekend wordt gemaakt. Voor het internet der dingen, dat ook fysieke actuatoren omvat 
en niet alleen sensoren, kan de lichamelijke integriteit en het leven van personen gevaar lopen 
door aanvallen op informatiesystemen. De door de rapporteur voorgestelde amendementen 
hebben met name betrekking op de bescherming van de artikelen 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11 en 17 van 
het Handvest van de grondrechten van de EU. Er is zelfs nieuwe grondwettelijke 
jurisprudentie die een speciaal "fundamenteel recht op vertrouwelijkheid en integriteit van 
informatietechnische systemen"2 laat voortvloeien uit de algemene persoonlijkheidsrechten, 
door een aanpassing aan de huidige digitale wereld.

Bestrijding van cybercriminaliteit: Sommige vormen van misdrijven die worden gepleegd 
via internet, zoals phishing of financiële en bankfraude, komen neer op een misbruik van 
vertrouwen, dat niet door IT-beveiligingsmaatregelen kan worden tegengegaan – voor deze 
vormen van criminaliteit is de rapporteur verheugd over het voorstel voor op eindgebruikers 
gerichte campagnes op het gebied van informatie en publieksvoorlichting, die regelmatig door 
het Enisa moeten worden georganiseerd. Andere vormen van misdrijven via internet omvatten 
aanvallen op informatiesystemen, zoals hacking of verstikkingsaanvallen (Distributed Denial 
of Service, DDoS) – voor deze vormen van misdrijven is de rapporteur van mening dat een 
opvoering van de IT-beveiliging de bestrijding en met name voorkoming van 
cybercriminaliteit effectief zal verbeteren.

Democratie en rechtsstaat: Aanvallen op IT-systemen van overheden en niet-
overheidsactoren vormen een duidelijke en toenemende bedreiging van de democratie, 
doordat er inmenging ontstaat in vrije en eerlijke verkiezingen, bijvoorbeeld door feiten en 
meningen te manipuleren en zo het stemgedrag van de burgers te beïnvloeden, het 

                                               
1 Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake Enisa, het agentschap van de 
Europese Unie voor cyberbeveiliging, tot intrekking van Verordening (EU) nr. 526/2013, en inzake de 
certificering van de cyberbeveiliging van informatie- en communicatietechnologie ("de 
cyberbeveiligingsverordening"), COM(2017) 477 final/2.
2 Duits Grondwettelijk Hof, arrest van 27 februari 2008, zaken 1 BvR 370/07, 1 BvR 595/07.
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verkiezingsproces te verstoren en de uitslag van de stemming te veranderen of het vertrouwen 
in de integriteit van de stemming aan te tasten.

Daarom stelt de rapporteur in zijn ontwerpadvies van de LIBE-commissie voor het voorstel 
van de Commissie te wijzigen, met focus op de volgende voor de commissie essentiële 
kwesties:

 het Agentschap moet een grotere rol spelen bij het bevorderen van de goedkeuring 
door alle actoren van de Europese informatiemaatschappij van preventieve, krachtige 
privacybevorderende technologieën en IT-beveiligingsmaatregelen;

 het Agentschap moet beleidsmaatregelen voorstellen om duidelijke 
verantwoordelijkheden en verplichtingen vast te stellen voor alle belanghebbenden die 
deelnemen aan ICT-ecosystemen, waar, als niet zorgvuldig wordt gehandeld op het 
gebied van IT-beveiliging, ernstige veiligheidseffecten kunnen ontstaan, enorme 
vernielingen kunnen worden aangebracht in het milieu en een systemische financiële 
of economische crisis kan worden teweeggebracht;

 het Agentschap moet duidelijke, bindende basisvereisten op het gebied van IT-
beveiliging voorstellen, in overleg met deskundigen op het gebied van IT-beveiliging;

 het Agentschap moet een certificeringsregeling voorstellen voor IT-beveiliging om 
ervoor te zorgen dat ICT-verkopers de consumenten meer transparantie kunnen bieden 
met betrekking tot upgrademogelijkheden en de duur van de software-ondersteuning. 
Deze certificeringsregeling moet een dynamisch karakter hebben, omdat beveiliging 
een proces is dat permanent verbetering behoeft;

 het Agentschap moet het voor fabrikanten van ICT-producten gemakkelijker en 
goedkoper maken de beginselen inzake beveiliging door ontwerp (Security by Design) 
in de praktijk te brengen, door de publicatie van richtsnoeren en beste praktijken;

 het Agentschap moet op verzoek van de instellingen, organen, instanties en 
agentschappen van de Unie, alsmede op verzoek van de lidstaten geregeld preventieve 
controles uitvoeren van de IT-beveiliging van hun kritieke infrastructuur 
(controlerecht);

 het Agentschap moet zwakke plekken in de IT-beveiliging die nog niet algemeen 
bekend zijn, onmiddellijk ter kennis brengen van de fabrikanten. Het Agentschap mag 
onbekende zwakke plekken in ondernemingen en producten niet verborgen houden of 
gebruiken voor eigen doeleinden. Door het ontwikkelen, opkopen en gebruiken van 
achterdeurtjes in IT-systemen met het geld van de belastingbetaler brengen 
overheidsinstanties de veiligheid van de burgers in gevaar. Om andere 
belanghebbenden te beschermen die deze zwakke plekken op verantwoorde wijze 
aanpakken, moet het Agentschap beleidsmaatregelen voorstellen voor een 
verantwoorde uitwisseling van informatie over beveiligingslekken van "nul dagen" en 
andere soorten van zwakke plekken op het gebied van beveiliging die nog niet 
algemeen bekend zijn, om het dichten van lekken te faciliteren;

 om de EU in staat te stellen haar achterstand goed te maken ten opzichte van de IT-
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beveiligingssectoren in derde landen moet het Agentschap een langetermijnproject van 
de EU op het gebied van IT-beveiliging identificeren en de start hiervan initiëren, met 
een omvang die vergelijkbaar is met hetgeen voor de luchtvaartsector is ondernomen 
met Airbus;

In het Commissievoorstel moet het gebruik worden vermeden van de term cyberveiligheid, 
omdat die juridisch vaag is en kan leiden tot onzekerheid. In plaats hiervan stelt de rapporteur 
"IT-beveiliging" voor, om de rechtszekerheid te vergroten.

AMENDEMENTEN

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de bevoegde 
Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in aanmerking te 
nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

inzake Enisa, het agentschap van de 
Europese Unie voor cyberbeveiliging, tot 
intrekking van Verordening (EU) nr. 
526/2013, en inzake de certificering van de 
cyberbeveiliging van informatie- en 
communicatietechnologie ("de 
cyberbeveiligingsverordening")

inzake Enisa, het Europees Agentschap 
voor netwerk- en informatiebeveiliging, 
tot intrekking van Verordening (EU) 
nr. 526/2013, en inzake de certificering van 
de IT-beveiliging van informatie- en 
communicatietechnologie ("de IT-
beveiligingsverordening")

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst.)

Motivering

Het voorvoegsel "cyber-", afkomstig uit sciencefictionwerken uit de jaren '60, wordt steeds 
vaker gebruikt als aanduiding van de negatieve aspecten van het internet (cyberaanval, 
cybercriminaliteit enz.) maar is juridisch erg vaag. De rapporteur stelt voor de term 
"cyberbeveiliging" te vervangen door "IT-beveiliging", ter wille van de rechtszekerheid.
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Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Burgers, ondernemingen en 
regeringen in de hele Unie maken alom 
gebruik van netwerk- en 
informatiesystemen. Digitalisering en 
connectiviteit zijn cruciale kenmerken van 
steeds meer producten en diensten, en door 
de opkomst van het internet der dingen 
zullen naar verwachting de volgende tien 
jaar in de hele EU miljoenen, zo niet 
miljarden verbonden digitale toestellen 
worden gebruikt. Er worden weliswaar 
steeds meer toestellen met het internet 
verbonden, maar bij het ontwerp wordt 
onvoldoende rekening gehouden met de 
beveiliging en de weerbaarheid, waardoor 
de cyberbeveiliging te wensen overlaat. 
Het beperkte gebruik van certificering leidt 
er in deze context toe dat gebruikers 
binnen organisaties en afzonderlijke 
gebruikers te weinig informatie hebben 
over de cyberbeveiligingskenmerken van 
ICT-producten en -diensten, hetgeen 
schadelijk is voor het vertrouwen in 
digitale oplossingen.

(2) Burgers, ondernemingen en 
regeringen in de hele Unie maken alom 
gebruik van netwerk- en 
informatiesystemen. Digitalisering en 
connectiviteit zijn cruciale kenmerken van 
steeds meer producten en diensten, en door 
de opkomst van het internet der dingen 
zullen naar verwachting de volgende tien 
jaar in de hele EU miljoenen, zo niet 
miljarden verbonden digitale toestellen 
worden gebruikt. Er worden weliswaar 
steeds meer toestellen met het internet 
verbonden, maar bij het ontwerp wordt 
onvoldoende rekening gehouden met de 
beveiliging en de weerbaarheid, waardoor 
de IT-beveiliging te wensen overlaat. Het 
beperkte en gefragmenteerde gebruik van 
certificering leidt er in deze context toe dat 
organisaties en afzonderlijke gebruikers te 
weinig informatie hebben over de IT-
beveiligingskenmerken van ICT-producten 
en -diensten, hetgeen schadelijk is voor het 
vertrouwen in digitale oplossingen. ICT-
netwerken vormen het fundament voor 
digitale producten en diensten die de 
mogelijkheid in zich bergen om alle 
aspecten van het leven van de burgers te 
ondersteunen en de economische groei 
van Europa te bevorderen. Om ervoor te 
zorgen dat de doelstellingen van de 
digitale interne markt volledig worden 
behaald, moeten de essentiële 
technologische bouwstenen waarop 
belangrijke gebieden zoals e-gezondheid, 
het internet der dingen, kunstmatige 
intelligentie, kwantumtechnologie, 
alsmede intelligente vervoerssystemen en  
geavanceerde fabricage gebaseerd zijn, 
aanwezig zijn.
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Cyberaanvallen komen steeds vaker 
voor, en een verbonden economie en 
samenleving die kwetsbaarder is voor 
cyberdreigingen en -aanvallen moet beter 
worden beschermd. Hoewel 
cyberaanvallen vaak grensoverschrijdend 
zijn, nemen cyberbeveiligingsautoriteiten
en wetshandhavingsinstanties vaak op 
nationaal niveau beleidsmaatregelen. 
Grootschalige cyberincidenten kunnen de 
voorziening van essentiële diensten in de 
hele EU verstoren. Dit vereist 
doeltreffende respons en crisisbeheer op 
EU-niveau, gebaseerd op specifiek beleid 
en bredere instrumenten voor Europese 
solidariteit en wederzijdse bijstand. 
Bovendien is een regelmatige beoordeling 
van de staat van de cyberbeveiliging en -
weerbaarheid in de Unie, op basis van 
betrouwbare EU-gegevens, alsmede een 
systematische prognose van toekomstige 
ontwikkelingen, uitdagingen en dreigingen, 
zowel op EU- als op mondiaal niveau, 
belangrijk voor beleidmakers, het 
bedrijfsleven en de gebruikers.

(4) Cyberaanvallen komen steeds vaker 
voor, en een verbonden economie en 
samenleving die kwetsbaarder is voor 
cyberdreigingen en -aanvallen vraagt om 
betere en veiligere 
beschermingsmechanismen. Hoewel 
cyberaanvallen vaak grensoverschrijdend 
zijn, nemen IT-beveiligingsautoriteiten en 
wetshandhavingsinstanties vaak op 
nationaal niveau beleidsmaatregelen. 
Grootschalige cyberincidenten kunnen de 
voorziening van essentiële diensten in de 
hele EU verstoren. Dit vereist 
doeltreffende respons en crisisbeheer op 
EU-niveau, gebaseerd op specifiek beleid 
en bredere instrumenten voor Europese 
solidariteit en wederzijdse bijstand. 
Bovendien is een regelmatige beoordeling 
van de staat van de IT-beveiliging en -
weerbaarheid in de Unie, op basis van 
betrouwbare EU-gegevens, alsmede een 
systematische prognose van toekomstige 
ontwikkelingen, uitdagingen en dreigingen, 
zowel op EU- als op mondiaal niveau, 
belangrijk voor beleidmakers, het 
bedrijfsleven en de gebruikers.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Gezien de toegenomen uitdagingen 
waarmee de Unie op het vlak van 
cyberbeveiliging wordt geconfronteerd, 
moet een uitvoerige reeks maatregelen 
worden genomen die voortbouwen op 
eerdere EU-maatregelen en die bijdragen 
tot doelstellingen die elkaar wederzijds 

(5) Gezien de toegenomen uitdagingen 
waarmee de Unie op het vlak van IT-
beveiliging wordt geconfronteerd, moet 
een uitvoerige reeks maatregelen worden 
genomen die voortbouwen op eerdere EU-
maatregelen en die bijdragen tot 
doelstellingen die elkaar wederzijds 
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versterken. Zo moeten de vermogens en 
paraatheid van de lidstaten en het 
bedrijfsleven worden versterkt en moet de 
samenwerking en coördinatie tussen de 
lidstaten en de EU-instellingen, -
agentschappen en -organen worden 
verbeterd. Aangezien cyberdreigingen zich 
niet door grenzen laten tegenhouden, 
moeten er een versterking komen van de 
vermogens op EU-niveau die een 
aanvulling kunnen vormen op maatregelen 
van de lidstaten, met name in het geval van 
grootschalige grensoverschrijdende 
cyberincidenten en -crises. Er moeten meer 
inspanningen worden geleverd om de 
burgers en ondernemingen bewuster te 
maken van cyberbeveiligingskwesties. 
Tevens moet het vertrouwen in de digitale 
eengemaakte markt verder worden 
versterkt door transparante informatie te 
verstrekken over het beveiligingsniveau 
van ICT-producten en -diensten. Dit kan 
mede mogelijk worden gemaakt door 
middel van EU-brede certificering met 
gemeenschappelijke 
cyberbeveiligingsvereisten en 
evaluatiecriteria, ongeacht de nationale 
markten en sectoren.

versterken. Zo moeten de vermogens en 
paraatheid van de lidstaten en het 
bedrijfsleven worden versterkt en moet de 
samenwerking en coördinatie tussen de 
lidstaten en de EU-instellingen, -
agentschappen en -organen worden 
verbeterd. Aangezien cyberdreigingen zich 
niet door grenzen laten tegenhouden, 
moeten er een versterking komen van de 
vermogens op EU-niveau die een 
aanvulling kunnen vormen op maatregelen 
van de lidstaten, met name in het geval van 
grootschalige grensoverschrijdende 
cyberincidenten en -crises. Er moeten meer 
inspanningen worden geleverd om te 
zorgen voor een gecoördineerde EU-
respons en de burgers en ondernemingen 
bewuster te maken van IT-
beveiligingskwesties. Tevens moet het 
vertrouwen in de digitale eengemaakte 
markt verder worden versterkt door 
transparante informatie te verstrekken over 
het beveiligingsniveau van ICT-producten 
en -diensten. Dit kan mede mogelijk 
worden gemaakt door middel van EU-
brede certificering met gemeenschappelijke 
IT-beveiligingsvereisten en 
evaluatiecriteria, ongeacht de nationale 
markten en sectoren. Naast Unie-brede 
certificering is er een reeks vrijwillige 
maatregelen die, afhankelijk van het 
product, de dienst, het gebruik of de 
norm, in de markt algemeen aanvaard 
wordt. Deze maatregelen, evenals een 
bottom-upbenadering in de sector, met 
inbegrip van het gebruik van ingebouwde 
beveiliging, die gebruikmaakt van en 
bijdraagt tot internationale normen, 
moeten worden aangemoedigd.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De EU heeft reeds belangrijke (7) De EU heeft reeds belangrijke 
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maatregelen genomen om voor 
cyberbeveiliging te zorgen en om het 
vertrouwen in digitale technologieën te 
vergroten. In 2013 werd de EU-strategie 
inzake cyberbeveiliging goedgekeurd als 
leidraad voor de beleidsreactie van de Unie 
op cyberdreigingen en risico's voor de 
cyberbeveiliging. Om ervoor te zorgen dat 
de Europeanen online beter worden 
beschermd, heeft de Unie in 2016 de eerste 
wetgevingshandeling op het gebied van 
cyberbeveiliging vastgesteld, Richtlijn 
(EU) 2016/1148 houdende maatregelen 
voor een hoog gemeenschappelijk niveau 
van beveiliging van netwerk- en 
informatiesystemen in de Unie (de "NIS-
richtlijn"). Bij de NIS-richtlijn werden
eisen vastgesteld betreffende nationale 
vermogens inzake cyberbeveiliging, 
werden de eerste mechanismen opgezet om 
de strategische en operationele 
samenwerking tussen de lidstaten te 
versterken, en werden verplichtingen 
ingevoerd met betrekking tot 
beveiligingsmaatregelen en melding van 
incidenten in alle sectoren die van vitaal 
belang zijn voor de economie en de 
samenleving, zoals energie, vervoer, water, 
bankwezen, infrastructuur voor de 
financiële markt, gezondheidszorg, digitale 
infrastructuur en belangrijke 
digitaledienstverleners (zoekmachines, 
cloudcomputingdiensten en
onlinemarktplaatsen). Aan het Enisa werd 
een cruciale rol toegewezen in het 
ondersteunen van de implementatie van 
deze richtlijn. Daarnaast is de doeltreffende 
bestrijding van cybercriminaliteit een 
belangrijke prioriteit in de Europese 
Veiligheidsagenda, hetgeen bijdraagt tot de 
algemene doelstelling om een hoog 
cyberbeveiligingsniveau tot stand te 
brengen.

maatregelen genomen om voor IT-
beveiliging te zorgen en om het vertrouwen 
in digitale technologieën te vergroten. In
2013 werd de EU-strategie inzake 
cyberbeveiliging goedgekeurd als leidraad 
voor de beleidsreactie van de Unie op IT-
bedreigingen en risico's voor de IT-
beveiliging. Om ervoor te zorgen dat de 
Europeanen online beter worden 
beschermd, heeft de Unie in 2016 de eerste 
wetgevingshandeling op het gebied van IT-
beveiliging vastgesteld, Richtlijn 
(EU) 2016/1148 houdende maatregelen 
voor een hoog gemeenschappelijk niveau 
van beveiliging van netwerk- en 
informatiesystemen in de Unie (de "NIS-
richtlijn"). De NIS-richtlijn geeft invulling 
aan de strategie voor de digitale 
eengemaakte markt. Samen met andere 
instrumenten, zoals Richtlijn .../... [tot 
vaststelling van het Europees wetboek 
voor elektronische communicatie], 
Verordening (EU) nr. 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad1bis en 
Richtlijn 2002/58/EG van het Europees 
Parlement en de Raad1ter, worden bij de 
NIS-richtlijn eisen vastgesteld betreffende 
nationale vermogens inzake IT-
beveiliging, de eerste mechanismen 
opgezet om de strategische en operationele
samenwerking tussen de lidstaten te 
versterken, en verplichtingen ingevoerd 
met betrekking tot beveiligingsmaatregelen 
en melding van incidenten in alle sectoren 
die van vitaal belang zijn voor de economie 
en de samenleving, zoals energie, vervoer, 
water, bankwezen, infrastructuur voor de 
financiële markt, gezondheidszorg, digitale 
infrastructuur en belangrijke 
digitaledienstverleners (zoekmachines, 
cloudcomputingdiensten en 
onlinemarktplaatsen). Aan het Enisa werd 
een cruciale rol toegewezen in het 
ondersteunen van de implementatie van 
deze richtlijn. Daarnaast is de doeltreffende 
bestrijding van cybercriminaliteit een 
belangrijke prioriteit in de Europese 
Veiligheidsagenda, hetgeen bijdraagt tot de 
algemene doelstelling om een hoog IT-
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beveiligingsniveau tot stand te brengen.

_______________

1 bis Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

1 ter Richtlijn 2002/58/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 12 
juli 2002 betreffende de verwerking van 
persoonsgegevens en de bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer in de sector 
elektronische communicatie (richtlijn 
betreffende privacy en elektronische 
communicatie) (PB L 201 van 31.7.2002, 
blz. 37).

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Erkend wordt dat de algehele 
beleidscontext aanzienlijk veranderd is 
sinds de EU-strategie inzake 
cyberbeveiliging in 2013 werd vastgesteld 
en het mandaat van het Agentschap de 
laatste keer werd herzien, onder meer 
doordat de omstandigheden wereldwijd 
minder zeker en minder veilig zijn 
geworden. In deze context en binnen het 
kader van het nieuwe EU-beleid inzake 
cyberbeveiliging moet het mandaat van het 
Enisa worden herzien teneinde de rol van 
het Enisa in het veranderde 
cyberbeveiligingsecosysteem te bepalen en 
te waarborgen dat het op doeltreffende 
wijze bijdraagt tot de respons van de Unie 
op uitdagingen op het gebied van 
cyberbeveiliging die voortvloeien uit de 

(8) Erkend wordt dat de algehele 
beleidscontext aanzienlijk veranderd is 
sinds de EU-strategie inzake 
cyberbeveiliging in 2013 werd vastgesteld 
en het mandaat van het Agentschap de 
laatste keer werd herzien, onder meer 
doordat de omstandigheden wereldwijd 
minder zeker en minder veilig zijn 
geworden. In deze context en binnen het 
kader van het nieuwe EU-beleid inzake IT-
beveiliging moet het mandaat van het 
Enisa worden herzien teneinde de rol van 
het Enisa in het veranderde IT-
beveiligingsecosysteem te bepalen en te 
waarborgen dat het een leidende rol 
inneemt die een doeltreffende verbetering 
teweegbrengt van de respons van de Unie 
op uitdagingen op het gebied van IT-
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radicaal gewijzigde cyberdreiging, 
waarvoor, zoals is gebleken uit de evaluatie 
van het Agentschap, het huidige mandaat 
niet toereikend is.

beveiliging die voortvloeien uit de radicaal 
gewijzigde dreiging, waarvoor, zoals is 
gebleken uit de evaluatie van het 
Agentschap, het huidige mandaat niet 
toereikend is.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Gezien de toenemende uitdagingen 
op het gebied van cyberbeveiliging
waarmee de Unie wordt geconfronteerd, 
moeten de financiële en personele 
middelen die aan het Agentschap worden 
toegewezen, worden uitgebreid om recht te 
doen aan zijn versterkte rol en taken en zijn 
kritieke positie bij de verdediging van het 
Europese digitale ecosysteem.

(11) Gezien de toenemende uitdagingen 
op het gebied van IT-beveiliging waarmee 
de Unie wordt geconfronteerd, moeten de 
financiële en personele middelen die aan 
het Agentschap worden toegewezen, 
worden uitgebreid om recht te doen aan 
zijn versterkte rol en taken en zijn kritieke 
positie bij de verdediging van het Europese 
digitale ecosysteem. Ook moet worden 
overwogen de capaciteit van het 
Agentschap verder uit te breiden.

Motivering

Het is van essentieel belang dat we iets doen aan het capaciteitstekort van het Agentschap. 
We moeten ook plannen maken voor de verdere ontwikkeling van het Agentschap, gezien de 
cruciale rol die cyberbeveiliging tegenwoordig speelt en – nog belangrijker – in de toekomst 
zal spelen.  Denk aan de Russische inmenging in verkiezingen, de groeiende capaciteiten van 
grootmachten en staten in de wereld, en aan de op handen zijnde digitalisering van 
belangrijke sectoren.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) De uitdagingen op het 
gebied van IT-beveiliging zijn in het 
digitale tijdperk vaak op hechte wijze 
onderling verbonden met uitdagingen op 
het gebied van gegevensbescherming, de 
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bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en de bescherming van 
elektronische communicatie. Om het 
Agentschap in staat te stellen deze 
uitdagingen op de juiste wijze te kunnen 
aanpakken, moet voor nauwe 
samenwerking en regelmatig overleg met 
de bij Verordening (EG) nr. 45/2001 van 
het Europees Parlement en de Raad1bis, 
Verordening (EU) nr. 2016/679, Richtlijn 
(EU) 2016/680 en Verordening (EG) nr. 
1211/2009 opgerichte organen, alsook met 
de sector en het maatschappelijk 
middenveld, worden gezorgd.

________________

1 bis Verordening (EG) nr. 45/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
18 december 2000 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de 
communautaire instellingen en organen 
en betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens (PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1).

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Het Agentschap moet een hoog 
expertiseniveau ontwikkelen en 
handhaven, als referentiepunt fungeren en 
vertrouwen in de eengemaakte markt 
scheppen door zijn onafhankelijkheid, de 
kwaliteit van zijn advies en informatie, de 
transparantie van zijn procedures en 
werkmethoden, en de toewijding bij de 
uitvoering van zijn taken. Het Agentschap 
moet proactief bijdragen tot nationale en 
EU-inspanningen en daarbij zijn taken 
uitvoeren in nauwe samenwerking met de 
instellingen, organen, instanties en 
agentschappen van de Unie en de lidstaten. 
Bovendien moet het Agentschap 

(12) Het Agentschap moet een hoog 
expertiseniveau ontwikkelen en 
handhaven, als referentiepunt fungeren en 
vertrouwen in de eengemaakte markt 
scheppen door zijn onafhankelijkheid, de 
kwaliteit van zijn advies en informatie, de 
transparantie van zijn procedures en 
werkmethoden, en de toewijding bij de 
uitvoering van zijn taken. Het Agentschap 
moet proactief bijdragen tot nationale en 
EU-inspanningen en daarbij zijn taken 
uitvoeren in nauwe samenwerking met de 
instellingen, organen, instanties en 
agentschappen van de Unie en de lidstaten. 
Bovendien moet het Agentschap 
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voortbouwen op de input van en de 
samenwerking met de privésector en 
andere relevante belanghebbenden. In een 
reeks taken moet worden vastgesteld hoe 
het Agentschap zijn doelstellingen moet 
verwezenlijken en toch flexibel kan 
functioneren.

voortbouwen op de input van en de 
samenwerking met de privésector en 
andere relevante belanghebbenden. Er 
moeten een duidelijke agenda en een 
reeks door het Agentschap te 
verwezenlijken taken en doelstellingen 
worden vastgesteld, en tegelijkertijd moet 
voor de nodige flexibiliteit bij de 
uitvoering van zijn activiteiten worden 
gezorgd. Waar mogelijk moet de hoogste 
graad van transparantie en 
informatieverspreiding worden 
gehandhaafd.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De onderliggende taak van het 
Agentschap bestaat uit het bevorderen van 
de consistente uitvoering van het 
desbetreffende juridische kader, en met 
name de doeltreffende uitvoering van de 
NIS-richtlijn die van essentieel belang is 
om de cyberweerbaarheid te versterken. 
Gezien het snel veranderende 
cyberdreigingslandschap is het duidelijk 
dat de lidstaten moeten worden 
ondersteund met een meer alomvattende, 
beleidsoverschrijdende aanpak voor de 
opbouw van de cyberweerbaarheid.

(14) De onderliggende taak van het 
Agentschap bestaat uit het bevorderen van 
de consistente uitvoering van het 
desbetreffende juridische kader, en met 
name de doeltreffende uitvoering van de 
NIS-richtlijn, Richtlijn .../... [tot 
vaststelling van het Europees wetboek 
voor elektronische communicatie], 
Verordening (EU) nr. 2016/679 en 
Richtlĳn 2002/58/EG, hetgeen van 
essentieel belang is om de 
cyberweerbaarheid te versterken. Gezien 
het snel veranderende IT-
dreigingslandschap is het duidelijk dat de 
lidstaten moeten worden ondersteund met 
een meer alomvattende, 
beleidsoverschrijdende aanpak voor de 
opbouw van de cyberweerbaarheid.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(21 bis) De Commissie moet 
voorstellen verplichte samenwerking 
tussen de lidstaten op het gebied van de 
bescherming van kritieke informatie-
infrastructuur in te voeren.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de uitdagingen op het gebied 
van cyberbeveiliging beter te begrijpen en 
de lidstaten en de EU-instellingen 
strategisch langetermijnadvies te 
verstrekken, moet het Agentschap 
bestaande en opkomende risico's 
analyseren. Daartoe moet het Agentschap, 
in samenwerking met de lidstaten en, 
wanneer passend, met bureaus voor de 
statistiek en anderen, relevante informatie 
verzamelen, opkomende technologieën 
analyseren en themaspecifieke 
beoordelingen verstrekken over de 
verwachte maatschappelijke, juridische, 
economische en regelgevende gevolgen 
van technologische innovaties op het vlak 
van netwerk- en informatiebeveiliging, en 
met name op het vlak van 
cyberbeveiliging. Ook moet het 
Agentschap de lidstaten en de EU-
instellingen, -agentschappen en -organen 
door middel van dreigings- en 
incidentanalyse ondersteunen bij het 
constateren van nieuwe trends en het 
voorkomen van problemen in verband met 
cyberbeveiliging.

Om de uitdagingen op het gebied 
van IT-beveiliging beter te begrijpen en de 
lidstaten en de EU-instellingen strategisch 
langetermijnadvies te verstrekken, moet het 
Agentschap bestaande en opkomende 
risico's, incidenten en kwetsbaarheden
analyseren. Daartoe moet het Agentschap, 
in samenwerking met de lidstaten en, 
wanneer passend, met bureaus voor de 
statistiek en anderen, relevante informatie 
verzamelen, opkomende technologieën 
analyseren en themaspecifieke 
beoordelingen verstrekken over de 
verwachte maatschappelijke, juridische, 
economische en regelgevende gevolgen 
van technologische innovaties op het vlak 
van netwerk- en informatiebeveiliging, en 
met name op het vlak van IT-beveiliging. 
Ook moet het Agentschap de lidstaten en 
de EU-instellingen, -agentschappen en –
organen door middel van analyses van 
dreigingen, incidenten en kwetsbaarheden
ondersteunen bij het constateren van 
nieuwe trends en het voorkomen van 
problemen in verband met IT-beveiliging.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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Het Agentschap moet bijdragen tot 
de bewustmaking van het publiek omtrent 
de risico's die samenhangen met 
cyberbeveiliging, en richtsnoeren 
verstrekken inzake goede praktijken voor 
afzonderlijke gebruikers, gericht op 
burgers en organisaties. Verder moet het 
Agentschap bijdragen tot de bevordering 
van beste praktijken en oplossingen op het 
niveau van individuen en organisaties door 
publiekelijk beschikbare informatie over 
significante incidenten te verzamelen en te 
analyseren, en door verslagen op te stellen 
met het oog op het verstrekken van 
richtsnoeren aan bedrijven en burgers, 
waarbij het algemene niveau van 
paraatheid en weerbaarheid wordt 
verhoogd. Het Agentschap moet daarnaast 
regelmatig, in samenwerking met de 
lidstaten en de EU-instellingen, -organen, -
instanties en -agentschappen, aan de 
eindgebruikers gerichte 
voorlichtingscampagnes opzetten om een 
veiliger individueel online-gedrag te
promoten, het publiek bewuster te maken 
van potentiële gevaren in de cyberruimte, 
waaronder cybermisdaden zoals phishing-
aanvallen, botnets, financiële en 
bankfraude, en ook door fundamenteel
authentificatie- en 
gegevensbeschermingsadvies te verlenen. 
Het Agentschap moet een centrale rol 
spelen bij de snellere voorlichting van de 
eindgebruikers over de beveiliging van 
toestellen.

Het Agentschap moet bijdragen tot 
de bewustmaking van het publiek omtrent 
de risico's die samenhangen met IT-
beveiliging, en richtsnoeren verstrekken 
inzake goede praktijken voor afzonderlijke 
gebruikers, gericht op burgers en 
organisaties. Teneinde het algemene 
niveau van paraatheid en weerbaarheid te 
verhogen, moet het Agentschap verder 
bijdragen tot de bevordering van beste 
praktijken en oplossingen op het niveau 
van individuen en organisaties door 
beschikbare informatie over significante 
incidenten te verzamelen en te analyseren, 
en door verslagen op te stellen met het oog 
op het verstrekken van richtsnoeren aan 
bedrijven, burgers en betrokken 
autoriteiten op Uniaal en nationaal 
niveau. Het Agentschap moet daarnaast 
regelmatig, in samenwerking met de 
lidstaten en de EU-instellingen, -organen, -
instanties en -agentschappen, aan de 
eindgebruikers gerichte 
voorlichtingscampagnes opzetten. Deze 
campagnes moeten onderwijs met 
betrekking tot IT-beveiliging en een 
veiliger individueel online-gedrag 
promoten, het publiek bewuster maken van 
potentiële gevaren in de cyberruimte, 
waaronder cybermisdaden zoals phishing-
aanvallen, botnets, financiële en 
bankfraude, vervalsing en illegale inhoud, 
en ook gegevensbescherming en
fundamentele authentificatie promoten om 
gegevens- en identiteitsdiefstal te 
voorkomen. Het Agentschap moet een 
centrale rol spelen bij de snellere 
voorlichting van de eindgebruikers over de 
beveiliging van toestellen.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(28 bis) Het Agentschap moet het 
publiek bewust maken van de risico's van 
incidenten met gegevensfraude en -
diefstal, die ernstige gevolgen kunnen 
hebben voor de grondrechten van 
burgers, een bedreiging kunnen vormen 
voor de rechtsstaat, en de stabiliteit van 
democratische samenlevingen, waaronder 
ook democratische processen in de 
lidstaten, kunnen ondermijnen.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Om te waarborgen dat het 
Agentschap zijn doelstellingen volledig 
verwezenlijkt, moet het overleggen met de 
relevante instellingen, agentschappen en 
organen, met inbegrip van CERT-EU, het 
Europees Centrum voor de bestrijding van 
cybercriminaliteit (EC3) van Europol, het 
Europees Defensieagentschap (EDA), het 
Europees Agentschap voor het operationeel 
beheer van grootschalige IT-systemen (eu-
LISA), het Agentschap van de Europese 
Unie voor de veiligheid van de luchtvaart 
(EASA) en alle andere EU-agentschappen 
die bij cyberbeveiliging zijn betrokken. Het 
moet overleggen met de autoriteiten die 
belast zijn met gegevensbescherming 
teneinde kennis en beste praktijken uit te 
wisselen en advies te geven over 
cyberbeveiligingsaspecten die een effect 
kunnen hebben op hun werkzaamheden. 
De vertegenwoordigers van de 
wetshandhavings- en 
gegevensbeschermingsautoriteiten van de 
lidstaten en de Unie moeten recht hebben 
op vertegenwoordiging in de permanente 
groep van belanghebbenden van het 
Agentschap. Wanneer het Agentschap 
contact opneemt met 
wetshandhavingsinstanties betreffende 
netwerk- en 

(30) Om te waarborgen dat het 
Agentschap zijn doelstellingen volledig 
verwezenlijkt, moet het overleggen met de 
relevante instellingen, agentschappen en 
organen, met inbegrip van CERT-EU, het 
Europees Centrum voor de bestrijding van 
cybercriminaliteit (EC3) van Europol, het
Europees Defensieagentschap (EDA), het 
Europees Agentschap voor het operationeel 
beheer van grootschalige IT-systemen (eu-
LISA), het Agentschap van de Europese 
Unie voor de veiligheid van de luchtvaart 
(EASA), het Agentschap van het 
Europese wereldwijde 
satellietnavigatiesysteem (GSA) en alle 
andere EU-agentschappen die bij IT-
beveiliging zijn betrokken. Het moet 
overleggen met de Uniale en nationale
autoriteiten die belast zijn met 
gegevensbescherming teneinde kennis en 
beste praktijken uit te wisselen en advies te 
geven over IT-beveiligingsaspecten die 
een effect kunnen hebben op hun 
werkzaamheden. De vertegenwoordigers 
van de wetshandhavings- en 
gegevensbeschermingsautoriteiten van de 
lidstaten en de Unie moeten recht hebben 
op vertegenwoordiging in de permanente 
groep van belanghebbenden van het 
Agentschap. Wanneer het Agentschap 
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informatiebeveiligingsaspecten die van 
invloed kunnen zijn op hun 
werkzaamheden, moet het Agentschap de 
bestaande informatiekanalen en gevestigde 
netwerken respecteren.

contact opneemt met 
wetshandhavingsinstanties betreffende 
netwerk- en 
informatiebeveiligingsaspecten die van 
invloed kunnen zijn op hun 
werkzaamheden, moet het Agentschap de 
bestaande informatiekanalen en gevestigde 
netwerken respecteren.

Motivering

Aangezien Galileo te maken heeft met problemen in verband met cyberbeveiliging, met name 
in de grondsegmenten, zal samenwerking met het Agentschap van het Europese wereldwijde 
satellietnavigatiesysteem in feite de rol van het Enisa versterken en tegelijkertijd de 
geloofwaardigheid van Galileo verbeteren.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Het Agentschap moet de lidstaten 
en dienstverleners stimuleren hun 
algemene veiligheidsnormen op te voeren, 
zodat alle internetgebruikers de nodige 
stappen kunnen ondernemen om voor hun 
eigen cyberbeveiliging te zorgen. Wanneer 
producten en diensten niet aan 
cyberbeveiligingsnormen voldoen, moeten 
dienstverleners en fabrikanten van 
producten deze intrekken of recyclen. In 
samenwerking met de bevoegde 
autoriteiten kan het Enisa informatie 
verspreiden over het 
cyberbeveiligingsniveau van de producten 
en diensten die op de interne markt worden 
aangeboden, en kan het aanbieders en 
fabrikanten waarschuwen en hen 
verplichten de beveiliging, waaronder de 
cyberbeveiliging, van hun producten en 
diensten te verbeteren.

(35) Het Agentschap moet de lidstaten, 
hardware- en softwareproducenten en IT-
en onlinedienstverleners stimuleren hun 
algemene veiligheidsnormen op te voeren, 
zodat alle internetgebruikers de nodige 
stappen kunnen ondernemen om voor hun 
eigen IT-beveiliging te zorgen. Wanneer 
producten en diensten niet aan IT-
beveiligingsnormen voldoen, moeten 
dienstverleners en fabrikanten van 
producten deze intrekken of recyclen. In 
samenwerking met de bevoegde 
autoriteiten kan het Enisa informatie 
verspreiden over het IT-beveiligingsniveau
van de producten en diensten die op de 
interne markt worden aangeboden, en kan 
het aanbieders en fabrikanten waarschuwen 
en hen verplichten de IT-beveiliging van 
hun producten en diensten te verbeteren. 
Het Agentschap moet samenwerken met 
belanghebbenden om een Unie-brede 
aanpak voor verantwoorde bekendmaking 
van kwetsbaarheden te ontwikkelen en in 
dit verband beste praktijken bevorderen.
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Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) Het Agentschap moet beschikken 
over een permanente groep van 
belanghebbenden als adviserend orgaan 
teneinde regelmatig overleg met de private 
sector, consumentenorganisaties en andere 
relevante belanghebbenden te waarborgen. 
De op voorstel van de uitvoerend directeur 
door de raad van bestuur opgerichte 
permanente groep van belanghebbenden 
moet zich richten op voor de 
belanghebbenden relevante kwesties en 
deze onder de aandacht van het 
Agentschap brengen. De samenstelling van 
de permanente groep van 
belanghebbenden, de aan deze groep 
toegewezen taken en het feit dat de groep 
moet worden geraadpleegd met betrekking 
tot het ontwerp van het werkprogramma, 
moeten waarborgen dat de 
belanghebbenden voldoende worden 
vertegenwoordigd in de werkzaamheden 
van het Agentschap.

(44) Het Agentschap moet beschikken 
over een permanente groep van 
belanghebbenden als adviserend orgaan 
teneinde regelmatig overleg met de private 
sector, consumentenorganisaties en andere 
relevante belanghebbenden te waarborgen. 
De op voorstel van de uitvoerend directeur 
door de raad van bestuur opgerichte 
permanente groep van belanghebbenden 
moet zich richten op voor de 
belanghebbenden relevante kwesties en 
deze onder de aandacht van het 
Agentschap brengen. De samenstelling van 
de permanente groep van 
belanghebbenden, de aan deze groep 
toegewezen taken en het feit dat de groep 
moet worden geraadpleegd met betrekking 
tot het ontwerp van het werkprogramma, 
moeten waarborgen dat de 
belanghebbenden voldoende worden 
vertegenwoordigd in de werkzaamheden 
van het Agentschap. Gezien het belang 
van certificeringseisen om vertrouwen in 
het internet der dingen tot stand te 
brengen, moet de Commissie specifiek 
overwegen maatregelen in te voeren om 
ervoor te zorgen dat de veiligheidsnormen 
voor de apparaten van het internet der 
dingen in hele Unie worden 
geharmoniseerd.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50) Momenteel wordt de (50) Momenteel wordt de IT-
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cyberbeveiligingscertificering van ICT-
producten en -diensten slechts in beperkte 
mate gebruikt. Indien deze certificering 
bestaat, is dat meestal op het niveau van de 
lidstaten of in het kader van regelingen die 
op initiatief van het bedrijfsleven zijn 
opgezet. In deze context wordt een 
certificaat dat is afgegeven door een 
nationale cyberbeveiligingsautoriteit in 
principe niet erkend door andere lidstaten. 
Bijgevolg moeten bedrijven hun producten 
en diensten wellicht laten certificeren in de 
verschillende lidstaten waarin zij actief 
zijn, bijvoorbeeld met het oog op deelname 
aan nationale aanbestedingsprocedures. Er 
worden weliswaar nieuwe regelingen 
opgezet, maar er schijnt geen 
samenhangende en alomvattende 
benadering te zijn met betrekking tot 
horizontale kwesties inzake 
cyberbeveiliging, bijvoorbeeld op het 
gebied van het internet der dingen. 
Bestaande regelingen omvatten 
aanzienlijke tekortkomingen en verschillen 
wat betreft de producten waarop ze van 
toepassing zijn, de zekerheidsniveaus, de 
materiële criteria en de daadwerkelijke 
benutting.

beveiligingscertificering van ICT-
producten en -diensten slechts in beperkte 
mate gebruikt. Indien deze certificering 
bestaat, is dat meestal op het niveau van de 
lidstaten of in het kader van regelingen die 
op initiatief van het bedrijfsleven zijn 
opgezet. In deze context wordt een 
certificaat dat is afgegeven door een 
nationale IT-beveiligingsautoriteit in 
principe niet erkend door andere lidstaten. 
Bijgevolg moeten bedrijven hun producten 
en diensten wellicht laten certificeren in de 
verschillende lidstaten waarin zij actief 
zijn, bijvoorbeeld met het oog op deelname 
aan nationale aanbestedingsprocedures, en 
deze procedures kunnen voor bedrijven 
aanvullende kosten met zich meebrengen. 
Er worden weliswaar nieuwe regelingen 
opgezet, maar er schijnt geen 
samenhangende en alomvattende 
benadering te zijn met betrekking tot 
horizontale kwesties inzake IT-beveiliging, 
bijvoorbeeld op het gebied van het internet 
der dingen. Bestaande regelingen omvatten 
aanzienlijke tekortkomingen en verschillen 
wat betreft de producten waarop ze van 
toepassing zijn, de zekerheidsniveaus, de 
materiële criteria en de daadwerkelijke 
benutting. Een aanpak op ad-hocbasis 
moet ervoor zorgen dat diensten en 
producten aan passende 
certificeringsregelingen worden 
onderworpen. Daarnaast is een 
risicogebaseerde aanpak nodig om risico's 
op doeltreffende wijze te identificeren en 
in te perken, en om bijkomende kosten 
voor fabrikanten te vermijden.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) Gezien het bovenstaande is het 
noodzakelijk om een Europees kader voor 
cyberbeveiliging op te zetten waarin de 

(52) Gezien het bovenstaande is het 
noodzakelijk om een geharmoniseerd
Europees kader voor IT-beveiliging op te 
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voornaamste horizontale vereisten voor te 
ontwikkelen Europese regelingen voor 
cyberbeveiligingscertificering worden 
vastgesteld, en dat het mogelijk maakt dat 
certificaten voor ICT-producten en 
diensten in alle lidstaten worden erkend en 
gebruikt. Het Europees kader moet een 
tweeledig doel hebben: enerzijds moet het 
bijdragen aan een groter vertrouwen in 
ICT-producten en -diensten die door 
middel van dergelijke regelingen zijn 
gecertificeerd, anderzijds moet het 
voorkomen dat er meerdere tegenstrijdige 
of elkaar overlappende nationale 
cyberbeveiligingscertificeringen bestaan, 
en zodoende zorgen voor lagere kosten 
voor ondernemingen die actief zijn op de 
digitale interne markt. De regelingen 
moeten niet-discriminerend zijn en zijn 
gebaseerd op internationale en/of EU-
normen, tenzij dergelijke normen met het 
oog op het verwezenlijken van de 
desbetreffende legitieme EU-doelstellingen 
niet doeltreffend of niet passend zijn.

zetten waarin de voornaamste horizontale 
vereisten voor te ontwikkelen Europese 
regelingen voor IT-
beveiligingscertificering worden 
vastgesteld, en dat het mogelijk maakt dat 
certificaten voor ICT-producten en 
diensten in alle lidstaten worden erkend en 
gebruikt. Het Europees kader moet een 
tweeledig doel hebben: enerzijds moet het 
bijdragen aan een groter vertrouwen in 
ICT-producten en -diensten die door 
middel van dergelijke regelingen zijn 
gecertificeerd, anderzijds moet het 
voorkomen dat er meerdere tegenstrijdige 
of elkaar overlappende nationale IT-
beveiligingscertificeringen bestaan, en 
zodoende zorgen voor lagere kosten voor 
ondernemingen die actief zijn op de 
digitale interne markt. De regelingen 
moeten niet-discriminerend zijn en zijn 
gebaseerd op internationale en/of EU-
normen, tenzij dergelijke normen met het 
oog op het verwezenlijken van de 
desbetreffende legitieme EU-doelstellingen 
niet doeltreffend of niet passend zijn.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 55

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(55) Europese regelingen voor 
cyberbeveiligingscertificering moeten tot 
doel hebben te waarborgen dat ICT-
producten en -diensten die door middel van 
een dergelijke regeling zijn gecertificeerd, 
aan gespecificeerde vereisten voldoen. 
Dergelijke vereisten hebben betrekking op 
het vermogen om op een bepaald 
zekerheidsniveau weerstand te bieden aan 
acties die erop zijn gericht de 
beschikbaarheid, authenticiteit, integriteit 
en vertrouwelijkheid van opgeslagen of 
verzonden gegevens en de daaraan 
gerelateerde diensten die via deze 
producten, processen, diensten en systemen 

(55) Europese regelingen voor IT-
beveiligingscertificering moeten tot doel 
hebben te waarborgen dat ICT-producten 
en -diensten die door middel van een 
dergelijke regeling zijn gecertificeerd, aan 
gespecificeerde vereisten voldoen. 
Dergelijke vereisten hebben betrekking op 
het vermogen om op een bepaald 
zekerheidsniveau weerstand te bieden aan 
acties die erop zijn gericht de 
beschikbaarheid, authenticiteit, integriteit 
en vertrouwelijkheid van opgeslagen of 
verzonden gegevens en de daaraan 
gerelateerde diensten die via deze 
producten, processen, diensten en systemen 
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worden aangeboden of toegankelijk zijn, in 
gevaar te brengen. Het is niet mogelijk om 
in deze verordening de vereisten inzake 
cyberbeveiliging voor alle ICT-producten 
en -diensten in detail op te nemen. ICT-
producten en -diensten en de daarmee 
verband houdende behoeften inzake 
cyberbeveiliging zijn zodanig uiteenlopend 
dat het zeer moeilijk is te voorzien in 
algemene, in alle gevallen geldende 
cyberbeveiligingsvoorschriften. Met het 
oog op certificering is daarom een breed en 
algemeen begrip van cyberbeveiliging
noodzakelijk, aangevuld met een reeks 
specifieke doelstellingen inzake 
cyberbeveiliging waarmee rekening moet 
worden gehouden bij het opzetten van 
Europese regelingen voor 
cyberbeveiligingscertificering. De manier 
waarop deze doelstellingen zullen worden 
verwezenlijkt in specifieke ICT-producten 
en -diensten moet vervolgens nauwkeurig 
worden gespecificeerd op het niveau van 
de afzonderlijke, door de Commissie 
vastgestelde certificeringsregeling,
bijvoorbeeld door middel van verwijzing 
naar normen of technische specificaties.

worden aangeboden of toegankelijk zijn, in 
gevaar te brengen. Het is niet mogelijk om 
in deze verordening de vereisten inzake IT-
beveiliging voor alle ICT-producten en -
diensten in detail op te nemen. ICT-
producten en -diensten en de daarmee 
verband houdende behoeften inzake IT-
beveiliging, alsook hun levenscyclus zijn 
zodanig uiteenlopend dat het zeer moeilijk 
is te voorzien in algemene, in alle gevallen 
geldende IT-beveiligingsvoorschriften. 
Met het oog op certificering is daarom een 
breed en algemeen begrip van IT-
beveiliging noodzakelijk, aangevuld met 
een reeks specifieke doelstellingen inzake 
IT-beveiliging waarmee rekening moet 
worden gehouden bij het opzetten van 
Europese regelingen voor IT-
beveiligingscertificering. De manier 
waarop deze doelstellingen zullen worden 
verwezenlijkt in specifieke ICT-producten 
en -diensten moet vervolgens nauwkeurig 
worden gespecificeerd op het niveau van 
de afzonderlijke, door de Commissie in 
nauw overleg met de lidstaten en 
belanghebbenden uit de sector
vastgestelde certificeringsregeling, 
bijvoorbeeld door middel van verwijzing 
naar normen of technische specificaties. De 
afzonderlijke certificeringsregelingen 
moeten zodanig worden ontworpen dat 
alle actoren die bij de ontwikkeling van 
betreffende ICT-producten en -diensten 
betrokken zijn, worden aangemoedigd 
standaarden, normen en beginselen te 
ontwikkelen en toe te passen, die het 
hoogst mogelijke veiligheidsniveau 
gedurende de hele levenscyclus 
garanderen.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 55 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(55 bis) Het Enisa moet een 
certificeringsregeling op basis van een 
wereldwijd perspectief ontwikkelen 
teneinde toekomstige 
handelsbelemmeringen te voorkomen. Bij 
de ontwikkeling van de criteria voor de 
certificeringsregeling moet het Enisa een 
dialoog met de betrokken partners in de 
sector voeren om commerciële 
haalbaarheid te waarborgen.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Overweging 56

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(56) De Commissie moet de 
bevoegdheid krijgen om het Enisa te 
vragen potentiële regelingen voor 
specifieke ICT-producten of -diensten voor 
te bereiden. De Commissie moet de 
bevoegdheid krijgen om vervolgens, op 
basis van de door het Enisa voorgestelde 
potentiële regeling, de Europese regeling 
voor cyberbeveiligingscertificering door 
middel van uitvoeringshandelingen vast te 
stellen. Rekening houdend met het 
algemene doel en de 
beveiligingsdoelstellingen die in deze 
verordening zijn opgenomen, moet in door 
de Commissie vastgestelde Europese 
regelingen voor 
cyberbeveiligingscertificering een 
minimale reeks elementen worden 
gespecificeerd die betrekking hebben op 
het onderwerp, het toepassingsgebied en de 
werking van de afzonderlijke regeling. 
Daartoe moeten onder meer het 
toepassingsgebied en het onderwerp van de 
cyberbeveiligingscertificering behoren, 
met inbegrip van de betrokken categorieën 
ICT-producten en -diensten, de 
gedetailleerde specificatie van de eisen 
inzake cyberbeveiliging, bijvoorbeeld 
onder verwijzing naar de relevante normen 
of technische specificaties, de specifieke 

(56) De Commissie moet de 
bevoegdheid krijgen om het Enisa te 
vragen potentiële regelingen voor 
specifieke ICT-producten of -diensten voor 
te bereiden. De Commissie moet de 
bevoegdheid krijgen om vervolgens, op 
basis van de door het Enisa voorgestelde 
potentiële regeling, de Europese regeling 
voor IT-beveiligingscertificering door 
middel van uitvoeringshandelingen vast te 
stellen. Rekening houdend met het 
algemene doel en de 
beveiligingsdoelstellingen die in deze 
verordening zijn opgenomen, moet in door 
de Commissie vastgestelde Europese 
regelingen voor IT-
beveiligingscertificering een minimale 
reeks elementen worden gespecificeerd die 
betrekking hebben op het onderwerp, het 
toepassingsgebied en de werking van de 
afzonderlijke regeling. Daartoe moeten 
onder meer het toepassingsgebied en het 
onderwerp van de IT-
beveiligingscertificering behoren, met 
inbegrip van de betrokken categorieën 
ICT-producten en -diensten, de 
gedetailleerde specificatie van de eisen 
inzake IT-beveiliging, bijvoorbeeld onder 
verwijzing naar de relevante normen of 
technische specificaties, de specifieke 
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evaluatiecriteria en -methoden alsmede het 
beoogde zekerheidsniveau (dat wil zeggen 
basis, substantieel en/of hoog).

evaluatiecriteria en -methoden alsmede het 
beoogde zekerheidsniveau (dat wil zeggen 
basis, substantieel en/of hoog). De 
zekerheidsniveaus moeten op ad-hocbasis 
worden vastgesteld om ervoor te zorgen 
dat ICT-diensten en -producten onder 
passende certificeringsregelingen vallen, 
en er moet rekening worden gehouden 
met de verschillende gevallen van 
individueel gebruik, alsook met de eigen 
verantwoordelijkheid en de voorlichting 
aan gebruikers.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Overweging 57

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(57) De toepassing van Europese 
regelingen voor 
cyberbeveiligingscertificering moet 
vrijwillig blijven, tenzij anders is bepaald 
in EU-wetgeving of nationale wetgeving. 
Om de doelstellingen van deze verordening 
te verwezenlijken en de versnippering van 
de interne markt te vermijden, moeten 
nationale regelingen of procedures voor 
cyberbeveiligingscertificering voor de 
ICT-producten en -diensten die onder een 
Europese regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering vallen, geen 
effect meer hebben vanaf de door de 
Commissie bij de uitvoeringshandeling 
vastgestelde datum. Bovendien moeten de 
lidstaten geen nieuwe nationale regelingen 
voor cyberbeveiligingscertificering
invoeren die voorzien in cyberbeveiliging 
voor ICT-producten en -diensten die reeds 
onder een bestaande Europese regeling 
voor cyberbeveiligingscertificering vallen.

(57) De toepassing van Europese 
regelingen voor IT-
beveiligingscertificering moet vrijwillig 
blijven, tenzij anders is bepaald in EU-
wetgeving of nationale wetgeving. Na deze 
eerste fase, en afhankelijk van de 
voortgang van de tenuitvoerlegging in de 
lidstaten en de vraag hoe kritiek een 
product of dienst is, kunnen voor de 
toekomstige generaties van technologie en 
in reactie op de beleidsdoelstellingen van 
morgen geleidelijk potentieel verplichte 
regelingen voor bepaalde ICT-producten 
en -diensten worden geïntroduceerd. Om 
de doelstellingen van deze verordening te 
verwezenlijken en de versnippering van de 
interne markt te vermijden, moeten 
nationale regelingen of procedures voor 
IT-beveiligingscertificering voor de ICT-
producten en -diensten die onder een 
Europese regeling voor IT-
beveiligingscertificering vallen, geen 
effect meer hebben vanaf de door de 
Commissie bij de uitvoeringshandeling 
vastgestelde datum. Bovendien moeten de 
lidstaten geen nieuwe nationale regelingen 
voor IT-beveiligingscertificering invoeren 
die voorzien in cyberbeveiliging voor ICT-
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producten en -diensten die reeds onder een 
bestaande Europese regeling voor IT-
beveiligingscertificering vallen.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Overweging 58 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(58 bis) Duidelijke basisvereisten 
op het gebied van IT-beveiliging moeten 
door het Agentschap worden ontworpen 
en moeten aan de Commissie worden 
voorgesteld als uitvoeringshandelingen, 
indien nodig, voor alle IT-apparaten die 
in de Unie worden verkocht of uit de Unie 
worden uitgevoerd. Deze vereisten moeten 
vervolgens elke twee jaar worden herzien, 
teneinde ze voortdurend te verbeteren. 
Deze basisvereisten op het gebied van IT-
beveiliging moeten onder andere 
omvatten dat het apparaat geen bekende 
exploiteerbare zwakke plek op het gebied 
van beveiliging heeft, dat het betrouwbare 
beveiligingsupdates kan ontvangen, dat de 
verkoper de bevoegde instanties op de 
hoogte brengt van bekende zwakke 
plekken, en dat hij het getroffen apparaat 
herstelt of vervangt tot het moment dat de 
verkoper meedeelt dat de ondersteuning 
van de beveiliging van het apparaat 
eindigt.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een kader voor de vaststelling van 
Europese regelingen voor 
cyberbeveiligingscertificering met als doel 
het waarborgen van een toereikend 
cyberbeveiligingsniveau van ICT-

(b) een kader voor de vaststelling van 
Europese regelingen voor IT-
beveiligingscertificering met als doel het 
waarborgen van een toereikend IT-
beveiligingsniveau van ICT-producten en -
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producten en -diensten in de Unie. Dit 
kader is van toepassing onverminderd 
specifieke bepalingen inzake vrijwillige of 
verplichte certificering in andere 
handelingen van de Unie.

diensten in de Unie. Dit kader is van 
toepassing onverminderd specifieke 
bepalingen inzake vrijwillige of verplichte 
certificering in andere handelingen van de 
Unie.

Motivering

Louter taalkundig amendement om het pleonasme in het Commissievoorstel te verwijderen.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) "cyberdreiging": elke potentiële 
omstandigheid of gebeurtenis die 
schadelijk kan zijn voor netwerk- en 
informatiesystemen, de gebruikers daarvan 
en betrokken personen;

(8) "cyberdreiging": elke potentiële 
omstandigheid, capaciteit of gebeurtenis 
die schadelijk kan zijn voor netwerk- en 
informatiesystemen, de gebruikers daarvan 
en betrokken personen;

Motivering

Toevoeging van een belangrijk aspect, met name ten aanzien van de beoordeling van 
dreigingen.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Agentschap moet zich inspannen om 
kritieke kwetsbaarheden van zowel het IT-
beveiligingsnetwerk van de Unie als 
geheel, als dat van de afzonderlijke 
lidstaten vast te stellen. Indien het 
Agentschap dit noodzakelijk acht, moeten 
deze kwetsbaarheden aan het Europees 
Parlement worden gerapporteerd.
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Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het Agentschap zorgt ervoor dat de 
vermogens inzake cyberbeveiliging op EU-
niveau worden versterkt als aanvulling op 
maatregelen van de lidstaten om 
cyberdreigingen te voorkomen en erop te 
reageren, met name in het geval van 
grensoverschrijdende incidenten.

5. Het Agentschap zorgt ervoor dat de 
vermogens inzake IT-beveiliging op EU-
niveau worden versterkt als aanvulling op 
en ondersteuning van maatregelen van de 
lidstaten om cyberdreigingen te voorkomen 
en erop te reageren, met name in het geval 
van grensoverschrijdende incidenten.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Het Agentschap bevordert het 
gebruik van certificering, onder meer door 
bij te dragen aan de totstandbrenging en 
instandhouding van een kader voor 
cyberbeveiligingscertificering op EU-
niveau overeenkomstig titel III van deze 
verordening, zodat de transparantie van de 
cyberbeveiligingszekerheid van ICT-
producten en -diensten en daarmee het 
vertrouwen in de digitale interne markt 
worden versterkt.

6. Het Agentschap bevordert het 
gebruik van certificering, onder meer door 
bij te dragen aan de ontwikkeling van 
Uniale en internationale normen inzake
IT-beveiliging, de totstandbrenging en 
instandhouding van een kader voor IT-
beveiligingscertificering op EU-niveau 
overeenkomstig titel III van deze 
verordening, zodat de transparantie van de 
IT-beveiligingszekerheid van ICT-
producten en -diensten en daarmee het 
vertrouwen in de digitale interne markt 
worden versterkt.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Het Agentschap draagt ertoe bij dat 
burgers en bedrijven zich in grote mate 
bewust worden van kwesties op het gebied 
van cyberbeveiliging.

7. Het Agentschap draagt bij aan een 
hoog niveau van bewustzijn over kwesties 
op het gebied van IT-beveiliging.
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Motivering

Er moet niet alleen bewustzijn worden gecreëerd onder burgers en bedrijven, maar onder alle 
belanghebbenden in de maatschappij, inclusief autoriteiten en wetgevers. Via dit amendement 
wordt de doelgroep van deze bewustmaking doelbewust niet gespecificeerd.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. de lidstaten bij te staan bij de 
consistente uitvoering van het EU-beleid 
en de EU-wetgeving inzake 
cyberbeveiliging, met name in verband met 
Richtlijn (EU) 2016/1148, onder meer door 
middel van adviezen, richtsnoeren, 
raadgeving en beste praktijken op gebieden 
als risicobeheer, melding van incidenten en 
uitwisseling van informatie, alsmede door 
bevordering van de uitwisseling van beste 
praktijken tussen op dat gebied bevoegde 
autoriteiten;

2. de lidstaten bij te staan bij de 
consistente uitvoering van het EU-beleid 
en de EU-wetgeving inzake IT-beveiliging, 
met name in verband met Richtlijn 
(EU) 2016/1148, Richtlijn .../... [tot 
vaststelling van het Europees wetboek 
voor elektronische communicatie], 
Verordening (EU) 2016/679 en Richtlĳn 
2002/58/EG, onder meer door middel van 
adviezen, richtsnoeren, raadgeving en beste 
praktijken op gebieden als risicobeheer, 
melding van incidenten en uitwisseling van 
informatie, alsmede door bevordering van 
de uitwisseling van beste praktijken tussen 
op dat gebied bevoegde autoriteiten;

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. het Europees Comité voor 
gegevensbescherming dat is opgericht 
door Verordening (EU) nr. 2016/679 om 
bij te staan bij de opstelling van 
richtsnoeren om op technisch niveau de 
voorwaarden vast te leggen voor het 
wettelijke gebruik van persoonsgegevens 
door gegevenscontroleurs voor IT-
beveiligingsdoeleinden met als doel hun 
infrastructuur te beschermen door 
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aanvallen op hun informatiesystemen op 
te sporen en te blokkeren in de context 
van:

(i) Verordening (EU) nr. 2016/679;

(ii) Richtlijn (EU) 2016/1148; en

(iii) Richtlijn 2002/58/EG;

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. richtsnoeren voor te stellen om 
ervoor te zorgen dat ICT-verkopers 
zorgvuldigheid betrachten met betrekking 
tot de tijdige reparatie van zwakke 
plekken in de IT-beveiliging in hun 
producten en diensten, zodat de 
gebruikers hiervan niet worden 
blootgesteld aan cyberdreigingen;

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. richtsnoeren voor te stellen 
voor de vaststelling van een sterk 
verantwoordelijkheids- en 
aansprakelijkheidskader voor alle 
belanghebbenden (inclusief 
eindgebruikers) die aan ICT-ecosystemen 
deelnemen;
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Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt 2 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quinquies. richtsnoeren, in 
overeenstemming met het nationaal recht, 
voor te stellen met betrekking tot de 
verantwoordelijkheden van exploitanten 
van kritieke netwerkinfrastructuren in 
geval van een aanval tegen hun 
informatiesystemen die gevolgen heeft 
voor hun gebruikers door een gebrek aan 
zorgvuldigheid bij sommige gebruikers of 
bij de exploitant zelf, wanneer de 
exploitant heeft nagelaten redelijke 
maatregelen te nemen om het incident te 
voorkomen of de gevolgen ervan voor alle 
gebruikers te beperken;

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt 2 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 sexies. richtsnoeren voor te stellen 
ter beperking van de aankoop en het 
gebruik van "nul dagen" door overheden 
met als doel informatiesystemen aan te 
vallen; softwareaudits te bevorderen en 
deskundig personeel te financieren;

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt 2 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 septies. richtsnoeren voor te stellen 
voor overheidsinstanties, particuliere 
bedrijven, onderzoekers, universiteiten en 
andere belanghebbenden om alle kritieke 
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zwakke plekken die nog niet algemeen 
bekend zijn, te publiceren in het kader 
van een verantwoordelijke 
openbaarmaking;

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 - punt 2 octies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 octies. richtsnoeren voor te stellen 
om het gebruik uit te breiden van 
"verifieerbare opensourcecode" voor IT-
oplossingen in de publieke sector, alsmede 
het daarmee verband houdende gebruik 
van geautomatiseerde instrumenten voor 
een gemakkelijkere evaluatie van de 
broncode en een eenvoudige controle van 
de afwezigheid van achterdeurtjes en 
andere mogelijke zwakke plekken in de 
beveiliging;

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) en, waar noodzakelijk, samen te 
werken met de nationale autoriteiten voor 
toezicht op gegevensbescherming;

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het Agentschap faciliteert de 
vaststelling en start van een 
langetermijnproject van de EU op het 
gebied van IT-beveiliging om de groei te 
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ondersteunen van een onafhankelijke IT-
beveiligingssector van de EU en om IT-
beveiliging in alle IT-ontwikkelingen van 
de EU te integreren.

Motivering

Het Enisa moet de wetgevers adviseren met betrekking tot het opstellen van 
beleidsmaatregelen om de EU in staat te stellen haar achterstand goed te maken ten opzichte 
van de IT-beveiligingssectoren in derde landen. Het project moet in omvang vergelijkbaar 
zijn met wat eerder is gerealiseerd in de luchtvaartsector (het voorbeeld van Airbus). Dit is 
nodig om te komen tot een krachtigere, soevereine en betrouwbare ICT-sector in de EU (zie 
studie PE 614.531 van de afdeling Wetenschappelijke Toekomstverkenningen).

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Op verzoek van twee of meer 
betrokken lidstaten, en met als enig doel 
advies te verstrekken voor de preventie van 
toekomstige incidenten, ondersteunt of 
verricht het Agentschap een technisch ex-
postonderzoek naar aanleiding van door de 
betrokken ondernemingen gemaakte 
meldingen van incidenten met aanzienlijke 
of substantiële gevolgen overeenkomstig 
Richtlijn (EU) 2016/1148. Het Agentschap 
verricht een dergelijk onderzoek ook op 
naar behoren gemotiveerd verzoek van de 
Commissie, in overeenstemming met de 
betrokken lidstaten, indien dergelijke 
incidenten gevolgen hebben voor meer dan 
twee lidstaten.

5. Op verzoek van een lidstaat, en met 
als enig doel advies te verstrekken voor de 
preventie van toekomstige incidenten, 
ondersteunt of verricht het Agentschap een 
technisch ex-postonderzoek naar 
aanleiding van door de betrokken 
ondernemingen gemaakte meldingen van 
incidenten met aanzienlijke of substantiële 
gevolgen overeenkomstig Richtlijn (EU) 
2016/1148. Het Agentschap verricht een 
dergelijk onderzoek ook op naar behoren 
gemotiveerd verzoek van de Commissie, in 
overeenstemming met de betrokken 
lidstaten, indien dergelijke incidenten 
gevolgen hebben voor meer dan twee 
lidstaten.

Over de reikwijdte van het onderzoek en de 
bij het verrichten van een dergelijk 
onderzoek te volgen procedure wordt 
overeenstemming bereikt tussen de 
betrokken lidstaten en het Agentschap, 
onverminderd enig lopend strafrechtelijk 
onderzoek met betrekking tot hetzelfde 
incident. Het onderzoek wordt afgesloten 
met een technisch eindverslag dat door het 
Agentschap wordt opgesteld, met name op 

Over de reikwijdte van het onderzoek en de 
bij het verrichten van een dergelijk 
onderzoek te volgen procedure wordt 
overeenstemming bereikt tussen de 
betrokken lidstaten en het Agentschap, 
onverminderd enig lopend strafrechtelijk 
onderzoek met betrekking tot hetzelfde 
incident of de door lidstaten getroffen 
nationaleveiligheidsmaatregelen. Het 
onderzoek wordt afgesloten met een 
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basis van informatie en opmerkingen die 
door de betrokken lidstaten en 
onderneming(en) zijn verstrekt en met de 
betrokken lidstaten zijn overeengekomen. 
Een samenvatting van het verslag, gericht 
op de aanbevelingen voor de preventie van 
toekomstige incidenten, wordt aan het 
CSIRT-netwerk ter beschikking gesteld.

technisch eindverslag dat door het 
Agentschap wordt opgesteld, met name op 
basis van informatie en opmerkingen die 
door de betrokken lidstaten en 
onderneming(en) zijn verstrekt en met de 
betrokken lidstaten zijn overeengekomen. 
Een samenvatting van het verslag, gericht 
op de aanbevelingen voor de preventie van 
toekomstige incidenten, wordt aan het 
CSIRT-netwerk ter beschikking gesteld.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. Het Agentschap voert op verzoek 
van een instelling, orgaan, instantie of 
agentschap van de Unie of van een 
lidstaat geregeld onafhankelijke controles 
uit van de IT-beveiliging van kritieke 
infrastructuren, met het oog op het 
identificeren van eventuele aanbevelingen 
ter versterking van hun veerkracht.

Motivering

Het Enisa moet de bevoegdheid krijgen om preventieve controles uit te voeren van de IT-
beveiliging van elke kritieke infrastructuur van de autoriteiten van de lidstaten of de 
instellingen, agentschappen enz. van de EU.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – letter a – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) potentiële Europese regelingen voor 
cyberbeveiligingscertificering voor ICT-
producten en -diensten overeenkomstig 
artikel 44 van deze verordening voor te 
bereiden;

(1) potentiële Europese regelingen voor 
IT-beveiligingscertificering voor ICT-
producten en -diensten in samenwerking 
met de sector en overeenkomstig artikel 44 
van deze verordening voor te bereiden;



AD\1148281NL.docx 33/46 PE615.394v03-00

NL

Motivering

Op dit terrein is samenwerking met de sector belangrijk.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) voert certificeringsregelingen in 
om ICT-verkopers en -dienstverleners 
ervan af te brengen geheime 
achterdeurtjes in te bouwen waarmee de 
IT-beveiliging van commerciële producten 
en diensten opzettelijk wordt verzwakt en 
die een negatieve impact hebben op de 
veiligheid van het internet wereldwijd.

Motivering

Dit moet worden erkend als een van de belangrijkste doelstellingen van de 
certificeringsregelingen.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) bundelt en organiseert door middel 
van een hiervoor bestemd portaal door de 
EU-instellingen, -agentschappen en -
organen verstrekt informatie over 
cyberbeveiliging, en maakt deze openbaar;

(d) bundelt en organiseert door middel 
van een hiervoor bestemd portaal 
informatie over IT-beveiliging die door de 
EU-instellingen, -agentschappen en -
organen wordt verstrekt en door de 
lidstaten en publieke en private 
belanghebbenden ter beschikking wordt 
gesteld, en maakt deze openbaar;
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Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) draagt bij tot de bewustmaking van 
het publiek omtrent risico’s inzake 
cyberbeveiliging en verstrekt richtsnoeren 
inzake goede praktijken voor afzonderlijke 
gebruikers, gericht op burgers en 
organisaties;

(e) draagt bij tot de bewustmaking van 
het publiek omtrent risico's inzake IT-
beveiliging, verspreidt passende 
maatregelen voor de preventie van 
incidenten en verstrekt richtsnoeren inzake 
goede praktijken voor afzonderlijke 
gebruikers, gericht op burgers en 
organisaties;

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) ontwikkelt een netwerk van 
nationale contactpunten voor voorlichting 
om een betere coördinatie en uitwisseling 
van beste praktijken op het gebied van 
voorlichting en bewustzijn over IT-
beveiliging onder lidstaten te 
ondersteunen;

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) organiseert, in samenwerking met 
de lidstaten en de EU-instellingen, -
organen, -instanties en agentschappen, 
regelmatig publieke 
voorlichtingscampagnes teneinde de 
cyberbeveiliging en de zichtbaarheid ervan 
in de Unie te versterken.

(g) organiseert, in samenwerking met 
de lidstaten en de EU-instellingen, -
organen, -instanties en agentschappen, 
alsook andere belanghebbenden,
regelmatig publieke 
voorlichtingscampagnes teneinde de IT-
beveiliging en de zichtbaarheid ervan in de 
Unie te versterken;
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Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) bevordert de algemene vaststelling 
door alle actoren op de digitale 
gemeenschappelijke markt van de EU van 
krachtige preventieve IT-
beveiligingsmaatregelen en betrouwbare 
privacybevorderende technologieën als 
eerste verdedigingslinie tegen aanvallen 
op informatiesystemen.

Motivering

Gebaseerd op het advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (inzake 
privacybevorderende technologieën (privacy enhancing technologies, PETs)). De rol van het 
Enisa moet duidelijk verder gaan dan ondersteuning van de lidstaten, de Commissie en de 
EU-agentschappen, het agentschap moet ook zichtbaarder zijn in de bedrijfssector en bij het 
grote publiek.

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) advies verlenen aan de Unie en de 
lidstaten over onderzoeksbehoeften en 
prioriteiten op het gebied van
cyberbeveiliging om doelmatig te kunnen 
reageren op bestaande en opkomende 
risico’s en dreigingen, onder meer met 
betrekking tot nieuwe en opkomende 
informatie- en communicatietechnologieën, 
en om risicopreventietechnologieën 
doelmatig te kunnen gebruiken;

(a) advies verlenen aan de Unie en de 
lidstaten over onderzoeksbehoeften en 
prioriteiten op de gebieden IT-beveiliging, 
gegevensbescherming en bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer om 
doelmatig te kunnen reageren op bestaande 
en opkomende risico's en dreigingen, onder 
meer met betrekking tot nieuwe en 
opkomende informatie- en 
communicatietechnologieën, en om 
risicopreventietechnologieën doelmatig te 
kunnen gebruiken;
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Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – letter m

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(m) benoemt de uitvoerend directeur en, 
indien relevant, verlengt zijn ambtstermijn 
of ontheft hem uit zijn functie 
overeenkomstig artikel 33 van deze 
verordening;

(m) benoemt de uitvoerend directeur via 
een op professionele criteria gebaseerde 
selectieprocedure en, indien relevant, 
verlengt zijn ambtstermijn of ontheft hem 
uit zijn functie overeenkomstig artikel 33 
van deze verordening;

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De raad van bestuur richt, op 
voorstel van de uitvoerend directeur, een 
permanente groep van belanghebbenden 
op, samengesteld uit erkende deskundigen 
die de relevante belanghebbenden 
vertegenwoordigen, zoals de ICT-industrie, 
aanbieders van openbare elektronische 
communicatienetwerken of -diensten, 
consumentenorganisaties, universitaire 
deskundigen op het gebied van 
cyberbeveiliging en vertegenwoordigers 
van krachtens [richtlijn tot vaststelling van 
het Europees wetboek voor elektronische 
communicatie] aangemelde bevoegde 
autoriteiten, alsook autoriteiten op het 
gebied van rechtshandhaving en 
toezichthoudende autoriteiten op het 
gebied van gegevensbescherming.

1. De raad van bestuur richt, op 
voorstel van de uitvoerend directeur, een 
permanente groep van belanghebbenden 
op, samengesteld uit erkende deskundigen 
die de relevante belanghebbenden 
vertegenwoordigen, zoals de ICT-industrie, 
aanbieders van openbare elektronische 
communicatienetwerken of -diensten, 
consumentenorganisaties, de Europese 
normalisatieorganisaties, universitaire 
deskundigen op het gebied van IT-
beveiliging en vertegenwoordigers van 
krachtens [richtlijn tot vaststelling van het 
Europees wetboek voor elektronische 
communicatie] aangemelde bevoegde 
autoriteiten, alsook autoriteiten op het 
gebied van rechtshandhaving en 
toezichthoudende autoriteiten op het 
gebied van gegevensbescherming.
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Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. The Court of Auditors shall have 
the power of audit, on the basis of 
documents and on the spot, over all grant 
beneficiaries, contractors and 
subcontractors who have received Union 
funds from the Agency.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij de voorbereiding van potentiële
regelingen als bedoeld in lid 1 van dit 
artikel, raadpleegt het Enisa alle betrokken 
partijen en werkt het nauw samen met de 
Groep. De Groep staat het Enisa bij met 
assistentie en deskundige raad die nodig 
zijn voor de voorbereiding van de 
potentiële regeling, onder meer door indien 
nodig adviezen te verstrekken.

2. Bij de voorbereiding van potentiële 
regelingen als bedoeld in lid 1 van dit 
artikel, raadpleegt het Enisa alle betrokken 
partijen en werkt het nauw samen met de 
Groep en de permanente groep van
belanghebbenden. De Groep en de 
permanente groep van belanghebbenden 
staan het Enisa bij met assistentie en 
deskundige raad die nodig zijn voor de 
voorbereiding van de potentiële regeling, 
onder meer door indien nodig adviezen te 
verstrekken. Waar van toepassing kan het 
Enisa daarnaast een werkgroep van 
belanghebbenden voor certificering 
oprichten, die bestaat uit leden van de 
permanente groep van belanghebbenden 
en andere betrokken belanghebbenden en 
die deskundig advies kan verstrekken over 
gebieden die onder een specifieke 
potentiële regeling vallen.

Motivering

De sector moet door middel van een raadplegingsprocedure bij het ontwerp en de 
voorbereiding van potentiële regelingen worden betrokken, teneinde de nodige deskundigheid 
ter beschikking te stellen op grond waarvan deze regelingen op doeltreffende wijze kunnen 
worden ontworpen.
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Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Op basis van de door het Enisa 
voorgestelde potentiële regeling kan de 
Commissie uitvoeringshandelingen 
vaststellen overeenkomstig artikel 55, lid 1, 
om te voorzien in Europese regelingen 
voor cyberbeveiligingscertificering van 
ICT-producten en -diensten die voldoen 
aan de vereisten van de artikelen 45, 46 en 
47 van deze verordening.

4. Op basis van de door het Enisa 
voorgestelde potentiële regeling kan de 
Commissie uitvoeringshandelingen 
vaststellen overeenkomstig artikel 55, lid 1, 
om te voorzien in Europese regelingen 
voor IT-beveiligingscertificering van ICT-
producten en -diensten die voldoen aan de 
vereisten van de artikelen 45, 46 en 47 van 
deze verordening. De Commissie kan het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming raadplegen en 
rekening houden met diens standpunt 
alvorens deze uitvoeringshandelingen vast 
te stellen.

Motivering

Gebaseerd op het advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming. Dit 
amendement zorgt voor consistentie tussen de certificeringen in het raam van het Europees 
kader voor cyberbeveiligingscertificering en in het raam van de algemene verordening 
gegevensbescherming.

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De zekerheidsniveaus basis, 
substantieel en hoog voldoen 
respectievelijk aan de volgende criteria:

2. De zekerheidsniveaus basis, 
substantieel en hoog betreffen een in het 
kader van een Europese regeling voor IT-
beveiligingscertificering uitgegeven 
certificaat, dat een dienovereenkomstige 
mate van vertrouwen in de opgegeven of 
beweerde IT-beveiligingskwaliteiten van 
een ICT-product of -dienst biedt en wordt 
gekenmerkt door daaraan gerelateerde 
technische specificaties, normen en 
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procedures, onder meer technische 
controles die tot doel hebben het risico 
van IT-incidenten te verkleinen.

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het zekerheidsniveau "basis" 
betreft een in het kader van een Europese 
regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering uitgegeven 
certificaat dat een beperkte mate van 
vertrouwen in de opgegeven of beweerde 
cyberbeveiligingskwaliteiten van een ICT-
product of -dienst biedt, en wordt 
toegekend onder verwijzing naar 
technische specificaties, normen en 
procedures die daarmee verband houden, 
onder meer technische controles die tot 
doel hebben het risico van 
cyberincidenten te verkleinen;

Schrappen

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het zekerheidsniveau 
"substantieel" betreft een in het kader 
van een Europese regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering uitgegeven 
certificaat dat een substantiële mate van 
vertrouwen in de opgegeven of beweerde 
cyberbeveiligingskwaliteiten van een ICT-
product of -dienst biedt, en wordt 
toegekend onder verwijzing naar 
technische specificaties, normen en 
procedures die daarmee verband houden, 
onder meer technische controles die tot 
doel hebben het risico van 
cyberincidenten substantieel te 

Schrappen
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verkleinen;

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het zekerheidsniveau "hoog" 
betreft een in het kader van een Europese 
regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering uitgegeven 
certificaat dat een hogere mate van 
vertrouwen in de opgegeven of beweerde 
cyberbeveiligingskwaliteiten van een ICT-
product of -dienst biedt dan certificaten 
met zekerheidsniveau substantieel, en 
wordt toegekend onder verwijzing naar 
technische specificaties, normen en 
procedures die daarmee verband houden, 
onder meer technische controles die tot 
doel hebben cyberincidenten te 
voorkomen.

Schrappen

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) conformiteitsbeoordelings- en 
auditorganen;

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 1 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(l) identificatie van nationale 
regelingen voor 
cyberbeveiligingscertificering die 
betrekking hebben op hetzelfde type of 

(l) identificatie van nationale 
regelingen voor IT-
beveiligingscertificering, overeenkomstig 
artikel 49, die betrekking hebben op 
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dezelfde categorieën van ICT-producten en 
-diensten;

hetzelfde type of dezelfde categorieën van 
ICT-producten en -diensten;

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Certificaten worden afgegeven voor 
een maximumperiode van drie jaar en 
kunnen onder dezelfde voorwaarden
worden verlengd, mits nog steeds aan de 
desbetreffende eisen wordt voldaan.

6. Certificaten worden afgegeven voor 
een afzonderlijk voor elke regeling te 
bepalen maximumperiode die de vijf jaar 
niet overschrijdt, en kunnen worden 
verlengd, mits nog steeds aan de 
desbetreffende eisen wordt voldaan.

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 48 bis

Basisvereisten op het gebied van IT-
beveiliging

1. Het Agentschap stelt de 
Commissie, op basis van zijn ervaring met 
het kader voor IT-beveiligingscertificering 
zoals bedoeld in Titel III van deze 
verordening, duidelijke minimumvereisten 
voor op het gebied van IT-beveiliging voor 
alle IT-apparaten die in de Unie worden 
verkocht of uit de Unie worden 
uitgevoerd, zoals:

(a) de vereiste dat de fabrikant een 
schriftelijke verklaring verstrekt dat het 
apparaat geen hardware-, software- of 
firmwarecomponent bevat met een 
bekende exploiteerbare zwakke plek op 
het gebied van beveiliging;

(b) het vereiste dat het apparaat 
gebruik maakt van software- of 
firmwarecomponenten die behoorlijk 
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geauthenticeerde en betrouwbare updates 
van de fabrikant kunnen ontvangen;

(c) het vereiste dat het apparaat geen 
onversleutelde wachtwoorden of 
toegangscodes bevat; het vereiste dat de 
fabrikant documenteert dat het apparaat 
over mogelijkheden voor externe toegang 
beschikt en het uiterlijk op het moment 
van installatie heeft beveiligd tegen niet-
geautoriseerde toegang;  het vereiste dat 
de fabrikant documenteert dat het 
apparaat geen vaste, in de broncode 
opgenomen wachtwoorden bevat; het 
vereiste dat de verkoper documenteert 
welke mogelijkheden de gebruiker heeft 
om updates door te voeren en aangeeft 
wie aansprakelijk is indien de gebruiker 
geen updates doorvoert; 

(d) het vereiste dat de fabrikant, de 
distributeur en de importeur van de met 
het internet verbonden hardware, 
software of firmwarecomponenten de 
bevoegde autoriteit in kennis stelt van elke 
bekende exploiteerbare zwakke plek op 
het gebied van beveiliging;

(e) het vereiste dat de fabrikant van 
met het internet verbonden hardware, 
software of firmwarecomponenten zorgt 
voor reparatie of vervanging met 
betrekking tot elke nieuwe zwakke plek op 
het gebied van beveiliging die wordt 
ontdekt;

(f) het vereiste dat de fabrikant van 
met het internet verbonden hardware, 
software of firmwarecomponenten 
informatie verstrekt over de wijze waarop 
het apparaat updates met betrekking tot 
IT-beveiliging ontvangt, over het moment 
waarop de ondersteuning met betrekking 
tot IT-beveiliging naar verwachting stopt, 
en over de wijze waarop de gebruiker zal 
worden geïnformeerd;

2. Het Agentschap mag voorstellen 
dat de in lid 1 bedoelde minimumvereisten 
op het gebied van IT-beveiliging van 
toepassing zijn op IT-apparaten van één 
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of meerdere specifieke sectoren.

3. Het Agentschap evalueert en 
wijzigt, indien nodig, de in lid 1 bedoelde 
vereisten op het gebied van IT-beveiliging 
om de twee jaar en dient eventuele
wijzigingen als voorstellen in bij de 
Commissie.

4. De Commissie kan, door middel 
van uitvoeringshandelingen en op basis 
van een effectbeoordeling, besluiten dat 
de voorgestelde of gewijzigde vereisten 
met betrekking tot IT-beveiliging als 
bedoeld in de leden 1 en 2, algemene 
geldigheid hebben binnen de Unie. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 55, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

5. De Commissie zorgt ervoor dat aan 
de vereisten met betrekking tot IT-
beveiliging die zij overeenkomstig lid 3 
algemeen geldig heeft verklaard, passende 
bekendheid wordt gegeven.

6. Het Agentschap verzamelt alle 
voorgestelde vereisten met betrekking tot 
IT-beveiliging en de wijzigingen hiervan 
in een register en maakt deze via 
geëigende kanalen openbaar.

Motivering

Ter vervanging van punt c) van AM 19 van het ontwerpadvies en ter algehele verduidelijking. 
Het is belangrijk een weerbare ICT-omgeving tot stand te brengen om cybercriminaliteit te 
weren en de grondrechten van ICT-gebruikers te beschermen. Daarom moeten in deze 
verordening ICT-beveiligingsdoelstellingen van een hoog niveau worden vastgesteld om een 
verplicht basisniveau van ICT-beveiliging binnen de Unie te handhaven.

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 6 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) werken samen met andere nationale 
autoriteiten voor certificeringstoezicht of 

(d) werken samen met andere nationale 
autoriteiten voor certificeringstoezicht of 
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andere overheidsinstanties, onder meer 
door informatie uit te wisselen over de 
mogelijke niet-overeenstemming van ICT-
producten en -diensten met de vereisten 
van deze verordening of met specifieke 
Europese regelingen voor 
cyberbeveiliging;

andere overheidsinstanties, zoals nationale 
toezichthoudende autoriteiten op het 
gebied van gegevensbescherming, onder 
meer door informatie uit te wisselen over 
de mogelijke niet-overeenstemming van 
ICT-producten en -diensten met de 
vereisten van deze verordening of met 
specifieke Europese regelingen voor IT-
beveiliging;

Motivering

Afkomstig uit het advies van de EDPS.
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