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Ændringsforslag 397
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Overskrift 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

RAMME FOR INDBYGGET 
SIKKERHED OG SIKKERHED 
GENNEM INDSTILLINGER

Or. en

Ændringsforslag 398
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Artikel -43 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel -43

Indbygget sikkerhed og sikkerhed gennem 
indstillinger

1. Under hensyntagen til den nyeste viden 
skal producenter og tjenesteudbydere 
sikre den indbyggede sikkerhed og 
sikkerheden gennem indstillinger for 
deres IKT-
produkter, -processer, -tjenester 
og -systemer, der sælges i eller eksporteres 
fra EU. Producenter og tjenesteudbydere 
skal sikre, at softwaren, der kører på deres 
IKT-produkt, -proces, -tjeneste 
eller -system, er sikker og ikke har nogen 
kendte sikkerhedssårbarheder under 
hensyntagen til den kendte teknologi på 
det pågældende tidspunkt. IKT-produkter, 
-processer, -tjenester og -systemer skal 
implementere følgende tekniske 
foranstaltninger:

a) IKT-produkter, -processer, -tjenester og 
-systemer skal være forsynet med 
ajourført software og indeholde 
mekanismer til regelmæssig modtagelse af 
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sikre, korrekt autentificerede og pålidelige 
softwareopdateringer

b) fjernadgangskapaciteterne for IKT-
produktet, -processerne, -tjenesterne eller 
-systemerne skal være dokumenteret og 
sikret mod uautoriseret adgang senest 
under installationen

c) IKT-produkter må ikke have samme 
hardcode-standardadgangskoder for alle 
enheder

d) data lagret af IKT-
produkter, -processer, -tjenester 
og -systemer skal være sikkert beskyttet af 
de nyeste metoder, såsom kryptering

e) IKT-produkter, -processer, -tjenester og 
-systemer må kun godkende metoder med 
høj sikkerhed til autentificering.

2. Producenter og tjenesteudbydere skal 
underrette den kompetente myndighed om 
alle kendte sikkerhedssårbarheder, så 
snart disse registreres. Endvidere skal de 
rettidigt foretage en gratis reparation eller 
erstatning for at afhjælpe eventuelle nye 
sikkerhedssårbarheder, der registreres.

3. IKT-produkter, -processer, -tjenester og 
-systemer, der bringes i omsætning, skal 
være i overensstemmelse med kravene i 
henhold til stk. 1 i hele det tidsrum, 
produkterne og tjenesterne forventes at 
kunne anvendes på normal vis.

4. Selv om producenterne er ansvarlige 
for at sikre produktoverensstemmelse for 
et IKT-produkt, en IKT-proces 
eller -tjeneste eller et IKT-system, skal 
importørerne sikre sig, at det, de bringer i 
omsætning på markedet, opfylder de 
gældende krav, og at de ikke udgør en 
risiko for den europæiske offentlighed. 
Importøren skal kontrollere, at 
producenten uden for EU har taget de 
nødvendige skridt, og at produktet, 
processen, tjenesten eller systemet 
stemmer overens med bestemmelserne i de 
tidligere stykker. Distributører af IKT-
produkter, -processer, -tjenester 
og -systemer skal have grundlæggende 



AM\1152206DA.docx 5/130 PE621.098v01-00

DA

viden om lovkrav og den ledsagende 
dokumentation. Distributørerne skal 
kunne identificere manglende 
overensstemmelse. De skal endvidere 
kunne påvise over for de nationale 
myndigheder, at de har handlet med 
behørig omhu og har producentens eller 
importørens bekræftelse af, at de 
nødvendige foranstaltninger er truffet. 
Endvidere skal en distributør kunne bistå 
de nationale myndigheder med at modtage 
den krævede dokumentation.

5. Kommissionen skal gennem en 
gennemførelsesretsakt og i samarbejde 
med ENISA vedtage nærmere regler om 
de særlige forhold for de i stk. 1 anførte 
sikkerhedskrav.

6. Hvis 
markedsovervågningsmyndighederne har 
grund til at tro, at IKT-
produktet, -processen, -tjenesten 
eller -systemet ikke opfylder kravene i 
denne forordning, skal de straks anmode 
den pågældende producent eller 
tjenesteudbyder om at træffe de fornødne 
foranstaltninger for at bringe produktet i 
overensstemmelse med disse krav eller for 
at trække produktet tilbage fra markedet 
eller kalde det tilbage inden for en rimelig 
tidsfrist, som de fastsætter i forhold til 
risikoens art.

7. Hvis producenten eller 
tjenesteudbyderen inden for den frist, der 
er omhandlet i stk. 5, ikke træffer de 
fornødne foranstaltninger, skal 
markedsovervågningsmyndighederne 
træffe de nødvendige foreløbige 
foranstaltninger for at forbyde eller 
begrænse tilgængeliggørelsen af 
produktet på deres nationale markeder 
eller for at trække produktet tilbage fra 
markedet eller kalde det tilbage.

8. Markedsovervågningsmyndighederne 
skal tilrettelægge passende kontroller af 
overholdelse af produktkrav og forpligte 
producenter eller tjenesteudbydere til at 
trække produkter, der ikke overholder 
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kravene, tilbage fra markedet. Ved 
udvælgelse af produkter, der skal 
underkastes kontrol af overholdelsen, skal 
de nationale certificeringsmyndigheder 
prioritere højrisikoprodukter for 
forbrugerne, produkter med indbyggede 
nye teknologier og/eller produkter med
høj salgskurs.

Or. en

Begrundelse

En horisontal ramme, der fastlægger en række minimumkrav, skal være bindende for alle 
tilsluttede produkter som en forudsætning for, at de må markedsføres. Manglen på 
indbyggede sikkerhedsfunktioner i de tilsluttede produkter, processer, tjenester eller systemer 
på EU's marked er i dag en af de vigtigste årsager til sårbarheden og den deraf følgende 
stigning i antallet af cyberangreb.

Ændringsforslag 399
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Artikel -43 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel -43a

Direktiv (EU)2014/53/EU ændres, idet 
følgende punkt tilføjes i artikel 3, stk. 3:

fa) (nyt) radioudstyr har indbygget 
sikkerhed, sikkerhed gennem indstillinger 
og sikkerhed gennem implementering

Or. en

Ændringsforslag 400
Olle Ludvigsson

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En europæisk Med henblik på at sikre et velfungerende 
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cybersikkerhedscertificeringsordning skal
attestere, at IKT-produkter og tjenester, 
der er certificeret i overensstemmelse med 
en sådan ordning, opfylder de fastlagte 
krav for så vidt angår deres evne til, på et 
givet tillidsniveau, at modstå handlinger, 
der sigter mod at kompromittere 
tilgængeligheden, autenticiteten, 
integriteten og fortroligheden af data, der 
opbevares, overføres eller behandles, eller 
de dermed forbundne funktioner eller 
tjenester, der tilbydes i eller er 
tilgængelige via disse produkter, 
processer, tjenester og systemer.

indre marked og sørge for et højt niveau 
af cybersikkerhed, 
cybermodstandsdygtighed og tillid i 
Unionen skal der indføres en frivillig
europæisk ramme for 
cybersikkerhedscertificering. Rammen
skal levere rimelige og lige muligheder for 
alle virksomheder i Europa.

En europæisk cybersikkerhedsattest skal 
attestere, at IKT-udviklingsprocedurer, 
produkter og/eller -tjenester og -processer 
er blevet evalueret ved hjælp af en 
standardmetode for 
overensstemmelsesvurdering i relation til 
sikkerhedsstandarder, der er fastlagt i en 
europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, der 
er fastlagt med det formål at beskytte 
tilgængeligheden, integriteten og 
fortroligheden af data, der opbevares, 
overføres eller behandles, eller de dermed 
forbundne funktioner eller tjenester, der 
tilbydes i eller er tilgængelige via disse 
produkter, processer, tjenester og 
systemer.

Or. en

Ændringsforslag 401
Dan Nica, Miroslav Poche

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning skal 
attestere, at IKT-produkter og -tjenester, 
der er certificeret i overensstemmelse med 
en sådan ordning, opfylder de fastlagte 

En europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning skal 
attestere, at IKT-produkter og -tjenester, 
der er certificeret i overensstemmelse med 
en sådan ordning, opfylder de fastlagte 
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krav for så vidt angår deres evne til, på et 
givet tillidsniveau, at modstå handlinger, 
der sigter mod at kompromittere 
tilgængeligheden, autenticiteten, 
integriteten og fortroligheden af data, der 
opbevares, overføres eller behandles, eller 
de dermed forbundne funktioner eller 
tjenester, der tilbydes i eller er tilgængelige 
via disse produkter, processer, tjenester og 
systemer.

krav for så vidt angår deres evne til, på et 
givet tillidsniveau, at modstå handlinger, 
der sigter mod at kompromittere 
tilgængeligheden, autenticiteten, 
integriteten og fortroligheden af data, der 
opbevares, overføres eller behandles, eller 
de dermed forbundne funktioner eller 
tjenester, der tilbydes i eller er tilgængelige 
via disse produkter, processer, tjenester og 
systemer. En europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning 
fastsætter ansvarskriterier og foreslår 
forsikringsniveauer for IKT-produkter og 
-tjenester og, hvor det er muligt, for 
datagenopretning.

Or. en

Ændringsforslag 402
Michał Boni, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gunnar 
Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning skal 
attestere, at IKT-produkter og -tjenester, 
der er certificeret i overensstemmelse med 
en sådan ordning, opfylder de fastlagte 
krav for så vidt angår deres evne til, på et 
givet tillidsniveau, at modstå handlinger, 
der sigter mod at kompromittere 
tilgængeligheden, autenticiteten, 
integriteten og fortroligheden af data, der 
opbevares, overføres eller behandles, eller 
de dermed forbundne funktioner eller 
tjenester, der tilbydes i eller er 
tilgængelige via disse produkter, 
processer, tjenester og systemer.

En europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning skal 
attestere, at IKT-produkter, -processer
og -tjenester, der er certificeret i 
overensstemmelse med en sådan ordning, 
opfylder de fastlagte krav i henhold til 
standarder for så vidt angår deres evne til
at opfylde sikkerhedsmål.

Or. en
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Ændringsforslag 403
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning skal 
attestere, at IKT-produkter og -tjenester,
der er certificeret i overensstemmelse med 
en sådan ordning, opfylder de fastlagte 
krav for så vidt angår deres evne til, på et 
givet tillidsniveau, at modstå handlinger, 
der sigter mod at kompromittere 
tilgængeligheden, autenticiteten, 
integriteten og fortroligheden af data, der 
opbevares, overføres eller behandles, eller 
de dermed forbundne funktioner eller 
tjenester, der tilbydes i eller er 
tilgængelige via disse produkter, 
processer, tjenester og systemer.

En europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning skal 
attestere, at IKT-produkter, -processer
og -tjenester, der er certificeret i 
overensstemmelse med en sådan ordning, 
opfylder de fastlagte krav i henhold til 
standarder for så vidt angår deres evne til
at opfylde sikkerhedsmål.

Or. en

Ændringsforslag 404
Massimiliano Salini

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning skal 
attestere, at IKT-produkter og -tjenester, 
der er certificeret i overensstemmelse med 
en sådan ordning, opfylder de fastlagte 
krav for så vidt angår deres evne til, på et 
givet tillidsniveau, at modstå handlinger, 
der sigter mod at kompromittere 
tilgængeligheden, autenticiteten, 
integriteten og fortroligheden af data, der 
opbevares, overføres eller behandles, eller 
de dermed forbundne funktioner eller 
tjenester, der tilbydes i eller er tilgængelige 

En europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning skal 
attestere, at IKT-produkter og -tjenester, 
der er certificeret i overensstemmelse med 
en sådan ordning, på 
certificeringstidspunktet ikke har nogen 
kendte svagheder og opfylder de fastlagte 
krav for så vidt angår deres evne til, på et 
givet tillidsniveau, dynamisk at modstå 
handlinger, der sigter mod at 
kompromittere tilgængeligheden, 
autenticiteten, integriteten og 
fortroligheden af data, der opbevares, 
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via disse produkter, processer, tjenester og 
systemer.

overføres eller behandles, eller de dermed 
forbundne funktioner eller tjenester, der 
tilbydes i eller er tilgængelige via disse 
produkter, processer, tjenester og systemer.

Or. en

Ændringsforslag 405
Csaba Molnár

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning skal 
attestere, at IKT-produkter og -tjenester, 
der er certificeret i overensstemmelse med 
en sådan ordning, opfylder de fastlagte 
krav for så vidt angår deres evne til, på et 
givet tillidsniveau, at modstå handlinger, 
der sigter mod at kompromittere 
tilgængeligheden, autenticiteten, 
integriteten og fortroligheden af data, der 
opbevares, overføres eller behandles, eller 
de dermed forbundne funktioner eller 
tjenester, der tilbydes i eller er tilgængelige 
via disse produkter, processer, tjenester og 
systemer.

En europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning skal 
attestere, at IKT-produkter, -processer
og -tjenester, der er certificeret i 
overensstemmelse med en sådan ordning, 
opfylder de fastlagte krav i europæiske 
eller internationale standarder for så vidt 
angår deres evne til, på et givet 
tillidsniveau, at modstå handlinger, der 
sigter mod at kompromittere 
tilgængeligheden, autenticiteten, 
integriteten og fortroligheden af data, der 
opbevares, overføres eller behandles, eller 
de dermed forbundne funktioner eller 
tjenester, der tilbydes i eller er tilgængelige 
via disse produkter, processer og tjenester i 
hele deres livscyklus.

Or. en

Ændringsforslag 406
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning skal 

En europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning skal 
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attestere, at IKT-produkter og -tjenester, 
der er certificeret i overensstemmelse med 
en sådan ordning, opfylder de fastlagte 
krav for så vidt angår deres evne til, på et 
givet tillidsniveau, at modstå handlinger, 
der sigter mod at kompromittere 
tilgængeligheden, autenticiteten, 
integriteten og fortroligheden af data, der 
opbevares, overføres eller behandles, eller 
de dermed forbundne funktioner eller 
tjenester, der tilbydes i eller er tilgængelige 
via disse produkter, processer, tjenester og 
systemer.

attestere, at IKT-produkter og -tjenester, 
der er certificeret i overensstemmelse med 
en sådan ordning, opfylder de fastlagte 
krav i europæiske eller internationale 
standarder for så vidt angår deres evne til, 
på et givet tillidsniveau, at modstå 
handlinger, der sigter mod at 
kompromittere tilgængeligheden, 
autenticiteten, integriteten og 
fortroligheden af data, der opbevares, 
overføres eller behandles, eller de dermed 
forbundne funktioner eller tjenester, der 
tilbydes i eller er tilgængelige via disse 
produkter, processer, tjenester og systemer.

Or. en

Ændringsforslag 407
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning skal 
attestere, at IKT-produkter og -tjenester, 
der er certificeret i overensstemmelse med 
en sådan ordning, opfylder de fastlagte 
krav for så vidt angår deres evne til, på et 
givet tillidsniveau, at modstå handlinger, 
der sigter mod at kompromittere
tilgængeligheden, autenticiteten,
integriteten og fortroligheden af data, der 
opbevares, overføres eller behandles, eller 
de dermed forbundne funktioner eller 
tjenester, der tilbydes i eller er tilgængelige 
via disse produkter, processer, tjenester og 
systemer.

En europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning skal 
attestere, at IKT-
udviklingsprocedurer, -produkter 
og -tjenester er blevet evalueret ved hjælp 
af en standardmetode for 
overensstemmelsesvurdering i forhold til 
sikkerhedsstandarder fastlagt i en 
europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, der 
er blevet defineret med det formål at 
beskytte tilgængeligheden, integriteten og 
fortroligheden af data, der opbevares, 
overføres eller behandles, eller de dermed 
forbundne funktioner eller tjenester, der 
tilbydes i eller er tilgængelige via disse 
produkter, processer, tjenester og systemer.

Or. en
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Ændringsforslag 408
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Martina 
Werner, Eva Kaili, Clare Moody

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning skal 
attestere, at IKT-produkter og -tjenester, 
der er certificeret i overensstemmelse med 
en sådan ordning, opfylder de fastlagte 
krav for så vidt angår deres evne til, på et 
givet tillidsniveau, at modstå handlinger, 
der sigter mod at kompromittere 
tilgængeligheden, autenticiteten, 
integriteten og fortroligheden af data, der 
opbevares, overføres eller behandles, eller 
de dermed forbundne funktioner eller 
tjenester, der tilbydes i eller er tilgængelige 
via disse produkter, processer, tjenester og 
systemer.

En europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning skal 
attestere, at IKT-produkter, -tjenester og 
processer, der er certificeret i 
overensstemmelse med en sådan ordning, 
opfylder de fastlagte krav for så vidt angår 
deres evne til, på et givet tillidsniveau, at 
modstå handlinger, der sigter mod at 
kompromittere tilgængeligheden, 
autenticiteten, integriteten og 
fortroligheden af data, der opbevares, 
overføres eller behandles, eller de dermed 
forbundne funktioner eller tjenester, der 
tilbydes i eller er tilgængelige via disse 
produkter, processer, tjenester og systemer.

Or. en

Ændringsforslag 409
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 43 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 43a

Indbygget sikkerhed og sikkerhed gennem 
indstillinger

1. Under hensyntagen til den nyeste viden 
skal producenter og tjenesteudbydere 
sikre den indbyggede sikkerhed og 
sikkerheden gennem indstillinger for 
deres IKT-produkter og -tjenester. 
Producenter og tjenesteudbydere skal 
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sikre, at softwaren, der kører på deres 
IKT-produkt eller -tjeneste er sikker og 
ikke har nogen kendte 
sikkerhedssårbarheder under 
hensyntagen til den kendte teknologi på 
det pågældende tidspunk. IKT-produkter 
og -tjenester skal implementere følgende 
tekniske foranstaltninger:

a) IKT-produkter og -tjenester skal være 
forsynet med ajourført software og 
indeholde mekanismer til regelmæssig 
modtagelse af sikre, korrekt 
autentificerede og pålidelige 
softwareopdateringer

b) IKT-produktet eller -tjenestens 
fjernadgangskapaciteter skal være 
dokumenteret og sikret mod uautoriseret 
adgang senest under installationen

c) IKT-produkter må ikke have samme 
hardcode-standardadgangskoder for alle 
enheder

d) data lagret af IKT-produkter og -
tjenester skal være sikkert beskyttet af de 
nyeste metoder, såsom kryptering

e) IKT-produkter og -tjenester må kun 
godkende metoder med høj sikkerhed til 
autentificering.

2. Producenter og tjenesteudbydere skal 
underrette den kompetente myndighed om 
alle kendte sikkerhedssårbarheder, så 
snart disse registreres. Endvidere skal de 
rettidigt foretage en reparation eller 
erstatning for at afhjælpe eventuelle nye 
sikkerhedssårbarheder, der registreres.

3. IKT-produkter og -tjenester, der 
bringes i omsætning, skal være i 
overensstemmelse med forpligtelserne i 
stk. 1 i hele det tidsrum, produkterne og 
tjenesterne forventes at kunne anvendes 
på normal vis.

4. Kommissionen skal gennem 
gennemførelsesretsakter og i samarbejde 
med ENISA vedtage nærmere regler om 
de særlige forhold for de i stk. 1 anførte 
sikkerhedskrav.
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5. Hvis 
markedsovervågningsmyndighederne har 
grund til at tro, at IKT-produktet 
eller -tjenesten ikke opfylder kravene i 
denne forordning, skal de straks anmode 
den pågældende producent eller 
tjenesteudbyder om at træffe de fornødne 
foranstaltninger for at bringe produktet i 
overensstemmelse med disse krav eller for 
at trække produktet tilbage fra markedet 
eller kalde det tilbage inden for en rimelig 
tidsfrist, som de fastsætter i forhold til 
risikoens art.

6. Hvis producenten eller 
tjenesteudbyderen inden for den frist, der 
er omhandlet i stk. 5, ikke træffer de 
fornødne foranstaltninger, skal 
markedsovervågningsmyndighederne 
træffe de nødvendige foreløbige 
foranstaltninger for at forbyde eller 
begrænse tilgængeliggørelsen af 
produktet på deres nationale markeder 
eller for at trække produktet tilbage fra 
markedet eller kalde det tilbage.

7. Markedsovervågningsmyndighederne 
skal tilrettelægge passende kontroller af 
overholdelse af produktkrav og forpligte 
producenter eller tjenesteudbydere til at 
trække produkter, der ikke overholder 
kravene, tilbage fra markedet. Ved 
udvælgelse af produkter, der skal 
underkastes kontrol af overholdelsen, skal 
de nationale certificeringsmyndigheder 
prioritere højrisikoprodukter for 
forbrugerne, produkter med indbyggede 
nye teknologier og/eller produkter med 
høj salgskurs.

Or. en

Begrundelse

One of the key reasons behind the increase of cyberattacks is the lack of security 
functionalities incorporated in the design of the connected products and/or services. Today, 
most of the connected devices available in the EU’s single market are designed and 
manufactured without the most basic security features embedded in their software. In order to 
trust the Internet of Things, consumers must be assured that the connected products they 
purchase or services they use are secure and protected from software and hardware 



AM\1152206DA.docx 15/130 PE621.098v01-00

DA

vulnerabilities. To ensure a high-level of security by design and by default, a minimum set of 
requirements for security should be binding for all connected products as a condition for 
putting them on the market. Such a horizontal and binding framework should be established 
as a complement of existing and pending legislation that requires cybersecurity measures 
such as the General Data Protection Regulation and the proposal for a European Electronic 
Communication Code.

Ændringsforslag 410
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På anmodning fra Kommissionen skal 
ENISA udarbejde et forslag til en 
europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, som 
opfylder kravene i denne forordnings 
artikel 45, 46 og 47. Medlemsstaterne eller 
den europæiske 
cybersikkerhedscertificeringsgruppe
("gruppen"), der er nedsat ved artikel 53,
kan foreslå Kommissionen, at der
udarbejdes et forslag til en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning.

1. På anmodning fra Kommissionen skal 
ENISA udarbejde et forslag til en 
europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, som 
opfylder kravene i denne forordnings 
artikel 45, 46 og 47. Kommissionens 
anmodning om udarbejdelse af forslag til 
en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning skal 
begrundes med en af følgende årsager:
a) eksisterende cybersikkerhedsordninger 
fragmenterer det indre marked
b) der er et aktuelt eller forudset behov for 
at støtte EU's lovgivning
c) der er en enig anmodning fra
medlemsstaterne eller den europæiske 
cybersikkerhedscertificeringsgruppe
("gruppen"), der er nedsat ved artikel 53,
eller den permanente gruppe af 
interessenter, der er nedsat ved artikel 20.
Kommissionen skal sikre sig, at
anmodningen fra en medlemsstat 
afspejler en ligelig deltagelse af de berørte 
parter som f.eks. virksomheder, inklusive 
små- og mellemstore virksomheder, 
fagforeninger, civilsamfunds- og 
forbrugerorganisationer. Set i lyset heraf 
skal medlemsstaterne sikre, at der træffes 
foranstaltninger, der giver parterne 
mulighed for at blive hørt på nationalt 
plan i forbindelse med udarbejdelsen og 
overvågningen af certificeringsordninger.
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Or. en

Ændringsforslag 411
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På anmodning fra Kommissionen skal 
ENISA udarbejde et forslag til en 
europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, som 
opfylder kravene i denne forordnings 
artikel 45, 46 og 47. Medlemsstaterne eller 
den europæiske 
cybersikkerhedscertificeringsgruppe
("gruppen"), der er nedsat ved artikel 53, 
kan foreslå Kommissionen, at der 
udarbejdes et forslag til en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning.

1. På anmodning fra Kommissionen eller 
den europæiske 
cybersikkerhedscertificeringsgruppe skal 
ENISA udarbejde et forslag til en 
europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, som 
opfylder kravene i denne forordnings 
artikel 45, 46 og 47. Medlemsstaterne eller 
den europæiske 
cybersikkerhedscertificeringsgruppe
("gruppen"), der er nedsat ved artikel 53, 
kan foreslå Kommissionen, at der 
udarbejdes et forslag til en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning.
Kommissionen og den europæiske 
cybersikkerhedscertificeringsgruppe skal 
tage hensyn til forslag til en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning 
foreslået via interessenternes 
høringsplatform.

Or. en

Ændringsforslag 412
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På anmodning fra Kommissionen skal
ENISA udarbejde et forslag til en 
europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, som 

1. ENISA skal udarbejde et forslag til en 
europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, som 
opfylder kravene i denne forordnings 
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opfylder kravene i denne forordnings 
artikel 45, 46 og 47. Medlemsstaterne eller 
den europæiske 
cybersikkerhedscertificeringsgruppe
("gruppen"), der er nedsat ved artikel 53,
kan foreslå Kommissionen, at der 
udarbejdes et forslag til en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning.

artikel 45, 46 og 47. Medlemsstaterne eller 
den europæiske 
cybersikkerhedscertificeringsgruppe
("gruppen"), der er nedsat ved artikel 53,
skal foreslå, at der udarbejdes et forslag til 
en ordning, der henhører under 
anvendelsesområdet for artikel 45, stk. 1, 
litra c), mens certificeringsgruppen af 
interessenter, der er nedsat ved artikel 20, 
litra b), skal foreslå ENISA og
Kommissionen, at der udarbejdes et forslag 
til en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, der 
henhører under anvendelsesområdet for 
artikel 45, stk. 1, litra a) eller b).

Or. en

Begrundelse

Denne ændring skal afspejle oprettelsen af interessentgruppen om certificering.

Ændringsforslag 413
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På anmodning fra Kommissionen skal 
ENISA udarbejde et forslag til en 
europæisk
cybersikkerhedscertificeringsordning, 
som opfylder kravene i denne forordnings 
artikel 45, 46 og 47. Medlemsstaterne eller
den europæiske 
cybersikkerhedscertificeringsgruppe
("gruppen"), der er nedsat ved artikel 53, 
kan foreslå Kommissionen, at der 
udarbejdes et forslag til en europæisk
cybersikkerhedscertificeringsordning.

1. På anmodning fra Kommissionen skal 
ENISA udarbejde et forslag til en 
europæisk IT-
sikkerhedscertificeringsordning, som 
opfylder kravene i denne forordnings 
artikel 45, 46 og 47. Medlemsstaterne, den 
europæiske 
cybersikkerhedscertificeringsgruppe
("gruppen"), der er nedsat ved artikel 53,
eller den stående gruppe af interessenter, 
der er nedsat ved artikel 20, kan foreslå 
Kommissionen, at der udarbejdes et forslag 
til en europæisk IT-
sikkerhedscertificeringsordning.

Or. en
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Begrundelse

Der skal være et passende antal måder, hvorpå man kan foreslå en europæisk IT-
sikkerhedscertificering, og tilføjelsen af den stående gruppe af interessenter udvider antallet 
af kompetente organer nok til, at det giver flere måder, samtidig med at en kompetent og 
rimelig proces stadig er sikret.

Ændringsforslag 414
Michał Boni, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, Gunnar 
Hökmark, Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På anmodning fra Kommissionen skal 
ENISA udarbejde et forslag til en 
europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, som 
opfylder kravene i denne forordnings 
artikel 45, 46 og 47. Medlemsstaterne eller 
den europæiske 
cybersikkerhedscertificeringsgruppe
("gruppen"), der er nedsat ved artikel 53, 
kan foreslå Kommissionen, at der 
udarbejdes et forslag til en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning.

1. På anmodning fra Kommissionen skal 
ENISA udarbejde et forslag til en 
europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, som 
opfylder kravene i denne forordnings 
artikel 45, 46 og 47. Medlemsstaterne eller 
den europæiske 
cybersikkerhedscertificeringsgruppe
("gruppen"), der er nedsat ved artikel 53,
eller andre med interesse i branchen kan 
foreslå Kommissionen, at der udarbejdes et 
forslag til en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning.

Or. en

Ændringsforslag 415
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På anmodning fra Kommissionen skal 
ENISA udarbejde et forslag til en 
europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, som 
opfylder kravene i denne forordnings 
artikel 45, 46 og 47. Medlemsstaterne eller

1. På anmodning fra Kommissionen skal 
ENISA udarbejde et forslag til en 
europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, som 
opfylder kravene i denne forordnings 
artikel 45, 46 og 47. Medlemsstaterne, den 
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den europæiske 
cybersikkerhedscertificeringsgruppe
("gruppen"), der er nedsat ved artikel 53, 
kan foreslå Kommissionen, at der 
udarbejdes et forslag til en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning.

europæiske 
cybersikkerhedscertificeringsgruppe
("gruppen"), der er nedsat ved artikel 53,
eller repræsentanter for europæisk 
industri kan foreslå Kommissionen, at der 
udarbejdes et forslag til en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning.

Or. fr

Ændringsforslag 416
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På anmodning fra Kommissionen skal
ENISA udarbejde et forslag til en 
europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, som 
opfylder kravene i denne forordnings 
artikel 45, 46 og 47. Medlemsstaterne eller 
den europæiske 
cybersikkerhedscertificeringsgruppe
("gruppen"), der er nedsat ved artikel 53, 
kan foreslå Kommissionen, at der 
udarbejdes et forslag til en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning.

1. På anmodning fra Kommissionen skal de 
europæiske standardiseringsorganer 
(ESO) udarbejde et forslag til en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning. 
Medlemsstaterne eller den europæiske 
cybersikkerhedscertificeringsgruppe
("gruppen"), der er nedsat ved artikel 53, 
kan foreslå Kommissionen, at der 
udarbejdes et forslag til en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning.

Or. en

Ændringsforslag 417
Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen vedtager og 
offentliggør, efter en åben og 
gennemsigtig høring af relevante 
interessenter, et flerårigt EU-



PE621.098v01-00 20/130 AM\1152206DA.docx

DA

arbejdsprogram for europæiske 
cybersikkerhedscertificeringsordninger, 
som fastlægger fælles aktiviteter, der kan 
iværksættes på EU-plan, og strategiske 
prioriteter. Arbejdsprogrammet omfatter 
især en prioriteret liste over identificerede 
IKT-produkter, -processer og - tjenester, 
der er omfattet af en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning. 
Forud for vedtagelsen af 
arbejdsprogrammet skal Kommissionen 
rådføre sig med ENISA og tage størst 
muligt hensyn til dets udtalelse.

Or. en

Ændringsforslag 418
Michał Boni, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Under udarbejdelsen af forslaget til den i 
stk. 1 omhandlede ordning skal ENISA 
høre alle relevante interessenter og 
samarbejde tæt med gruppen. Gruppen 
yder ENISA den bistand og 
ekspertrådgivning, som ENISA har behov 
for i forbindelse med udarbejdelsen af 
forslaget til en ordning, herunder også 
udtalelser om nødvendigt.

2. Under udarbejdelsen af forslaget til den i 
stk. 1 omhandlede ordning skal ENISA
definere sikkerhedsmålene, 
sikkerhedskravene og elementer i den 
foreslåede ordning. Alle aspekter 
vedrørende procedurerne i 
overensstemmelsesvurderingen defineres 
af Kommissionen på grundlag af ENISA's 
resultater. I den forbindelse skal ENISA 
samarbejde tæt med interessenter fra 
industrien og høre alle relevante 
interessenter og samarbejde tæt med 
gruppen. Gruppen yder ENISA den bistand 
og ekspertrådgivning, som ENISA har 
behov for i forbindelse med udarbejdelsen 
af forslaget til en ordning, herunder også 
udtalelser om nødvendigt. I givet fald kan 
ENISA desuden nedsætte en 
interessentarbejdsgruppe om certificering, 
bestående af medlemmer af den stående 
gruppe af interessenter, interessenter fra 
industrien for at sikre en industristyret 
tilgang og andre relevante interessenter, 
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for at yde ekspertrådgivning på områder, 
der er omfattet af en særlig forenklet 
ordning.

Or. en

Ændringsforslag 419
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Under udarbejdelsen af forslaget til den i 
stk. 1 omhandlede ordning skal ENISA 
høre alle relevante interessenter og 
samarbejde tæt med gruppen. Gruppen 
yder ENISA den bistand og 
ekspertrådgivning, som ENISA har behov 
for i forbindelse med udarbejdelsen af 
forslaget til en ordning, herunder også 
udtalelser om nødvendigt.

2. Under udarbejdelsen af forslaget til den i 
stk. 1 omhandlede ordning skal ENISA 
høre alle relevante interessenter, inklusive 
forbrugerorganisationer, og samarbejde 
tæt med gruppen og den stående gruppe af 
interessenter. Gruppen og den stående 
gruppe af interessenter yder ENISA den 
bistand og ekspertrådgivning, som ENISA 
har behov for i forbindelse med 
udarbejdelsen af forslaget til en ordning, 
herunder også udtalelser om nødvendigt.
Under udarbejdelsen af hvert forslag til 
en ordning skal ENISA definere en 
tjekliste over risici og 
cybersikkerhedsfunktioner for effektivt at 
imødegå disse risici.

Or. en

Ændringsforslag 420
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Under udarbejdelsen af forslaget til den i 
stk. 1 omhandlede ordning skal ENISA 
høre alle relevante interessenter og
samarbejde tæt med gruppen. Gruppen 

2. Under udarbejdelsen af forslaget til den i 
stk. 1 omhandlede ordning skal ENISA 
høre alle relevante interessenter,
samarbejde tæt med gruppen og tage 
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yder ENISA den bistand og 
ekspertrådgivning, som ENISA har behov 
for i forbindelse med udarbejdelsen af 
forslaget til en ordning, herunder også 
udtalelser om nødvendigt.

hensyn til eksisterende nationale og 
internationale standarder, inklusive 
uformelle aftaler inden for 
erhvervssammenslutninger, for at undgå 
overlapning. Gruppen yder ENISA den 
bistand og ekspertrådgivning, som ENISA 
har behov for i forbindelse med 
udarbejdelsen af forslaget til en ordning, 
herunder også udtalelser om nødvendigt.

Or. en

Ændringsforslag 421
Nadine Morano

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Under udarbejdelsen af forslaget til den i 
stk. 1 omhandlede ordning skal ENISA 
høre alle relevante interessenter og 
samarbejde tæt med gruppen. Gruppen
yder ENISA den bistand og 
ekspertrådgivning, som ENISA har behov 
for i forbindelse med udarbejdelsen af 
forslaget til en ordning, herunder også 
udtalelser om nødvendigt.

2. Under udarbejdelsen af forslaget til den i 
stk. 1 omhandlede ordning skal ENISA 
høre alle relevante interessenter på en 
gennemsigtig måde og samarbejde tæt med 
gruppen, den stående gruppe af 
interessenter og for hvert forslag til 
ordning en ad hoc-høringsplatform. De
yder ENISA den bistand og 
ekspertrådgivning, som ENISA har behov 
for i forbindelse med udarbejdelsen af 
forslaget til en ordning, herunder også 
udtalelser om nødvendigt.

Or. fr

Begrundelse

De forskellige høringsprocesser bør spille en central rolle med henblik på at samle den 
pågældende foreslåede ordnings eksperter, inddrage dem i et tæt samarbejde og stille deres 
viden om og erfaring med produktet eller tjenesten til ENISA's rådighed.

Ændringsforslag 422
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Under udarbejdelsen af forslaget til den i 
stk. 1 omhandlede ordning skal ENISA 
høre alle relevante interessenter og 
samarbejde tæt med gruppen. Gruppen 
yder ENISA den bistand og 
ekspertrådgivning, som ENISA har behov 
for i forbindelse med udarbejdelsen af 
forslaget til en ordning, herunder også 
udtalelser om nødvendigt.

2. Under udarbejdelsen af forslaget til den i 
stk. 1 omhandlede ordning skal ENISA 
høre alle relevante interessenter samt 
forbrugerorganisationerne, Artikel 29-
Gruppen og Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd i det omfang, det er 
relevant, og samarbejde tæt med gruppen. 
Gruppen yder ENISA den bistand og 
ekspertrådgivning, som ENISA har behov 
for i forbindelse med udarbejdelsen af 
forslaget til en ordning, herunder også 
udtalelser om nødvendigt.

Or. en

Begrundelse

Baseret på EDPS' udtalelse. Det er af allerstørste betydning, at der skabes teknisk og 
forvaltningsmæssig synergi, således at certificeringer i henhold til den europæisk ramme for 
cybersikkerhedscertificering og den generelle forordning om databeskyttelse ikke opfattes 
som selvmodsigende eller uafhængige af de organisationer, der arbejder for opfyldelse af 
kravene i de relevante instrumenter.

Ændringsforslag 423
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Under udarbejdelsen af forslaget til den i 
stk. 1 omhandlede ordning skal ENISA 
høre alle relevante interessenter og 
samarbejde tæt med gruppen. Gruppen 
yder ENISA den bistand og 
ekspertrådgivning, som ENISA har behov 
for i forbindelse med udarbejdelsen af 
forslaget til en ordning, herunder også 
udtalelser om nødvendigt.

2. Under udarbejdelsen af forslaget til den i 
stk. 1 omhandlede ordning skal ENISA 
høre alle relevante interessenter i en 
formel, standardiseret og gennemsigtig 
proces og samarbejde tæt med gruppen. 
Gruppen og alle relevante interessenter
yder ENISA den bistand og 
ekspertrådgivning, som ENISA har behov 
for i forbindelse med udarbejdelsen af 
forslaget til en ordning, herunder også 
udtalelser om nødvendigt.
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Or. en

Ændringsforslag 424
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Under udarbejdelsen af forslaget til den i 
stk. 1 omhandlede ordning skal ENISA 
høre alle relevante interessenter og 
samarbejde tæt med gruppen. Gruppen 
yder ENISA den bistand og 
ekspertrådgivning, som ENISA har behov 
for i forbindelse med udarbejdelsen af 
forslaget til en ordning, herunder også 
udtalelser om nødvendigt.

2. Under udarbejdelsen af forslaget til den i 
stk. 1 omhandlede ordning skal ENISA 
høre alle relevante interessenter og 
samarbejde tæt med gruppen og 
interessenternes høringsplatforme. 
Gruppen yder ENISA den bistand og 
ekspertrådgivning, som ENISA har behov 
for i forbindelse med udarbejdelsen af 
forslaget til en ordning, herunder også 
udtalelser om nødvendigt.

Or. en

Ændringsforslag 425
Martina Werner

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Under udarbejdelsen af forslaget til den i 
stk. 1 omhandlede ordning skal ENISA 
høre alle relevante interessenter og 
samarbejde tæt med gruppen. Gruppen 
yder ENISA den bistand og 
ekspertrådgivning, som ENISA har behov 
for i forbindelse med udarbejdelsen af 
forslaget til en ordning, herunder også 
udtalelser om nødvendigt.

2. Under udarbejdelsen af forslaget til den i 
stk. 1 omhandlede ordning skal ENISA 
høre alle relevante interessenter i 
gennemsigtige høringsprocesser og 
samarbejde tæt med gruppen. Gruppen 
yder ENISA den bistand og 
ekspertrådgivning, som ENISA har behov 
for i forbindelse med udarbejdelsen af 
forslaget til en ordning, herunder også 
udtalelser om nødvendigt.

Or. en
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Ændringsforslag 426
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Gesine Meissner

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Under udarbejdelsen af forslaget til den i 
stk. 1 omhandlede ordning skal ENISA 
høre alle relevante interessenter og 
samarbejde tæt med gruppen. Gruppen 
yder ENISA den bistand og 
ekspertrådgivning, som ENISA har behov 
for i forbindelse med udarbejdelsen af 
forslaget til en ordning, herunder også 
udtalelser om nødvendigt.

2. Under udarbejdelsen af forslaget til den i 
stk. 1 omhandlede ordning skal ENISA 
høre alle relevante interessenter i henhold 
til artikel 20, litra a), og samarbejde tæt 
med gruppen. Gruppen yder ENISA den 
bistand og ekspertrådgivning, som ENISA 
har behov for i forbindelse med 
udarbejdelsen af forslaget til en ordning, 
herunder også udtalelser om nødvendigt.

Or. en

Ændringsforslag 427
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Under udarbejdelsen af forslaget til den 
i stk. 1 omhandlede ordning skal ENISA
høre alle relevante interessenter og 
samarbejde tæt med gruppen. Gruppen 
yder ENISA den bistand og 
ekspertrådgivning, som ENISA har behov 
for i forbindelse med udarbejdelsen af 
forslaget til en ordning, herunder også 
udtalelser om nødvendigt.

2. Under udarbejdelsen af første udkast i 
henhold til stk. 1 i denne artikel skal ESO
høre alle relevante interessenter og 
samarbejde tæt med gruppen. Gruppen 
yder ESO den bistand og 
ekspertrådgivning, som ESO har behov for 
i forbindelse med udarbejdelsen af 
forslaget til en ordning, herunder også 
udtalelser om nødvendigt.

Or. en

Ændringsforslag 428
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody

Forslag til forordning



PE621.098v01-00 26/130 AM\1152206DA.docx

DA

Artikel 44 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Under udarbejdelsen af forslaget til den 
i stk. 1 omhandlede ordning skal ENISA 
høre alle relevante interessenter og
samarbejde tæt med gruppen. Gruppen 
yder ENISA den bistand og 
ekspertrådgivning, som ENISA har behov 
for i forbindelse med udarbejdelsen af 
forslaget til en ordning, herunder også 
udtalelser om nødvendigt.

2. Inden udarbejdelsen af forslaget til den i 
stk. 1 omhandlede ordning skal
Kommissionen gennemføre en åben 
offentlig høring for alle relevante 
interessenter. Under udarbejdelse af 
høringen skal Kommissionen samarbejde 
tæt med den europæiske 
cybersikkerhedscertificeringsgruppe, 
ENISA og certificeringsgruppen for 
interessenter.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring skal afspejle oprettelsen af interessentgruppen om certificering.

Ændringsforslag 429
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Den europæiske 
cybersikkerhedscertificeringsgruppe og 
interessentgruppen om certificering yder 
den bistand og ekspertrådgivning, som 
ENISA har behov for i forbindelse med 
udarbejdelsen af forslaget til en 
europæisk cybersikkerhedsordning, 
herunder også udtalelser om nødvendigt.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring skal afspejle oprettelsen af interessentgruppen om certificering.

Ændringsforslag 430
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Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Bortset fra i forbindelse med forslaget 
til en ordning, der henhører under 
anvendelsesområdet for artikel 45, stk. 1, 
litra a) og b), skal interessentgruppen om 
certificering høres af Kommissionen og 
anmodes om godkendelse før den endelige 
vedtagelse af en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning. 
Tilsvarende gælder for forslaget til en 
ordning, der henhører under artikel 45, 
stk. 1, litra c), i forhold til den europæiske 
cybersikkerhedscertificeringsgruppe.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring skal afspejle oprettelsen af interessentgruppen om certificering.

Ændringsforslag 431
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. Under udarbejdelsen af et forslag 
fastlægger ENISA, med rådgivning fra 
den europæiske 
cybersikkerhedscertificeringsgruppe og 
interessentgruppen om certificering i 
forhold til deres respektive forslag til 
ordninger, en tidsplan for, hvornår den 
foreslåede ordning skal træde i kraft. 
Manglende overholdelse af tidsfristen 
betyder, at forslaget til en ordning 
betragtes som ugyldigt og tilbagekaldt.
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Or. en

Begrundelse

Af hensyn til planlægningen af langsigtede investeringer skal de interesserede parter i 
fællesskab aftale en specifik tidsplan for indførelsen af nye forslag til europæiske 
certificeringsordninger. Bestemmelserne forbundet med tidsfristen vil give et incitament til en 
rettidig vedtagelse af sådanne ordninger.

Ændringsforslag 432
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. ENISA fremsender forslaget til en 
europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning 
udarbejdet i henhold til stk. 2 til 
Kommissionen.

3. ENISA fremsender forslaget til en 
europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning 
udarbejdet i henhold til stk. 2 til 
Kommissionen. ENISA skal i 
oplysningerne til Kommissionen inkludere 
alle bemærkninger eller forbehold, som 
medlemmer af gruppen har fremsat.

Or. en

Ændringsforslag 433
Michał Boni, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. ENISA fremsender forslaget til en 
europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning 
udarbejdet i henhold til stk. 2 til 
Kommissionen.

3. ENISA fremsender forslaget til en 
europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning 
udarbejdet i henhold til stk. 2 til 
Kommissionen så hurtigt som muligt.

Or. en
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Ændringsforslag 434
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. ENISA fremsender forslaget til en 
europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning 
udarbejdet i henhold til stk. 2 til 
Kommissionen.

3. ENISA fremsender forslaget til en 
europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning 
udarbejdet i henhold til stk. 2 til 
Kommissionen. Kommissionen kan høre 
Det Europæiske Databeskyttelsesråd og 
tage hensyn til rådets synspunkter, inden 
den vedtager sådanne 
gennemførelsesretsakter.

Or. en

Begrundelse

Baseret på EDPS’ udtalelse. Med denne ændring sikres konsistens mellem certificeringerne 
under den europæiske cybersikkerhedscertificeringsramme og den generelle forordning om 
databeskyttelse.

Ændringsforslag 435
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan på grundlag af den 
af ENISA foreslåede ordning vedtage 
gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med artikel 55, stk. 2, 
vedrørende europæiske 
cybersikkerhedscertificeringsordninger for 
IKT-produkter og -tjenester, der opfylder 
kravene i denne forordnings artikel 45, 46 
og 47.

4. Kommissionen kan på grundlag af den 
af ENISA foreslåede ordning vedtage 
gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med artikel 55, stk. 2, 
vedrørende europæiske 
cybersikkerhedscertificeringsordninger for 
IKT-produkter, -processer og -tjenester, 
der opfylder kravene i denne forordnings 
artikel 45, 46 og 47.

Or. en
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Ændringsforslag 436
Martina Werner

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan på grundlag af den 
af ENISA foreslåede ordning vedtage 
gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med artikel 55, stk. 2, 
vedrørende europæiske 
cybersikkerhedscertificeringsordninger for 
IKT-produkter og -tjenester, der opfylder 
kravene i denne forordnings artikel 45, 46 
og 47.

4. Kommissionen kan på grundlag af den 
af ENISA foreslåede ordning vedtage 
gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med artikel 55, stk. 2, 
vedrørende europæiske 
cybersikkerhedscertificeringsordninger for 
IKT-produkter, -processer og -tjenester, 
der opfylder kravene i denne forordnings 
artikel 45, 46 og 47.

Or. en

Ændringsforslag 437
Michał Boni, Seán Kelly, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, 
Marian-Jean Marinescu, Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan på grundlag af den 
af ENISA foreslåede ordning vedtage 
gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med artikel 55, stk. 2, 
vedrørende europæiske 
cybersikkerhedscertificeringsordninger for 
IKT-produkter og -tjenester, der opfylder 
kravene i denne forordnings artikel 45, 46 
og 47.

4. Kommissionen kan på grundlag af den 
af ENISA foreslåede ordning vedtage 
gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med artikel 55, stk. 2, 
vedrørende europæiske 
cybersikkerhedscertificeringsordninger for 
IKT-produkter, -processer og -tjenester, 
der opfylder kravene i denne forordnings 
artikel 45, 46 og 47.

Or. en

Ændringsforslag 438
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, José Blanco López, 
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Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan på grundlag af den 
af ENISA foreslåede ordning vedtage
gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med artikel 55, stk. 2, 
vedrørende europæiske 
cybersikkerhedscertificeringsordninger for 
IKT-produkter og -tjenester, der opfylder 
kravene i denne forordnings artikel 45, 46 
og 47.

4. Kommissionen kan på grundlag af den 
af ENISA foreslåede ordning vedtage
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 55, stk. 2, vedrørende 
europæiske 
cybersikkerhedscertificeringsordninger for 
IKT-produkter, -tjenester og -processer, 
der opfylder kravene i denne forordnings 
artikel 45, 46 og 47.

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at medlovgivere er i stand til at udøve deres kontrolbeføjelser, har 
Kommissionen ret til at udstede delegerede retsakter.

Ændringsforslag 439
Miapetra Kumpula-Natri

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. ENISA skal drive en dedikeret 
hjemmeside, der giver oplysninger om og 
offentlig omtale af de europæiske 
cybersikkerhedscertificeringsordninger.

5. ENISA skal drive en dedikeret 
hjemmeside, der giver oplysninger om og 
offentlig omtale af de europæiske 
cybersikkerhedscertificeringsordninger.
ENISA skal desuden stræbe efter at give 
forbrugere relevante oplysninger om 
gældende certificeringsordninger, f.eks. 
ved at give vejledning og anbefalinger 
vedrørende online- og 
offlinemarkedspladser.

Or. en

Ændringsforslag 440
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Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. ENISA skal drive en dedikeret 
hjemmeside, der giver oplysninger om og 
offentlig omtale af de europæiske 
cybersikkerhedscertificeringsordninger.

5. ENISA skal drive en dedikeret 
hjemmeside, der opfylder direktivet 
(EU) 2016/2102 og giver oplysninger om 
og offentlig omtale af de europæiske 
cybersikkerhedscertificeringsordninger
samt tilbagetrækning og udløb af 
certificeringsordninger og certificerede 
IKT-produkter, -processer, -tjenester 
og -systemer.

Or. en

Ændringsforslag 441
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Kommissionen kan på EU's vegne 
indgå aftaler om gensidig anerkendelse af 
certifikater med udenlandske markeder 
eller tredjelande. Sådanne aftaler om 
gensidig anerkendelse indgås efter samme 
procedure med hensyn til forberedelse og 
vedtagelse som på anden måde fastlagt for 
ordninger i denne artikel.

Or. en

Ændringsforslag 442
Miapetra Kumpula-Natri

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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5a. ENISA sikrer, idet der nøje tages 
hensyn til gruppens udtalelse, at alle 
forslag til europæiske 
cybersikkerhedsordninger ikke forhindrer 
effektiv konkurrence ved at indføre 
barrierer for markedsadgangen for nye 
virksomheder og produkter.

Or. en

Ændringsforslag 443
Pavel Telička, Carolina Punset, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner, Morten Helveg 
Petersen

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Vedtagne ordninger revideres og 
opdateres om nødvendigt regelmæssigt i 
samarbejde med relevante interessenter 
og gruppen inden for den struktur, der er 
fastlagt i henhold til denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 444
Martina Werner

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Agenturet gennemgår de vedtagne 
ordninger på anmodning fra gruppen 
eller Kommissionen eller mindst hvert 
femte år under hensyntagen til feedback 
modtaget fra relevante interessenter.

Or. en
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Ændringsforslag 445
Miapetra Kumpula-Natri

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b. ENISA leverer de nødvendige 
mekanismer, retningslinjer og procedurer 
for vedtagelse og opdatering af de 
europæiske cybersikkerhedsordninger for 
at tage højde for udviklingen inden for 
cybersikkerhedsteknologi.

Or. en

Ændringsforslag 446
Michał Boni, Seán Kelly, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, 
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning skal 
være udformet således at den, alt efter 
relevans, tager hensyn til følgende 
sikkerhedsmål:

En europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning skal 
være udformet således at den, alt efter 
relevans, tager hensyn til følgende 
sikkerhedsmål for at sikre 
tilgængeligheden, integriteten og 
fortroligheden af tjenester:

Or. en

Ændringsforslag 447
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En europæisk En europæisk 
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cybersikkerhedscertificeringsordning skal 
være udformet således at den, alt efter 
relevans, tager hensyn til følgende
sikkerhedsmål:

cybersikkerhedscertificeringsordning skal 
være udformet således at den, alt efter 
relevans, tager hensyn til mål, der er 
forbundet med følgende kategorier:

Or. en

Ændringsforslag 448
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) beskyttelse af data, som lagres, 
overføres eller på anden måde behandles, 
mod utilsigtet eller uautoriseret lagring, 
behandling, adgang eller videregivelse

a) for produkter, der svarer til 
tillidsniveauet "grundlæggende" eller det 
selverklærede certificeringsniveau, 
forbrugerelektronik som defineret i artikel 
2 [stk. 11, litra a) (ny)]. De europæiske 
cybersikkerhedscertificeringsordninger 
for denne kategori skal støtte vedtagelsen 
og markedsføringen af internationale 
standarder fra og til det indre marked.

Or. en

Begrundelse

For at realisere målene i den foreslåede forordning, og især pga. forordningens karakter af 
fremtidssikring, bør sikkerhedsmålene defineres i overensstemmelse med produktets 
anvendelsesområder i stedet for produktets aktuelle karakteristika.

Ændringsforslag 449
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) beskyttelse af data, som lagres, 
overføres eller på anden måde behandles, 
mod utilsigtet eller uautoriseret 

b) for produkter, der svarer til 
tillidsniveauet "betydeligt", IKT-
produkter, -tjenester og -processer, der 
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ødelæggelse, utilsigtet tab eller ændring udgør et industrielt kontrolsystem eller 
bruges i robotter og autonome køretøjer, 
eller software og hardwareterminaludstyr, 
der bruges til levering af essentielle 
tjenester for operatører som defineret i 
direktiv (EU)2016/1148. De europæiske 
cybersikkerhedscertificeringsordninger 
for denne kategori skal baseres på 
internationale standarder.

Or. en

Begrundelse

For at realisere målene i den foreslåede forordning, og især dens karakter af fremtidssikring, 
bør sikkerhedsmålene defineres i overensstemmelse med produktets anvendelsesområder i 
stedet for et produkts karakteristika.

Ændringsforslag 450
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) sikring af, at autoriserede personer, 
programmer eller maskiner udelukkende 
kan få adgang til data, tjenester eller 
funktioner, som de har adgangsret til

c) for produkter svarende til 
certificeringsniveauet "højt", IKT-
produkter, -tjenester og -processer, der 
bruges af de offentlige myndigheder i en 
medlemsstat. De europæiske 
cybersikkerhedscertificeringsordninger 
for denne kategori skal baseres på 
vedtagelsen og markedsføringen af 
internationale standarder fra og til det 
indre marked.

Or. en

Begrundelse

For at realisere målene i den foreslåede forordning, og især dens karakter af fremtidssikring, 
bør sikkerhedsmålene defineres i overensstemmelse med produktets anvendelsesområder i 
stedet for et produkts karakteristika.
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Ændringsforslag 451
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) sikring af, at autoriserede personer, 
programmer eller maskiner udelukkende 
kan få adgang til data, tjenester eller 
funktioner, som de har adgangsret til

c) sikring af, at autoriserede personer, 
programmer eller maskiner udelukkende 
kan få adgang til data, tjenester eller 
funktioner, som de har adgangsret til, og at 
der er indført en procedure til at 
indkredse og dokumentere al 
afhængighed og alle svagheder i IKT-
produkter, -processer og -tjenester

Or. en

Begrundelse

Der skal forefindes en proces med henblik på at opdage svagheder for at sikre forebyggelse af 
hændelser.

Ændringsforslag 452
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) registrering af, hvilke data, funktioner 
eller tjenester, der er blevet videregivet, på 
hvilket tidspunkt og til hvem

udgår

Or. en

Ændringsforslag 453
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) registrering af, hvilke data, funktioner 
eller tjenester, der er blevet videregivet, på 
hvilket tidspunkt og til hvem

d) sikring af, at IKT-produkter, -processer 
og -tjenester ikke indeholder kendte 
svagheder, der kan udnyttes, og kan 
modstå et fastlagt niveau af angreb

Or. en

Begrundelse

Som opfølgning på det foregående punkt skal der forefindes en løsning/korrektion af god 
kvalitet til brug, når der er blevet fundet en svaghed.

Ændringsforslag 454
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) sikring af, at det er muligt at 
kontrollere, hvilke data, tjenester og 
funktioner, der er tilgået eller anvendt, på 
hvilket tidspunkt og af hvem

udgår

Or. en

Ændringsforslag 455
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) genetablering af tilgængelighed af og 
adgang til data, tjenester og funktioner 
hurtigt i tilfælde af fysiske eller tekniske 
hændelser

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 456
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) sikring af, at IKT-produkter 
og -tjenester er forsynet med ajourført 
software og ikke indeholder kendte 
svagheder og har mekanismer til sikker 
opdatering af software.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 457
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) sikring af, at IKT-produkter 
og -tjenester er forsynet med ajourført 
software og ikke indeholder kendte 
svagheder og har mekanismer til sikker 
opdatering af software.

g) sikring af, at IKT-produkter og -tjenester 
er forsynet med ajourført software og
hardware og ikke indeholder kendte 
svagheder og har mekanismer til sikker 
opdatering af software.

Or. en

Begrundelse

Det er et godt første trin at sikre, at der ikke findes kendte svagheder, men en effektiv 
behandling omfatter metoder til håndtering af ukendte svagheder.

Ændringsforslag 458
Gunnar Hökmark
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Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) sikring af, at IKT-produkter 
og -tjenester er forsynet med ajourført 
software og ikke indeholder kendte 
svagheder og har mekanismer til sikker 
opdatering af software.

g) forenkling af det, at IKT-produkter 
og -tjenester er forsynet med ajourført 
software og hardware, og at der er 
passende og rettidige opdateringer, der 
retter op på kendte svagheder og har 
mekanismer til sikker opdatering af 
software og hardware.

Or. en

Ændringsforslag 459
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – litra g – nr. i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) h) sikring af, at IKT-produkter 
og -tjenester er udviklet i henhold til 
sikkerhedskravene i den specifikke 
ordning.

Or. en

Ændringsforslag 460
Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) sikring af, at miljøet for IKT-
produkter og -tjenester er opdelt i mindre 
delsystemer og delnetværk for at gøre det 
nemmere at håndtere og rumme skaden i 
tilfælde af en hændelse.

Or. en
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Ændringsforslag 461
Eva Kaili, Peter Kouroumbashev

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) sikring af, at miljøet for IKT-
produkter og -tjenester er opdelt i mindre 
delsystemer og delnetværk for at gøre det 
nemmere at håndtere og rumme skaden i 
tilfælde af en hændelse.

Or. en

Ændringsforslag 462
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) sikring af, at IKT-
produkter, -processer, -tjenester 
og -systemer udvikles og drives i 
overensstemmelse med princippet om 
sikkerhed i designet og sikkerhed gennem 
indstillinger og er i overensstemmelse med 
forpligtelserne defineret i artikel 43.

Or. en

Ændringsforslag 463
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning kan

1. Med forbehold af 
sikkerhedsforpligtelserne defineret i 
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angive et eller flere af følgende 
tillidsniveauer: grundlæggende, betydeligt
og/eller højt for IKT-produkter og -
tjenester, der er certificeret under 
ordningen.

artikel 43 kan en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning 
angive et eller flere af følgende
risikobaserede tillidsniveauer: funktionel, 
betydelig og/eller høj sikkerhed for IKT-
produkter, -processer, -tjenester
og -systemer, der er certificeret under 
ordningen. Tillidsniveauet skal være 
baseret på tjeklisten over risici og de 
tilsvarende cybersikkerhedsfunktioner, 
der er fastlagt af ENISA i henhold til 
artikel 44, stk. 2, som er tilgængelig i de 
IKT-produkter, -processer, -tjenester eller 
-systemer, som certificeringsordningen 
finder anvendelse på.

Or. en

Ændringsforslag 464
Nadine Morano

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning kan 
angive et eller flere af følgende 
tillidsniveauer: grundlæggende, betydeligt 
og/eller højt for IKT-produkter 
og -tjenester, der er certificeret under 
ordningen.

1. En europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning kan 
angive et eller flere af følgende
risikobaserede tillidsniveauer afhængigt af 
sammenhængen og den påtænkte 
anvendelse af IKT-produkter, -processer 
og -tjenester: grundlæggende, betydeligt 
og/eller højt. De anvendte 
overensstemmelsesvurderingsmetoder skal 
specificeres for elementerne i hver 
europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning på 
grundlag af en risikoanalyse.

Or. fr

Begrundelse

Det er bedre, hvis de anvendte overensstemmelsesvurderingsmetoder ikke fastlægges generelt 
på forhånd, men i hvert enkelt tilfælde afhængigt af produktet eller tjenesten og under hensyn 
til den sammenhæng, de anvendes i.
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Ændringsforslag 465
Clare Moody, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Arne Lietz

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning kan 
angive et eller flere af følgende 
tillidsniveauer: grundlæggende, betydeligt 
og/eller højt for IKT-produkter 
og -tjenester, der er certificeret under 
ordningen.

1. En europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning kan 
angive et eller flere af følgende 
tillidsniveauer: grundlæggende, betydeligt 
og/eller højt for IKT-produkter 
og -tjenester, der er certificeret under 
ordningen. En certificeringsordning med
forskellige tillidsniveauer skal ledsages af 
oplysninger, der forklarer den resterende 
risiko på hvert tillidsniveau og behovet 
for, at forbrugere hele tiden er årvågne og 
opmærksomme på cybertrusler.

Or. en

Begrundelse

Der er risiko for, at forbrugerne tror, at det, at et IKT-produkt eller en IKT-tjeneste har 
tillidsniveauet "højt", betyder, at produktet eller tjenesten er sikkert med hensyn til 
cybertrusler. Forbrugere og virksomheder bør hele tiden udvise agtpågivenhed og være 
opmærksomme på, at selv et produkt eller en tjeneste, der har et højt tillidsniveau, risikerer at 
blive ramt af en cyberhændelse, hvis bedste praksis ikke overholdes.

Ændringsforslag 466
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning kan 
angive et eller flere af følgende 
tillidsniveauer: grundlæggende, betydeligt 
og/eller højt for IKT-produkter og -
tjenester, der er certificeret under 

1. En europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning kan 
angive et eller flere af følgende
risikobaserede tillidsniveauer afhængigt af 
sammenhængen og den påtænkte 
anvendelse af IKT-produkter, -processer 
og -tjenester: grundlæggende, betydeligt 
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ordningen. og/eller højt.

Or. fr

Ændringsforslag 467
Massimiliano Salini

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning kan 
angive et eller flere af følgende
tillidsniveauer: grundlæggende, betydeligt 
og/eller højt for IKT-produkter og -
tjenester, der er certificeret under 
ordningen.

1. En europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning kan 
angive et eller flere af følgende
risikobaserede niveauer afhængigt af 
sammenhængen og den påtænkte 
anvendelse af IKT-
produkterne, -processerne og -tjenesterne: 
grundlæggende, betydeligt og/eller højt.

Or. en

Ændringsforslag 468
Dan Nica, Miroslav Poche

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning kan
angive et eller flere af følgende 
tillidsniveauer: grundlæggende, betydeligt 
og/eller højt for IKT-produkter 
og -tjenester, der er certificeret under 
ordningen.

1. En europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning skal
angive ansvarskriterier for et eller flere af 
følgende tillidsniveauer: grundlæggende, 
betydeligt og/eller højt for IKT-produkter 
og -tjenester, der er certificeret under 
ordningen.

Or. en

Ændringsforslag 469
Michał Boni, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gunnar Hökmark
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Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning kan 
angive et eller flere af følgende 
tillidsniveauer: grundlæggende, betydeligt 
og/eller højt for IKT-produkter 
og -tjenester, der er certificeret under 
ordningen.

1. En europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning kan 
angive et eller flere tillidskrav baseret på 
de risici og trusler, der udspringer af den 
sammenhæng, i hvilken produktet, 
processen eller tjenesten skal fungere.

Or. en

Ændringsforslag 470
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning kan 
angive et eller flere af følgende 
tillidsniveauer: grundlæggende, betydeligt 
og/eller højt for IKT-produkter 
og -tjenester, der er certificeret under 
ordningen.

1. En europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning kan 
angive et eller flere tillidskrav baseret på 
de risici og trusler, der udspringer af den 
sammenhæng, i hvilken produktet, 
processen eller tjenesten skal fungere.

Or. en

Ændringsforslag 471
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Martina Werner, Eva Kaili, 
Dan Nica, Clare Moody

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning kan 

1. En europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning kan 
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angive et eller flere af følgende 
tillidsniveauer: grundlæggende, betydeligt 
og/eller højt for IKT-produkter
og -tjenester, der er certificeret under 
ordningen.

angive et eller flere af følgende 
tillidsniveauer: grundlæggende, betydeligt 
og/eller højt for IKT-produkter, -tjenester
og -processer, der er certificeret under 
ordningen.

Or. en

Begrundelse

For at skabe klarhed med hensyn til rækkevidden og sikre korrekt overensstemmelse med 
eksisterende internationale standarder bør udkastet til en forordning specificere, at 
fremtidige frivillige certificeringsrammer dækker "processer" såvel som "produkter" og 
"tjenester".

Ændringsforslag 472
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning kan 
angive et eller flere af følgende 
tillidsniveauer: grundlæggende, betydeligt
og/eller højt for IKT-produkter 
og -tjenester, der er certificeret under 
ordningen.

1. En europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning kan 
angive et eller flere af følgende 
tillidsniveauer: grundlæggende, mellem
og/eller højt for IKT-produkter 
og -tjenester, der er certificeret under 
ordningen.

Or. en

Ændringsforslag 473
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. ENISA fastlægger eller udvikler i 
samråd med relevante interessenter 
tillidsniveauer, der skal anføres i 
europæiske 
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cybersikkerhedscertificeringsordninger.

Or. en

Ændringsforslag 474
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De anvendte 
overensstemmelsesvurderingsmetoder skal 
specificeres for elementerne i hver 
europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning i 
overensstemmelse med artikel 47 og på 
grundlag af en risikoanalyse.

Or. fr

Begrundelse

For at skabe de nødvendige betingelser for tillid i forbindelse med gensidig anerkendelse af 
attester og harmonisering af de nationale certificeringsordninger kræves en fælles definition 
af tillidsniveauerne, især med hensyn til de dertil knyttede vurderingsmetoder.

Ændringsforslag 475
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Tillidsniveauerne grundlæggende, 
betydeligt og højt skal opfylde følgende 
kriterier:

udgår

(a) tillidsniveauet "grundlæggende" 
henviser til en attest, der udstedes som led 
i en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, 
som giver en begrænset grad af tillid til de 
påberåbte eller påståede 
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cybersikkerhedsegenskaber for et IKT-
produkt eller en IKT-tjeneste, og som er 
karakteriseret ved henvisning til tekniske 
specifikationer, standarder og hertil 
knyttede procedurer, herunder tekniske 
kontroller, hvis formål er at mindske 
risikoen for cybersikkerhedshændelser

(b) tillidsniveauet "betydeligt" henviser til 
en attest, der udstedes som led i en 
europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, 
som giver en betydelig grad af tillid til de 
påberåbte eller påståede 
cybersikkerhedsegenskaber for et IKT-
produkt eller en IKT-tjeneste, og som er 
karakteriseret ved henvisning til tekniske 
specifikationer, standarder og hertil 
knyttede procedurer, herunder tekniske 
kontroller, hvis formål er at mindske 
risikoen for cybersikkerhedshændelser 
betydeligt

(c) tillidsniveauet "højt" henviser til en 
attest, der udstedes som led i en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, 
som giver en større grad af tillid til de 
påberåbte eller påståede 
cybersikkerhedsegenskaber for et IKT-
produkt eller en IKT-tjeneste end attester 
med niveauet "betydelig", og som er 
karakteriseret ved henvisning til tekniske 
specifikationer, standarder og hertil 
knyttede procedurer, herunder tekniske 
kontroller, hvis formål er at forhindre 
cybersikkerhedshændelser.

Or. en

Ændringsforslag 476
Michał Boni, Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Tillidsniveauerne grundlæggende, 2. Tillidsniveauerne henviser til en attest, 
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betydeligt og højt skal opfylde følgende 
kriterier:

der udstedes som led i en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, 
som giver en tilsvarende grad af tillid til 
de påberåbte eller påståede 
cybersikkerhedsegenskaber for IKT-
produkter, -processer og -tjenester, og 
som er karakteriseret ved henvisning til 
tekniske specifikationer, standarder og 
hertil knyttede procedurer, herunder 
tekniske kontroller, hvis formål er at 
mindske risikoen for 
cybersikkerhedshændelser; tillidsniveauet 
fastsættes fra sag til sag.

Or. en

Ændringsforslag 477
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Tillidsniveauerne grundlæggende, 
betydeligt og højt skal opfylde følgende 
kriterier:

2. Tillidsniveauerne funktionelt sikkert, 
betydeligt sikkert og/eller i høj grad 
sikkert skal opfylde følgende kriterier

Or. en

Ændringsforslag 478
Edouard Martin

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Tillidsniveauerne grundlæggende, 
betydeligt og højt skal opfylde følgende 
kriterier:

2. Tillidsniveauerne grundlæggende, 
betydeligt og højt skal opfylde følgende 
kriterier og vurderingsmetoder:

Or. fr
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Ændringsforslag 479
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Tillidsniveauerne grundlæggende, 
betydeligt og højt skal opfylde følgende 
kriterier:

2. Tillidsniveauerne grundlæggende, 
betydeligt og højt skal opfylde følgende 
kriterier og vurderingsmetode:

Or. fr

Ændringsforslag 480
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Tillidsniveauerne grundlæggende,
betydeligt og højt skal opfylde følgende 
kriterier:

2. Tillidsniveauerne grundlæggende,
mellem og højt skal opfylde følgende 
kriterier:

Or. en

Ændringsforslag 481
Michał Boni, Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) tillidsniveauet "grundlæggende" 
henviser til en attest, der udstedes som led 
i en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, 
som giver en begrænset grad af tillid til de 
påberåbte eller påståede 
cybersikkerhedsegenskaber for et IKT-
produkt eller en IKT-tjeneste, og som er 
karakteriseret ved henvisning til tekniske 
specifikationer, standarder og hertil 

udgår
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knyttede procedurer, herunder tekniske 
kontroller, hvis formål er at mindske 
risikoen for cybersikkerhedshændelser

Or. en

Ændringsforslag 482
Edouard Martin

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) tillidsniveauet "grundlæggende" 
henviser til en attest, der udstedes som led i 
en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, som 
giver en begrænset grad af tillid til de 
påberåbte eller påståede 
cybersikkerhedsegenskaber for et IKT-
produkt eller en IKT-tjeneste, og som er 
karakteriseret ved henvisning til tekniske 
specifikationer, standarder og hertil 
knyttede procedurer, herunder tekniske 
kontroller, hvis formål er at mindske 
risikoen for cybersikkerhedshændelser

(a) tillidsniveauet "grundlæggende" 
henviser til en attest, der udstedes som led i 
en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, som 
giver en begrænset grad af tillid til de 
påberåbte eller påståede 
cybersikkerhedsegenskaber for et IKT-
produkt eller en IKT-tjeneste, og som er 
karakteriseret ved henvisning til tekniske 
specifikationer, standarder og hertil 
knyttede procedurer, herunder tekniske 
kontroller, hvis formål er at mindske 
risikoen for cybersikkerhedshændelser; en 
attest for tillidsniveauet "grundlæggende" 
attesterer dækning af grundlæggende og 
kendte cybersikkerhedsrisici; 
vurderingsmetoden er baseret på en 
teknisk gennemgang, som udføres af et 
overensstemmelsesvurderingsorgan, af 
den tekniske dokumentation for et IKT-
produkt eller en IKT-tjeneste

Or. fr

Ændringsforslag 483
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) tillidsniveauet "grundlæggende" 
henviser til en attest, der udstedes som led i 
en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, som 
giver en begrænset grad af tillid til de 
påberåbte eller påståede 
cybersikkerhedsegenskaber for et IKT-
produkt eller en IKT-tjeneste, og som er 
karakteriseret ved henvisning til tekniske 
specifikationer, standarder og hertil 
knyttede procedurer, herunder tekniske 
kontroller, hvis formål er at mindske 
risikoen for cybersikkerhedshændelser

(a) tillidsniveauet "grundlæggende" 
henviser til en attest, der udstedes som led i 
en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, som 
giver en begrænset grad af tillid

Or. en

Ændringsforslag 484
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) tillidsniveauet "grundlæggende"
henviser til en attest, der udstedes som led 
i en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, 
som giver en begrænset grad af tillid til de 
påberåbte eller påståede 
cybersikkerhedsegenskaber for et IKT-
produkt eller en IKT-tjeneste, og som er 
karakteriseret ved henvisning til tekniske 
specifikationer, standarder og hertil 
knyttede procedurer, herunder tekniske 
kontroller, hvis formål er at mindske 
risikoen for cybersikkerhedshændelser

(a) tillidsniveauet "grundlæggende" for en 
attest svarer til vurderingen foretaget af 
en tredjepart, at de grundlæggende risici 
ved cyberhændelser i forbindelse med 
IKT-processer, -produkter eller IKT-
tjenester er omfattet

Or. en

Ændringsforslag 485
Françoise Grossetête
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Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) tillidsniveauet "grundlæggende" 
henviser til en attest, der udstedes som led i 
en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, som 
giver en begrænset grad af tillid til de 
påberåbte eller påståede 
cybersikkerhedsegenskaber for et IKT-
produkt eller en IKT-tjeneste, og som er 
karakteriseret ved henvisning til tekniske 
specifikationer, standarder og hertil 
knyttede procedurer, herunder tekniske 
kontroller, hvis formål er at mindske 
risikoen for cybersikkerhedshændelser

(a) tillidsniveauet "grundlæggende" 
henviser til en attest, der udstedes som led i 
en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, som 
giver en begrænset grad af tillid til de 
påberåbte eller påståede 
cybersikkerhedsegenskaber for et IKT-
produkt eller en IKT-tjeneste, og som er 
karakteriseret ved henvisning til tekniske 
specifikationer, standarder og hertil 
knyttede procedurer, herunder tekniske 
kontroller, hvis formål er at mindske 
risikoen for cybersikkerhedshændelser; 
vurderingsmetoden skal være baseret på 
en teknisk gennemgang, som udføres af et 
overensstemmelsesvurderingsorgan, af 
den tekniske dokumentation for et IKT-
produkt eller en IKT-tjeneste

Or. fr

Ændringsforslag 486
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) tillidsniveauet "grundlæggende" 
henviser til en attest, der udstedes som led i 
en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, som 
giver en begrænset grad af tillid til de 
påberåbte eller påståede 
cybersikkerhedsegenskaber for et IKT-
produkt eller en IKT-tjeneste, og som er 
karakteriseret ved henvisning til tekniske 
specifikationer, standarder og hertil 
knyttede procedurer, herunder tekniske 
kontroller, hvis formål er at mindske 
risikoen for cybersikkerhedshændelser

(a) tillidsniveauet "funktionelt sikker" 
henviser til en attest, der udstedes som led i 
en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, som 
giver en tilstrækkelig grad af tillid til de 
påberåbte eller påståede 
cybersikkerhedsegenskaber for et IKT-
produkt eller en IKT-tjeneste, da det svarer 
til overholdelse af 
sikkerhedsforpligtelserne som defineret i 
artikel [-43] i overensstemmelse med 
princippet om databeskyttelse gennem 
design og databeskyttelse gennem 
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standardindstillinger, og som er 
karakteriseret ved henvisning til tekniske 
specifikationer, standarder og hertil 
knyttede procedurer, herunder tekniske 
kontroller, hvis formål er at mindske 
risikoen for cybersikkerhedshændelser

Or. en

Ændringsforslag 487
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) tillidsniveauet "grundlæggende" 
henviser til en attest, der udstedes som led i 
en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, som 
giver en begrænset grad af tillid til de 
påberåbte eller påståede 
cybersikkerhedsegenskaber for et IKT-
produkt eller en IKT-tjeneste, og som er 
karakteriseret ved henvisning til tekniske 
specifikationer, standarder og hertil 
knyttede procedurer, herunder tekniske 
kontroller, hvis formål er at mindske 
risikoen for cybersikkerhedshændelser

(a) tillidsniveauet "grundlæggende" 
henviser til en attest, der udstedes som led i 
en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, som 
giver en begrænset grad af tillid til de 
påberåbte eller påståede 
cybersikkerhedsegenskaber for
forbrugerelektronik, og som er 
karakteriseret ved henvisning til tekniske 
specifikationer, eksisterende 
internationale standarder og hertil 
knyttede procedurer, herunder tekniske 
kontroller, hvis formål er at mindske 
risikoen for cybersikkerhedshændelser

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at skabe en velfungerende certificeringsramme er det vigtigt at tage hensyn til 
anvendelsen af eksisterende samt de mest udbredte standarder ved fastsættelse af 
tillidsniveauer. Disse eksisterende standarder kan være nationale, internationale (ISO 
27XXX’er) eller multilaterale (SOG-IS, fælles kriterier).

Ændringsforslag 488
Massimiliano Salini
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Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) tillidsniveauet "grundlæggende"
henviser til en attest, der udstedes som led 
i en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, 
som giver en begrænset grad af tillid til de 
påberåbte eller påståede 
cybersikkerhedsegenskaber for et IKT-
produkt eller en IKT-tjeneste, og som er 
karakteriseret ved henvisning til tekniske 
specifikationer, standarder og hertil 
knyttede procedurer, herunder tekniske 
kontroller, hvis formål er at mindske 
risikoen for cybersikkerhedshændelser

(a) risikoniveauet "grundlæggende" svarer
til en lav risiko i forbindelse med et IKT-
produkt, en IKT-proces og en IKT-
tjeneste. Der foreligger et lavt 
risikoniveau, når et angreb på IKT-
produktet, -processen og -tjenesten ikke i 
væsentligt grad truer tilgængeligheden, 
autenticiteten, integriteten og 
fortroligheden eller andre vigtige mål,
som brugeres og tredjeparters sundhed, 
miljøet, andre vigtige retlige interesser
eller kritisk infrastruktur og 
understøttende systemer eller produkter

Or. en

Ændringsforslag 489
Eva Kaili, Peter Kouroumbashev

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) tillidsniveauet "grundlæggende" 
henviser til en attest, der udstedes som led i 
en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, som 
giver en begrænset grad af tillid til de 
påberåbte eller påståede 
cybersikkerhedsegenskaber for et IKT-
produkt eller en IKT-tjeneste, og som er 
karakteriseret ved henvisning til tekniske 
specifikationer, standarder og hertil 
knyttede procedurer, herunder tekniske 
kontroller, hvis formål er at mindske 
risikoen for cybersikkerhedshændelser

(a) tillidsniveauet "grundlæggende" 
henviser til en attest, der udstedes som led i 
en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, som 
giver en begrænset grad af tillid til de 
påberåbte eller påståede 
cybersikkerhedsegenskaber ved en 
anordning beregnet til 
forbrugeranvendelse, og som er 
karakteriseret ved henvisning til tekniske 
specifikationer, eksisterende 
internationale standarder og hertil 
knyttede procedurer, herunder tekniske 
kontroller, hvis formål er at mindske 
risikoen for cybersikkerhedshændelser

Or. en
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Ændringsforslag 490
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) denne vurdering indeholder 
gennemgang af den tekniske 
dokumentation vedrørende IKT-
produktet, -tjenesten eller IKT-processen

Or. en

Ændringsforslag 491
Michał Boni, Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) tillidsniveauet "betydeligt" henviser til 
en attest, der udstedes som led i en 
europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, 
som giver en betydelig grad af tillid til de 
påberåbte eller påståede 
cybersikkerhedsegenskaber for et IKT-
produkt eller en IKT-tjeneste, og som er 
karakteriseret ved henvisning til tekniske 
specifikationer, standarder og hertil 
knyttede procedurer, herunder tekniske 
kontroller, hvis formål er at mindske 
risikoen for cybersikkerhedshændelser 
betydeligt

udgår

Or. en

Ændringsforslag 492
Edouard Martin
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Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) tillidsniveauet "betydeligt" henviser til 
en attest, der udstedes som led i en 
europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, som 
giver en betydelig grad af tillid til de 
påberåbte eller påståede 
cybersikkerhedsegenskaber for et IKT-
produkt eller en IKT-tjeneste, og som er 
karakteriseret ved henvisning til tekniske 
specifikationer, standarder og hertil 
knyttede procedurer, herunder tekniske 
kontroller, hvis formål er at mindske 
risikoen for cybersikkerhedshændelser 
betydeligt

(b) tillidsniveauet "betydeligt" henviser til 
en attest, der udstedes som led i en 
europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, som 
giver en betydelig grad af tillid til de 
påberåbte eller påståede 
cybersikkerhedsegenskaber for et IKT-
produkt eller en IKT-tjeneste, og som er 
karakteriseret ved henvisning til tekniske 
specifikationer, standarder og hertil 
knyttede procedurer, herunder tekniske 
kontroller, hvis formål er at mindske 
risikoen for cybersikkerhedshændelser 
betydeligt; en attest for tillidsniveauet 
"betydeligt" attesterer dækning af kendte 
risici for cybersikkerhedshændelser og 
produktets, tjenestens eller systemets 
modstandsdygtighed over for angreb med 
begrænsede ressourcer; 
vurderingsmetoden er baseret på kontrol, 
som udføres af et 
overensstemmelsesvurderingsorgan, af 
produktets eller tjenestens 
sikkerhedsfunktioners overensstemmelse

Or. fr

Ændringsforslag 493
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) tillidsniveauet "betydeligt" henviser til 
en attest, der udstedes som led i en 
europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, som 
giver en betydelig grad af tillid til de 
påberåbte eller påståede 
cybersikkerhedsegenskaber for et IKT-

(b) tillidsniveauet mellem henviser til en 
attest, der udstedes som led i en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, som 
giver en mellemhøj grad af tillid
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produkt eller en IKT-tjeneste, og som er 
karakteriseret ved henvisning til tekniske 
specifikationer, standarder og hertil 
knyttede procedurer, herunder tekniske 
kontroller, hvis formål er at mindske 
risikoen for cybersikkerhedshændelser 
betydeligt

Or. en

Ændringsforslag 494
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) tillidsniveauet "betydeligt" henviser til
en attest, der udstedes som led i en 
europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, 
som giver en betydelig grad af tillid til de 
påberåbte eller påståede 
cybersikkerhedsegenskaber for et IKT-
produkt eller en IKT-tjeneste, og som er 
karakteriseret ved henvisning til tekniske 
specifikationer, standarder og hertil 
knyttede procedurer, herunder tekniske 
kontroller, hvis formål er at mindske 
risikoen for cybersikkerhedshændelser 
betydeligt

(b) tillidsniveauet "betydeligt" for en attest
svarer til vurdering af en tredjepart, at 
den betydelige grad af risiko for 
cyberhændelser i forbindelse med IKT-
processer, -produkter eller IKT-tjenester 
er omfattet

Or. en

Ændringsforslag 495
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) tillidsniveauet "betydeligt" henviser til 
en attest, der udstedes som led i en 

(b) tillidsniveauet "betydeligt" henviser til 
en attest, der udstedes som led i en 
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europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, som 
giver en betydelig grad af tillid til de 
påberåbte eller påståede 
cybersikkerhedsegenskaber for et IKT-
produkt eller en IKT-tjeneste, og som er 
karakteriseret ved henvisning til tekniske 
specifikationer, standarder og hertil 
knyttede procedurer, herunder tekniske 
kontroller, hvis formål er at mindske 
risikoen for cybersikkerhedshændelser 
betydeligt

europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, som 
giver en betydelig grad af tillid til de 
påberåbte eller påståede 
cybersikkerhedsegenskaber for et IKT-
produkt eller en IKT-tjeneste, og som er 
karakteriseret ved henvisning til tekniske 
specifikationer, standarder og hertil 
knyttede procedurer, herunder tekniske 
kontroller, hvis formål er at mindske 
risikoen for cybersikkerhedshændelser 
betydeligt; vurderingsmetoden skal være 
baseret på kontrol, som udføres af et 
overensstemmelsesvurderingsorgan, af 
produktets eller tjenestens 
sikkerhedsfunktioners overensstemmelse

Or. fr

Begrundelse

Hvad angår attester for tillidsniveauet "højt", skal produkterne og systemerne kunne bevise 
deres modstandsdygtighed over for angreb, også de mest avancerede. Vurderingsmetoden i 
tilknytning til certificeringen skal derfor omfatte effektivitetstests, som garanterer produktets 
modstandsdygtighed over for et bestemt angrebsniveau.

Ændringsforslag 496
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) tillidsniveauet "betydeligt" henviser til 
en attest, der udstedes som led i en
europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, som 
giver en betydelig grad af tillid til de 
påberåbte eller påståede 
cybersikkerhedsegenskaber for et IKT-
produkt eller en IKT-tjeneste, og som er 
karakteriseret ved henvisning til tekniske 
specifikationer, standarder og hertil 
knyttede procedurer, herunder tekniske 
kontroller, hvis formål er at mindske 

(b) tillidsniveauet "betydeligt" henviser til 
en attest, der udstedes som led i en 
europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, som 
giver en betydelig grad af tillid til de 
påberåbte eller påståede 
cybersikkerhedsegenskaber for et IKT-
produkt, en IKT-tjeneste eller en IKT-
proces, og som er karakteriseret ved 
henvisning til tekniske specifikationer,
eksisterende internationale standarder og 
hertil knyttede procedurer, herunder 
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risikoen for cybersikkerhedshændelser 
betydeligt

tekniske kontroller, hvis formål er at 
mindske risikoen for 
cybersikkerhedshændelser betydeligt

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at skabe en velfungerende certificeringsramme er det vigtigt at tage hensyn til 
anvendelsen af eksisterende samt de mest udbredte standarder ved fastsættelse af 
tillidsniveauer. Disse eksisterende standarder kan være nationale, internationale (ISO 
27XXX’er) eller multilaterale (SOG-IS, fælles kriterier).

Ændringsforslag 497
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) tillidsniveauet "betydeligt" henviser til 
en attest, der udstedes som led i en 
europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, som 
giver en betydelig grad af tillid til de 
påberåbte eller påståede 
cybersikkerhedsegenskaber for et IKT-
produkt eller en IKT-tjeneste, og som er 
karakteriseret ved henvisning til tekniske 
specifikationer, standarder og hertil 
knyttede procedurer, herunder tekniske 
kontroller, hvis formål er at mindske 
risikoen for cybersikkerhedshændelser 
betydeligt

(b) tillidsniveauet "betydeligt sikkert" 
henviser til en attest, der udstedes som led i 
en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, som 
giver en betydelig grad af tillid til de 
påberåbte eller påståede 
cybersikkerhedsegenskaber for et IKT-
produkt eller en IKT-tjeneste, og som er 
karakteriseret ved henvisning til tekniske 
specifikationer, standarder og hertil 
knyttede procedurer, herunder tekniske 
kontroller, hvis formål er at mindske 
risikoen for cybersikkerhedshændelser 
betydeligt

Or. en

Ændringsforslag 498
Massimiliano Salini

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(b) tillidsniveauet "betydeligt" henviser til 
en attest, der udstedes som led i en 
europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, 
som giver en betydelig grad af tillid til de 
påberåbte eller påståede 
cybersikkerhedsegenskaber for et IKT-
produkt eller en IKT-tjeneste, og som er 
karakteriseret ved henvisning til tekniske 
specifikationer, standarder og hertil 
knyttede procedurer, herunder tekniske 
kontroller, hvis formål er at mindske 
risikoen for cybersikkerhedshændelser 
betydeligt

b) risikoniveauet "betydeligt" svarer til en
højere risiko i forbindelse med et IKT-
produkt, en IKT-proces og -tjeneste. Der 
foreligger et højere risikoniveau, når et 
angreb på IKT-produktet, -processen og -
tjenesten truer tilgængeligheden, 
autenticiteten, integriteten og 
fortroligheden eller andre vigtige mål,
samt brugeres eller tredjeparters sundhed, 
miljøet, andre vigtige retlige interesser 
eller kritisk infrastruktur og
understøttende systemer eller produkter

Or. en

Ændringsforslag 499
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) denne vurdering omfatter 
gennemgang af den tekniske 
dokumentation og kontrol af de 
gennemførte sikkerhedsfunktioner i 
overensstemmelse med de krav, der er 
angivet i den tekniske dokumentation

Or. en

Ændringsforslag 500
Michał Boni, Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) tillidsniveauet "højt" henviser til en 
attest, der udstedes som led i en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, 

udgår
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som giver en større grad af tillid til de 
påberåbte eller påståede 
cybersikkerhedsegenskaber for et IKT-
produkt eller en IKT-tjeneste end attester 
med niveauet "betydelig", og som er 
karakteriseret ved henvisning til tekniske 
specifikationer, standarder og hertil 
knyttede procedurer, herunder tekniske 
kontroller, hvis formål er at forhindre 
cybersikkerhedshændelser.

Or. en

Ændringsforslag 501
Edouard Martin

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) tillidsniveauet "højt" henviser til en 
attest, der udstedes som led i en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, som 
giver en større grad af tillid til de påberåbte 
eller påståede cybersikkerhedsegenskaber 
for et IKT-produkt eller en IKT-tjeneste 
end attester med niveauet "betydelig", og 
som er karakteriseret ved henvisning til 
tekniske specifikationer, standarder og 
hertil knyttede procedurer, herunder 
tekniske kontroller, hvis formål er at 
forhindre cybersikkerhedshændelser.

(c) tillidsniveauet "højt" henviser til en 
attest, der udstedes som led i en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, som 
giver en større grad af tillid til de påberåbte 
eller påståede cybersikkerhedsegenskaber 
for et IKT-produkt eller en IKT-tjeneste 
end attester med niveauet "betydelig", og 
som er karakteriseret ved henvisning til 
tekniske specifikationer, standarder og 
hertil knyttede procedurer, herunder 
tekniske kontroller, hvis formål er at 
forhindre cybersikkerhedshændelser; en 
attest for tillidsniveauet "højt" attesterer 
dækning af kendte risici for 
cybersikkerhedshændelser og produktets, 
tjenestens eller systemets 
modstandsdygtighed over for avancerede 
angreb med betydelige ressourcer; 
vurderingsmetoden er baseret på 
effektivitetstest for at vurdere 
sikkerhedsfunktionernes 
modstandsdygtighed over for en angriber 
med niveauet "højt".

Or. fr
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Ændringsforslag 502
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) tillidsniveauet "højt" henviser til en 
attest, der udstedes som led i en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, som 
giver en større grad af tillid til de 
påberåbte eller påståede 
cybersikkerhedsegenskaber for et IKT-
produkt eller en IKT-tjeneste end attester 
med niveauet "betydelig", og som er 
karakteriseret ved henvisning til tekniske 
specifikationer, standarder og hertil 
knyttede procedurer, herunder tekniske 
kontroller, hvis formål er at forhindre 
cybersikkerhedshændelser.

(c) tillidsniveauet "højt" henviser til en 
attest, der udstedes som led i en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, som 
giver en større grad af tillid.

Or. en

Ændringsforslag 503
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) tillidsniveauet "højt" henviser til en
attest, der udstedes som led i en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, 
som giver en større grad af tillid til de 
påberåbte eller påståede 
cybersikkerhedsegenskaber for et IKT-
produkt eller en IKT-tjeneste end attester 
med niveauet "betydelig", og som er 
karakteriseret ved henvisning til tekniske 
specifikationer, standarder og hertil 
knyttede procedurer, herunder tekniske 
kontroller, hvis formål er at forhindre 
cybersikkerhedshændelser.

(c) certificeringstilliden "højt" svarer til
vurderingen af en tredjepart, at den høje 
risiko for cyberhændelser i forbindelse 
med IKT-processer, -produkter eller IKT-
tjenester er omfattet.

Or. en
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Ændringsforslag 504
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) tillidsniveauet "højt" henviser til en 
attest, der udstedes som led i en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, som 
giver en større grad af tillid til de påberåbte 
eller påståede cybersikkerhedsegenskaber 
for et IKT-produkt eller en IKT-tjeneste 
end attester med niveauet "betydelig", og 
som er karakteriseret ved henvisning til 
tekniske specifikationer, standarder og 
hertil knyttede procedurer, herunder 
tekniske kontroller, hvis formål er at 
forhindre cybersikkerhedshændelser.

(c) tillidsniveauet "højt" henviser til en 
attest, der udstedes som led i en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, som 
giver en større grad af tillid til de påberåbte 
eller påståede cybersikkerhedsegenskaber 
for et IKT-produkt eller en IKT-tjeneste 
end attester med niveauet "betydelig", og 
som er karakteriseret ved henvisning til 
tekniske specifikationer, standarder og 
hertil knyttede procedurer, herunder 
tekniske kontroller, hvis formål er at 
forhindre cybersikkerhedshændelser.
Evalueringsmetoden bør mindst være 
baseret på en effektiv kontrol, der 
vurderer sikkerhedsfunktionernes 
modstandsdygtighed over for angribere, 
som har betydelige til ubegrænsede 
ressourcer.

Or. en

Begrundelse

Da de højeste risikofaktorer ikke kun bestemmes af produktets sensitivitet eller tjeneste, men 
også af intensiteten af potentielle angreb, bør der også tages højde for sidstnævnte.

Ændringsforslag 505
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) tillidsniveauet "højt" henviser til en 
attest, der udstedes som led i en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, som 

(c) tillidsniveauet "højt" henviser til en 
attest, der udstedes som led i en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, som 
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giver en større grad af tillid til de påberåbte 
eller påståede cybersikkerhedsegenskaber 
for et IKT-produkt eller en IKT-tjeneste 
end attester med niveauet "betydelig", og 
som er karakteriseret ved henvisning til 
tekniske specifikationer, standarder og 
hertil knyttede procedurer, herunder 
tekniske kontroller, hvis formål er at 
forhindre cybersikkerhedshændelser.

giver en større grad af tillid til de påberåbte 
eller påståede cybersikkerhedsegenskaber 
for et IKT-produkt eller en IKT-tjeneste 
end attester med niveauet "betydelig", og 
som er karakteriseret ved henvisning til 
tekniske specifikationer, standarder og 
hertil knyttede procedurer, herunder 
tekniske kontroller, hvis formål er at 
forhindre cybersikkerhedshændelser; 
vurderingsmetoden skal være baseret på 
effektivitetstest for at vurdere 
sikkerhedsfunktionernes 
modstandsdygtighed over for en angriber 
med niveauet "højt".

Or. fr

Ændringsforslag 506
Massimiliano Salini

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) tillidsniveauet "højt" henviser til en
attest, der udstedes som led i en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, 
som giver en større grad af tillid til de 
påberåbte eller påståede 
cybersikkerhedsegenskaber for et IKT-
produkt eller en IKT-tjeneste end attester 
med niveauet "betydelig", og som er 
karakteriseret ved henvisning til tekniske 
specifikationer, standarder og hertil 
knyttede procedurer, herunder tekniske 
kontroller, hvis formål er at forhindre 
cybersikkerhedshændelser.

(c) risikoniveauet "højt" svarer til en høj 
risiko i forbindelse med et IKT-produkt, 
en IKT-proces og -tjeneste. Der foreligger 
et højt risikoniveau, når et angreb på 
IKT-produktet, -processen og -tjenesten 
truer tilgængeligheden, autenticiteten, 
integriteten og fortroligheden eller andre 
vigtige mål og i nogen grad bringer staters 
nationale suverænitet eller offentlige 
sikkerhed i fare.

Or. en

Ændringsforslag 507
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody
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Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) tillidsniveauet "højt" henviser til en 
attest, der udstedes som led i en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, som 
giver en større grad af tillid til de påberåbte 
eller påståede cybersikkerhedsegenskaber 
for et IKT-produkt eller en IKT-tjeneste
end attester med niveauet "betydelig", og 
som er karakteriseret ved henvisning til 
tekniske specifikationer, standarder og 
hertil knyttede procedurer, herunder 
tekniske kontroller, hvis formål er at 
forhindre cybersikkerhedshændelser.

(c) tillidsniveauet "højt" henviser til en 
attest, der udstedes som led i en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, der 
er baseret på en national eller multilateral 
anvendt standard, som giver en større grad 
af tillid til de påberåbte eller påståede 
cybersikkerhedsegenskaber for et IKT-
produkt eller en IKT-tjeneste end attester 
med niveauet "betydelig", og som er 
karakteriseret ved henvisning til tekniske 
specifikationer, eksisterende nationale, 
multilaterale og internationale standarder 
og hertil knyttede procedurer, herunder 
tekniske kontroller, der i almindelighed 
anvendes på industrielt plan, hvis formål 
er at forhindre cybersikkerhedshændelser.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at skabe en velfungerende certificeringsramme er det vigtigt at tage hensyn til 
anvendelsen af eksisterende samt de mest udbredte standarder ved fastsættelse af 
tillidsniveauer. Disse eksisterende standarder kan være nationale, internationale (ISO 
27XXX’er) eller multilaterale (SOG-IS, fælles kriterier).

Ændringsforslag 508
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) tillidsniveauet "højt" henviser til en 
attest, der udstedes som led i en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, som 
giver en større grad af tillid til de påberåbte 
eller påståede cybersikkerhedsegenskaber 
for et IKT-produkt eller en IKT-tjeneste 
end attester med niveauet "betydelig", og 
som er karakteriseret ved henvisning til 
tekniske specifikationer, standarder og 

(c) tillidsniveauet "i høj grad sikkert" 
henviser til en attest, der udstedes som led i 
en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, som 
giver en større grad af tillid til de påberåbte 
eller påståede cybersikkerhedsegenskaber 
for et IKT-produkt eller en IKT-tjeneste 
end attester med niveauet "betydeligt 
sikkert", og som er karakteriseret ved 
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hertil knyttede procedurer, herunder 
tekniske kontroller, hvis formål er at 
forhindre cybersikkerhedshændelser.

henvisning til tekniske specifikationer, 
standarder og hertil knyttede procedurer, 
herunder tekniske kontroller, hvis formål er 
at forhindre cybersikkerhedshændelser.

Or. en

Ændringsforslag 509
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) denne vurdering omfatter 
gennemgang af den tekniske 
dokumentation, kontrol af de gennemførte
sikkerhedsfunktioner i overensstemmelse 
med de krav, der er angivet i den tekniske 
dokumentation, og vurdering af IKT-
processernes, -produkternes eller IKT-
tjenesternes modstandsdygtighed over for 
dygtige angribere, der har betydelige til 
ubegrænsede ressourcer, via 
penetrationstest.

Or. en

Ændringsforslag 510
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis det er relevant, kan 
Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med artikel 55, stk. 2, 
idet der tages hensyn til udtalelser fra 
ENISA, den europæiske 
cybersikkerhedscertificeringsgruppe og 
platforme for høring af interessenter, om 
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krav til detaljerede rammer for hvert 
tillidsniveau.

Or. en

Ændringsforslag 511
Marietje Schaake, Matthijs van Miltenburg, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Philipp 
Albrecht, Julia Reda, Urmas Paet, Kaja Kallas, Pavel Telička, Dita Charanzová, Neena 
Gill

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Metoden til at skelne mellem de 
forskellige tillidsniveauer bør baseres på 
en test, der vurderer 
sikkerhedsfunktionernes 
modstandsdygtighed over for angribere, 
der har betydelige til ubegrænsede 
ressourcer.

Or. en

Ændringsforslag 512
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, 
Dan Nica, Clare Moody

Forslag til forordning
Artikel 46 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 46a

Ifølge analysen af den specifikke risiko 
identificeres den passende 
overensstemmelsesvurderingsmetode, 
herunder selvvurdering, som fastlagt i 
afgørelse nr. 768/2008/EF, artikel 4 og 
bilag II.

Or. en



AM\1152206DA.docx 69/130 PE621.098v01-00

DA

Begrundelse

For at sikre en fleksibel, pragmatisk og markedsorienteret tilgang til 
cybersikkerhedscertificering skal brugen af almindeligt udbredte rammer og/eller praksisser 
også være tilladt.

Ændringsforslag 513
Nadine Morano

Forslag til forordning
Artikel 46 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 46a

På grundlag af en risikoanalyse 
identificeres den mest hensigtsmæssige 
overensstemmelsesvurderingsmetode i 
overensstemmelse med artikel 47 og i 
overensstemmelse med artikel 4 i 
afgørelse nr. 768/2008/EF af 9. juli 2008 
og bilag II hertil.

Or. fr

Begrundelse

Hvis anvendelsen af overensstemmelsesvurderingsmetoder såsom selvvurderinger begrænses 
til et enkelt niveau uden at tage hensyn til det berørte produkt eller den sammenhæng, det 
anvendes i, vil det skade den nødvendige fleksibilitet, som bør bevares på dette område.

Ændringsforslag 514
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody

Forslag til forordning
Artikel 46 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 46b

Med forbehold af stk. 1 og 2 kan ENISA 
erstatte kravene for grundlæggende 
tillidsniveau ved i stedet at indføre en 
funktionsoplysningsordning som defineret 
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i artikel 2. Kriterierne for denne 
funktionsoplysningsordning defineres på 
forhånd med deltagelse af 
certificeringsgruppen af interessenter.

Or. en

Begrundelse

Med hensyn til tillidsniveauerne som defineret i den foreslåede forordning bør indførelsen af 
tekniske funktionsoplysningsordninger indføres som et muligt alternativ til grundlæggende 
tillidsniveauer for forbrugsvarer.

Ændringsforslag 515
Martina Werner

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) certificeringens genstand og omfang, 
herunder typer eller kategorier af IKT-
produkter og -tjenester, der er omfattet

(a) certificeringens genstand og omfang, 
herunder typer eller kategorier af IKT-
produkter, -processer og -tjenester, der er 
omfattet

Or. en

Ændringsforslag 516
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) certificeringens genstand og omfang, 
herunder typer eller kategorier af IKT-
produkter og -tjenester, der er omfattet

(a) certificeringens genstand og omfang, 
herunder typer eller kategorier af IKT-
produkter, -processer og -tjenester, der er 
omfattet

Or. en
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Ændringsforslag 517
Michał Boni, Massimiliano Salini, Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) overensstemmelsesvurderings- og 
revisionsorganerne

Or. en

Ændringsforslag 518
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) detaljeret specifikation af 
cybersikkerhedskravene, som de specifikke 
IKT-produkter og -tjenester evalueres i 
forhold til, f.eks. ved at henvise til 
europæiske eller internationale standarder 
eller tekniske specifikationer

(b) detaljeret specifikation af 
cybersikkerhedskravene, som de specifikke 
IKT-produkter og -tjenester evalueres i 
forhold til, f.eks. ved at henvise til 
europæiske eller internationale standarder 
eller tekniske specifikationer; 
certificeringskrav bør defineres på en 
sådan måde, at certificeringen kan 
indarbejdes i eller baseres på 
producentens systematiske 
sikkerhedsprocedurer, som efterleves i 
hele det tidsrum, hvor det pågældende 
produkt eller den pågældende tjeneste 
anvendes og udvikles

Or. en

Ændringsforslag 519
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine 
Meissner, Morten Helveg Petersen

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) detaljeret specifikation af 
cybersikkerhedskravene, som de specifikke 
IKT-produkter og -tjenester evalueres i 
forhold til, f.eks. ved at henvise til 
europæiske eller internationale standarder 
eller tekniske specifikationer

(b) detaljeret specifikation af 
cybersikkerhedskravene, som de specifikke 
IKT-produkter og -tjenester evalueres i 
forhold til, f.eks. ved at henvise til 
europæiske og/eller internationale 
standarder eller tekniske specifikationer. 
Der skal tages hensyn til allerede 
eksisterende internationale standarder

Or. en

Ændringsforslag 520
Olle Ludvigsson

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) detaljeret specifikation af 
cybersikkerhedskravene, som de specifikke 
IKT-produkter og -tjenester evalueres i 
forhold til, f.eks. ved at henvise til
europæiske eller internationale standarder 
eller tekniske specifikationer

(b) detaljeret specifikation af 
cybersikkerhedskravene, som de specifikke 
IKT-produkter og -tjenester evalueres i 
forhold til, ved at henvise til standarder 
eller tekniske specifikationer i
overensstemmelse med artikel 2, nr. 1), i 
forordning (EU) nr. 1025/2012

Or. en

Ændringsforslag 521
Martina Werner

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) detaljeret specifikation af 
cybersikkerhedskravene, som de specifikke 
IKT-produkter og -tjenester evalueres i 
forhold til, f.eks. ved at henvise til 
europæiske eller internationale standarder 
eller tekniske specifikationer

(b) detaljeret specifikation af 
cybersikkerhedskravene, som de specifikke 
IKT-produkter, -processer og -tjenester 
evalueres i forhold til, f.eks. ved at henvise 
til europæiske eller internationale 
standarder eller tekniske specifikationer
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Or. en

Ændringsforslag 522
Csaba Molnár

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) detaljeret specifikation af 
cybersikkerhedskravene, som de specifikke 
IKT-produkter og -tjenester evalueres i 
forhold til, f.eks. ved at henvise til 
europæiske eller internationale standarder 
eller tekniske specifikationer

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 523
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1 – litra b – nr. i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) c) hvor det er relevant, fremme af 
indbygget sikkerhed ("security by 
design")

Or. en

Ændringsforslag 524
Dan Nica, Miroslav Poche

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) hvor det er relevant, et eller flere 
tillidsniveauer

(c) et eller flere tillidsniveauer af ansvar 
for overensstemmelsesvurderingsorganet i 
tilfælde af misligholdelse af certificerede 
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IKT-produkter eller IKT-tjenester

Or. en

Ændringsforslag 525
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine 
Meissner, Morten Helveg Petersen

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) hvor det er relevant, et eller flere 
tillidsniveauer

(c) hvor det er relevant, et eller flere 
tillidsniveauer, der bl.a. tager højde for en 
risikobaseret tilgang

Or. en

Ændringsforslag 526
Olle Ludvigsson

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) de specifikke evalueringskriterier 
og -metoder, der er anvendt, herunder 
typen af evaluering, for at påvise, at de 
specifikke mål omhandlet i artikel 45 er 
nået

(d) de specifikke evalueringskriterier 
og -metoder, der er anvendt, herunder 
typen af evaluering, for at påvise, at de 
specifikke mål omhandlet i artikel 45 er 
nået ved at henvise til standarder eller 
tekniske specifikationer i 
overensstemmelse med artikel 2, nr. 1), i 
forordning (EU) nr. 1025/2012

Or. en

Ændringsforslag 527
Massimiliano Salini

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) de specifikke evalueringskriterier 
og -metoder, der er anvendt, herunder 
typen af evaluering, for at påvise, at de 
specifikke mål omhandlet i artikel 45 er 
nået

(d) typer af overensstemmelsesvurdering,
specifikke evalueringskriterier 
og -metoder, der er anvendt, som fastsat i 
afgørelse 768/2008/EF, artikel 4 og bilag 
II, for at påvise, at de specifikke mål 
omhandlet i artikel 45 er nået

Or. en

Ændringsforslag 528
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) hvis ordningen fastsætter mærker eller 
etiketter, omstændighederne under hvilke 
disse mærker eller etiketter kan anvendes

(f) hvis ordningen indeholder tekniske 
funktionsoplysningsordninger, 
omstændighederne under hvilke disse
tekniske funktionsoplysningsordninger
kan anvendes

Or. en

Ændringsforslag 529
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) hvis overvågningen er en del af 
ordningen, reglerne for overvågning af 
overensstemmelsen med attesternes krav, 
herunder mekanismer til at dokumentere 
den fortsatte overholdelse af de angivne 
cybersikkerhedskrav

(g) reglerne for overvågning af 
overensstemmelsen med attesternes krav, 
herunder mekanismer til at dokumentere 
den fortsatte overholdelse af de angivne 
cybersikkerhedskrav

Or. en
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Ændringsforslag 530
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) betingelserne for udstedelse, 
bibeholdelse, forlængelse, udvidelse og 
indskrænkning af certificeringens omfang

Or. en

Ændringsforslag 531
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(h) betingelserne for udstedelse, 
bibeholdelse, forlængelse, udvidelse og 
indskrænkning af certificeringens omfang

(h) betingelserne for udstedelse, 
bibeholdelse, forlængelse, fornyelse,
udvidelse og indskrænkning af 
certificeringens omfang

Or. en

Ændringsforslag 532
Massimiliano Salini

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) regler, der tager sigte på at behandle 
sårbarheder, der kan opstå, når der er 
udstedt certificering, ved at iværksætte en 
dynamisk og vedvarende organisatorisk 
proces, hvor både udbydere og brugere er 
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involveret

Or. en

Ændringsforslag 533
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) regler om, hvordan og hvornår de 
ansvarlige myndigheder skal informere de 
relevante forhandlere og producenter om 
sårbarheder i IKT-
produkter, -processer, -tjenester 
og -systemer, som ikke er almindeligt 
kendte, idet de gør brug af en koordineret 
procedure for offentliggørelse af 
sårbarhederne

Or. en

Ændringsforslag 534
Marietje Schaake, Matthijs van Miltenburg, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Philipp 
Albrecht, Julia Reda, Urmas Paet, Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Dita 
Charanzová, Neena Gill, Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(j) regler om, hvordan hidtil uopdagede 
cybersikkerhedssårbarheder i IKT-
produkter og -tjenester skal indberettes og 
håndteres

(j) regler om, at de ansvarlige 
myndigheder hurtigt skal informere de 
relevante forhandlere og producenter om 
sårbarheder i IKT-produkter og -tjenester, 
som ikke er almindeligt kendte, idet de gør 
brug af en koordineret procedure for 
offentliggørelse af sårbarhederne

Or. en
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Begrundelse

Disse statstilknyttede myndigheder (såsom de nationale CERT'er) bør i sidste ende udveksle 
sårbarhedsoplysninger vedrørende alle IKT-produkter og -tjenester med de berørte 
leverandører og producenter. Denne opgave udføres i overensstemmelse med retningslinjer 
og anbefalinger fastsat i de internationale standarder ISO/IEC 29147:2014 og ISO/TEC 
30111. Myndigheder i medlemsstaterne, som er "findere", har meget anderledes 
risikoprofiler, incitamenter, forpligtelser og bemyndigelse i forhold til de berørte 
leverandører og producenter sammenlignet med individuelle sikkerhedsforskere.

Ændringsforslag 535
Michał Boni, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(l) angivelse af nationale 
cybersikkerhedscertificeringsordninger, 
som dækker samme typer eller kategori af 
IKT-produkter og -tjenester

(l) hvis det er relevant, angivelse af 
nationale 
cybersikkerhedscertificeringsordninger, i 
henhold til artikel 49, eller industristyrede 
initiativer, som dækker samme typer eller 
kategori af IKT-produkter, -processer
og -tjenester

Or. en

Ændringsforslag 536
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(l) angivelse af nationale 
cybersikkerhedscertificeringsordninger, 
som dækker samme typer eller kategori af 
IKT-produkter og –tjenester

(l) angivelse af nationale eller 
internationale
cybersikkerhedscertificeringsordninger, 
som dækker samme typer eller kategori af 
IKT-produkter 
og -tjenester, -sikkerhedskrav samt 
evalueringskriterier og -metoder

Or. en
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Ændringsforslag 537
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(l) angivelse af nationale 
cybersikkerhedscertificeringsordninger, 
som dækker samme typer eller kategori af 
IKT-produkter og –tjenester

(l) angivelse af nationale eller 
internationale
cybersikkerhedscertificeringsordninger
eller industristyrede initiativer, som 
dækker samme typer eller kategori af IKT-
produkter, -processer og -tjenester

Or. en

Ændringsforslag 538
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1 – litra l a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

la) hvis det er relevant, attestens 
gyldighedsperiode

Or. en

Ændringsforslag 539
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1 – litra m a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ma) regler om, hvordan og hvornår 
medlemsstaterne skal holde hinanden og 
de berørte forhandlere og producenter 
underrettet, når de får kendskab til en 
hidtil ukendt sårbarhed i et IKT-produkt 
eller en IKT-tjeneste, som er certificeret i 
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overensstemmelse med denne 
certificeringsordning

Or. en

Ændringsforslag 540
Marietje Schaake, Matthijs van Miltenburg, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Philipp 
Albrecht, Julia Reda, Urmas Paet, Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Dita 
Charanzová, Neena Gill, Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1 – litra m a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ma) regler om, hvordan og hvornår 
medlemsstaterne skal holde hinanden 
underrettet, når de får kendskab til en 
hidtil ukendt sårbarhed i et IKT-produkt 
eller en IKT-tjeneste, som er certificeret i 
overensstemmelse med denne 
certificeringsordning

Or. en

Ændringsforslag 541
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1 – litra m a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ma) typer af overensstemmelsesvurdering, 
evalueringskriterier og -metoder i 
henhold til afgørelse 768/2008/EF, artikel 
4 og bilag II

Or. en

Ændringsforslag 542
Clare Moody, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Arne Lietz



AM\1152206DA.docx 81/130 PE621.098v01-00

DA

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1 – litra m a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ma) yderligere vejledning om bedste 
praksis i forbindelse med cybersikkerhed 
og information om cybertrusler, der varer 
ved trods certificering

Or. en

Begrundelse

Ingen IKT-produkter eller IKT-tjenester er fuldstændig sikre. For at undgå at forbrugere eller 
andre organisationer lader stå til, bør certificeringsordninger understrege det fortsatte behov 
for overvågning og god cyberpraksis.

Ændringsforslag 543
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Certificeringsgruppen af interessenter 
eller den europæiske 
cybersikkerhedsgruppe skal for deres 
relevante ordninger, efter en behørigt 
begrundet anmodning fra ENISA, 
godkende alle foreslåede tilføjelser til, 
afvigelser fra eller uafhængighed af 
internationale eller europæiske 
standarder som omhandlet i stk. 1, litra 
b), mindst to uger, før forslaget til 
ordningen sendes til Kommissionen i 
henhold til artikel 44, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

IKT-produkter, som udvikles, markedsføres eller anvendes på globale og europæiske 
markeder, er i høj grad baseret på eksisterende og vidt udbredte standarder. Afvigelse fra 
eller intet forhold til sådanne standarder skal behørigt begrundes.
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Ændringsforslag 544
Massimiliano Salini

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis det er fastsat i en EU-retsakt, kan
certificering i henhold til en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning 
anvendes til at påvise formodning om 
overensstemmelse med den pågældende 
retsakt.

3. En specifik EU-retsakt kan indeholde 
forslag til, hvornår certificering i henhold 
til en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning kan
anvendes.

Or. en

Ændringsforslag 545
Massimiliano Salini

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I mangel af harmoniseret EU-lovgivning 
kan medlemsstaternes lovgivning også
fastsætte, at en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning kan 
anvendes til at gå ud fra en formodning 
om overensstemmelse med retlige krav.

4. I mangel af harmoniseret EU-lovgivning 
kan medlemsstaternes lovgivning også
tilskynde til, at en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning kan 
anvendes.

Or. en

Ændringsforslag 546
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Gesine Meissner

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Certificeringsordninger kan især 
etableres for de produkter, der er nævnt i 
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bilag I til denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 547
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Forslag til forordning
Artikel 47 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 47a

Ordninger, der indføres i henhold til 
denne forordning, må ikke kræve 
anmeldelse af forandringer, ændringer af 
certificeringer eller fornyet certificering, 
medmindre disse ændringer har en 
væsentlig negativ indvirkning på IKT-
produkters, -tjenesters og -processers 
sikkerhed samt på forbrugernes 
elektroniske anordninger.

Or. en

Begrundelse

Produkter skal ikke være underlagt fornyet certificering i tilfælde af 
softwarerettelser/-opdateringer eller en ændring af produktets funktion, forudsat at disse 
handlinger ikke har en væsentlig negativ indvirkning på anordningens sikkerhed. Indførelsen 
af denne reference er af afgørende forretningsmæssig betydning, da fornyet certificering kan 
tage længere tid end den faktiske "levetid" for en softwareopdatering, hvilket i sidste ende vil 
få en negativ indvirkning på slutbrugeres og operatørers mulighed for at forbedre deres 
cybersikkerhedsforanstaltninger.

Ændringsforslag 548
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, 
Dan Nica, Clare Moody

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. IKT-produkter og -tjenester, der er 
certificeret i henhold til en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, som 
er vedtaget i medfør af artikel 44, skal 
antages at overholde kravene i en sådan 
ordning.

1. IKT-produkter, -tjenester og -processer, 
der er certificeret i henhold til en 
europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, som 
er vedtaget i medfør af artikel 44, skal 
antages at overholde kravene i en sådan 
ordning.

Or. en

Ændringsforslag 549
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. IKT-produkter og -tjenester, der er 
certificeret i henhold til en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, som 
er vedtaget i medfør af artikel 44, skal 
antages at overholde kravene i en sådan 
ordning.

1. IKT-produkter, -processer og -tjenester, 
der er certificeret i henhold til en 
europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, som 
er vedtaget i medfør af artikel 44, skal 
antages at overholde kravene i en sådan 
ordning.

Or. en

Ændringsforslag 550
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Certificeringen skal være frivillig, 
medmindre andet er fastsat i EU-retten.

2. Certificeringen skal mindst være
obligatorisk for:

a) IKT-produkter, -processer, -tjenester og 
-systemer, der anvendes af operatører af 
væsentlige tjenester som defineret i 
direktiv 2016/1148/EU
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b) IKT-produkter, -processer, -tjenester og 
-systemer beregnet til børn og hjem

c) IKT-produkter, -processer, -tjenester og 
-systemer beregnet til medicinsk 
anvendelse

d) IKT-produkter, -processer, -tjenester, 
der anvendes til sikkerhedsformål

e) selvkørende køretøjer

Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter og i samarbejde 
med ENISA revidere de 
produktkategorier, som er omhandlet i 
stk. 1.

Certificeringen skal være frivillig for alle 
andre produkter, medmindre andet er 
fastsat i EU-retten.

Or. en

Ændringsforslag 551
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Certificeringen skal være frivillig, 
medmindre andet er fastsat i EU-retten.

2. Certificeringen skal være frivillig for 
IKT-produkter, -tjenester og -processer, 
der falder ind under anvendelsesområdet 
for artikel 45, stk. 1, litra a), og artikel 45, 
stk. 1, litra b), medmindre andet er fastsat i 
EU-retten, og obligatorisk for IKT-
produkter, -tjenester og -processer, der 
falder ind under anvendelsesområdet for 
artikel 45, stk. 1, litra c), medmindre 
andet er fastsat i EU-retten eller af den 
europæiske 
cybersikkerhedscertificeringsgruppe.

Or. en
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Begrundelse

Det er nødvendigt at skelne mellem frivillige og obligatoriske certificeringsordninger, da 
sikkerhedsmålene er forskellige i de to kategorier af IKT-produkter og -processer, som 
omhandles i den nuværende forordning. I tilfælde af beskyttelse af statslig infrastruktur og 
information er certificering obligatorisk, da det ville hjælpe medlemsstater med at opnå 
større cybermodstandsdygtighed. Desuden vil denne tilgang fremme større harmonisering af 
medlemsstaternes forpligtelser som defineret i direktiv (EU) 2016/1148.

Ændringsforslag 552
Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Certificeringen skal være frivillig, 
medmindre andet er fastsat i EU-retten.

2. Certificeringen for tillidsniveauerne 
"middel" og "højt" skal være
obligatorisk. For tillidsniveauerne 
"grundlæggende" og "betydeligt" skal 
den være frivillig, men producenten skal 
være forpligtet til at overholde 
minimumssikkerhedsstandarderne,
medmindre andet er fastsat i EU-retten.

Or. en

Ændringsforslag 553
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Certificeringen skal være frivillig, 
medmindre andet er fastsat i EU-retten.

2. Certificeringen skal være helt frivillig og 
berører ikke den frivillige 
selvvurdering/egenerklæring om 
overensstemmelse.

Or. en

Ændringsforslag 554
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Rolandas Paksas

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Certificeringen skal være frivillig, 
medmindre andet er fastsat i EU-retten.

2. Certificeringen skal være obligatorisk.

Or. en

Ændringsforslag 555
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Certificeringen skal være frivillig, 
medmindre andet er fastsat i EU-retten.

2. Certificeringen skal være frivillig, 
medmindre andet er fastsat i national 
lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 556
Martina Werner

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. For så vidt angår tillidsniveauet 
"grundlæggende", skal det være muligt at 
foretage en selvvurdering, som 
udelukkende er fabrikanten eller 
leverandøren af IKT-
produkter, -processer eller -tjenesters 
ansvar, jf. afgørelse 768/2008/EF, 
artikel 4 og bilag II.

Or. en



PE621.098v01-00 88/130 AM\1152206DA.docx

DA

Ændringsforslag 557
Edouard Martin

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En europæisk cybersikkerhedsattest i 
medfør af denne artikel skal udstedes af de 
overensstemmelsesvurderingsorganer, der 
er omhandlet i artikel 51, på grundlag af de 
kriterier, der fremgår af den europæiske 
cybersikkerhedscertificeringsordning, som 
er vedtaget i medfør af artikel 44.

3. En europæisk cybersikkerhedsattest for 
niveauet "grundlæggende" eller 
"betydeligt" i medfør af denne artikel skal 
udstedes af de 
overensstemmelsesvurderingsorganer, der 
er omhandlet i artikel 51, på grundlag af de 
kriterier, der fremgår af den europæiske 
cybersikkerhedscertificeringsordning, som 
er vedtaget i medfør af artikel 44.

Or. fr

Ændringsforslag 558
Martina Werner

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En europæisk cybersikkerhedsattest i 
medfør af denne artikel skal udstedes af de 
overensstemmelsesvurderingsorganer, der 
er omhandlet i artikel 51, på grundlag af de 
kriterier, der fremgår af den europæiske 
cybersikkerhedscertificeringsordning, som 
er vedtaget i medfør af artikel 44.

3. En europæisk cybersikkerhedsattest i 
medfør af denne artikel skal udstedes enten 
ved selvvurdering eller af de 
overensstemmelsesvurderingsorganer, der 
er omhandlet i artikel 51, på grundlag af de 
kriterier, der fremgår af den europæiske 
cybersikkerhedscertificeringsordning, som 
er vedtaget i medfør af artikel 44.

Or. en

Ændringsforslag 559
Edouard Martin

Forslag til forordning
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Artikel 48 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. De nationale 
certificeringstilsynsmyndigheder 
omhandlet i artikel 50 udsteder en 
europæisk cybersikkerhedsattest med 
niveauet "højt" på grundlag af de 
kriterier, der fremgår af den europæiske 
cybersikkerhedscertificeringsordning, 
som er vedtaget i medfør af artikel 44.

Or. fr

Ændringsforslag 560
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Som en undtagelse fra stk. 3 kan det i 
behørigt begrundede tilfælde fastsættes i en 
europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, at en 
europæisk cybersikkerhedsattest, der 
fremgår af denne ordning, kun kan 
udstedes af et offentligt organ. Et sådant 
offentligt organ skal være en af følgende:

4. Som en undtagelse fra stk. 3 og kun i 
behørigt begrundede tilfælde kan det
fastsættes i en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, at en 
europæisk cybersikkerhedsattest, der 
fremgår af denne ordning, kun kan 
udstedes af et offentligt organ. Et sådant 
offentligt organ skal være et organ, der er
akkrediteret som 
overensstemmelsesvurderingsorgan i 
medfør af artikel 51, stk. 1. Den fysiske 
eller juridiske person, der indgiver sine 
IKT-produkter eller IKT -tjenester til 
certificeringsmekanismen, skal stille alle 
oplysninger, der er nødvendige for at
gennemføre certificeringsproceduren, til 
rådighed for det i artikel 51 omhandlede 
overensstemmelsesvurderingsorgan. Et 
sådant offentligt organ skal være et 
organ, der er akkrediteret som 
overensstemmelsesvurderingsorgan i 
medfør af artikel 51, stk. 1. 
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Or. en

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag 561
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Som en undtagelse fra stk. 3 kan det i 
behørigt begrundede tilfælde fastsættes i en 
europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, at en 
europæisk cybersikkerhedsattest, der 
fremgår af denne ordning, kun kan 
udstedes af et offentligt organ. Et sådant 
offentligt organ skal være en af følgende:

4. Som en undtagelse fra stk. 3 skal det i 
behørigt begrundede tilfælde som 
tillidsniveauet "højt", der er beskrevet i 
artikel 46, litra (c), fastsættes i en 
europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, at en 
europæisk cybersikkerhedsattest, der 
fremgår af denne ordning, kun kan 
udstedes af et kompetent offentligt organ
efter en vurdering fra et uafhængigt og 
anmeldt 
overensstemmelsesvurderingsorgan. Et 
sådant offentligt organ skal være en af 
følgende:

Or. fr

Ændringsforslag 562
Olle Ludvigsson

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Som en undtagelse fra stk. 3 kan det i 
behørigt begrundede tilfælde fastsættes i en 
europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, at en 
europæisk cybersikkerhedsattest, der 
fremgår af denne ordning, kun kan 
udstedes af et offentligt organ. Et sådant 

4. Som en undtagelse fra stk. 3 og kun i 
behørigt begrundede tilfælde kan det
fastsættes i en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, at en 
europæisk cybersikkerhedsattest, der 
fremgår af denne ordning, kun kan 
udstedes af et offentligt organ. Et sådant 
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offentligt organ skal være en af følgende: offentligt organ skal være et organ, der er 
akkrediteret som 
overensstemmelsesvurderingsorgan i 
medfør af artikel 51, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 563
Olle Ludvigsson

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) en national 
certificeringstilsynsmyndighed som 
omhandlet i artikel 50, stk. 1

udgår

Or. en

Ændringsforslag 564
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) en national 
certificeringstilsynsmyndighed som 
omhandlet i artikel 50, stk. 1

udgår

Or. en

Begrundelse

Nødvendigt for at skabe overensstemmelse med ændringerne til artikel 48, stk. 1.

Ændringsforslag 565
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) et organ, der er akkrediteret som 
overensstemmelsesvurderingsorgan i 
medfør af artikel 51, stk. 1

udgår

Or. en

Begrundelse

Nødvendigt for at skabe overensstemmelse med ændringerne til artikel 48, stk.1.

Ændringsforslag 566
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) et organ, der er nedsat i henhold til en 
berørt medlemsstats lovgivning, retlige 
instrumenter eller andre officielle 
administrative procedurer, og som 
derudover opfylder kravene til organer, 
der certificerer produkter, processer og 
tjenester i henhold til ISO/IEC 
17065:2012.

udgår

Or. en

Begrundelse

Nødvendigt for at skabe overensstemmelse med ændringerne til artikel 48, stk. 1.

Ændringsforslag 567
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Martina Werner, Eva Kaili, Clare Moody

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den fysiske eller juridiske person, der 
indgiver sine IKT-produkter og -tjenester 
til certificeringsmekanismen, skal 
fremlægge alle oplysninger, der er 
nødvendige for at gennemføre 
certificeringsproceduren, for det i artikel 
51 omhandlede 
overensstemmelsesvurderingsorgan.

5. Den fysiske eller juridiske person, der 
indgiver sine IKT-produkter, -tjenester
eller IKT-processer til 
certificeringsmekanismen, skal fremlægge 
alle oplysninger, der er nødvendige for at 
gennemføre certificeringsproceduren, for 
det i artikel 51 omhandlede 
overensstemmelsesvurderingsorgan.
Fremlæggelsen kan ske til et hvilket som 
helst overensstemmelsesvurderingsorgan 
som omhandlet i artikel 51.

Or. en

Begrundelse

For at undgå fragmentering i anerkendelsen og/eller overensstemmelsen af EU’s 
cybersikkerhedscertificeringsordninger skal artiklen fremhæve, at fremlæggelsen kan ske til et 
hvilket som helst overensstemmelsesvurderingsorgan, der er godkendt af en EU-medlemsstat.

Ændringsforslag 568
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den fysiske eller juridiske person, der 
indgiver sine IKT-produkter og -tjenester 
til certificeringsmekanismen, skal 
fremlægge alle oplysninger, der er 
nødvendige for at gennemføre 
certificeringsproceduren, for det i artikel 
51 omhandlede 
overensstemmelsesvurderingsorgan.

5. Den fysiske eller juridiske person, der 
indgiver sine IKT-produkter, -processer og 
-tjenester til certificeringsmekanismen, 
skal fremlægge alle oplysninger, der er 
nødvendige for at gennemføre 
certificeringsproceduren, for det i artikel 
51 omhandlede 
overensstemmelsesvurderingsorgan.

Or. en

Ændringsforslag 569
Michał Boni, Seán Kelly, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Gunnar Hökmark
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Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den fysiske eller juridiske person, der 
indgiver sine IKT-produkter og -tjenester 
til certificeringsmekanismen, skal 
fremlægge alle oplysninger, der er 
nødvendige for at gennemføre 
certificeringsproceduren, for det i artikel 
51 omhandlede 
overensstemmelsesvurderingsorgan.

5. Den fysiske eller juridiske person, der 
indgiver sine IKT-produkter, -processer og 
-tjenester til certificeringsmekanismen, 
skal fremlægge alle oplysninger, der er 
nødvendige for at gennemføre 
certificeringsproceduren, for det i artikel 
51 omhandlede 
overensstemmelsesvurderingsorgan.

Or. en

Ændringsforslag 570
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miroslav 
Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Martina Werner, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Attester udstedes for en periode på højst
tre år og kan forlænges på samme 
betingelser, såfremt de relevante krav 
fortsat er opfyldt.

6. Attester udstedes for en periode på
mindst tre år. De kan derefter fornys på 
samme betingelser, såfremt de relevante 
krav fortsat er opfyldt, og forlængelse er 
uden omkostninger for yderligere 
perioder ved attestering af 
attestindehaver. Denne attestering skal 
foretages tidligst seks måneder og senest 
15 dage før udløbet af den pågældende 
periode. Det skal være muligt at forlænge 
attesterne i hele det certificerede produkts 
levetid.

Or. en

Begrundelse

In order to ensure market flexibility and predictability, the framework should define a minim 
duration of a certificate. The maximum duration of a certificate, if applicable, shall be 
defined on a case-by-case basis depending on the expected lifespan of the certified category 
of products or services. In addition, the extension of a certificate should be allowed with no 
extra cost, upon attestation of the certificate holder that the requirements will continue to be 
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met. This will help contributing to a fairer Single Market as it will avoid the risk of 
repercussion of the extra cost incurred by re-certification to end-users.

Ændringsforslag 571
Massimiliano Salini

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Attester udstedes for en periode på højst 
tre år og kan forlænges på samme 
betingelser, såfremt de relevante krav 
fortsat er opfyldt.

6. Attester udstedes for den periode, som 
er fastsat i de enkelte 
certificeringsordninger, og vedrører i høj 
grad processer og enheders evne til at 
organisere sig med henblik på at reagere 
på et angreb og kan forlænges på samme 
betingelser, såfremt de relevante krav 
fortsat er opfyldt.

Or. en

Ændringsforslag 572
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Attester udstedes for en periode på højst 
tre år og kan forlænges på samme 
betingelser, såfremt de relevante krav 
fortsat er opfyldt.

6. Attester udstedes for en periode på højst 
tre år, den periode, der er fastlagt i den 
særlige certificeringsordning, og kan 
forlænges på samme betingelser, såfremt 
de relevante krav fortsat er opfyldt.

Or. en

Ændringsforslag 573
Michał Boni, Massimiliano Salini, Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Attester udstedes for en periode på højst 
tre år og kan forlænges på samme 
betingelser, såfremt de relevante krav 
fortsat er opfyldt.

6. Attester udstedes for et maksimalt 
tidsrum, som fastlægges fra sag til sag for 
hver enkelt ordning, og som kan forlænges 
på samme betingelser, såfremt de relevante 
krav fortsat er opfyldt.

Or. en

Ændringsforslag 574
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. En europæisk cybersikkerhedsattest 
udstedt i henhold til denne artikel skal 
anerkendes i alle medlemsstater.

7. En europæisk cybersikkerhedsattest 
udstedt i henhold til denne artikel skal 
anerkendes i alle medlemsstater til 
opfyldelse af lokale cybersikkerhedskrav i 
forbindelse med IKT-produkter 
og -processer samt forbrugerelektronik 
omfattet af den pågældende attest, idet der 
tages hensyn til det tillidsniveau, der 
omhandlet i artikel 46, og der skal ikke 
være nogen forskelsbehandling mellem 
disse attester baseret enten på 
oprindelsesmedlemsstaten eller det 
udstedende 
overensstemmelsesvurderingsorgan som 
omhandlet i artikel 51.

Or. en

Begrundelse

For at undgå fragmentering af anerkendelsen og/eller overensstemmelsen af europæiske 
cybersikkerhedscertificeringsordninger er det nødvendigt, at det i artiklen fremhæves, at der 
ikke sker forskelsbehandling med hensyn til stedet for udstedelse af en attest.

Ændringsforslag 575
Françoise Grossetête
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Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. En europæisk cybersikkerhedsattest 
udstedt i henhold til denne artikel skal 
anerkendes i alle medlemsstater.

7. En europæisk cybersikkerhedsattest
udstedt i henhold til denne artikel skal 
anerkendes i alle medlemsstater. For 
tillidsniveauet "højt" kan attesterne kun 
anerkendes gensidigt, såfremt de er 
udstedt af et offentligt organ som 
beskrevet i artikel 48, stk. 4, litra a).

Or. fr

Ændringsforslag 576
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. En ansøgning om certificering skal 
færdigbehandles senest 12 måneder, efter 
den er indgivet, da undladelse heraf fører 
til, at 
overensstemmelsesvurderingsorganet 
mister sin akkreditering.

Or. en

Begrundelse

Overensstemmelsesvurderingsorganer skal behandle certificeringsansøgninger til tiden.

Ændringsforslag 577
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 48 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 48a

Grundlæggende krav til 
informationssikkerhed

1. Agenturet skal inden ... [to år efter 
ikrafttrædelsen af denne forordning] 
foreslå Kommissionen klare og 
obligatoriske grundlæggende krav til 
informationssikkerhed for alt IT-udstyr, 
der sælges i eller eksporteres fra Unionen, 
som f.eks.:

a) producenten giver en skriftlig 
bekræftelse af, at udstyret ikke indeholder 
hardware-, software- eller 
firmwarekomponenter med kendte 
sikkerhedssårbarheder

b) udstyret indeholder software- eller 
firmwarekomponenter, der accepterer 
behørigt bekræftede og pålidelige 
ajourførte oplysninger fra forhandleren

c) udstyrets dokumenterede 
fjernadgangskapaciteter, som er sikret 
mod uautoriseret adgang senest under 
installationen; hardcode-
standardadgangskoder til alt udstyr, en 
dokumenteret mulighed for opdateringer, 
som klart gør opmærksom på, hvem der 
har ansvaret, hvis brugeren ikke 
ajourfører udstyret

d) en forpligtelse for producenten af det 
internetopkoblede udstyr, software eller 
firmware til at underrette den kompetente 
myndighed om alle kendte 
sikkerhedssårbarheder

e) en forpligtelse for producenten af det 
internetopkoblede udstyr eller software-
eller firmwarekomponenterne til 
reparation i forbindelse med enhver ny 
opdaget sikkerhedssårbarhed

f) en forpligtelse for producenten af det 
internetopkoblede udstyr eller software-
eller firmwarekomponenterne til at 
fremlægge oplysninger om, hvordan 
udstyret modtager ajourføringer, den 
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forventede tidsplan for stop for 
sikkerhedsmæssig assistance og en formel 
meddelelse, når sådan assistance ophører

g) en forpligtelse for producenten til at 
frigive kildekoden og dokumentationen 
efter sidste supportdato.

2. Agenturet skal revidere og om 
nødvendigt ændre de krav, der er 
omhandlet i stk. 1, hvert andet år og 
forelægge forslag til ændringer for 
Kommissionen.

3. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter afgøre, at de 
påtænkte eller ændrede krav, der er 
omhandlet i stk. 1 og 2, generelt er gyldige 
i Unionen. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 55, stk. 2.

4. Kommissionen tilser, at de krav, som i 
henhold til Kommissionen har generel 
gyldighed, jf. stk. 3, offentliggøres på 
passende vis.

5. Agenturet samler alle foreslåede krav
og ændringsforslag hertil i et register og 
gør dem offentligt tilgængelige på 
passende vis.

6. Selv om producenterne er ansvarlige 
for at sikre et IKT-produkts eller en IKT-
tjenestes produktoverensstemmelse, skal 
importørerne sikre sig, at de produkter, de 
bringer i omsætning på markedet, 
opfylder de gældende krav, og at de ikke 
udgør en risiko for den europæiske 
offentlighed. Importøren skal kontrollere, 
at producenten uden for EU har taget de 
nødvendige skridt, og at produktet eller 
tjenesten stemmer overens med 
bestemmelserne i stk. 1. Distributører af 
IKT-produkter eller -tjenester skal have 
grundlæggende viden om lovkrav og den 
ledsagende dokumentation. Distributører 
skal være i stand til at identificere 
produkter, der helt tydeligt ikke stemmer 
overens med bestemmelserne, og de skal 
kunne påvise over for de nationale 
myndigheder, at de har handlet med 
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behørig omhu og har producentens eller 
importørens bekræftelse af, at de 
nødvendige foranstaltninger er truffet. 
Endvidere skal en distributør kunne bistå 
de nationale myndigheder med at modtage 
den krævede dokumentation.

7. I de tilfælde, der er fastsat i ordningen, 
baseret på produktets egenskaber, levetid 
eller omkostninger, som et alternativ til 
hele certificeringsprocessen, kunne 
overholdelse af de obligatoriske 
informationssikkerhedskrav sikres 
gennem egenerklæring om 
overensstemmelse efter den gældende 
overensstemmelsesvurderingsprocedure.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at opnå et modstandsdygtigt IT-miljø for at beskytte mod IT-kriminalitet og 
beskytte IT-brugeres grundlæggende rettigheder. Der bør derfor i denne forordning fastsættes 
høje mål for obligatorisk IT-sikkerhed i hele Unionen. Da produktets egenskaber, levetid eller 
omkostninger kunne umuliggøre certificeringsprocessen, kunne en egenerklæring fremskynde 
adgangen til markedet og udgøre en sikkerhedsforanstaltning for myndigheder og forbrugere.

Ændringsforslag 578
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Forslag til forordning
Artikel 48 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 48a

Overensstemmelse med internationale 
ordninger om gensidig anerkendelse

1. I forbindelse med forberedelserne til et 
forslag til en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning skal 
ENISA og, hvor det er relevant, 
certificeringsgruppen af interessenter 
eller den europæiske 
cybersikkerhedscertificeringsgruppe 
evaluere relevansen af eksisterende 
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internationale aftaler vedrørende gensidig 
anerkendelse og certificeringer.

2. Dette omfatter en evaluering af, om en 
national 
cybersikkerhedscertificeringsordning 
omfattet af forslaget til ordningen er 
underlagt en international aftale om 
gensidig anerkendelse.

3. Hvis det fastslås, at der findes relevante 
internationale aftaler om gensidig 
anerkendelse og certificeringer, skal 
ENISA søge at sikre overensstemmelse 
ved at:

a) basere certificeringen på de samme 
standarder

b) ensrette omfanget, sikkerhedsmålene, 
evalueringsmetoden og 
sikkerhedsniveauerne

c) indlede en dialog med den tilsvarende 
myndighed med henblik på at opnå 
målene i punkt a) og b).

Or. en

Begrundelse

Formålet med forordningen er at rationalisere de eksisterende certificeringsordninger og 
sikre, at de kan anvendes bredt i hele EU. I den forbindelse bør certificeringsrammen sørge 
for ikke at erstatte internationale gensidige aftaler og udvikle attester, der enten har samme 
indhold eller et bredere økosystem, ifølge hvilket europæisk følsomhed kunne anerkendes 
mere bredt og eksporteres.

Ændringsforslag 579
Michał Boni, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Nationale 
cybersikkerhedscertificeringsordninger og 
de tilknyttede procedurer for IKT-
produkter og -tjenester, der er omfattet af 
en europæisk 

1. Nationale 
cybersikkerhedscertificeringsordninger og 
de tilknyttede procedurer for IKT-
produkter og -tjenester, der er omfattet af 
en europæisk 
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cybersikkerhedscertificeringsordning, skal 
ophøre med at have virkning fra det 
tidspunkt, der fastsættes i den 
gennemførelsesretsakt, som vedtages i 
medfør af artikel 44, stk. 4, jf. dog 
nærværende artikels stk. 3. Bestående 
nationale 
cybersikkerhedscertificeringsordninger og 
de tilknyttede procedurer for IKT-
produkter og -tjenester, der ikke er omfattet 
af en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, 
fortsætter med at bestå.

cybersikkerhedscertificeringsordning, skal 
ophøre med at have virkning fra det 
tidspunkt, der fastsættes i den 
gennemførelsesretsakt, som vedtages i 
medfør af artikel 44, stk. 4, jf. dog 
nærværende artikels stk. 3. Bestående 
nationale 
cybersikkerhedscertificeringsordninger og 
de tilknyttede procedurer for IKT-
produkter og -tjenester, der ikke er omfattet 
af en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, 
fortsætter med at bestå.
Vedligeholdelsesprocesser med mindre 
opdateringer ugyldiggør ikke 
certificeringen.

Or. en

Ændringsforslag 580
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Nationale 
cybersikkerhedscertificeringsordninger og 
de tilknyttede procedurer for IKT-
produkter og -tjenester, der er omfattet af 
en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, skal 
ophøre med at have virkning fra det 
tidspunkt, der fastsættes i den 
gennemførelsesretsakt, som vedtages i 
medfør af artikel 44, stk. 4, jf. dog 
nærværende artikels stk. 3. Bestående 
nationale 
cybersikkerhedscertificeringsordninger og 
de tilknyttede procedurer for IKT-
produkter og -tjenester, der ikke er omfattet 
af en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, 
fortsætter med at bestå.

1. Nationale 
cybersikkerhedscertificeringsordninger og 
de tilknyttede procedurer for IKT-
produkter, -processer og -tjenester, der er 
omfattet af en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, skal 
ophøre med at have virkning fra det 
tidspunkt, der fastsættes i den 
gennemførelsesretsakt, som vedtages i 
medfør af artikel 44, stk. 4, jf. dog 
nærværende artikels stk. 3. Bestående 
nationale 
cybersikkerhedscertificeringsordninger og 
de tilknyttede procedurer for IKT-
produkter og -tjenester, der ikke er omfattet 
af en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, 
fortsætter med at bestå.

Or. en
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Ændringsforslag 581
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare 
Moody

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Nationale 
cybersikkerhedscertificeringsordninger og 
de tilknyttede procedurer for IKT-
produkter og -tjenester, der er omfattet af 
en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, skal 
ophøre med at have virkning fra det 
tidspunkt, der fastsættes i den
gennemførelsesretsakt, som vedtages i 
medfør af artikel 44, stk. 4, jf. dog 
nærværende artikels stk. 3. Bestående 
nationale 
cybersikkerhedscertificeringsordninger og 
de tilknyttede procedurer for IKT-
produkter og -tjenester, der ikke er omfattet 
af en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, 
fortsætter med at bestå.

1. Nationale 
cybersikkerhedscertificeringsordninger og 
de tilknyttede procedurer for IKT-
produkter, -tjenester og -processer, der er 
omfattet af en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, skal 
ophøre med at have virkning fra det 
tidspunkt, der fastsættes i den delegerede 
retsakt, som vedtages i medfør af artikel 
44, stk. 4, jf. dog nærværende artikels stk. 
3. Bestående nationale 
cybersikkerhedscertificeringsordninger og 
de tilknyttede procedurer for IKT-
produkter og -tjenester, der ikke er omfattet 
af en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning, 
fortsætter med at bestå.

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at medlovgivere er i stand til at udøve deres undersøgelsesbeføjelser, skal 
Kommissionen have ret til udstede delegerede retsakter.

Ændringsforslag 582
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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1a. Henvisninger i gældende love, regler, 
forordninger eller vejledning til en 
national 
cybersikkerhedscertificeringsordning, der 
er ophørt med at have retsvirkning i 
medfør af stk. 1, anses i stedet for at være 
omfattet af den europæiske 
cybersikkerhedscertificeringsordning 
(mutatis mutandis), jf. dog stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 583
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne må ikke indføre nye 
nationale 
cybersikkerhedscertificeringsordninger for 
IKT-produkter og -tjenester, der er 
omfattet af en gældende europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning.

2. Medlemsstaterne må ikke indføre nye 
nationale 
cybersikkerhedscertificeringsordninger for 
IKT-produkter, -processer og -tjenester, 
der er omfattet af en gældende europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning.

Or. en

Ændringsforslag 584
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Forslag til forordning
Artikel 49 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 49a

Efter anmodning fra en fysisk eller 
juridisk person fastsætter ENISA med 
henblik på anvendelse af denne artikel, 
om en nævnt national 
cybersikkerhedsordning er omfattet af den 
europæiske cybersikkerhedsordning, 
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ENISA træffer sin afgørelse og 
offentliggør den fire uger efter modtagelse 
af anmodningen.

Or. en

Begrundelse

Denne proces bidrager til yderligere klarhed for interesserede parter og 
certificeringsansøgere.

Ændringsforslag 585
Olle Ludvigsson

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hver national 
certificeringstilsynsmyndighed skal med 
hensyn til dens organisation, 
finansieringsbeslutninger, retlige struktur 
og beslutningstagning være uafhængig af 
de enheder, som den fører tilsyn med.

3. Hver national 
certificeringstilsynsmyndighed skal med 
hensyn til dens organisation, 
finansieringsbeslutninger, retlige struktur 
og beslutningstagning være uafhængig af 
de enheder, som den fører tilsyn med. Den 
nationale certificeringstilsynsmyndighed 
er muligvis ikke et certificeringsorgan 
eller en certificeringsudsteder.

Or. en

Ændringsforslag 586
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hver national 
certificeringstilsynsmyndighed skal med 
hensyn til dens organisation, 
finansieringsbeslutninger, retlige struktur 
og beslutningstagning være uafhængig af 

3. Hver national 
certificeringstilsynsmyndighed skal med 
hensyn til dens organisation, 
finansieringsbeslutninger, retlige struktur 
og beslutningstagning være uafhængig af 
de enheder, som den fører tilsyn med. Den 
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de enheder, som den fører tilsyn med. nationale certificeringstilsynsmyndighed 
er muligvis ikke et certificeringsorgan 
eller en certificeringsudsteder.

Or. en

Begrundelse

Skal bruges til sikring af gennemsigtighed og uafhængighed.

Ændringsforslag 587
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 6 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) organisere markedskontrol af 
certificerede og ikkecertificerede 
produkter på en koordineret måde i alle 
medlemsstater for at undgå 
dobbeltkontrol og øge markedskontrollen 
for mindst 30 % af de produkter, der er 
certificeret i foregående år, og forpligte 
attestindehaveren til at trække produkter 
tilbage fra markedet, som ikke opfylder 
kravene i stk. 6, litra e). Ved udvælgelse af 
30 % af de produkter, der skal 
underkastes kontrol af overholdelsen, skal 
de nationale certificeringsmyndigheder 
prioritere højrisikoprodukter for 
forbrugerne, navnlig børn, produkter med 
indbyggede nye teknologier og/eller 
produkter med høj salgskurs.

Or. en

Ændringsforslag 588
Peter Kouroumbashev

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(a) overvåge og håndhæve anvendelsen af 
bestemmelserne i dette afsnit på nationalt 
niveau og føre tilsyn med, at de attester, 
der er udstedt af 
overensstemmelsesvurderingsorganer, 
som er etableret på deres respektive 
område, er i overensstemmelse med de
krav, der er fastsat i dette afsnit og i den 
tilsvarende europæiske 
cybersikkerhedscertificeringsordning

(a) overvåge og håndhæve anvendelsen af 
bestemmelserne i dette afsnit på nationalt 
niveau og føre tilsyn med overholdelse i 
overensstemmelse med de regler, der er
indført af den europæiske 
cybercertificeringsgruppe i medfør af 
artikel 53, stk. 3, litra da)

Or. en

Ændringsforslag 589
Răzvan Popa

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) overvåge og håndhæve anvendelsen af 
bestemmelserne i dette afsnit på nationalt 
niveau og føre tilsyn med, at de attester, 
der er udstedt af 
overensstemmelsesvurderingsorganer, som 
er etableret på deres respektive område, er i 
overensstemmelse med de krav, der er 
fastsat i dette afsnit og i den tilsvarende 
europæiske 
cybersikkerhedscertificeringsordning

(a) overvåge og håndhæve anvendelsen af 
bestemmelserne i dette afsnit på nationalt 
niveau og kontrollere, at de attester, der er 
udstedt af 
overensstemmelsesvurderingsorganer, som 
er etableret på deres respektive område, er i 
overensstemmelse med de krav, der er 
fastsat i dette afsnit og i den tilsvarende 
europæiske 
cybersikkerhedscertificeringsordning

Or. ro

Ændringsforslag 590
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 6 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) overvåge og føre tilsyn med 
overensstemmelsesvurderingsorganers 
aktiviteter i forbindelse med denne 
forordning, herunder med hensyn til 
anmeldelsen af 

udgår



PE621.098v01-00 108/130 AM\1152206DA.docx

DA

overensstemmelsesvurderingsorganer og 
de relaterede opgaver, der er fastsat i 
denne forordnings artikel 52

Or. en

Ændringsforslag 591
Peter Kouroumbashev

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 6 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) overvåge og føre tilsyn med 
overensstemmelsesvurderingsorganers 
aktiviteter i forbindelse med denne 
forordning, herunder med hensyn til 
anmeldelsen af 
overensstemmelsesvurderingsorganer og 
de relaterede opgaver, der er fastsat i denne 
forordnings artikel 52

(b) overvåge, føre tilsyn med og mindst 
hvert andet år vurdere
overensstemmelsesvurderingsorganers 
aktiviteter i forbindelse med denne 
forordning, herunder med hensyn til 
anmeldelsen af 
overensstemmelsesvurderingsorganer og 
de relaterede opgaver, der er fastsat i denne 
forordnings artikel 52

Or. en

Ændringsforslag 592
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 6 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) overvåge og føre tilsyn med 
overensstemmelsesvurderingsorganers 
aktiviteter i forbindelse med denne 
forordning, herunder med hensyn til 
anmeldelsen af 
overensstemmelsesvurderingsorganer og 
de relaterede opgaver, der er fastsat i denne 
forordnings artikel 52

(b) overvåge, føre tilsyn med og mindst 
hvert år vurdere
overensstemmelsesvurderingsorganers 
aktiviteter i forbindelse med denne 
forordning, herunder med hensyn til 
anmeldelsen af 
overensstemmelsesvurderingsorganer og 
de relaterede opgaver, der er fastsat i denne 
forordnings artikel 52

Or. en
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Ændringsforslag 593
Peter Kouroumbashev

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 6 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) behandle klager fra fysiske eller 
juridiske personer i forbindelse med 
attester udstedt af 
overensstemmelsesvurderingsorganer, der 
er etableret på deres område, undersøge 
genstanden for klagen i relevant omfang og 
underrette klageren om forløbet og 
resultatet af undersøgelsen inden for en 
rimelig frist

(c) behandle klager fra fysiske eller 
juridiske personer i forbindelse med 
attester udstedt af 
overensstemmelsesvurderingsorganer, der 
er etableret på deres område, eller til 
egenvurdering af overensstemmelse,
undersøge genstanden for klagen i relevant 
omfang og underrette klageren om forløbet 
og resultatet af undersøgelsen inden for en 
rimelig frist

Or. en

Ændringsforslag 594
Peter Kouroumbashev

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 6 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) rapportere om resultaterne af 
kontrollen, jf. litra a), og vurderingerne, 
jf. litra b), til ENISA og den europæiske 
cybersikkerhedscertificeringsgruppe

Or. en

Ændringsforslag 595
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 6 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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ca) rapportere om resultaterne af 
kontrollen, jf. litra a), og vurderingen, jf. 
litra b), til ENISA den europæiske 
cybersikkerhedscertificeringsgruppe

Or. en

Ændringsforslag 596
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 6 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) samarbejde med andre nationale 
certificeringstilsynsmyndigheder eller 
andre offentlige myndigheder, herunder 
ved at dele oplysninger om mulige tilfælde 
af IKT-produkters og -tjenesters 
manglende overholdelse af denne 
forordnings eller specifikke 
cybersikkerhedscertificeringsordningers 
krav

(d) samarbejde med andre nationale 
certificeringstilsynsmyndigheder eller 
andre offentlige myndigheder, herunder 
ved at dele oplysninger om mulige tilfælde 
af IKT-produkters, -processers
og -tjenesters manglende overholdelse af 
denne forordnings eller specifikke 
cybersikkerhedscertificeringsordningers 
krav

Or. en

Ændringsforslag 597
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 7 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) at kunne udføre undersøgelser i form af 
audit af
overensstemmelsesvurderingsorganer og
indehavere af en europæisk 
cybersikkerhedsattest med henblik på at 
verificere overholdelsen af bestemmelserne 
i afsnit III

(b) at kunne udføre undersøgelser i form af 
audit af indehavere af en europæisk 
cybersikkerhedsattest med henblik på at 
verificere overholdelsen af bestemmelserne 
i afsnit III

Or. en
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Ændringsforslag 598
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 7 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) at kunne træffende passende 
foranstaltninger, i overensstemmelse med 
national ret, til at sikre, at
overensstemmelsesvurderingsorganer og
indehavere af en europæisk 
cybersikkerhedsattest overholder 
bestemmelserne i denne forordning eller i 
en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning

(c) at kunne træffende passende 
foranstaltninger, i overensstemmelse med 
national ret, til at sikre, at indehavere af en 
europæisk cybersikkerhedsattest 
overholder bestemmelserne i denne 
forordning eller i en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning

Or. en

Ændringsforslag 599
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 7 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) at kunne tilbagekalde, i 
overensstemmelse med national ret, 
attester, som ikke overholder 
bestemmelserne i denne forordning eller i 
en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning

(e) at kunne tilbagekalde, i 
overensstemmelse med national ret, attester
og IKT-forbrugerprodukter, som ikke 
overholder bestemmelserne i denne 
forordning eller i en europæisk 
cybersikkerhedscertificeringsordning

Or. en

Ændringsforslag 600
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 8
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. De nationale 
certificeringstilsynsmyndigheder skal 
samarbejde med hinanden og 
Kommissionen og navnlig udveksle 
oplysninger, dele erfaringer og god praksis 
med hensyn til 
cybersikkerhedscertificering og tekniske 
spørgsmål vedrørende cybersikkerhed af 
IKT-produkter og -tjenester.

8. De nationale 
certificeringstilsynsmyndigheder skal 
samarbejde med hinanden og 
Kommissionen og navnlig udveksle 
oplysninger, dele erfaringer og god praksis 
med hensyn til 
cybersikkerhedscertificering og tekniske 
spørgsmål vedrørende cybersikkerhed af 
IKT-produkter, -processer og -tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 601
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, 
Dan Nica, Clare Moody

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. De nationale 
certificeringstilsynsmyndigheder skal 
samarbejde med hinanden og 
Kommissionen og navnlig udveksle 
oplysninger, dele erfaringer og god praksis 
med hensyn til 
cybersikkerhedscertificering og tekniske 
spørgsmål vedrørende cybersikkerhed af 
IKT-produkter og -tjenester.

8. De nationale 
certificeringstilsynsmyndigheder skal 
samarbejde med hinanden og 
Kommissionen og navnlig udveksle 
oplysninger, dele erfaringer og god praksis 
med hensyn til 
cybersikkerhedscertificering og tekniske 
spørgsmål vedrørende cybersikkerhed af 
IKT-produkter, -tjenester og -processer.

Or. en

Ændringsforslag 602
Cristian-Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 8 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle nationale 
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certificeringstilsynsmyndigheder og alle 
medlemmer af og ansatte i alle nationale 
certificeringstilsynsmyndigheder er i 
overensstemmelse med EU-retten eller 
medlemsstatslovgivningen såvel under 
embeds- og ansættelsesperioden som efter 
dens ophør underlagt tavshedspligt, for så 
vidt angår alle fortrolige oplysninger, der 
er kommet til deres kendskab under 
udøvelsen af deres hverv eller deres 
beføjelser.

Or. en

Ændringsforslag 603
Peter Kouroumbashev

Forslag til forordning
Artikel 50 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 50a

Peerevaluering

1. Nationale certificeringstilsynsorganer 
skal underlægges peerevaluering i 
forbindelse med enhver aktivitet, som de 
udfører i henhold til artikel 51 i denne 
forordning.

2. Peerevalueringen omfatter vurderinger 
af de procedurer, der er indført af 
nationale 
certificeringstilsynsmyndigheder, især 
procedurerne for at kontrollere, om de 
produkter, der er underlagt 
cybersikkerhedscertificering, opfylder 
kravene, personalets kompetencer, 
korrektheden af kontrolundersøgelserne 
og inspektionsmetoden og korrektheden 
af resultaterne. Peerevalueringen 
omfatter også vurdering af, om de 
pågældende nationale 
certificeringstilsynsmyndigheder har 
tilstrækkelige ressourcer til behørig 
udførelse af deres opgaver i henhold til 
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stk. 4 i artikel 50.

3. Peerevaluering af en national 
certificeringstilsynsmyndighed udføres af 
to nationale 
certificeringstilsynsmyndigheder i andre 
medlemsstater og Kommissionen og 
udføres mindst én gang hvert femte år. 
ENISA kan deltage i peerevalueringen og 
træffer afgørelse om dets deltagelse på 
baggrund af en risikovurderingsanalyse.

4. Kommissionen har i medfør af artikel 
55a beføjelse til at vedtage delegerede 
retsakter for at udarbejde en plan for 
peerevalueringen, som dækker en periode 
på mindst fem år, og som fastsætter 
kriterierne for sammensætningen af 
peerevalueringsholdet, den anvendte 
metode for peerevalueringen, tidsplanen, 
periodicitet samt øvrige opgaver i 
forbindelse med peerevalueringen. 
Kommissionen tager behørigt hensyn til 
gruppens overvejelser, når den vedtager 
de pågældende delegerede retsakter.

5. Resultatet af peerevalueringen 
undersøges af gruppen, ENISA 
udarbejder et sammendrag af resultatet og 
gør det offentligt tilgængeligt.

Or. en

Ændringsforslag 604
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Ved tillidsniveauet "højt" skal 
overensstemmelsesvurderingsorganet ud 
over at være akkrediteret også være 
anmeldt af den nationale 
certificeringstilsynsmyndighed med 
hensyn til dets kompetencer og ekspertise 
inden for cybersikkerhedsvurdering. Den 
nationale certificeringstilsynsmyndighed 
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foretager regelmæssig audit af 
overensstemmelsesvurderingsorganernes 
kompetencer og ekspertise.

Or. fr

Begrundelse

Høje tillidsniveauer kræver effektivitetstest. Overensstemmelsesvurderingsorganer, som 
foretager effektivitetstest, underkastes regelmæssig audit af deres kompetencer og ekspertise 
for at sikre bl.a. testenes kvalitet.

Ændringsforslag 605
Edouard Martin

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Ved tillidsniveauet "højt" godkendes 
overensstemmelsesvurderingsorganer kun 
af de nationale 
certificeringstilsynsmyndigheder, såfremt 
de opfylder de anførte kompetence- og 
ekspertisekrav, og det er dokumenteret 
under regelmæssig audit af det enkelte 
organ.

Or. fr

Ændringsforslag 606
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Akkreditering udstedes for en periode på 
højst fem år og kan forlænges på samme 
betingelser, såfremt 
overensstemmelsesvurderingsorganet 
opfylder de i denne artikel fastsatte krav. 
Akkrediteringsorganer tilbagekalder en 
akkreditering af et 

2. Akkreditering udstedes for en periode på 
højst fem år og kan forlænges på samme 
betingelser, såfremt 
overensstemmelsesvurderingsorganet 
opfylder de i denne artikel fastsatte krav. 
Akkrediteringsorganer tilbagekalder en 
akkreditering af et 
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overensstemmelsesvurderingsorgan i 
henhold til stk. 1, hvis betingelserne for 
akkrediteringen ikke eller ikke længere er 
opfyldt, eller hvis foranstaltninger truffet af 
et overensstemmelsesvurderingsorgan er i 
modstrid med denne forordning.

overensstemmelsesvurderingsorgan i 
henhold til stk. 1, hvis betingelserne for 
akkrediteringen ikke eller ikke længere er 
opfyldt, eller hvis foranstaltninger truffet af 
et overensstemmelsesvurderingsorgan er i 
modstrid med denne forordning.
Overensstemmelsesvurderingsorganer 
accepterer ikke direkte betalinger for 
deres tjenester fra indehavere af attester.

Or. en

Ændringsforslag 607
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Akkreditering udstedes for en periode på 
højst fem år og kan forlænges på samme 
betingelser, såfremt 
overensstemmelsesvurderingsorganet 
opfylder de i denne artikel fastsatte krav. 
Akkrediteringsorganer tilbagekalder en 
akkreditering af et 
overensstemmelsesvurderingsorgan i 
henhold til stk. 1, hvis betingelserne for 
akkrediteringen ikke eller ikke længere er 
opfyldt, eller hvis foranstaltninger truffet af 
et overensstemmelsesvurderingsorgan er i 
modstrid med denne forordning.

2. Akkreditering udstedes for en periode på 
højst 10 år og kan forlænges på samme 
betingelser, såfremt 
overensstemmelsesvurderingsorganet 
opfylder de i denne artikel fastsatte krav. 
Akkrediteringsorganer tilbagekalder en 
akkreditering af et 
overensstemmelsesvurderingsorgan i 
henhold til stk. 1, hvis betingelserne for 
akkrediteringen ikke eller ikke længere er 
opfyldt, eller hvis foranstaltninger truffet af 
et overensstemmelsesvurderingsorgan er i 
modstrid med denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre, at overensstemmelsesvurderingsorganet drager nytte af 
akkrediteringen, indtil en certificeringsordning (herunder forlængelse heraf), som det har 
udstedt under dets akkrediteringsperiode, er udløbet.

Ændringsforslag 608
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, José Blanco López, 
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Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare 
Moody

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen kan ved hjælp af
gennemførelsesretsakter fastlægge vilkår, 
formater og procedurer for anmeldelserne 
omhandlet i stk. 1. Disse
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren omhandlet i 
artikel 55, stk. 2.

5. Kommissionen kan ved hjælp af
delegerede retsakter fastlægge vilkår, 
formater og procedurer for anmeldelserne 
omhandlet i stk. 1. Disse delegerede 
retsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren omhandlet i 
artikel 55, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 609
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miroslav 
Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Gruppen sammensættes af nationale 
certificeringstilsynsmyndigheder 
Myndighederne repræsenteres ved lederne 
af eller andre højtstående repræsentanter 
for de nationale 
certificeringstilsynsmyndigheder.

2. Gruppen sammensættes af nationale 
certificeringstilsynsmyndigheder 
Myndighederne repræsenteres ved lederne 
af eller andre højtstående repræsentanter 
for de nationale 
certificeringstilsynsmyndigheder. Efter 
anmodning har medlemmer af 
certificeringsgruppen af interessenter ret 
til at være til stede på den europæiske 
cybersikkerhedscertificeringsgruppes 
møder og at deltage i dens arbejde.

Or. en

Begrundelse

På samme måde som det er tilfældet med bestemmelserne for medlemsstaternes deltagelse i 
møderne i certificeringsgruppen af interessenter, har interessenter ret til efter anmodning fra 
den europæiske cybersikkerhedscertificeringsgruppe at deltage i deres forhandlinger.
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Ændringsforslag 610
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Gruppen sammensættes af nationale
certificeringstilsynsmyndigheder 
Myndighederne repræsenteres ved lederne 
af eller andre højtstående repræsentanter 
for de nationale 
certificeringstilsynsmyndigheder.

2. Gruppen sammensættes af nationale
eksperter.

Or. en

Ændringsforslag 611
Peter Kouroumbashev

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 3 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) at vedtage bindende regler for 
fastsættelse af de intervaller, hvor de 
nationale 
certificeringstilsynsmyndigheder skal 
foretage kontrol af certificeringer og 
egenvurdering af overensstemmelse og 
vedtage regler vedrørende kriterier, 
omfang og formål med de pågældende 
verificeringer, samt vedtage fælles regler 
og standarder for afrapportering i 
henhold til artikel 50, stk. 6

Or. en

Ændringsforslag 612
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
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Artikel 53 – stk. 3 – litra f – nr. i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) at forenkle den europæiske 
cybersikkerhedscertificeringsordnings 
tilpasning til internationalt anerkendte 
standarder, herunder: at vurdere 
eksisterende europæiske 
cybersikkerhedsordninger og, hvor det 
måtte være hensigtsmæssigt, at anbefale 
ENISA områder, hvor det burde engagere 
sig med relevante internationale 
standardiseringsorganisationer for at 
imødegå utilstrækkeligheder eller 
mangler i tilgængelige internationalt 
anerkendte standarder

Or. en

Ændringsforslag 613
Edouard Martin

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 3 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) at fastlægge en mekanisme for 
fagfællesbedømmelse med henblik på at 
vurdere, om alle nationale 
certificeringstilsynsmyndigheder 
overholder kravene i denne forordning og 
navnlig har kapacitet til for hvert 
tillidsniveau at gennemføre de opgaver, 
der er beskrevet i denne forordning, med 
den fornødne ekspertise; i givet fald kan 
det i fagfællesbedømmelsen bestemmes, 
hvilke foranstaltninger der skal træffes

Or. fr

Ændringsforslag 614
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 3 – litra f a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) i samarbejde med den europæiske 
cybersikkerhedscertificeringsgruppe 
("gruppen"), der er nedsat i henhold til 
artikel 53 i denne forordning, rådgive og 
støtte Kommissionen om forhold 
vedrørende cybersikkerhedscertificering 
og aftaler om gensidig anerkendelse af 
cybersikkerhedscertifikater med 
udenlandske markeder og tredjelande

Or. en

Ændringsforslag 615
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Gesine Meissner

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. g) at etablere en 
peerevalueringsproces. Denne proces skal 
især tage hensyn til den krævede tekniske 
ekspertise af nationale 
certificeringstilsynsmyndigheder i 
udførelsen af deres opgaver, som 
beskrevet i artikel 48 og 50, og om 
nødvendigt omfatte udvikling af 
dokumenter om retningslinjer og bedste 
praksis for at forbedre de nationale 
certificeringstilsynsmyndigheders 
overholdelse af denne forordning

Or. en

Ændringsforslag 616
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. at tage hensyn til resultaterne af 
høringer af interessenter i forbindelse 
med udarbejdelse af forslag til ordninger i 
overensstemmelse med artikel 44 i denne 
forordning

Or. en

Begrundelse

Den europæiske cybersikkerhedscertificeringsgruppe skal også gøre status over eventuelle 
offentlige høringer, der blev gennemført af Kommissionen om udarbejdelse af (a) forslag til 
certificeringsordning(er).

Ændringsforslag 617
Pavel Telička, Carolina Punset, Gesine Meissner

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. h) at føre tilsyn med overvågningen og 
bibeholdelsen af en attest

Or. en

Ændringsforslag 618
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter regler for, 
hvilke sanktioner der skal anvendes ved 
overtrædelse af bestemmelserne i dette
afsnit og de europæiske 
cybersikkerhedscertificeringsordninger, og 
træffer alle nødvendige foranstaltninger for 
at sikre, at de iværksættes. Sanktionerne 
skal være effektive, stå i rimeligt forhold 
til overtrædelsen og have afskrækkende 

Medlemsstaterne fastsætter regler for, 
hvilke sanktioner der skal anvendes ved 
overtrædelse af bestemmelserne i afsnit
IIa, afsnit III og de europæiske 
cybersikkerhedscertificeringsordninger, og 
træffer alle nødvendige foranstaltninger for 
at sikre, at de iværksættes. Sanktionerne 
skal være effektive, rimelige og have 
afskrækkende virkning. Medlemsstaterne 
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virkning. Medlemsstaterne giver [senest 
den ... /hurtigst muligt] Kommissionen 
meddelelse om disse bestemmelser og 
foranstaltninger og meddeler omgående 
senere ændringer af betydning for 
bestemmelserne og foranstaltningerne.

giver [senest den ... /hurtigst muligt] 
Kommissionen meddelelse om disse 
bestemmelser og foranstaltninger og 
meddeler omgående senere ændringer af 
betydning for bestemmelserne og 
foranstaltningerne.

Or. en

Ændringsforslag 619
Cristian-Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 1 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Ret til effektive retsmidler over for 
tilsynsmyndigheden eller 
overensstemmelsesvurderingsorganet

1. Uden at det berører eventuelle andre 
administrative eller udenretslige midler 
har enhver fysisk eller juridisk person ret 
til et effektivt retsmiddel:

a) over for en beslutning af et 
overensstemmelsesvurderingsorgan eller 
en national 
certificeringstilsynsmyndighed vedrørende 
dem, herunder (hvis det er relevant) i 
forbindelse med (ikke-)udstedelse eller 
anerkendelse af en europæisk 
cybersikkerhedsattest, som denne person 
er indehaver af, samt

b) hvis en national 
certificeringstilsynsmyndighed ikke 
behandler en klage, som hører ind under 
dens kompetence.

2. En sag mod et 
overensstemmelsesvurderingsorgan eller 
en national 
certificeringstilsynsmyndighed bør 
anlægges ved domstolen i den 
medlemsstat, hvor 
overensstemmelsesvurderingsorganet eller 
den nationale 
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certificeringstilsynsmyndighed er 
etableret.

Or. en

Ændringsforslag 620
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Forslag til forordning
Artikel 54 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 54a

Adgang til effektive retsmidler over for 
tilsynsmyndigheden

1. Uden at det berører eventuelle andre 
administrative eller udenretslige midler 
har enhver fysisk eller juridisk person ret 
til et effektivt retsmiddel:

a) over for en beslutning af et 
overensstemmelsesvurderingsorgan eller 
en national 
certificeringstilsynsmyndighed vedrørende 
dem, herunder i forbindelse med 
anerkendelsen af en europæisk 
cybersikkerhedsattest, som denne person 
eller enhed er indehaver af, samt

b) hvis en national 
certificeringstilsynsmyndighed ikke 
behandler en klage, som hører ind under 
dens kompetence.

2. En sag mod et 
overensstemmelsesvurderingsorgan eller 
en national tilsynsmyndighed anlægges 
ved domstolen i den medlemsstat, hvor 
overensstemmelsesvurderingsorganet eller 
den nationale 
certificeringstilsynsmyndighed er 
etableret.

Or. en
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Begrundelse

Det er afgørende at sikre, at ansøgere har ret til effektive restmidler, når de ansøger om 
certificering i den respektive medlemsstat. Certificering af produkter eller processer bør ikke 
anvendes for at favorisere specifikke aktører vs. andre på grundlag af forudindtagede 
overvejelser, dvs.om deres nationalitet.

Ændringsforslag 621
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest fem år efter den dato, der er 
omhandlet i artikel 58, og hvert femte år 
derefter vurderer Kommissionen virkning, 
effektivitet og efficiens af Agenturets 
arbejde og dets arbejdsmetoder samt 
behovet for at ændre Agenturets mandat og 
de finansielle virkninger af en sådan 
ændring. Evalueringen skal tage hensyn til 
enhver tilbagemelding til Agenturet som 
reaktion på dets aktiviteter. Hvis 
Kommissionen finder, at der ikke længere 
er grund til at videreføre Agenturet med de 
mål, det mandat og de opgaver, Agenturet 
er tillagt, kan den foreslå, at denne 
forordning ændres med hensyn til de 
bestemmelser, der vedrører Agenturet.

1. Senest fire år efter den dato, der er 
omhandlet i artikel 58, og hvert fjerde år 
derefter vurderer Kommissionen virkning, 
effektivitet og efficiens af Agenturets 
arbejde og dets arbejdsmetoder samt 
behovet for at ændre Agenturets mandat og 
de finansielle virkninger af en sådan 
ændring. Evalueringen skal tage hensyn til 
enhver tilbagemelding til Agenturet som 
reaktion på dets aktiviteter. Hvis 
Kommissionen finder, at der ikke længere 
er grund til at videreføre Agenturet med de 
mål, det mandat og de opgaver, Agenturet 
er tillagt, kan den foreslå, at denne 
forordning ændres med hensyn til de 
bestemmelser, der vedrører Agenturet.

Or. en

Ændringsforslag 622
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Evalueringen skal også vurdere virkning, 
effektivitet og efficiens af bestemmelserne 
i afsnit III med hensyn til målene om at 

2. Evalueringen skal også vurdere virkning, 
effektivitet og efficiens af bestemmelserne 
i afsnit III med hensyn til målene om at 
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sikre et tilstrækkeligt niveau af 
cybersikkerhed for IKT-produkter og -
tjenester i EU og forbedre det indre 
markeds funktion.

sikre et tilstrækkeligt niveau af 
cybersikkerhed for IKT-
produkter, -tjenester og -processer i EU og 
forbedre det indre markeds funktion; 
Kommissionen skal, fem år efter 
vedtagelsen af forordningen, tage stilling 
til en potentiel udvidelse af 
anvendelsesområdet for afsnit III.

Or. en

Begrundelse

Der forudses en gennemgang af forordningen for så vidt angår afsnit III.

Ændringsforslag 623
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Evalueringen skal også vurdere 
virkning, effektivitet og efficiens af 
bestemmelserne i afsnit III med hensyn til 
målene om at sikre et tilstrækkeligt niveau 
af cybersikkerhed for IKT-produkter og -
tjenester i EU og forbedre det indre 
markeds funktion.

2. Senest fire år efter datoen i artikel 58, 
og hvert fjerde år derefter, skal
Kommissionen også vurdere virkning, 
effektivitet og efficiens af bestemmelserne 
i afsnit IIa og III med hensyn til målene 
om at sikre et tilstrækkeligt niveau af 
cybersikkerhed for IKT-
produkter, -processer og -tjenester i EU og 
forbedre det indre markeds funktion.

Or. en

Ændringsforslag 624
Eva Kaili, Peter Kouroumbashev

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Evalueringen vil vurdere den gradvise 
overgang til obligatorisk certificering, 
forudsat at markedsvurderingen og 
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høringer med berørte parter viser 
resultater til støtte herfor.

Or. en

Ændringsforslag 625
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Gesine Meissner

Forslag til forordning
Overskrift 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG 1 nyt
Ved lancering af EU-rammen for 
cybersikkerhedscertificering er det 
sandsynligt, at der vil være fokus på 
områder af umiddelbar interesse for at 
imødegå de udfordringer, der udgøres af 
nye teknologier. Området inden for 
Tingenes Internet (IoT) er af særlig 
interesse, da det spænder hen over både 
forbrugerbehov og industrielle behov. Der 
foreslås følgende prioritetsliste til 
vedtagelse inden for rammen for 
certificering:
1) Certificering af cloud-tjenesteudbydere.
2) Certificering af IoT-enheder, inklusive:
a. enheder på individuelt plan, såsom 
kropsbårne intelligente anordninger;
b. enheder på fællesskabsplan, såsom 
intelligente biler, intelligente hjem, 
sundhedsanordninger;
c. enheder på samfundsplan, såsom 
intelligente byer og intelligente net.
3) Industri 4.0 med intelligente, 
sammenkoblede cyberfysiske systemer, 
som automatiserer alle faser af 
industrielle processer, lige fra design og 
produktion til drift, forsyningskæder og 
service/vedligeholdelse.
4) Certificering af teknologier or 
produkter, der anvendes til hverdag, for 
eksempel netværksanordninger såsom 
internetroutere til privatboliger.

Or. en
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Ændringsforslag 626
Cristian-Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Hvis et 
overensstemmelsesvurderingsorgan ejes 
eller drives af en offentlig enhed eller 
institution, skal det sikres og 
dokumenteres, at det er uafhængigt, og at 
der ikke er interessekonflikter mellem 
certificeringstilsynsmyndigheden på den 
ene side og 
overensstemmelsesvurderingsorganet på 
den anden side.

Or. en

Ændringsforslag 627
Cristian-Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Et overensstemmelsesvurderingsorgan 
skal kunne gennemføre alle de 
overensstemmelsesvurderingsopgaver, som 
pålægges det i henhold til denne 
forordning, uanset om disse opgaver 
udføres af 
overensstemmelsesvurderingsorganet selv 
eller på dets vegne og på dets ansvar.

8. Et overensstemmelsesvurderingsorgan 
skal kunne gennemføre alle de 
overensstemmelsesvurderingsopgaver, som 
pålægges det i henhold til denne 
forordning, uanset om disse opgaver 
udføres af 
overensstemmelsesvurderingsorganet selv 
eller på dets vegne og på dets ansvar.
Eventuelle underleverancer eller 
konsultationer med eksternt personale 
skal være veldokumenteret, må ikke 
involvere nogen mellemmænd og skal 
være underlagt en skriftlig aftale, der 
blandt andet omfatter tavshedspligt og 
interessekonflikter. Det pågældende 
overensstemmelsesvurderingsorgan skal 
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påtage sig det fulde ansvar for de udførte 
opgaver. 

Or. en

Ændringsforslag 628
Cristian-Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. Der skal være sikkerhed for 
overensstemmelsesvurderingsorganernes, 
deres øverste ledelses og 
vurderingspersonalets uvildighed.

12. Der skal være sikkerhed for 
overensstemmelsesvurderingsorganernes, 
deres øverste ledelses og 
vurderingspersonalets og 
underleverandørers uvildighed.

Or. en

Ændringsforslag 629
Cristian-Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – nr. 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15. Et 
overensstemmelsesvurderingsorgans
personale har tavshedspligt med hensyn til 
alle oplysninger, det kommer i besiddelse 
af ved udførelsen af dets opgaver i henhold 
til denne forordning eller enhver 
bestemmelse i en national lov, som 
gennemfører den, undtagen over for de 
kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor aktiviteterne udføres.

15. Overensstemmelsesvurderingsorganet 
og dets personale, udvalg, datterselskaber, 
underleverandører og 
overensstemmelsesorganets eventuelle 
tilknyttede organer eller personalet i 
eksterne organer skal bevare 
fortroligheden og har tavshedspligt med 
hensyn til alle oplysninger, det kommer i 
besiddelse af ved udførelsen af dets 
opgaver i henhold til denne forordning 
eller enhver bestemmelse i en national lov, 
som gennemfører den, undtagen hvor 
offentliggørelse er påkrævet i henhold til 
EU-retten eller medlemsstaters 
lovgivning, som sådanne personer er 
underlagt undtagen over for de 
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kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor aktiviteterne udføres.
Ejendomsrettigheder beskyttes. 
Overensstemmelsesvurderingsorganet 
skal have indført dokumenterede 
procedure i henhold til bestemmelserne i 
nærværende nr. 15.

Or. en

Ændringsforslag 630
Cristian-Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – nr. 15 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15a. Med undtagelse af nr. 15 forhindrer 
kravene i dette bilag på ingen måde, at der 
udveksles tekniske oplysninger og 
reguleringsmæssige retningslinjer mellem 
et overensstemmelsesvurderingsorgan og 
en person, der ansøger, eller overvejer at 
ansøge, om certificering.

Or. en

Ændringsforslag 631
Cristian-Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – nr. 15 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15b. 
Overensstemmelsesvurderingsorganerne
skal udøve deres virksomhed i 
overensstemmelse med et sæt 
sammenhængende, reelle og rimelige 
vilkår og betingelser, idet der tages 
hensyn til interesser hos små og 
mellemstore virksomheder som fastlagt i 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF 
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for så vidt angår gebyrer.

Or. en
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