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Amendement 397
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Voorstel voor een verordening
Titel II bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

KADER VOOR INGEBOUWDE 
BEVEILIGING EN 
STANDAARDBEVEILIGING

Or. en

Amendement 398
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Voorstel voor een verordening
Artikel -43 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel -43

Ingebouwde beveiliging en 
standaardbeveiliging

1. Rekening houdend met de stand 
van de wetenschap zorgen fabrikanten en 
dienstverleners voor de ingebouwde 
beveiliging en standaardbeveiliging van 
hun eigen ICT-producten, -processen, -
diensten en -systemen die in de Unie 
worden verkocht of uit de Unie worden 
uitgevoerd. Zij moeten ervoor zorgen dat 
de software die draait op hun ICT-
product, -proces, -dienst of -systeem, is 
beveiligd en geen bekende zwakke punten 
op het gebied van beveiliging vertoont, 
rekening houdend met de stand van de 
wetenschap en de technologie op dat 
ogenblik. Voor ICT-producten, -
processen, -diensten en -systemen moeten 
de volgende technische maatregelen 
worden genomen:

(a) ICT-producten, -processen, -
diensten en -systemen moeten voorzien 
zijn van actuele software en moeten 
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mechanismen omvatten om regelmatig 
beveiligde, naar behoren 
geauthenticeerde en betrouwbare 
software-updates te ontvangen;

(b) de mogelijkheden voor externe 
toegang van het ICT-product, -proces, -
systeem of de ICT-dienst moeten uiterlijk 
bij de installatie worden gedocumenteerd 
en beveiligd tegen externe toegang;

(c) ICT-producten mogen niet 
dezelfde standaard in de broncode 
opgenomen wachtwoorden voor alle 
apparaten hebben;

(d) gegevens die zijn opgeslagen door 
ICT-producten, -processen, -diensten en -
systemen moeten goed worden beschermd 
door moderne methoden zoals encryptie;

(e) ICT-producten, -processen, -
diensten en -systemen aanvaarden alleen 
sterk beveiligde methoden voor 
authentificatie.

2. Fabrikanten en dienstverleners 
moeten de bevoegde autoriteit op de 
hoogte brengen van alle bekende zwakke 
punten op het gebied van beveiliging 
zodra deze worden ontdekt. Daarnaast 
moeten zij voorzien in een tijdige, 
kosteloze herstelling en/of vervanging om 
eventuele nieuwe zwakke punten op het 
gebied van beveiliging die zijn ontdekt, 
weg te werken.

3. ICT-producten, -processen, -
diensten en -systemen die op de markt 
worden gebracht, moeten tijdens hun 
voorzienbare en normale periode van 
gebruik voldoen aan de verplichtingen in 
lid 1.

4. Hoewel fabrikanten ervoor moeten 
zorgen dat een product compatibel is met 
een ICT-product, -proces, -dienst of -
systeem, moeten invoerders ervoor zorgen 
dat de producten die ze op de markt 
brengen, voldoen aan de toepasselijke 
vereisten en geen risico vormen voor de 
Europese bevolking. De invoerder moet 
controleren of de fabrikant buiten de EU 
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de nodige stappen heeft genomen en dat 
het product, proces, systeem of de dienst 
voldoet aan het bepaalde in de vorige 
leden. Distributeurs van ICT-producten, -
processen, -diensten en -systemen moeten 
over een basiskennis van de wettelijke 
vereisten en de bijbehorende 
documentatie beschikken. Distributeurs 
moeten niet-naleving kunnen vaststellen. 
Ze moeten ook aan nationale autoriteiten 
kunnen aantonen dat ze de nodige zorg 
aan de dag hebben gelegd en de 
bevestiging van de fabrikant of de 
invoerder hebben dat de nodige 
maatregelen genomen zijn. Bovendien 
moet een distributeur de nationale 
autoriteiten kunnen helpen bij hun 
inspanningen om de vereiste 
documentatie te ontvangen.

5. De Commissie keurt, door middel 
van een uitvoeringshandeling, en in 
samenwerking met het Enisa, 
gedetailleerde regels goed over de 
specificiteiten van de in lid 1 genoemde 
beveiligingseisen.

6. Als de markttoezichtautoriteiten 
redenen hebben om te geloven dat het 
ICT-product, -proces, -systeem of de ICT-
dienst niet aan de eisen van deze 
verordening voldoet, gelasten zij de 
betrokken fabrikant of dienstverlener 
onverwijld passende corrigerende 
maatregelen te nemen om het product 
binnen een door hen vast te stellen 
redelijke termijn, die evenredig is met de 
aard van het risico, met deze eisen 
conform te maken, uit de handel te nemen 
of terug te roepen.

7. Indien de desbetreffende fabrikant 
of dienstverlener niet binnen de in lid 5 
bedoelde termijn doeltreffende 
corrigerende maatregelen neemt, nemen 
de markttoezichtautoriteiten alle passende 
voorlopige maatregelen om het op hun 
nationale markt aanbieden van het 
product te verbieden of te beperken, dan 
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wel het product in de betrokken lidstaat 
uit de handel te nemen of terug te roepen.

8. Markttoezichtautoriteiten 
organiseren passende nalevingscontroles 
van het product en verplichten de 
fabrikanten of dienstverleners ertoe niet-
conforme producten van de markt te 
halen. Bij het identificeren van de 
producten die aan de 
geschiktheidscontrole zullen worden 
onderworpen, geven nationale 
certificeringsautoriteiten prioriteit aan 
zeer risicovolle producten voor 
consumenten, producten waarin nieuwe 
technologieën zijn ingebouwd en/of 
producten met hoge verkooppercentages.

Or. en

Motivering

Een horizontaal kader ter bepaling van een minimumaantal vereisten voor beveiliging zou 
voor alle verbonden producten bindend moeten zijn als voorwaarde voor het in de handel 
brengen ervan. Het gebrek aan beveiligingsfuncties in het ontwerp van de meeste verbonden 
producten, processen, diensten of systemen op de huidige EU-markt is een van de 
voornaamste redenen voor de kwetsbaarheid ervan en voor de hieruit voortvloeiende toename 
van cyberaanvallen.

Amendement 399
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Voorstel voor een verordening
Artikel -43 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel -43 bis

Richtlijn 2014/53/EU wordt gewijzigd 
door de invoeging van het volgende punt 
in artikel 3, lid 3:

"f bis) (nieuwe) radioapparatuur beschikt 
over ingebouwde, standaard- en 
toegepaste cyberbeveiliging;".

Or. en
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Amendement 400
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een Europese regeling voor 
cyberbeveiliging bevestigt dat de ICT-
producten en -diensten die 
overeenkomstig een dergelijke regeling 
zijn gecertificeerd, voldoen aan specifieke 
vereisten met betrekking tot hun 
vermogen om met een gegeven 
zekerheidsniveau weerstand te bieden aan 
acties die erop zijn gericht de 
beschikbaarheid, authenticiteit, integriteit 
of vertrouwelijkheid van opgeslagen, 
verzonden of verwerkte gegevens en de 
functies of diensten die via deze producten, 
processen, diensten en systemen worden 
aangeboden of toegankelijk zijn, in gevaar 
te brengen.

Om de goede werking van de interne 
markt te waarborgen en tegelijkertijd te 
streven naar een hoog niveau van 
cyberbeveiliging, cyberweerbaarheid en 
vertrouwen binnen de Unie, wordt een 
vrijwillig Europees kader voor 
cyberbeveiligingscertificering ingevoerd. 
Het kader voorziet in eerlijke en gelijke 
kansen voor alle bedrijven in Europa.

Een Europees cyberbeveiligingscertificaat 
bevestigt dat de ICT-
ontwikkelingsprocedures, -producten 
en/of -diensten zijn beoordeeld, met 
behulp van een gestandaardiseerde 
methode voor conformiteitsbeoordeling, 
op basis van specifieke 
beveiligingsnormen zoals neergelegd in 
een Europese regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering, die is 
vastgesteld ter bescherming van de 
beschikbaarheid, integriteit of 
vertrouwelijkheid van opgeslagen, 
verzonden of verwerkte gegevens en de 
functies of diensten die via deze producten, 
processen, diensten en systemen worden 
aangeboden of toegankelijk zijn.

Or. en

Amendement 401
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Dan Nica, Miroslav Poche

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een Europese regeling voor 
cyberbeveiliging bevestigt dat de ICT-
producten en -diensten die overeenkomstig 
een dergelijke regeling zijn gecertificeerd, 
voldoen aan specifieke vereisten met 
betrekking tot hun vermogen om met een 
gegeven zekerheidsniveau weerstand te 
bieden aan acties die erop zijn gericht de 
beschikbaarheid, authenticiteit, integriteit 
of vertrouwelijkheid van opgeslagen, 
verzonden of verwerkte gegevens en de 
functies of diensten die via deze producten, 
processen, diensten en systemen worden 
aangeboden of toegankelijk zijn, in gevaar 
te brengen.

Een Europese regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering bevestigt 
dat de ICT-producten en -diensten die 
overeenkomstig een dergelijke regeling 
zijn gecertificeerd, voldoen aan specifieke 
vereisten met betrekking tot hun vermogen 
om met een gegeven zekerheidsniveau 
weerstand te bieden aan acties die erop zijn 
gericht de beschikbaarheid, authenticiteit, 
integriteit of vertrouwelijkheid van 
opgeslagen, verzonden of verwerkte 
gegevens en de functies of diensten die via 
deze producten, processen, diensten en 
systemen worden aangeboden of 
toegankelijk zijn, in gevaar te brengen.
Een Europese regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering stelt 
aansprakelijkheidscriteria vast en stelt 
zekerheidsniveaus voor ICT-producten en 
-diensten voor en indien haalbaar voor 
gegevensherstel.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een Europese regeling voor 
cyberbeveiliging bevestigt dat de ICT-
producten en -diensten die overeenkomstig 
een dergelijke regeling zijn gecertificeerd, 
voldoen aan specifieke vereisten met 
betrekking tot hun vermogen om met een 
gegeven zekerheidsniveau weerstand te 

Een Europese regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering bevestigt 
dat de ICT-producten, -processen en -
diensten die overeenkomstig een dergelijke 
regeling zijn gecertificeerd, 
overeenkomstig de normen specifieke 
vereisten vervullen met betrekking tot hun 
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bieden aan acties die erop zijn gericht de 
beschikbaarheid, authenticiteit, integriteit 
of vertrouwelijkheid van opgeslagen, 
verzonden of verwerkte gegevens en de 
functies of diensten die via deze 
producten, processen, diensten en 
systemen worden aangeboden of 
toegankelijk zijn, in gevaar te brengen.

vermogen om aan 
beveiligingsdoelstellingen te voldoen.

Or. en

Amendement 403
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een Europese regeling voor 
cyberbeveiliging bevestigt dat de ICT-
producten en -diensten die overeenkomstig 
een dergelijke regeling zijn gecertificeerd, 
voldoen aan specifieke vereisten met 
betrekking tot hun vermogen om met een 
gegeven zekerheidsniveau weerstand te 
bieden aan acties die erop zijn gericht de 
beschikbaarheid, authenticiteit, integriteit 
of vertrouwelijkheid van opgeslagen, 
verzonden of verwerkte gegevens en de 
functies of diensten die via deze 
producten, processen, diensten en 
systemen worden aangeboden of 
toegankelijk zijn, in gevaar te brengen.

Een Europese regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering bevestigt 
dat de ICT-producten, -processen en -
diensten die overeenkomstig een dergelijke 
regeling zijn gecertificeerd, voldoen 
overeenkomstig de normen aan specifieke 
vereisten met betrekking tot hun vermogen 
om met een gegeven zekerheidsniveau 
weerstand te bieden.

Or. en

Amendement 404
Massimiliano Salini

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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Een Europese regeling voor 
cyberbeveiliging bevestigt dat de ICT-
producten en -diensten die overeenkomstig 
een dergelijke regeling zijn gecertificeerd, 
voldoen aan specifieke vereisten met 
betrekking tot hun vermogen om met een 
gegeven zekerheidsniveau weerstand te 
bieden aan acties die erop zijn gericht de 
beschikbaarheid, authenticiteit, integriteit 
of vertrouwelijkheid van opgeslagen, 
verzonden of verwerkte gegevens en de 
functies of diensten die via deze producten, 
processen, diensten en systemen worden 
aangeboden of toegankelijk zijn, in gevaar 
te brengen.

Een Europese regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering bevestigt 
dat de ICT-producten en -diensten die 
overeenkomstig een dergelijke regeling 
zijn gecertificeerd, op het moment van 
certificering geen bekende zwakke punten 
bevatten en voldoen aan specifieke 
vereisten met betrekking tot hun vermogen 
om met een gegeven zekerheidsniveau op 
dynamische wijze weerstand te bieden aan 
acties die erop zijn gericht de 
beschikbaarheid, authenticiteit, integriteit 
of vertrouwelijkheid van opgeslagen, 
verzonden of verwerkte gegevens en de 
functies of diensten die via deze producten, 
processen, diensten en systemen worden 
aangeboden of toegankelijk zijn, in gevaar 
te brengen.

Or. en

Amendement 405
Csaba Molnár

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een Europese regeling voor 
cyberbeveiliging bevestigt dat de ICT-
producten en -diensten die overeenkomstig 
een dergelijke regeling zijn gecertificeerd, 
voldoen aan specifieke vereisten met 
betrekking tot hun vermogen om met een 
gegeven zekerheidsniveau weerstand te 
bieden aan acties die erop zijn gericht de 
beschikbaarheid, authenticiteit, integriteit 
of vertrouwelijkheid van opgeslagen, 
verzonden of verwerkte gegevens en de 
functies of diensten die via deze producten, 
processen, diensten en systemen worden 
aangeboden of toegankelijk zijn, in gevaar 
te brengen.

Een Europese regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering bevestigt 
dat de ICT-producten, -processen en -
diensten die overeenkomstig een dergelijke 
regeling zijn gecertificeerd, voldoen aan 
door Europese of internationale normen 
gestelde specifieke vereisten met 
betrekking tot hun vermogen om 
gedurende hun levenscyclus met een 
gegeven zekerheidsniveau weerstand te 
bieden aan acties die erop zijn gericht de 
beschikbaarheid, authenticiteit, integriteit 
of vertrouwelijkheid van opgeslagen, 
verzonden of verwerkte gegevens en de 
functies of diensten die via deze producten, 
processen en diensten worden aangeboden 
of toegankelijk zijn, in gevaar te brengen.
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Or. en

Amendement 406
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een Europese regeling voor 
cyberbeveiliging bevestigt dat de ICT-
producten en -diensten die overeenkomstig 
een dergelijke regeling zijn gecertificeerd, 
voldoen aan specifieke vereisten met 
betrekking tot hun vermogen om met een 
gegeven zekerheidsniveau weerstand te 
bieden aan acties die erop zijn gericht de 
beschikbaarheid, authenticiteit, integriteit 
of vertrouwelijkheid van opgeslagen, 
verzonden of verwerkte gegevens en de 
functies of diensten die via deze producten, 
processen, diensten en systemen worden 
aangeboden of toegankelijk zijn, in gevaar 
te brengen.

Een Europese regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering bevestigt 
dat de ICT-producten en -diensten die 
overeenkomstig een dergelijke regeling 
zijn gecertificeerd, voldoen aan door 
Europese of internationale normen 
gestelde specifieke vereisten met 
betrekking tot hun vermogen om met een 
gegeven zekerheidsniveau weerstand te 
bieden aan acties die erop zijn gericht de 
beschikbaarheid, authenticiteit, integriteit 
of vertrouwelijkheid van opgeslagen, 
verzonden of verwerkte gegevens en de 
functies of diensten die via deze producten, 
processen, diensten en systemen worden 
aangeboden of toegankelijk zijn, in gevaar 
te brengen.

Or. en

Amendement 407
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een Europese regeling voor 
cyberbeveiliging bevestigt dat de ICT-
producten en -diensten die 
overeenkomstig een dergelijke regeling 
zijn gecertificeerd, voldoen aan specifieke 
vereisten met betrekking tot hun 
vermogen om met een gegeven 
zekerheidsniveau weerstand te bieden aan 

Een Europese regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering bevestigt 
dat de ICT-ontwikkelingsprocedures, -
producten en -diensten zijn beoordeeld 
met behulp van een gestandaardiseerde 
methode voor conformiteitsbeoordeling, 
op basis van specifieke 
beveiligingsnormen zoals neergelegd in 
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acties die erop zijn gericht de 
beschikbaarheid, authenticiteit, integriteit 
of vertrouwelijkheid van opgeslagen, 
verzonden of verwerkte gegevens en de 
functies of diensten die via deze producten, 
processen, diensten en systemen worden 
aangeboden of toegankelijk zijn, in gevaar 
te brengen.

een Europese regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering, die is 
vastgesteld ter bescherming van de 
beschikbaarheid, integriteit of 
vertrouwelijkheid van opgeslagen, 
verzonden of verwerkte gegevens en de 
functies of diensten die via deze producten, 
processen, diensten en systemen worden 
aangeboden of toegankelijk zijn.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een Europese regeling voor 
cyberbeveiliging bevestigt dat de ICT-
producten en -diensten die overeenkomstig 
een dergelijke regeling zijn gecertificeerd, 
voldoen aan specifieke vereisten met 
betrekking tot hun vermogen om met een 
gegeven zekerheidsniveau weerstand te 
bieden aan acties die erop zijn gericht de 
beschikbaarheid, authenticiteit, integriteit 
of vertrouwelijkheid van opgeslagen, 
verzonden of verwerkte gegevens en de 
functies of diensten die via deze producten, 
processen, diensten en systemen worden 
aangeboden of toegankelijk zijn, in gevaar 
te brengen.

Een Europese regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering bevestigt 
dat de ICT-producten, -diensten en -
processen die overeenkomstig een 
dergelijke regeling zijn gecertificeerd, 
voldoen aan specifieke vereisten met 
betrekking tot hun vermogen om met een 
gegeven zekerheidsniveau weerstand te 
bieden aan acties die erop zijn gericht de 
beschikbaarheid, authenticiteit, integriteit 
of vertrouwelijkheid van opgeslagen, 
verzonden of verwerkte gegevens en de 
functies of diensten die via deze producten, 
processen, diensten en systemen worden 
aangeboden of toegankelijk zijn, in gevaar 
te brengen.

Or. en

Amendement 409
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 43 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 43 bis

Ingebouwde beveiliging en 
standaardbeveiliging

1. Rekening houdend met de stand 
van de wetenschap zorgen producenten en 
dienstverleners voor de ingebouwde 
beveiliging en standaardbeveiliging van 
hun eigen ICT-producten en -diensten. 
Fabrikanten en dienstverleners moeten 
ervoor zorgen dat de software die draait 
op hun ICT-product of -dienst, is 
beveiligd en geen bekende zwakke punten 
op het gebied van beveiliging vertoont, 
rekening houdend met de stand van de 
wetenschap en de technologie op dat 
ogenblik. Voor ICT-producten en -
diensten moeten de volgende technische 
maatregelen worden genomen:

(a) ICT-producten en -diensten 
moeten voorzien zijn van actuele software 
en moeten mechanismen omvatten om 
regelmatig beveiligde, naar behoren 
geauthenticeerde en betrouwbare 
software-updates te ontvangen;

(b) de mogelijkheden voor externe 
toegang van het ICT-product of de ICT-
dienst moeten uiterlijk bij de installatie 
worden gedocumenteerd en beveiligd 
tegen externe toegang;

(c) ICT-producten mogen niet 
dezelfde standaard in de broncode 
opgenomen wachtwoorden voor alle 
apparaten hebben;

(d) gegevens die zijn opgeslagen door 
ICT-producten en -diensten moeten goed 
worden beschermd door moderne 
methoden zoals encryptie;

(e) ICT-producten en -diensten 
aanvaarden alleen sterk beveiligde 
methoden voor authentificatie.
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2. Fabrikanten en dienstverleners 
moeten de bevoegde autoriteit op de 
hoogte brengen van alle bekende zwakke 
punten op het gebied van beveiliging 
zodra deze worden ontdekt. Daarnaast 
moeten zij een tijdige herstelling en/of 
vervanging voorzien om eventuele nieuwe 
zwakke punten op het gebied van 
beveiliging die zijn ontdekt, weg te 
werken.

3. ICT-producten en -diensten die op 
de markt worden gebracht, moeten tijdens 
hun voorzienbare en normale periode van 
gebruik voldoen aan de verplichtingen in 
lid 1.

4. De Commissie keurt, door middel 
van uitvoeringshandelingen, en in 
samenwerking met het Enisa, 
gedetailleerde regels goed over de 
specificiteiten van de in lid 1 genoemde 
beveiligingseisen.

5. Als de markttoezichtautoriteiten 
redenen hebben om te geloven dat het 
ICT-product of de ICT-dienst niet aan de 
eisen van deze verordening voldoet, 
gelasten zij de betrokken fabrikant of 
dienstverlener onverwijld passende 
corrigerende maatregelen te nemen om 
het product binnen een door hen vast te 
stellen redelijke termijn, die evenredig is 
met de aard van het risico, met deze eisen 
conform te maken, uit de handel te nemen 
of terug te roepen.

6. Indien de desbetreffende fabrikant 
of dienstverlener niet binnen de in lid 5 
bedoelde termijn doeltreffende 
corrigerende maatregelen neemt, nemen 
de markttoezichtautoriteiten alle passende 
voorlopige maatregelen om het op hun 
nationale markt aanbieden van het 
product te verbieden of te beperken, dan 
wel het product in de betrokken lidstaat 
uit de handel te nemen of terug te roepen.

7. Markttoezichtautoriteiten 
organiseren passende nalevingscontroles 
van het product en verplichten de 
fabrikanten of dienstverleners ertoe niet-
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conforme producten van de markt te 
halen. Bij het identificeren van de 
producten die aan de 
geschiktheidscontrole zullen worden 
onderworpen, geven nationale 
certificeringsautoriteiten prioriteit aan 
zeer risicovolle producten voor 
consumenten, producten waarin nieuwe 
technologieën zijn ingebouwd en/of 
producten met hoge verkooppercentages.

Or. en

Motivering

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 
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.

Amendement 410
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Naar aanleiding van een verzoek 
van de Commissie bereidt het Enisa een 
potentiële Europese regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering voor die 
voldoet aan de vereisten van de 
artikelen 45, 46 en 47 van deze 
verordening. De lidstaten of de bij 
artikel 53 ingestelde Europese Groep voor 
cyberbeveiligingscertificering ("de Groep") 
kunnen de Commissie voorstellen een 
potentiële regeling voor 

1. Naar aanleiding van een verzoek 
van de Commissie bereidt het Enisa een 
potentiële Europese regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering voor die 
voldoet aan de vereisten van de 
artikelen 45, 46 en 47 van deze 
verordening.
Het verzoek van de Commissie om een 
potentiële Europese regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering voor te 
bereiden moet worden gerechtvaardigd op 
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cyberbeveiligingscertificering voor te 
bereiden.

grond van een of meer van de volgende 
redenen:
(a) bestaande regelingen voor 
cyberbeveiligingscertificering 
versnipperen de interne markt;
(b) er is momenteel of in de toekomst 
behoefte aan ondersteuning van de 
Uniewetgeving;
(c) er is een eensgezind verzoek van
de lidstaten, de bij artikel 53 ingestelde 
Europese Groep voor 
cyberbeveiligingscertificering ("de Groep") 
of de bij artikel 20 ingestelde permanente 
groep van belanghebbenden; de Europese 
Commissie zorgt ervoor dat het verzoek 
van een lidstaat een weerspiegeling is van 
een evenwichtige deelname van de 
betrokken belanghebbenden, zoals het 
bedrijfsleven, waaronder het mkb, 
vakbonden, het maatschappelijk 
middenveld en consumentenorganisaties. 
In dit licht zorgen de lidstaten voor 
passende maatregelen zodat de partijen op 
nationaal niveau kunnen worden 
geraadpleegd over het proces van de 
voorbereiding van en het toezicht op 
certificeringsregelingen.

Or. en

Amendement 411
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Naar aanleiding van een verzoek 
van de Commissie bereidt het Enisa een 
potentiële Europese regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering voor die 
voldoet aan de vereisten van de 
artikelen 45, 46 en 47 van deze 
verordening. De lidstaten of de bij 
artikel 53 ingestelde Europese Groep voor 
cyberbeveiligingscertificering ("de Groep") 

1. Naar aanleiding van een verzoek 
van de Commissie of de Europese Groep 
voor cyberbeveiligingscertificering bereidt 
het Enisa een potentiële Europese regeling 
voor cyberbeveiligingscertificering voor 
die voldoet aan de vereisten van de 
artikelen 45, 46 en 47 van deze 
verordening. De lidstaten of de bij 
artikel 53 ingestelde Europese Groep voor
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kunnen de Commissie voorstellen een 
potentiële regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering voor te 
bereiden.

cyberbeveiligingscertificering ("de Groep") 
kunnen de Commissie voorstellen een 
potentiële regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering voor te 
bereiden. De Commissie en de Europese 
Groep voor cyberbeveiligingscertificering 
nemen voorstellen voor een Europese 
regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering van de 
platformen voor raadpleging van de 
belanghebbenden in aanmerking.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Naar aanleiding van een verzoek 
van de Commissie bereidt het Enisa een 
potentiële Europese regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering voor die 
voldoet aan de vereisten van de 
artikelen 45, 46 en 47 van deze 
verordening. De lidstaten of de bij 
artikel 53 ingestelde Europese Groep voor 
cyberbeveiligingscertificering ("de Groep") 
kunnen de Commissie voorstellen een 
potentiële regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering voor te 
bereiden.

1. Het Enisa bereidt een potentiële 
Europese regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering voor die 
voldoet aan de vereisten van de 
artikelen 45, 46 en 47 van deze 
verordening. De lidstaten of de bij 
artikel 53 ingestelde Europese Groep voor 
cyberbeveiligingscertificering ("de Groep") 
stellen voor een potentiële regeling voor te 
bereiden die onder het toepassingsgebied 
van artikel 45, lid 1, onder c), valt, terwijl 
de bij artikel [20 ter] ingestelde 
permanente groep van belanghebbenden 
het Enisa en de Commissie voorstelt een 
potentiële regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering voor te 
bereiden die onder het toepassingsgebied 
van artikel 45, lid 1, onder a) of b), valt.

Or. en
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Motivering

Dit amendement vloeit voort uit de oprichting van de permanente groep van 
belanghebbenden.

Amendement 413
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Naar aanleiding van een verzoek 
van de Commissie bereidt het Enisa een 
potentiële Europese regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering voor die 
voldoet aan de vereisten van de 
artikelen 45, 46 en 47 van deze 
verordening. De lidstaten of de bij 
artikel 53 ingestelde Europese Groep voor 
cyberbeveiligingscertificering ("de Groep") 
kunnen de Commissie voorstellen een 
potentiële regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering voor te 
bereiden.

1. Naar aanleiding van een verzoek 
van de Commissie bereidt het Enisa een 
potentiële Europese regeling voor IT-
beveiligingscertificering voor die voldoet 
aan de vereisten van de artikelen 45, 46 
en 47 van deze verordening. De lidstaten,
de bij artikel 53 ingestelde Europese Groep 
voor cyberbeveiligingscertificering ("de 
Groep") of de bij artikel 20 ingestelde 
permanente groep van belanghebbenden
kunnen de Commissie voorstellen een 
potentiële regeling voor IT-
beveiligingscertificering voor te bereiden.

Or. en

Motivering

Er moet worden voorzien een redelijk aantal mogelijkheden om de opstelling van een 
potentiële Europese regeling voor IT-beveiligingscertificering voor te stellen; door de 
toevoeging van de permanente groep van belanghebbenden is het aantal bevoegde organen 
groot genoeg om meer mogelijkheden te bieden en tegelijkertijd een geschikt en eerlijk proces 
te waarborgen.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Naar aanleiding van een verzoek 
van de Commissie bereidt het Enisa een 
potentiële Europese regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering voor die 
voldoet aan de vereisten van de 
artikelen 45, 46 en 47 van deze 
verordening. De lidstaten of de bij 
artikel 53 ingestelde Europese Groep voor 
cyberbeveiligingscertificering ("de Groep") 
kunnen de Commissie voorstellen een 
potentiële regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering voor te 
bereiden.

1. Naar aanleiding van een verzoek 
van de Commissie bereidt het Enisa een 
potentiële Europese regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering voor die 
voldoet aan de vereisten van de 
artikelen 45, 46 en 47 van deze 
verordening. De lidstaten, de bij artikel 53 
ingestelde Europese Groep voor 
cyberbeveiligingscertificering ("de Groep") 
of andere belanghebbenden uit de sector
kunnen de Commissie voorstellen een 
potentiële regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering voor te 
bereiden.

Or. en

Amendement 415
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Naar aanleiding van een verzoek 
van de Commissie bereidt het Enisa een 
potentiële Europese regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering voor die 
voldoet aan de vereisten van de 
artikelen 45, 46 en 47 van deze 
verordening. De lidstaten of de bij 
artikel 53 ingestelde Europese Groep voor 
cyberbeveiligingscertificering (“de 
Groep”) kunnen de Commissie voorstellen 
een potentiële regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering voor te 
bereiden.

1. Naar aanleiding van een verzoek 
van de Commissie bereidt het Enisa een 
potentiële Europese regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering voor die 
voldoet aan de vereisten van de 
artikelen 45, 46 en 47 van deze 
verordening. De lidstaten, de bij artikel 53 
ingestelde Europese Groep voor 
cyberbeveiligingscertificering ("de Groep") 
of vertegenwoordigers van het Europese 
bedrijfsleven kunnen de Commissie 
voorstellen een potentiële regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering voor te 
bereiden.

Or. fr

Amendement 416
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András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Naar aanleiding van een verzoek 
van de Commissie bereidt het Enisa een 
potentiële Europese regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering voor die 
voldoet aan de vereisten van de 
artikelen 45, 46 en 47 van deze 
verordening. De lidstaten of de bij 
artikel 53 ingestelde Europese Groep voor 
cyberbeveiligingscertificering ("de Groep") 
kunnen de Commissie voorstellen een 
potentiële regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering voor te 
bereiden.

1. Naar aanleiding van een verzoek 
van de Commissie bereiden de Europese 
normalisatieorganisaties (ENO's) een 
potentiële Europese regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering voor. De 
lidstaten of de bij artikel 53 ingestelde 
Europese Groep voor 
cyberbeveiligingscertificering ("de Groep") 
kunnen de Commissie voorstellen een 
potentiële regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering voor te 
bereiden.

Or. en

Amendement 417
Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie dient, na een open 
en transparante raadpleging met 
relevante belanghebbenden te hebben 
uitgevoerd, een meerjarig 
werkprogramma van de Unie inzake 
Europese regelingen voor 
cyberbeveiligingscertificering vast te 
stellen en te publiceren waarin op 
Unieniveau te ondernemen 
gemeenschappelijke acties alsook 
strategische prioriteiten worden 
vastgesteld. Het werkprogramma bevat in 
het bijzonder een prioriteitenlijst van 
geïdentificeerde producten, processen en 
diensten die onder een Europese regeling 
voor cyberbeveiligingscertificering vallen. 
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Voordat het werkprogramma wordt 
vastgesteld, raadpleegt de Commissie het 
Enisa en houdt zij terdege rekening met 
zijn advies.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Bij de voorbereiding van potentiële 
regelingen als bedoeld in lid 1 van dit 
artikel definieert het Enisa de 
beveiligingsdoelstellingen, 
beveiligingseisen en elementen van de 
potentiële regeling. Alle met de 
conformiteitsbeoordelingsprocedures 
verband houdende aspecten worden door 
de Commissie gedefinieerd op grond van 
de bevindingen van het Enisa. Hierbij 
werkt het Enisa nauw samen met de 
belanghebbenden uit de sector en
raadpleegt het alle betrokken partijen en 
werkt het nauw samen met de Groep. De 
Groep staat het Enisa bij met assistentie en 
deskundige raad die nodig zijn voor de 
voorbereiding van de potentiële regeling, 
onder meer door indien nodig adviezen te 
verstrekken. Waar van toepassing kan het 
Enisa daarnaast een werkgroep van 
belanghebbenden voor certificering 
oprichten, bestaand uit leden van de 
permanente groep van belanghebbenden, 
belanghebbenden uit de sector, met het 
oog op het waarborgen van een door de 
industrie geleide benadering, en andere 
betrokken belanghebbenden, die 
deskundig advies kan verstrekken over 
gebieden die onder een specifieke 
potentiële regeling vallen.

Or. en
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Amendement 419
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Bij de voorbereiding van potentiële 
regelingen als bedoeld in lid 1 van dit 
artikel, raadpleegt het Enisa alle betrokken 
partijen, inclusief 
consumentenverenigingen, en werkt het 
nauw samen met de Groep en de 
permanente groep van belanghebbenden. 
De Groep en de permanente groep van 
belanghebbenden staan het Enisa bij met 
assistentie en deskundige raad die nodig 
zijn voor de voorbereiding van de 
potentiële regeling, onder meer door indien 
nodig adviezen te verstrekken. Bij het 
voorbereiden van elke potentiële regeling 
stelt het Enisa een checklist op van 
risico's en cyberbeveiligingskenmerken 
om die risico's effectief aan te pakken.

Or. en

Amendement 420
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Bij de voorbereiding van potentiële 
regelingen als bedoeld in lid 1 van dit 
artikel, raadpleegt het Enisa alle betrokken 
partijen, werkt het nauw samen met de
Groep en houdt het ter vermijding van 
overlappingen rekening met reeds 
bestaande nationale en internationale 
normen, met inbegrip van informele 
overeenkomsten binnen 



AM\1152206NL.docx 23/135 PE621.098v01-00

NL

brancheverenigingen. De Groep staat het 
Enisa bij met assistentie en deskundige 
raad die nodig zijn voor de voorbereiding 
van de potentiële regeling, onder meer door 
indien nodig adviezen te verstrekken.

Or. en

Amendement 421
Nadine Morano

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Bij de voorbereiding van potentiële 
regelingen als bedoeld in lid 1 van dit 
artikel, raadpleegt het Enisa op 
transparante wijze alle betrokken partijen 
en werkt het nauw samen met de Groep, de 
permanente groep van belanghebbenden 
en, voor elke potentiële regeling, een ad-
hocplatform voor raadpleging. Zij staan
het Enisa bij met assistentie en deskundige 
raad die nodig zijn voor de voorbereiding 
van de potentiële regeling, onder meer door 
indien nodig adviezen te verstrekken.

Or. fr

Motivering

De verschillende raadplegingsprocessen spelen een grote rol in de vereniging en nauwe 
betrokkenheid van de deskundigen van de beoogde potentiële regeling alsook de 
terbeschikkingstelling aan het Enisa van hun kennis van en ervaring met het product of de 
dienst in kwestie.

Amendement 422
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Bij de voorbereiding van potentiële 
regelingen als bedoeld in lid 1 van dit 
artikel, raadpleegt het Enisa alle betrokken 
partijen, alsook, waar gepast, 
consumentenorganisaties, de Groep 
artikel 29 en het Europees Comité voor 
gegevensbescherming en werkt het nauw 
samen met de Groep. De Groep staat het 
Enisa bij met assistentie en deskundige 
raad die nodig zijn voor de voorbereiding 
van de potentiële regeling, onder meer door 
indien nodig adviezen te verstrekken.

Or. en

Motivering

Het amendement is gebaseerd op het advies van de Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming. Het is van cruciaal belang dat technische en bestuurlijke synergie 
wordt gecreëerd opdat certificeringen krachtens het Europees kader voor 
cyberbeveiligingscertificering en krachtens de algemene verordening gegevensbescherming 
niet als tegenstrijdig of inconsistent worden ervaren door de organisaties die streven naar 
naleving van de desbetreffende instrumenten.

Amendement 423
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 424
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 425
Martina Werner

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 426
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Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Gesine Meissner

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Bij de voorbereiding van potentiële 
regelingen als bedoeld in lid 1 van dit 
artikel, raadpleegt het Enisa alle betrokken 
partijen als bedoeld in artikel 20 bis en 
werkt het nauw samen met de Groep. De 
Groep staat het Enisa bij met assistentie en 
deskundige raad die nodig zijn voor de 
voorbereiding van de potentiële regeling, 
onder meer door indien nodig adviezen te 
verstrekken.

Or. en

Amendement 427
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Bij de voorbereiding van het eerste 
ontwerp als bedoeld in lid 1 van dit artikel, 
raadplegen de ENO's alle betrokken 
partijen en werken zij nauw samen met de 
Groep. De Groep staat de ENO's bij met 
assistentie en deskundige raad die nodig 
zijn voor de voorbereiding van de 
potentiële regeling, onder meer door indien 
nodig adviezen te verstrekken.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
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Artikel 44 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Vóór de voorbereiding van 
potentiële regelingen als bedoeld in lid 1 
van dit artikel, voert de Commissie een 
open, publieke raadpleging voor alle 
betrokken partijen uit. Bij de 
voorbereiding van de raadpleging werkt 
de Commissie nauw samen met de 
Europese Groep voor 
cyberbeveiligingscertificering, het Enisa 
en de permanente groep van 
belanghebbenden.

Or. en

Motivering

Dit amendement vloeit voort uit de oprichting van de permanente groep van 
belanghebbenden.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Europese Groep voor 
cyberbeveiligingscertificering en de 
permanente groep van belanghebbenden 
verlenen het Enisa de nodige 
ondersteuning en deskundige raad voor 
de voorbereiding van de potentiële 
Europese regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering, onder meer 
door indien nodig adviezen te verstrekken.

Or. en

Motivering

Dit amendement vloeit voort uit de oprichting van de permanente groep van 
belanghebbenden.
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Amendement 430
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Behalve ten aanzien van het 
voorstel voor een regeling die onder het 
toepassingsgebied van artikel 45, lid 1, 
onder a) en b), valt, wordt de permanente 
groep van belanghebbenden door de 
Commissie geraadpleegd en om 
goedkeuring gevraagd vóór de definitieve 
vaststelling van een Europese regeling 
voor cyberbeveiligingscertificering. 
Hetzelfde geldt voor de Europese Groep 
voor cyberbeveiligingscertificering voor 
wat betreft het voorstel voor een regeling 
die onder het toepassingsgebied van 
artikel 45, lid 1, onder c), valt.

Or. en

Motivering

Dit amendement vloeit voort uit de oprichting van de permanente groep van 
belanghebbenden.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. Bij de voorbereiding van 
een potentiële regeling stelt het Enisa, 
geadviseerd door de Europese Groep voor 
cyberbeveiligingscertificering en de 
permanente groep van belanghebbenden 
voor wat betreft hun respectieve potentiële 
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regelingen, een termijn vast voor de 
inwerkingtreding van de specifieke 
potentiële regeling. Wanneer deze termijn 
niet in acht wordt genomen, wordt de 
potentiële regeling als nietig beschouwd 
en wordt zij ingetrokken.

Or. en

Motivering

Met het oog op investeringsplannen voor de lange termijn komen de betrokken partijen 
gezamenlijk een specifieke termijn overeen voor de invoering van nieuwe potentiële Europese 
certificeringsregelingen. De bepalingen betreffende die termijn zullen de tijdige vaststelling 
van dergelijke regelingen bevorderen.

Amendement 432
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Enisa dient de potentiële 
Europese regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering, opgesteld in 
overeenstemming met lid 2 van dit artikel, 
in bij de Commissie.

3. Het Enisa dient de potentiële 
Europese regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering, opgesteld in 
overeenstemming met lid 2 van dit artikel, 
in bij de Commissie. Het Enisa neemt in 
de informatie aan de Commissie eventuele 
opmerkingen of bezwaren van de leden 
van de Groep op.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Enisa dient de potentiële 
Europese regeling voor 

3. Het Enisa dient onverwijld de 
potentiële Europese regeling voor 
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cyberbeveiligingscertificering, opgesteld in 
overeenstemming met lid 2 van dit artikel, 
in bij de Commissie.

cyberbeveiligingscertificering, opgesteld in 
overeenstemming met lid 2 van dit artikel, 
in bij de Commissie.

Or. en

Amendement 434
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 435
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 436
Martina Werner

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 4

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

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

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Om ervoor te zorgen dat de medewetgevers hun controlebevoegdheden kunnen uitoefenen, 
dient de Commissie het recht te worden toegekend om gedelegeerde handelingen vast te 
stellen.

Amendement 439
Miapetra Kumpula-Natri

Voorstel voor een verordening



AM\1152206NL.docx 33/135 PE621.098v01-00

NL

Artikel 44 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het Enisa beheert een specifieke 
website met informatie en publiciteit over 
Europese regelingen voor 
cyberbeveiligingscertificering.

5. Het Enisa beheert een specifieke 
website met informatie en publiciteit over 
Europese regelingen voor 
cyberbeveiligingscertificering. Het Enisa 
streeft er ook naar consumenten relevante 
informatie te verstrekken over 
toepasselijke certificeringsregelingen, 
bijvoorbeeld door richtsnoeren en 
aanbevelingen te verstrekken aan online-
en offlinemarktplaatsen.

Or. en

Amendement 440
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het Enisa beheert een specifieke 
website met informatie en publiciteit over 
Europese regelingen voor 
cyberbeveiligingscertificering.

5. Het Enisa beheert een specifieke 
website, die voldoet aan Richtlijn 
(EU) 2016/2102, met informatie en 
publiciteit over Europese regelingen voor 
cyberbeveiligingscertificering, de 
intrekking en expiratie van 
certificeringsregelingen en gecertificeerde 
ICT-producten, -processen, -diensten en -
systemen.

Or. en

Amendement 441
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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5 bis. De Commissie kan namens de 
Europese Unie overeenkomsten inzake 
wederzijdse erkenning van certificaten 
met buitenlandse markten of derde landen 
aangaan. Zulke overeenkomsten inzake 
wederzijdse erkenning komen tot stand 
volgens dezelfde voorbereidings- en 
vaststellingsprocedure die voor de andere 
in dit artikel bedoelde regelingen is 
omschreven.

Or. en

Amendement 442
Miapetra Kumpula-Natri

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Het Enisa zorgt er, zoveel mogelijk 
rekening houdend met het advies van de 
Groep, voor dat voorstellen voor Europese 
regelingen voor 
cyberbeveiligingscertificering een 
daadwerkelijke mededinging niet 
verhinderen door belemmeringen te 
creëren voor de markttoetreding van 
nieuwe bedrijven en producten.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Vastgestelde regelingen worden op 
gezette tijden herzien en indien nodig 
geactualiseerd in samenwerking met de 
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relevante belanghebbenden en de Groep 
binnen de in het kader van deze 
verordening vastgesteld structuur.

Or. en

Amendement 444
Martina Werner

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Het Agentschap evalueert 
vastgestelde regelingen op verzoek van de 
Groep of de Commissie of ten minste om 
de vijf jaar en houdt daarbij rekening met 
de van relevante belanghebbenden 
ontvangen feedback.

Or. en

Amendement 445
Miapetra Kumpula-Natri

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 ter. Het Enisa voorziet in de nodige 
mechanismen, richtsnoeren en 
procedures voor de aanpassing en 
actualisering van de Europese regelingen 
voor cyberbeveiligingscertificering, 
teneinde in te spelen op nieuwe 
ontwikkelingen op het gebied van 
cyberbeveiligingstechnologie.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de opzet van een Europese regeling 
voor cyberbeveiligingscertificering wordt, 
in voorkomend geval, rekening gehouden 
met de volgende doelstellingen:

Bij de opzet van een Europese regeling 
voor cyberbeveiligingscertificering wordt, 
in voorkomend geval, rekening gehouden 
met de volgende doelstellingen om te 
zorgen voor beschikbaarheid, integriteit 
en vertrouwelijkheid van diensten:

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de opzet van een Europese regeling 
voor cyberbeveiligingscertificering wordt, 
in voorkomend geval, rekening gehouden 
met de volgende doelstellingen:

Bij de opzet van een Europese regeling 
voor cyberbeveiligingscertificering wordt, 
in voorkomend geval, rekening gehouden 
met doelstellingen in verband met de 
volgende categorieën:

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) opgeslagen, doorgegeven of 
anderszins bewerkte gegevens beschermen 

(a) voor producten van 
zekerheidsniveau "basis" of producten 
die beantwoorden aan een op eigen 
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tegen accidentele of onbevoegde opslag, 
verwerking, toegang of openbaarmaking;

verklaringen gebaseerd 
certificeringsniveau, 
consumentenelektronica zoals 
gedefinieerd in artikel 2 [punt (11 bis) 
(nieuw)]. De Europese regelingen voor 
cyberbeveiligingscertificering voor deze 
categorie bevorderen de invoering en 
commercialisering van internationale 
normen vanuit en naar de interne markt;

Or. en

Motivering

Om aan de doelstellingen van de voorgestelde verordening te voldoen, en met name met het 
oog op de toekomstbestendige aard ervan, zouden de beveiligingsdoelstellingen moeten 
worden vastgesteld naargelang de toepassingen van het product in plaats van op grond van 
bestaande kenmerken van een product.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) opgeslagen, doorgegeven of 
anderszins bewerkte gegevens beschermen 
tegen accidentele of onbevoegde 
vernietiging, accidenteel verlies of 
wijziging;

(b) voor producten van 
zekerheidsniveau "substantieel", ICT-
producten, -diensten en -processen die 
een industrieel besturingssysteem ten 
uitvoer leggen of worden gebruikt in 
robotica en autonome voertuigen, of 
software- en hardware-eindapparatuur 
gebruikt voor de verlening van essentiële 
diensten voor exploitanten zoals 
gedefinieerd in Richtlijn (EU) 2016/1148. 
De Europese regelingen voor 
cyberbeveiligingscertificering voor deze 
categorie zijn gebaseerd op internationale 
normen;

Or. en
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Motivering

Om aan de doelstellingen van de voorgestelde verordening te voldoen, en met name met het 
oog op de toekomstbestendige aard ervan, zouden de beveiligingsdoelstellingen moeten 
worden vastgesteld naargelang de toepassingen van het product in plaats van op grond van 
bestaande kenmerken van een product.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) ervoor zorgen dat bevoegde 
personen, programma’s of machines 
uitsluitend toegang hebben tot gegevens, 
diensten of functies waarvoor hun recht 
van toegang geldt;

(c) voor producten die overeenkomen 
met zekerheidsniveau "hoog", ICT-
producten, -diensten en -processen die 
worden gebruikt door overheidsinstanties 
van een lidstaat. De Europese regelingen 
voor cyberbeveiligingscertificering voor 
deze categorie zijn gebaseerd op 
internationale normen of bestaande 
nationale of multilaterale normen die 
worden gebruikt door de lidstaten.

Or. en

Motivering

Om aan de doelstellingen van de voorgestelde verordening te voldoen, en met name met het 
oog op de toekomstbestendige aard ervan, zouden de beveiligingsdoelstellingen moeten 
worden vastgesteld naargelang de toepassingen van het product in plaats van op grond van 
bestaande kenmerken van een product.

Amendement 451
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(c) ervoor zorgen dat bevoegde 
personen, programma’s of machines 
uitsluitend toegang hebben tot gegevens, 
diensten of functies waarvoor hun recht 
van toegang geldt;

(c) ervoor zorgen dat bevoegde 
personen, programma's of machines 
uitsluitend toegang hebben tot gegevens, 
diensten of functies waarvoor hun recht 
van toegang geldt en dat er wordt voorzien 
in een procedure voor het opsporen en 
documenteren van alle afhankelijkheden 
en zwakke punten in ICT-producten, -
processen en -diensten;

Or. en

Motivering

Er moet worden voorzien in een proces voor het opsporen van zwakke punten, teneinde 
cyberincidenten te voorkomen.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) registreren welke gegevens, 
functies of diensten op welk tijdstip en 
door wie zijn meegedeeld;

Schrappen

Or. en

Amendement 453
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) registreren welke gegevens, 
functies of diensten op welk tijdstip en 
door wie zijn meegedeeld;

(d) ervoor zorgen dat ICT-producten, -
processen en -diensten geen bekende 
zwakke punten bevatten waarvan 
misbruik kan worden gemaakt, dat zij en 
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weerstand bieden tegen een bepaald 
aanvalsniveau;

Or. en

Motivering

In aansluiting op het vorige punt moet er zodra zwakke punten bekend worden, in een 
hoogwaardige oplossing/patch worden voorzien.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) ervoor zorgen dat kan worden 
nagegaan wie op welk tijdstip toegang 
heeft gehad of gebruik heeft gemaakt van 
welke gegevens, diensten of functies;

Schrappen

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) de beschikbaarheid van en 
toegang tot gegevens, diensten en functies 
tijdig herstellen in het geval van een 
fysiek of technisch incident;

Schrappen

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – alinea 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) ervoor zorgen dat ICT-producten 
en -diensten worden geleverd met 
geüpdatete software die geen bekende 
kwetsbaarheden bevat en met 
mechanismen voor veilige software-
updates.

Schrappen

Or. en

Amendement 457
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – alinea 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) ervoor zorgen dat ICT-producten en 
-diensten worden geleverd met geüpdatete 
software die geen bekende kwetsbaarheden 
bevat en met mechanismen voor veilige 
software-updates.

(g) ervoor zorgen dat ICT-producten en 
-diensten worden geleverd met geüpdatete 
software en hardware die geen bekende 
kwetsbaarheden bevatten en met 
mechanismen voor veilige software-
updates; ervoor zorgen dat zij op zodanige 
wijze zijn ontworpen en uitgevoerd dat zij 
hun gevoeligheid voor kwetsbaarheden 
effectief beperken en ervoor zorgen dat zij
mechanismen bevatten voor veilige 
software-updates, inclusief automatische 
beveiligingsupdates en de mogelijkheid 
van hardware-upgrades;

Or. en

Motivering

Zorgen voor de afwezigheid van bekende zwakke punten is een goede eerste stap, maar een 
efficiënte behandeling omvat middelen om onbekende zwakke punten aan te pakken.
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Amendement 458
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – alinea 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) ervoor zorgen dat ICT-producten 
en -diensten worden geleverd met 
geüpdatete software die geen bekende 
kwetsbaarheden bevat en met 
mechanismen voor veilige software-
updates.

(g) vergemakkelijken dat ICT-
producten en -diensten worden geleverd 
met geüpdatete software en hardware, dat 
er passende en tijdige updates zijn voor 
het oplossen van bekende kwetsbaarheden 
en dat zij mechanismen voor veilige 
software- en hardware-updates bevatten.

Or. en

Amendement 459
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – alinea 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) ervoor zorgen dat ICT-producten 
en -diensten volgens de beveiligingseisen 
van de desbetreffende regeling worden 
ontwikkeld.

Or. en

Amendement 460
Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – alinea 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) ervoor zorgen dat de omgeving 
voor ICT-producten en -diensten in 
kleinere subsystemen en subnetwerken is 
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onderverdeeld om het beheer ervan te 
verbeteren met het oog op bescherming en 
schadebeperking in het geval van een 
incident.

Or. en

Amendement 461
Eva Kaili, Peter Kouroumbashev

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – alinea 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) ervoor zorgen dat de omgeving 
voor ICT-producten en -diensten in 
kleinere subsystemen en subnetwerken is 
onderverdeeld om het beheer ervan te 
verbeteren met het oog op bescherming en 
schadebeperking in het geval van een 
incident.

Or. en

Amendement 462
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – alinea 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) ervoor zorgen dat ICT-producten, -
processen, -diensten en -systemen worden 
ontwikkeld en gebruikt overeenkomstig 
het beginsel van ingebouwde en 
standaardbeveiliging met inachtneming 
van de in artikel -43 vermelde 
verplichtingen.

Or. en
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Amendement 463
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor ICT-producten en -diensten 
die op grond van een Europese regeling 
voor cyberbeveiligingscertificering zijn 
gecertificeerd, kunnen in die regeling een 
of meer van de volgende zekerheidsniveaus 
worden gespecificeerd: basis, substantieel 
en/of hoog.

1. Voor ICT-producten, -processen, -
diensten en -systemen die op grond van 
een Europese regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering zijn 
gecertificeerd, kunnen, onverminderd de 
in artikel -43 vermelde verplichtingen op 
het gebied van beveiliging, in die regeling 
een of meer van de volgende op risico 
gebaseerde zekerheidsniveaus worden 
gespecificeerd: functioneel beveiligd, 
substantieel beveiligd en/of sterk 
beveiligd. Het zekerheidsniveau is 
gebaseerd op de door het Enisa 
overeenkomstig artikel 44, lid 2, 
opgestelde checklist van risico's en de 
overeenkomstige 
cyberbeveiligingskenmerken waarin het 
ICT-product, -proces of -systeem of de 
ICT-dienst waarop de 
certificeringsregeling van toepassing is 
voorziet.

Or. en

Amendement 464
Nadine Morano

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor ICT-producten en -diensten 
die op grond van een Europese regeling 
voor cyberbeveiligingscertificering zijn 
gecertificeerd, kunnen in die regeling een 
of meer van de volgende zekerheidsniveaus 
worden gespecificeerd: basis, substantieel 
en/of hoog.

1. Binnen een Europese regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering kunnen een 
of meer van de volgende op risico 
gebaseerde zekerheidsniveaus worden 
gespecificeerd in overeenstemming met de 
context en het beoogde gebruiksdoel van 
de ICT-producten, -processen en -
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diensten: basis, substantieel en/of hoog.
De methoden voor 
conformiteitsbeoordeling die kunnen 
worden toegepast, moeten op basis van 
een risicoanalyse in de elementen van 
elke Europese regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering worden 
gespecificeerd.

Or. fr

Motivering

Het verdient de voorkeur dat de bruikbare methoden voor conformiteitsbeoordeling niet 
vooraf in het algemeen worden vastgesteld, maar per geval en naargelang het soort product 
of dienst, rekening houdend met de gebruikssituaties.

Amendement 465
Clare Moody, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Arne Lietz

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor ICT-producten en -diensten 
die op grond van een Europese regeling 
voor cyberbeveiligingscertificering zijn 
gecertificeerd, kunnen in die regeling een 
of meer van de volgende zekerheidsniveaus 
worden gespecificeerd: basis, substantieel 
en/of hoog.

1. Voor ICT-producten en -diensten 
die op grond van een Europese regeling 
voor cyberbeveiligingscertificering zijn 
gecertificeerd, kunnen in die regeling een 
of meer van de volgende zekerheidsniveaus 
worden gespecificeerd: basis, substantieel 
en/of hoog. Een certificeringsregeling met 
verschillende zekerheidsniveaus gaat 
vergezeld van informatie waarin uitleg 
wordt gegeven over het risico dat op elk 
zekerheidsniveau blijft bestaan en het feit 
dat consumenten voortdurend waakzaam 
en zich bewust van cyberdreigingen 
moeten zijn.

Or. en

Motivering

Consumenten zouden kunnen geloven dat een ICT-product of -dienst met een hoog 
zekerheidsniveau inhoudt dat het product of de dienst gevrijwaard is van cyberdreigingen. 
Consumenten en bedrijven zouden continu erop bedacht moeten blijven dat zelfs producten of 
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diensten met een hoog zekerheidsniveau het risico lopen op een cyberincident indien beste 
praktijken niet worden gevolgd.

Amendement 466
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor ICT-producten en -diensten 
die op grond van een Europese regeling 
voor cyberbeveiligingscertificering zijn 
gecertificeerd, kunnen in die regeling een 
of meer van de volgende zekerheidsniveaus 
worden gespecificeerd: basis, substantieel 
en/of hoog.

1. Binnen een Europese regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering kunnen een 
of meer van de volgende op risico 
gebaseerde zekerheidsniveaus worden 
gespecificeerd in overeenstemming met de 
context en het beoogde doel van de ICT-
producten, -processen, -systemen en -
diensten: basis, substantieel en/of hoog.

Or. fr

Amendement 467
Massimiliano Salini

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor ICT-producten en -diensten 
die op grond van een Europese regeling 
voor cyberbeveiligingscertificering zijn 
gecertificeerd, kunnen in die regeling een 
of meer van de volgende 
zekerheidsniveaus worden gespecificeerd: 
basis, substantieel en/of hoog.

1. In een Europese regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering kunnen een 
of meer van de volgende op risico 
gebaseerde niveaus worden gespecificeerd 
volgens de context en het beoogde doel 
van de ICT-producten, -processen en -
diensten: basis, substantieel en/of hoog.

Or. en

Amendement 468
Dan Nica, Miroslav Poche

Voorstel voor een verordening
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Artikel 46 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor ICT-producten en -diensten 
die op grond van een Europese regeling 
voor cyberbeveiligingscertificering zijn 
gecertificeerd, kunnen in die regeling een 
of meer van de volgende zekerheidsniveaus 
worden gespecificeerd: basis, substantieel 
en/of hoog.

1. Voor ICT-producten en -diensten 
die op grond van een Europese regeling 
voor cyberbeveiligingscertificering zijn 
gecertificeerd, worden in die regeling 
aansprakelijkheidscriteria voor een of 
meer van de volgende zekerheidsniveaus 
gespecificeerd: basis, substantieel en/of 
hoog.

Or. en

Amendement 469
Michał Boni, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor ICT-producten en -diensten 
die op grond van een Europese regeling 
voor cyberbeveiligingscertificering zijn 
gecertificeerd, kunnen in die regeling een 
of meer van de volgende 
zekerheidsniveaus worden gespecificeerd: 
basis, substantieel en/of hoog.

1. In een Europese regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering kunnen een 
of meer zekerheidsvereisten worden 
gespecificeerd op basis van de risico's en 
dreigingen die worden bepaald door de 
context waarin het product, het proces of 
de dienst wordt toegepast.

Or. en

Amendement 470
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor ICT-producten en -diensten 
die op grond van een Europese regeling 
voor cyberbeveiligingscertificering zijn 
gecertificeerd, kunnen in die regeling een 
of meer van de volgende 

1. In een Europese regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering kunnen een 
of meer zekerheidsvereisten worden 
gespecificeerd op basis van de risico's en 
dreigingen die worden bepaald door de 



PE621.098v01-00 48/135 AM\1152206NL.docx

NL

zekerheidsniveaus worden gespecificeerd: 
basis, substantieel en/of hoog.

context waarin het product, het proces of 
de dienst wordt toegepast.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor ICT-producten en -diensten 
die op grond van een Europese regeling 
voor cyberbeveiligingscertificering zijn 
gecertificeerd, kunnen in die regeling een 
of meer van de volgende zekerheidsniveaus 
worden gespecificeerd: basis, substantieel 
en/of hoog.

1. Voor ICT-producten, -diensten en -
processen die op grond van een Europese 
regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering zijn 
gecertificeerd, kunnen in die regeling een 
of meer van de volgende zekerheidsniveaus 
worden gespecificeerd: basis, substantieel 
en/of hoog.

Or. en

Motivering

Om het toepassingsgebied te verduidelijken en voor de juiste overeenstemming met bestaande 
internationale normen te zorgen, dient in de ontwerpverordening te worden vastgelegd dat de
toekomstige vrijwillige certificeringskaders betrekking hebben op "processen" naast 
"producten" en "diensten".

Amendement 472
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor ICT-producten en -diensten 
die op grond van een Europese regeling 
voor cyberbeveiligingscertificering zijn 
gecertificeerd, kunnen in die regeling een 
of meer van de volgende zekerheidsniveaus 

1. Voor ICT-producten en -diensten 
die op grond van een Europese regeling 
voor cyberbeveiligingscertificering zijn 
gecertificeerd, kunnen in die regeling een 
of meer van de volgende zekerheidsniveaus 
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worden gespecificeerd: basis, substantieel 
en/of hoog.

worden gespecificeerd: basis, gemiddeld 
en/of hoog.

Or. en

Amendement 473
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Enisa identificeert of ontwikkelt in 
overleg met belanghebbenden 
zekerheidsniveaus die moeten worden 
gespecificeerd in Europese regelingen 
voor cyberbeveiligingscertificering.

Or. en

Amendement 474
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De methoden voor 
conformiteitsbeoordeling die kunnen 
worden toegepast, moeten overeenkomstig 
artikel 47 en op basis van een 
risicoanalyse in de elementen van elke 
Europese regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering worden 
gespecificeerd.

Or. fr

Motivering

Om de nodige voorwaarden te scheppen voor vertrouwen ten aanzien van wederzijdse 
erkenning van certificaten en harmonisatie van nationale certificeringsregelingen is een 
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gemeenschappelijke definitie van de zekerheidsniveaus vereist, in het bijzonder wat betreft de 
aan deze niveaus gerelateerde beoordelingsmethoden.

Amendement 475
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

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

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

Or. en

Amendement 476
Michał Boni, Gunnar Hökmark

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De zekerheidsniveaus betreffen een 
in het kader van een Europese regeling 
voor cyberbeveiligingscertificering 
uitgegeven certificaat dat een 
dienovereenkomstige mate van 
vertrouwen in de opgegeven of beweerde 
cyberbeveiligingskwaliteiten van een ICT-
product, -proces en -dienst biedt, en wordt 
toegekend onder verwijzing naar 
technische specificaties, normen en 
procedures die daarmee verband houden, 
onder meer technische controles die tot 
doel hebben het risico van 
cyberincidenten te verkleinen; het 
zekerheidsniveau wordt van geval tot 
geval vastgesteld.

Or. en

Amendement 477
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo
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Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De zekerheidsniveaus functioneel 
beveiligd, substantieel beveiligd en/of 
sterk beveiligd voldoen respectievelijk aan 
de volgende criteria:

Or. en

Amendement 478
Edouard Martin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 479
Françoise Grossetête

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 480
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Evžen Tošenovský

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 481
Michał Boni, Gunnar Hökmark

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 482
Edouard Martin

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

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

(a) het zekerheidsniveau "basis" betreft 
een in het kader van een Europese regeling 
voor cyberbeveiligingscertificering 
uitgegeven certificaat dat een beperkte 
mate van vertrouwen in de opgegeven of 
beweerde cyberbeveiligingskwaliteiten van 
een ICT-product of -dienst biedt, en wordt 
toegekend onder verwijzing naar 
technische specificaties, normen en 
procedures die daarmee verband houden, 
onder meer technische controles die tot
doel hebben het risico van cyberincidenten 
te verkleinen; een certificaat met 
zekerheidsniveau "basis" bevestigt dat de 
bekende basisrisico's op cybergebied 
gedekt zijn. De evaluatiemethode is 
gebaseerd op de technische inspectie, door 
een conformiteitsbeoordelingsinstantie, 
van de technische documentatie 
gerelateerd aan een ICT-product of -
dienst;

Or. fr

Amendement 483
Evžen Tošenovský

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) het zekerheidsniveau "basis" betreft 
een in het kader van een Europese regeling 
voor cyberbeveiligingscertificering 
uitgegeven certificaat dat een beperkte 
mate van vertrouwen biedt;

Or. en
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Amendement 484
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) het zekerheidsniveau "basis" van 
een certificaat komt overeen met de 
beoordeling door een derde partij dat de 
basisrisico's van cyberincidenten voor 
ICT-processen, -producten of -diensten 
zijn gedekt;

Or. en

Amendement 485
Françoise Grossetête

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

te verkleinen; de evaluatiemethode dient te 
zijn gebaseerd op de technische inspectie, 
door een 
conformiteitsbeoordelingsinstantie, van de 
technische documentatie gerelateerd aan 
een ICT-product of -dienst;

Or. fr

Amendement 486
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) het zekerheidsniveau "functioneel 
beveiligd" betreft een in het kader van een 
Europese regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering uitgegeven 
certificaat dat een voldoende mate van 
vertrouwen in de opgegeven of beweerde 
cyberbeveiligingskwaliteiten van een ICT-
product of -dienst biedt doordat het berust 
op de naleving van de in artikel [-43] 
vermelde verplichtingen op het gebied van 
beveiliging volgens het beginsel van 
ingebouwde en standaardbeveiliging, en 
wordt toegekend onder verwijzing naar 
technische specificaties, normen en 
procedures die daarmee verband houden, 
onder meer technische controles die tot 
doel hebben het risico van cyberincidenten 
te verkleinen;

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 2 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Met het oog op de totstandbrenging van een goed werkend certificeringskader is het van 
belang om bij het vaststellen van de zekerheidsniveaus rekening te houden met het gebruik 
van bestaande en op grote schaal gehanteerde normen. Dergelijke bestaande normen kunnen 
op nationaal, internationaal (ISO 27XXX's) of multilateraal (SOG-IS, gemeenschappelijke 
criteria) niveau zijn.

Amendement 488
Massimiliano Salini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het zekerheidsniveau “basis”
betreft een in het kader van een Europese 
regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering uitgegeven 
certificaat dat een beperkte mate van 
vertrouwen in de opgegeven of beweerde 
cyberbeveiligingskwaliteiten van een ICT-
product of -dienst biedt, en wordt 
toegekend onder verwijzing naar 
technische specificaties, normen en 
procedures die daarmee verband houden, 

(a) het risiconiveau "basis" komt 
overeen met een situatie waarin een laag 
risico is verbonden aan een ICT-product, -
proces of -dienst. Er is sprake van een 
laag risiconiveau wanneer een aanval op 
het ICT-product, het ICT-proces of de 
ICT-dienst de beschikbaarheid, 
authenticiteit, integriteit, 
vertrouwelijkheid of andere belangrijke 
doelstellingen niet significant in gevaar 
brengt, bijvoorbeeld de gezondheid van 
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onder meer technische controles die tot 
doel hebben het risico van 
cyberincidenten te verkleinen;

gebruikers of derden, het milieu, privacy 
en andere belangrijke juridische belangen 
of kritieke infrastructuur en de 
ondersteunende systemen of producten 
daarvan;

Or. en

Amendement 489
Eva Kaili, Peter Kouroumbashev

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 490
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) deze beoordeling behelst de 
herziening van de technische 
documentatie van het ICT-product, de 
ICT-dienst of het ICT-proces;
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Or. en

Amendement 491
Michał Boni, Gunnar Hökmark

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 492
Edouard Martin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het zekerheidsniveau “substantieel” 
betreft een in het kader van een Europese 
regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering uitgegeven 
certificaat dat een substantiële mate van 
vertrouwen in de opgegeven of beweerde 
cyberbeveiligingskwaliteiten van een ICT-
product of -dienst biedt, en wordt 
toegekend onder verwijzing naar 
technische specificaties, normen en 

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

procedures die daarmee verband houden, 
onder meer technische controles die tot 
doel hebben het risico van cyberincidenten 
substantieel te verkleinen; een certificaat 
met zekerheidsniveau "substantieel" 
bevestigt dat de bekende risico's op het 
gebied van cyberincidenten gedekt zijn en 
dat het product, de dienst of het systeem 
weerstand kan bieden aan aanvallen met 
beperkte middelen. De evaluatiemethode 
is gebaseerd op de controle, door een 
conformiteitsbeoordelingsinstantie, van de 
conformiteit van de beveiligingsfuncties 
van het product of de dienst;

Or. fr

Amendement 493
Evžen Tošenovský

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) het zekerheidsniveau "gemiddeld" 
betreft een in het kader van een Europese 
regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering uitgegeven 
certificaat dat een gemiddelde mate van 
vertrouwen biedt;

Or. en

Amendement 494
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner
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Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) het zekerheidsniveau "substantieel"
van een certificaat houdt in dat de 
substantiële risico's van cyberincidenten 
voor ICT-processen, -producten of -
diensten volgens een beoordeling door een 
derde partij zijn gedekt;

Or. en

Amendement 495
Françoise Grossetête

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Motivering

Wat certificaten voor zekerheidsniveau "hoog" betreft, dienen de producten en systemen te 
kunnen aantonen dat zij weerstand bieden aan aanvallen, inclusief zeer geavanceerde 
aanvallen. De bij de certificering behorende evaluatiemethode dient dus efficiëntietests te 
omvatten die waarborgen dat het product weerstand kan bieden aan een bepaald 
aanvalsniveau.

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Met het oog op de totstandbrenging van een goed werkend certificeringskader is het van 
belang om bij het vaststellen van de zekerheidsniveaus rekening te houden met het gebruik 
van bestaande en op grote schaal gehanteerde normen. Dergelijke bestaande normen kunnen 
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op nationaal, internationaal (ISO 27XXX's) of multilateraal (SOG-IS, gemeenschappelijke 
criteria) niveau zijn.

Amendement 497
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 498
Massimiliano Salini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het zekerheidsniveau 
“substantieel” betreft een in het kader van 
een Europese regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering uitgegeven 
certificaat dat een substantiële mate van 
vertrouwen in de opgegeven of beweerde 
cyberbeveiligingskwaliteiten van een ICT-
product of -dienst biedt, en wordt 
toegekend onder verwijzing naar 
technische specificaties, normen en 

(b) Het risiconiveau "substantieel" 
houdt in dat aan een ICT-product, -proces
of -dienst een hoger risico is verbonden. 
Er is sprake van een hoger risiconiveau 
wanneer een aanval op het ICT-product, 
het ICT-proces of de ICT-dienst de 
beschikbaarheid, authenticiteit, integriteit, 
vertrouwelijkheid of andere belangrijke 
doelstellingen in gevaar brengt, 
bijvoorbeeld de gezondheid van 
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procedures die daarmee verband houden, 
onder meer technische controles die tot 
doel hebben het risico van 
cyberincidenten substantieel te 
verkleinen;

gebruikers of derden, het milieu, privacy 
en andere belangrijke juridische belangen 
of kritieke infrastructuur en de 
ondersteunende systemen of producten 
daarvan;

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) deze beoordeling behelst de 
herziening van de technische 
documentatie en het testen van de 
ingebouwde beveiligingsfuncties, 
overeenkomstig de in de technische 
documentatie uiteengezette eisen;

Or. en

Amendement 500
Michał Boni, Gunnar Hökmark

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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onder meer technische controles die tot 
doel hebben cyberincidenten te 
voorkomen.

Or. en

Amendement 501
Edouard Martin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(c) het zekerheidsniveau "hoog" betreft 
een in het kader van een Europese regeling 
voor cyberbeveiligingscertificering 
uitgegeven certificaat dat een hogere mate 
van vertrouwen in de opgegeven of 
beweerde cyberbeveiligingskwaliteiten van 
een ICT-product of -dienst biedt dan 
certificaten met zekerheidsniveau 
substantieel, en wordt toegekend onder 
verwijzing naar technische specificaties, 
normen en procedures die daarmee verband 
houden, onder meer technische controles 
die tot doel hebben cyberincidenten te 
voorkomen; een certificaat met 
zekerheidsniveau "hoog" bevestigt dat de 
bekende risico's op het gebied van 
cyberincidenten gedekt zijn en dat het 
product, de dienst of het systeem 
weerstand kan bieden aan geavanceerde 
aanvallen met significante middelen. De 
evaluatiemethode is gebaseerd op 
efficiëntietests ter evaluatie van de 
weerstand van de beveiligingsfuncties aan 
een aanvaller van hoog niveau.

Or. fr

Amendement 502
Evžen Tošenovský

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(c) het zekerheidsniveau "hoog" betreft 
een in het kader van een Europese regeling 
voor cyberbeveiligingscertificering 
uitgegeven certificaat dat een hogere mate 
van vertrouwen biedt.

Or. en

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(c) het zekerheidsniveau "hoog" van 
een certificaat houdt in dat hoge risico's 
van cyberincidenten voor ICT-processen, -
producten of -diensten volgens een 
beoordeling door een derde partij zijn 
gedekt;

Or. en
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Amendement 504
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(c) het zekerheidsniveau "hoog" betreft 
een in het kader van een Europese regeling 
voor cyberbeveiligingscertificering 
uitgegeven certificaat dat een hogere mate 
van vertrouwen in de opgegeven of 
beweerde cyberbeveiligingskwaliteiten van 
een ICT-product of -dienst biedt dan 
certificaten met zekerheidsniveau 
substantieel, en wordt toegekend onder 
verwijzing naar technische specificaties, 
normen en procedures die daarmee verband 
houden, onder meer technische controles 
die tot doel hebben cyberincidenten te 
voorkomen. De evaluatiemethode moet ten 
minste vergezeld gaan van een 
efficiëntietest ter beoordeling van de 
bestandheid van de beveiligingsfuncties 
tegen aanvallers die toegang hebben tot 
onbeperkte middelen.

Or. en

Motivering

Aangezien de hoogste risicofactoren niet alleen afhangen van de gevoeligheid van het product 
of de dienst, maar ook van de intensiteit van potentiële aanvallen, dienen de laatstgenoemde 
ook in aanmerking te worden genomen.

Amendement 505
Françoise Grossetête

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

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

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

Or. fr

Amendement 506
Massimiliano Salini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(c) het risiconiveau "hoog" komt 
overeen met een situatie waarin een hoog 
risico is verbonden aan een ICT-product, -
proces of -dienst. Er is sprake van een 
hoog risiconiveau wanneer een aanval op 
het ICT-product, het ICT-proces of de 
ICT-dienst de beschikbaarheid, 
authenticiteit, integriteit, 
vertrouwelijkheid of andere belangrijke 
doelstellingen in gevaar brengt en de 
nationale soevereiniteit of openbare 
veiligheid van staten aanzienlijk bedreigt.

Or. en
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Amendement 507
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Met het oog op de totstandbrenging van een goed werkend certificeringskader is het van 
belang om bij het vaststellen van de zekerheidsniveaus rekening te houden met het gebruik 
van bestaande en op grote schaal gehanteerde normen. Dergelijke bestaande normen kunnen 
op nationaal, internationaal (ISO 27XXX's) of multilateraal (SOG-IS, gemeenschappelijke 
criteria) niveau zijn.

Amendement 508
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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

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

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

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) deze beoordeling behelst de 
herziening van de technische 
documentatie, het testen van de 
ingebouwde beveiligingsfuncties, 
overeenkomstig de in de technische 
documentatie uiteengezette eisen, en de 
beoordeling van de bestandheid van de 
ICT-processen, -producten of -diensten 
tegen vaardige aanvallers die toegang 
hebben tot onbeperkte middelen, middels 
penetratietests.

Or. en

Amendement 510
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Zo nodig kan de Commissie 
uitvoeringshandelingen vaststellen, 
overeenkomstig artikel 55, lid 2, rekening 
houdend met het advies van het Enisa, de 
Europese Groep voor 
cyberbeveiligingscertificering en de 
platformen voor raadpleging van de 
belanghebbenden, waarbij zij voorziet in 
gedetailleerde kadereisen voor elk 
zekerheidsniveau.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De methode voor de 
onderscheiding van verschillende 
zekerheidsniveaus moet vergezeld gaan 
van een test ter beoordeling van de 
bestandheid van de beveiligingsfuncties 
tegen aanvallers die toegang hebben tot 
onbeperkte middelen.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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Artikel 46 bis

Volgens de analyse van het specifiek 
risico wordt de passende methode voor 
conformiteitsbeoordeling, met inbegrip 
van zelfbeoordeling, geïdentificeerd zoals 
beschreven in artikel 4 van en bijlage II 
bij Besluit 768/2008/EG.

Or. en

Motivering

Om te zorgen voor een flexibele, pragmatische en marktgerichte benadering van 
cyberbeveiligingscertificering, dient het gebruik van op grote schaal gehanteerde kaders en/of 
praktijken ook te worden toegestaan.

Amendement 513
Nadine Morano

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 46 bis

De passende methode voor 
conformiteitsbeoordeling moet op grond 
van een risicoanalyse worden vastgesteld 
overeenkomstig artikel 47 en 
overeenkomstig artikel 4 van en bijlage II 
bij Besluit nr. 768/2008/EG.

Or. fr

Motivering

Het beperken van het gebruik van een methode voor conformiteitsbeoordeling zoals de 
zelfbeoordeling tot één niveau, zonder rekening te houden met het betrokken product of de 
gebruikssituaties ervan, brengt de vereiste flexibiliteit in het gedrang die op dit gebied zou 
moeten worden gehandhaafd.

Amendement 514
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody
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Voorstel voor een verordening
Artikel 46 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 46 ter

Onverminderd de leden 1 en 2 kan het 
Enisa de eisen voor het zekerheidsniveau 
"basis" vervangen door in plaats daarvan 
een gebruiksinformatieregeling in te 
voeren, zoals gedefinieerd in artikel 2. De 
criteria voor een dergelijke 
gebruiksinformatieregeling worden op 
voorhand in overleg met de permanente 
groep van belanghebbenden vastgesteld.

Or. en

Motivering

Wat betreft de zoals in de voorgestelde verordening gedefinieerde zekerheidsniveaus dient te 
worden voorzien in de invoering van gebruiksinformatieregelingen als mogelijk alternatief 
voor het zekerheidsniveau "basis" van consumentenproducten.

Amendement 515
Martina Werner

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het onderwerp en het 
toepassingsgebied van de certificering, met 
inbegrip van het type of de categorieën van 
ICT-producten en -diensten die hieronder 
vallen;

(a) het onderwerp en het 
toepassingsgebied van de certificering, met 
inbegrip van het type of de categorieën van 
ICT-producten, -processen en -diensten die 
hieronder vallen;

Or. en

Amendement 516
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het onderwerp en het 
toepassingsgebied van de certificering, met 
inbegrip van het type of de categorieën van 
ICT-producten en -diensten die hieronder 
vallen;

(a) het onderwerp en het 
toepassingsgebied van de certificering, met 
inbegrip van het type of de categorieën van 
ICT-producten, -processen en -diensten die 
hieronder vallen;

Or. en

Amendement 517
Michał Boni, Massimiliano Salini, Gunnar Hökmark

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) conformiteitsbeoordelings- en 
auditorganen;

Or. en

Amendement 518
Pilar del Castillo Vera

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) gedetailleerde specificatie van de 
voorschriften voor cyberbeveiliging op 
basis waarvan de specifieke ICT-producten 
en -diensten worden beoordeeld, 
bijvoorbeeld door verwijzing naar 
Europese of internationale normen of 
technische specificaties;

(b) gedetailleerde specificatie van de 
voorschriften voor cyberbeveiliging op 
basis waarvan de specifieke ICT-producten 
en -diensten worden beoordeeld, 
bijvoorbeeld door verwijzing naar 
Europese of internationale normen of 
technische specificaties; 
certificeringseisen moeten zodanig 
worden vastgesteld dat certificering kan 
worden geïntegreerd in of worden 
gebaseerd op de systematische 
beveiligingsprocessen van de producent 
die worden gevolgd bij de ontwikkeling en 
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de levenscyclus van het product of de 
dienst in kwestie;

Or. en

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) gedetailleerde specificatie van de 
voorschriften voor cyberbeveiliging op 
basis waarvan de specifieke ICT-producten 
en -diensten worden beoordeeld, 
bijvoorbeeld door verwijzing naar 
Europese of internationale normen of 
technische specificaties;

(b) gedetailleerde specificatie van de 
voorschriften voor cyberbeveiliging op 
basis waarvan de specifieke ICT-producten 
en -diensten worden beoordeeld, 
bijvoorbeeld door verwijzing naar 
Europese en/of internationale normen of 
technische specificaties. Reeds bestaande 
internationale normen moeten in 
aanmerking worden genomen;

Or. en

Amendement 520
Olle Ludvigsson

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) gedetailleerde specificatie van de 
voorschriften voor cyberbeveiliging op 
basis waarvan de specifieke ICT-producten 
en -diensten worden beoordeeld, 
bijvoorbeeld door verwijzing naar 
Europese of internationale normen of 
technische specificaties;

(b) gedetailleerde specificatie van de 
voorschriften voor cyberbeveiliging op 
basis waarvan de specifieke ICT-producten 
en -diensten worden beoordeeld door 
verwijzing naar normen of technische 
specificaties als bedoeld in artikel 2, 
punt 1), van Verordening (EU) 
nr. 1025/2012;

Or. en
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Amendement 521
Martina Werner

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) gedetailleerde specificatie van de 
voorschriften voor cyberbeveiliging op
basis waarvan de specifieke ICT-producten 
en -diensten worden beoordeeld, 
bijvoorbeeld door verwijzing naar 
Europese of internationale normen of 
technische specificaties;

(b) gedetailleerde specificatie van de 
voorschriften voor cyberbeveiliging op 
basis waarvan de specifieke ICT-
producten, -processen en -diensten worden 
beoordeeld, bijvoorbeeld door verwijzing 
naar Europese of internationale normen of 
technische specificaties;

Or. en

Amendement 522
Csaba Molnár

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) gedetailleerde specificatie van de
voorschriften voor cyberbeveiliging op 
basis waarvan de specifieke ICT-producten 
en -diensten worden beoordeeld, 
bijvoorbeeld door verwijzing naar 
Europese of internationale normen of 
technische specificaties;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 523
Pilar del Castillo Vera

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(b bis) waar van toepassing, bevordering 
van "ingebouwde beveiliging";

Or. en

Amendement 524
Dan Nica, Miroslav Poche

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) in voorkomend geval, één of meer 
zekerheidsniveaus;

(c) een of meer zekerheidsniveaus van 
aansprakelijkheid van de 
conformiteitsbeoordelingsinstantie in 
geval van een inbreuk op gecertificeerde 
ICT-producten of -diensten;

Or. en

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) in voorkomend geval, één of meer 
zekerheidsniveaus;

(c) in voorkomend geval, een of meer 
zekerheidsniveaus, rekening houdend met 
onder meer een op risico gebaseerde 
benadering;

Or. en

Amendement 526
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 1 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de specifieke evaluatiecriteria en -
methoden, met inbegrip van soorten 
evaluaties, die worden gebruikt om aan te 
tonen dat de in artikel 45 genoemde 
specifieke doelstellingen worden 
verwezenlijkt;

(d) de specifieke evaluatiecriteria en -
methoden, met inbegrip van soorten 
evaluaties, die worden gebruikt om aan te 
tonen dat de in artikel 45 genoemde 
specifieke doelstellingen worden 
verwezenlijkt door verwijzing naar 
normen of technische specificaties als 
bedoeld in artikel 2, punt 1), van 
Verordening (EU) nr. 1025/2012;

Or. en

Amendement 527
Massimiliano Salini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de specifieke evaluatiecriteria en -
methoden, met inbegrip van soorten 
evaluaties, die worden gebruikt om aan te 
tonen dat de in artikel 45 genoemde 
specifieke doelstellingen worden 
verwezenlijkt;

(d) soorten 
conformiteitsbeoordelingen, de specifieke 
evaluatiecriteria en �methoden, zoals 
bedoeld in artikel 4 van en bijlage II bij 
Besluit 768/2008/EG, die worden gebruikt 
om aan te tonen dat de in artikel 45 
genoemde specifieke doelstellingen 
worden verwezenlijkt;

Or. en

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) indien de regeling voorziet in 
merktekens of labels, de voorwaarden 

(f) indien de regeling voorziet in 
gebruiksinformatiegebruiksinformatiereg
elingen, de voorwaarden waaronder 
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waaronder dergelijke merktekens of labels
mogen worden gebruikt;

dergelijke gebruiksinformatieregelingen
mogen worden gebruikt;

Or. en

Amendement 529
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) indien toezicht onderdeel uitmaakt 
van de regeling, de regels voor het toezicht 
op de naleving van de certificeringseisen, 
met inbegrip van mechanismen om de 
blijvende naleving van de gespecificeerde 
cyberbeveiligingseisen aan te tonen;

(g) de regels voor het toezicht op de 
naleving van de certificeringseisen, met 
inbegrip van mechanismen om de blijvende 
naleving van de gespecificeerde 
cyberbeveiligingseisen aan te tonen;

Or. en

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) voorwaarden voor de toekenning, 
handhaving, voortzetting, uitbreiding en 
beperking van het toepassingsgebied van 
de certificering;

Or. en

Amendement 531
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 1 – letter h
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) voorwaarden voor de toekenning, 
handhaving, voortzetting, uitbreiding en 
beperking van het toepassingsgebied van 
de certificering;

(h) voorwaarden voor de toekenning, 
handhaving, voortzetting, vernieuwing, 
uitbreiding en beperking van het 
toepassingsgebied van de certificering;

Or. en

Amendement 532
Massimiliano Salini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h bis) regels gericht op het behandelen 
van zwakke punten die kunnen ontstaan 
nadat het certificaat is uitgegeven, 
middels de totstandbrenging van een 
dynamisch en voortdurend 
organisatorisch proces, waarbij zowel
dienstverleners als gebruikers zijn 
betrokken;

Or. en

Amendement 533
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) regels betreffende de manier en 
het tijdstip waarop zwakke punten in ICT-
producten, -processen, -diensten en -
systemen die niet algemeen bekend zijn, 
door de bevoegde autoriteiten aan de 
relevante verkopers en fabrikanten 
moeten worden gemeld aan de hand van 
een gecoördineerd 
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openbaarmakingsproces inzake 
kwetsbaarheid;

Or. en

Amendement 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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) regels over de manier waarop 
voorheen onopgemerkte zwakke punten in 
de cyberbeveiliging van ICT-producten en 
-diensten moeten worden gemeld en 
aangepakt;

(j) regels op grond waarvan zwakke 
punten in ICT-producten en -diensten die 
niet algemeen bekend zijn, snel door de 
bevoegde autoriteiten aan de relevante 
verkopers en fabrikanten moeten worden 
gemeld aan de hand van een 
gecoördineerd openbaarmakingsproces 
inzake kwetsbaarheid;

Or. en

Motivering

Deze overheidsgerelateerde autoriteiten (zoals nationale CERT's) zouden uiteindelijk 
informatie over zwakke punten van alle ICT-producten en -diensten met betrokken verkopers 
en fabrikanten moeten delen. Deze taak moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de 
richtsnoeren en aanbevelingen die zijn omschreven in de internationale normen ISO/IEC 
29147:2014 en ISO/IEC 30111. Overheidsinstanties die "opspoorders" zijn, hebben heel 
andere risicoprofielen, stimulansen, verplichtingen en bevoegdheden ten opzichte van 
betrokken verkopers en fabrikanten dan individuele beveiligingsonderzoekers.

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(l) identificatie van nationale 
regelingen voor 

(l) waar van toepassing, identificatie 
van nationale regelingen voor 
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cyberbeveiligingscertificering die 
betrekking hebben op hetzelfde type of 
dezelfde categorieën van ICT-producten en 
-diensten;

cyberbeveiligingscertificering, 
overeenkomstig artikel 49, of door de 
industrie geleide initiatieven die 
betrekking hebben op hetzelfde type of 
dezelfde categorieën van ICT-producten, -
processen en -diensten;

Or. en

Amendement 536
Pilar del Castillo Vera

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(l) identificatie van nationale 
regelingen voor 
cyberbeveiligingscertificering die 
betrekking hebben op hetzelfde type of 
dezelfde categorieën van ICT-producten en 
-diensten;

(l) identificatie van nationale of 
internationale regelingen voor 
cyberbeveiligingscertificering die 
betrekking hebben op hetzelfde type of 
dezelfde categorieën van ICT-producten en 
-diensten, -beveiligingseisen en -
evaluatiecriteria en -methoden;

Or. en

Amendement 537
Pilar del Castillo Vera

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(l) identificatie van nationale 
regelingen voor 
cyberbeveiligingscertificering die 
betrekking hebben op hetzelfde type of 
dezelfde categorieën van ICT-producten en 
-diensten;

(l) identificatie van nationale of 
internationale regelingen voor 
cyberbeveiligingscertificering of door de 
industrie geleide initiatieven die 
betrekking hebben op hetzelfde type of 
dezelfde categorieën van ICT-producten, -
processen en -diensten;

Or. en
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Amendement 538
Pilar del Castillo Vera

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(l bis) in voorkomend geval, de 
geldigheidsduur van het certificaat;

Or. en

Amendement 539
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(m bis) voorschriften betreffende de 
manier en het tijdstip waarop de lidstaten 
elkaar en betrokken verkopers en 
fabrikanten moeten informeren wanneer 
zij kennis krijgen van een niet algemeen 
bekend zwak punt in een ICT-product dat 
of een ICT-dienst die is gecertificeerd op 
grond van deze certificeringsregeling.

Or. en

Amendement 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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(m bis) voorschriften betreffende de 
manier en het tijdstip waarop de lidstaten 
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elkaar moeten informeren wanneer zij 
kennis krijgen van een niet algemeen 
bekend zwak punt in een ICT-product dat 
of een ICT-dienst die is gecertificeerd op 
grond van deze certificeringsregeling.

Or. en

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(m bis) soorten 
conformiteitsbeoordelingen, 
evaluatiecriteria en �methoden zoals 
beschreven in artikel 4 van en bijlage II 
bij Besluit 768/2008/EG.

Or. en

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(m bis) verdere richtsnoeren inzake beste 
praktijken in cyberbeveiliging en 
informatie over de cyberdreiging die blijft 
bestaan ondanks certificering.

Or. en

Motivering

Geen enkel ICT-product en geen enkele ICT-dienst is volledig beveiligd. Ter voorkoming van 
gemakzucht bij consumenten of andere organisaties, zouden certificeringsregelingen moeten 
blijven hameren op waakzaamheid en goede cyberpraktijken.
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Amendement 543
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Voor hun respectieve regelingen 
moeten de permanente groep van 
belanghebbenden en de Europese Groep 
voor cyberbeveiligingscertificering, na 
een naar behoren gemotiveerd verzoek 
van het Enisa, voorgestelde toevoegingen 
aan, afwijkingen of niet-gebruikmaking 
van in lid 1, onder b), bedoelde 
internationale of Europese normen ten 
minste twee weken vóór de toezending van 
de potentiële regeling aan de Commissie 
volgens artikel 44, lid 3, goedkeuren.

Or. en

Motivering

ICT-producten die worden ontwikkeld, in de handel gebracht of gebruikt op wereldwijde en 
Europese markten maken in grote mate gebruik van bestaande en op grote schaal 
gehanteerde normen. De afwijking of niet-gebruikmaking van dergelijke normen dient naar 
behoren te worden gemotiveerd.

Amendement 544
Massimiliano Salini

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien een specifieke handeling 
van de Unie daarin voorziet, kan
certificering in het kader van een Europese 
regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering worden 
gebruikt om het vermoeden van 

3. In een specifieke handeling van de 
Unie kan worden voorgesteld wanneer
certificering in het kader van een Europese 
regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering kan worden 
gebruikt.
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conformiteit met de vereisten van die 
handeling aan te tonen.

Or. en

Amendement 545
Massimiliano Salini

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In gevallen waarin 
geharmoniseerde Uniewetgeving ontbreekt, 
kan in nationale wetgeving ook worden 
bepaald dat een Europese regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering kan worden 
gebruikt om het vermoeden van 
conformiteit met de wettelijke eisen vast te 
stellen.

4. In gevallen waarin 
geharmoniseerde Uniewetgeving ontbreekt, 
kan in nationale wetgeving ook worden 
aangemoedigd dat een Europese regeling 
voor cyberbeveiligingscertificering kan 
worden gebruikt.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Certificeringsregelingen kunnen 
in het bijzonder worden opgesteld voor de 
in bijlage I bij deze verordening vermelde 
productgroepen.

Or. en

Amendement 547
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody
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Voorstel voor een verordening
Artikel 47 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 47 bis

Overeenkomstig deze verordening 
opgestelde regelingen vereisen geen 
kennisgeving van veranderingen, 
wijzigingen van certificeringen of 
hercertificering, tenzij deze veranderingen 
een substantieel negatief effect hebben op 
de beveiliging van ICT-producten, -
diensten en -processen alsook 
consumentenelektronica.

Or. en

Motivering

Producten worden niet onderworpen aan hercertificering in geval van softwarepatches/-
updates of een wijziging in de functionaliteit van het product, mits deze handelingen geen 
substantieel negatief effect hebben op de beveiliging van het apparaat. De invoeging van deze 
vermelding is van cruciaal belang voor bedrijven, aangezien hercertificering langer kan 
duren dan de effectieve "levensduur" van een software-update, hetgeen uiteindelijk een 
negatief effect zal hebben op het vermogen van eindgebruikers en exploitanten om hun 
capaciteiten op het gebied van cyberbeveiliging te vergroten.

Amendement 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

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. ICT-producten en -diensten die zijn 
gecertificeerd in het kader van een 
overeenkomstig artikel 44 vastgestelde 
Europese regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering, worden 
geacht te voldoen aan de vereisten van een 
dergelijke regeling.

1. ICT-producten, -diensten en -
processen die zijn gecertificeerd in het 
kader van een overeenkomstig artikel 44 
vastgestelde Europese regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering, worden 
geacht te voldoen aan de vereisten van een 
dergelijke regeling.

Or. en
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Amendement 549
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. ICT-producten en -diensten die zijn 
gecertificeerd in het kader van een 
overeenkomstig artikel 44 vastgestelde 
Europese regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering, worden 
geacht te voldoen aan de vereisten van een 
dergelijke regeling.

1. ICT-producten, -processen en -
diensten die zijn gecertificeerd in het kader 
van een overeenkomstig artikel 44 
vastgestelde Europese regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering, worden 
geacht te voldoen aan de vereisten van een 
dergelijke regeling.

Or. en

Amendement 550
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De certificering gebeurt vrijwillig, 
tenzij anders is gespecificeerd in de 
wetgeving van de Unie.

2. De certificering is verplicht voor 
ten minste:

(a) ICT-producten, -processen, -
diensten en -systemen die worden gebruikt 
door exploitanten van essentiële diensten 
zoals gedefinieerd in Richtlijn (EU) 
2016/1148;

(b) ICT-producten, -processen, -
diensten en -systemen bestemd voor 
kinderen en huishoudens;

(c) ICT-producten, -processen, -
diensten en -systemen bestemd voor 
medische toepassingen;

(d) ICT-producten, -processen en -
diensten gebruikt voor 
beveiligingsdoeleinden;
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(e) zelfrijdende voertuigen.

De Commissie kan de in lid 1 genoemde 
productcategorieën door middel van 
uitvoeringshandelingen en in 
samenwerking met het Enisa herzien.

De certificering gebeurt vrijwillig voor alle 
andere producten, tenzij anders is 
gespecificeerd in de wetgeving van de 
Unie.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De certificering gebeurt vrijwillig, 
tenzij anders is gespecificeerd in de 
wetgeving van de Unie.

2. De certificering gebeurt vrijwillig 
voor ICT-producten, -diensten en -
processen die onder het toepassingsgebied 
van artikel 45, lid 1, onder a) en b), 
vallen, tenzij anders is gespecificeerd in de 
wetgeving van de Unie, en is verplicht 
voor ICT-producten, -diensten en -
processen die onder het toepassingsgebied 
van artikel 45, lid 1, onder c), vallen, 
tenzij anders is bepaald in de wetgeving 
van de Unie of door de Europese Groep 
voor cyberbeveiligingscertificering.

Or. en

Motivering

Het onderscheid tussen vrijwillige en verplichte certificeringsregelingen is noodzakelijk, 
aangezien de beveiligingsdoelstellingen verschillen in de twee categorieën ICT-producten en 
-processen die onder deze verordening zullen vallen. In geval van bescherming van 
overheidsinfrastructuur en -informatie zal certificering verplicht zijn, aangezien hierdoor de 
cyberweerbaarheid van de lidstaten zal kunnen worden vergroot. Voorts zal deze benadering 
een betere harmonisatie van de verplichtingen van de lidstaten zoals gedefinieerd in Richtlijn 
(EU) 2016/1148 bevorderen.
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Amendement 552
Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De certificering gebeurt vrijwillig, 
tenzij anders is gespecificeerd in de 
wetgeving van de Unie.

2. De certificering is verplicht voor de 
zekerheidsniveaus "gemiddeld" en 
"hoog". Voor de zekerheidsniveaus 
"basis" en "substantieel" gebeurt de 
certificering vrijwillig, maar de fabrikant 
moet verplicht voldoen aan de minimale 
veiligheidsnormen, tenzij anders is 
gespecificeerd in de wetgeving van de 
Unie.

Or. en

Amendement 553
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De certificering gebeurt vrijwillig, 
tenzij anders is gespecificeerd in de 
wetgeving van de Unie.

2. De certificering gebeurt louter 
vrijwillig en doet geen afbreuk aan de 
vrijwillige zelfbeoordeling/eigen 
conformiteitsverklaring

Or. en

Amendement 554
Rolandas Paksas

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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2. De certificering gebeurt vrijwillig, 
tenzij anders is gespecificeerd in de 
wetgeving van de Unie.

2. De certificering is verplicht.

Or. en

Amendement 555
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De certificering gebeurt vrijwillig, 
tenzij anders is gespecificeerd in de 
wetgeving van de Unie.

2. De certificering gebeurt vrijwillig, 
tenzij anders is gespecificeerd in de 
nationale wetgeving.

Or. en

Amendement 556
Martina Werner

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Voor het zekerheidsniveau "basis" 
kan geheel op verantwoordelijkheid van 
de fabrikant of leverancier van ICT-
producten, -processen en -diensten een 
zelfbeoordeling van conformiteit worden 
uitgevoerd zoals beschreven in artikel 4 
van en bijlage II bij Besluit nr. 
768/2008/EG.

Or. en

Amendement 557
Edouard Martin

Voorstel voor een verordening



PE621.098v01-00 92/135 AM\1152206NL.docx

NL

Artikel 48 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Een Europees 
cyberbeveiligingscertificaat als bedoeld in 
dit artikel wordt afgegeven door de in 
artikel 51 bedoelde 
conformiteitsbeoordelingsinstanties op 
basis van de criteria in de overeenkomstig 
artikel 44 vastgestelde Europese regeling 
voor cyberbeveiligingscertificering.

3. Een Europees 
cyberbeveiligingscertificaat met niveau 
"basis" of "substantieel" als bedoeld in 
dit artikel wordt afgegeven door de in 
artikel 51 bedoelde 
conformiteitsbeoordelingsinstanties op 
basis van de criteria in de overeenkomstig 
artikel 44 vastgestelde Europese regeling 
voor cyberbeveiligingscertificering.

Or. fr

Amendement 558
Martina Werner

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Een Europees 
cyberbeveiligingscertificaat als bedoeld in 
dit artikel wordt afgegeven door de in 
artikel 51 bedoelde 
conformiteitsbeoordelingsinstanties op 
basis van de criteria in de overeenkomstig 
artikel 44 vastgestelde Europese regeling 
voor cyberbeveiligingscertificering.

3. Een Europees 
cyberbeveiligingscertificaat als bedoeld in 
dit artikel wordt afgegeven op basis van 
een zelfbeoordeling of door de in artikel 51 
bedoelde 
conformiteitsbeoordelingsinstanties op 
basis van de criteria in de overeenkomstig 
artikel 44 vastgestelde Europese regeling 
voor cyberbeveiligingscertificering.

Or. en

Amendement 559
Edouard Martin

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Een Europees 
cyberbeveiligingscertificaat met 
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zekerheidsniveau hoog wordt afgegeven 
door de in artikel 50 bedoelde nationale 
autoriteiten voor certificeringstoezicht op 
basis van de criteria in de overeenkomstig 
artikel 44 vastgestelde Europese regeling 
voor cyberbeveiligingscertificering.

Or. fr

Amendement 560
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In afwijking van lid 3 en in naar 
behoren gemotiveerde gevallen kan een 
bepaalde Europese regeling voor 
cyberbeveiliging erin voorzien dat een 
Europees cyberbeveiligingscertificaat dat 
voortvloeit uit die regeling alleen door een 
overheidsinstantie kan worden afgegeven. 
Die overheidsinstantie is een van de 
volgende organen:

4. In afwijking van lid 3 en alleen in 
naar behoren gemotiveerde gevallen kan 
een bepaalde Europese regeling voor 
cyberbeveiliging erin voorzien dat een 
Europees cyberbeveiligingscertificaat dat 
voortvloeit uit die regeling alleen door een 
overheidsinstantie kan worden afgegeven. 
Die overheidsinstantie is een orgaan dat 
als conformiteitsbeoordelingsinstantie 
overeenkomstig artikel 51, lid 1, is 
geaccrediteerd. De natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die zijn ICT-producten of -
diensten aan het 
certificeringsmechanisme onderwerpt, 
stelt de in artikel 51 bedoelde 
conformiteitsbeoordelingsinstantie alle 
informatie ter beschikking die nodig is om 
de certificeringsprocedure uit te voeren.

Or. en

Motivering

Dit amendement dient ter verduidelijking.

Amendement 561
Françoise Grossetête
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Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In afwijking van lid 3 en in naar 
behoren gemotiveerde gevallen kan een 
bepaalde Europese regeling voor 
cyberbeveiliging erin voorzien dat een 
Europees cyberbeveiligingscertificaat dat 
voortvloeit uit die regeling alleen door een 
overheidsinstantie kan worden afgegeven. 
Die overheidsinstantie is een van de 
volgende organen:

4. In afwijking van lid 3 en in naar 
behoren gemotiveerde gevallen, zoals het 
zekerheidsniveau "hoog" als bedoeld in 
artikel 46, onder c), moet een bepaalde 
Europese regeling voor cyberbeveiliging 
erin voorzien dat een Europees 
cyberbeveiligingscertificaat dat voortvloeit 
uit die regeling alleen door een bevoegde 
overheidsinstantie kan worden afgegeven 
naar aanleiding van een door een 
onafhankelijke en aangemelde 
conformiteitsbeoordelingsinstantie 
verrichte evaluatie. Die overheidsinstantie 
is een van de volgende organen:

Or. fr

Amendement 562
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In afwijking van lid 3 en in naar 
behoren gemotiveerde gevallen kan een 
bepaalde Europese regeling voor 
cyberbeveiliging erin voorzien dat een 
Europees cyberbeveiligingscertificaat dat 
voortvloeit uit die regeling alleen door een 
overheidsinstantie kan worden afgegeven. 
Die overheidsinstantie is een van de 
volgende organen:

4. In afwijking van lid 3 en alleen in 
naar behoren gemotiveerde gevallen kan 
een bepaalde Europese regeling voor 
cyberbeveiliging erin voorzien dat een 
Europees cyberbeveiligingscertificaat dat 
voortvloeit uit die regeling alleen door een 
overheidsinstantie kan worden afgegeven. 
Die overheidsinstantie is een orgaan dat 
overeenkomstig artikel 51, lid 1, is 
geaccrediteerd als 
conformiteitsbeoordelingsinstantie.

Or. en
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Amendement 563
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een nationale autoriteit voor 
certificeringstoezicht als bedoeld in 
artikel 50, lid 1;

Schrappen

Or. en

Amendement 564
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een nationale autoriteit voor 
certificeringstoezicht als bedoeld in 
artikel 50, lid 1;

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze schrapping is nodig voor juridische samenhang met de wijzigingen in artikel 48, lid 1.

Amendement 565
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een orgaan dat als 
conformiteitsbeoordelingsinstantie 

Schrappen
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overeenkomstig artikel 51, lid 1, is 
geaccrediteerd; of

Or. en

Motivering

Deze schrapping is nodig voor juridische samenhang met de wijzigingen in artikel 48, lid 1.

Amendement 566
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) een orgaan dat is opgericht bij 
wetten, wettelijke regelingen of andere 
officiële administratieve procedures van 
een betrokken lidstaat en dat voldoet aan 
de eisen voor instanties die producten, 
processen en diensten certificeren 
overeenkomstig ISO/IEC 17065:2012.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze schrapping is nodig voor juridische samenhang met de wijzigingen in artikel 48, lid 1.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die zijn ICT-producten of -
diensten aan het certificeringsmechanisme 
onderwerpt, geeft de in artikel 51 bedoelde 
conformiteitsbeoordelingsinstantie alle 

5. De natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die zijn ICT-producten, -
diensten of -processen aan het 
certificeringsmechanisme onderwerpt, 
geeft de in artikel 51 bedoelde 
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informatie die nodig is om de 
certificeringsprocedure uit te voeren.

conformiteitsbeoordelingsinstantie alle 
informatie die nodig is om de 
certificeringsprocedure uit te voeren. De 
onderwerping aan het 
certificatiemechanisme is mogelijk bij 
elke conformiteitsbeoordelingsinstantie 
als bedoeld in artikel 51.

Or. en

Motivering

Teneinde versnippering in de erkenning en/of conformiteit van EU-regelingen voor 
cyberbeveiligingscertificering te vermijden, moet in het artikel worden beklemtoond dat de 
onderwerping aan het certificatiemechanisme bij elke door een EU-lidstaat geaccrediteerde 
conformiteitsbeoordelingsinstantie mogelijk is.

Amendement 568
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die zijn ICT-producten of -
diensten aan het certificeringsmechanisme 
onderwerpt, geeft de in artikel 51 bedoelde 
conformiteitsbeoordelingsinstantie alle 
informatie die nodig is om de 
certificeringsprocedure uit te voeren.

5. De natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die zijn ICT-producten, -
processen of -diensten aan het 
certificeringsmechanisme onderwerpt, 
geeft de in artikel 51 bedoelde 
conformiteitsbeoordelingsinstantie alle 
informatie die nodig is om de 
certificeringsprocedure uit te voeren.

Or. en

Amendement 569
Michał Boni, Seán Kelly, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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5. De natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die zijn ICT-producten of -
diensten aan het certificeringsmechanisme 
onderwerpt, geeft de in artikel 51 bedoelde 
conformiteitsbeoordelingsinstantie alle 
informatie die nodig is om de 
certificeringsprocedure uit te voeren.

5. De natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die zijn ICT-producten, -
processen of -diensten aan het 
certificeringsmechanisme onderwerpt, 
geeft de in artikel 51 bedoelde 
conformiteitsbeoordelingsinstantie alle 
informatie die nodig is om de 
certificeringsprocedure uit te voeren.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

6. Certificaten worden afgegeven voor 
een minimumperiode van drie jaar. Zij
kunnen vervolgens onder dezelfde 
voorwaarden worden verlengd, mits zij 
kosteloos worden verlengd voor verdere 
termijnen, op grond van een verklaring 
van de houder van het certificaat dat nog 
steeds aan de desbetreffende eisen wordt 
voldaan. Een dergelijke verklaring mag 
niet eerder dan zes maanden en niet later 
dan 15 dagen vóór het verstrijken van de 
relevante termijn worden verstrekt. 
Verlengingen van de certificaten zijn 
toegestaan gedurende de volledige 
levensduur van het gecertificeerde 
product.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 571
Massimiliano Salini

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

6. Certificaten worden afgegeven voor 
de in de betrokken certificeringsregeling 
bepaalde periode en houden sterk verband 
met de processen die worden toegepast om 
op een aanval te reageren en de mate 
waarin entiteiten daartoe zelf in staat zijn, 
en kunnen onder dezelfde voorwaarden 
worden verlengd, mits nog steeds aan de 
desbetreffende eisen wordt voldaan.

Or. en

Amendement 572
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

6. Certificaten worden afgegeven voor 
een in de specifieke certificeringsregeling 
bepaalde maximumperiode en kunnen 
onder dezelfde voorwaarden worden 
verlengd, mits nog steeds aan de 
desbetreffende eisen wordt voldaan.

Or. en

Amendement 573
Michał Boni, Massimiliano Salini, Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
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Artikel 48 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

6. Certificaten worden afgegeven voor 
een afzonderlijk voor elke regeling te 
bepalen maximumperiode en kunnen onder 
dezelfde voorwaarden worden verlengd, 
mits nog steeds aan de desbetreffende eisen 
wordt voldaan.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Een op grond van dit artikel 
afgegeven Europees 
cyberbeveiligingscertificaat wordt in alle 
lidstaten erkend.

7. Een op grond van dit artikel 
afgegeven Europees 
cyberbeveiligingscertificaat wordt in alle 
lidstaten erkend als beantwoordend aan 
lokale cyberbeveiligingseisen ten aanzien 
van ICT-producten en -processen en 
consumentenelektronica die onder dat 
certificaat vallen, rekening houdend met 
het gespecificeerde zekerheidsniveau als 
bedoeld in artikel 46 en zonder enige 
vorm van discriminatie tussen dergelijke 
certificaten op grond van de lidstaat van 
oorsprong of de 
conformiteitsbeoordelingsinstantie die het 
certificaat afgeeft als bedoeld in artikel 
51.

Or. en

Motivering

Teneinde versnippering in de erkenning en/of conformiteit van EU-regelingen voor 
cyberbeveiligingscertificering te vermijden, moet in het artikel worden beklemtoond dat de 
plaats van afgifte van een certificaat niet het voorwerp van discriminatie mag vormen.
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Amendement 575
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Een op grond van dit artikel 
afgegeven Europees 
cyberbeveiligingscertificaat wordt in alle 
lidstaten erkend.

7. Een op grond van dit artikel 
afgegeven Europees 
cyberbeveiligingscertificaat wordt in alle 
lidstaten erkend. Voor het 
zekerheidsniveau "hoog" kunnen 
certificaten alleen een wederzijdse 
erkenning genieten als zij worden 
afgegeven door een overheidsinstantie als 
bedoeld in artikel 48, lid 4, onder a).

Or. fr

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Een aanvraag voor certificering 
moet uiterlijk twaalf maanden na de 
datum van indiening zijn afgerond, bij 
gebreke waarvan de 
conformiteitsbeoordelingsinstantie haar 
accreditatie zal verliezen.

Or. en

Motivering

Conformiteitsbeoordelingsinstanties dienen aanvragen voor certificering tijdig af te 
handelen.

Amendement 577
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Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 48 bis

Basisvereisten op het gebied van IT-
beveiliging

1. Het Agentschap stelt de Commissie 
uiterlijk ... [twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening] 
duidelijke, bindende basisvereisten op het 
gebied van IT-beveiliging voor voor alle 
IT-apparaten die in de Unie worden 
verkocht of uit de Unie worden 
uitgevoerd, zoals:

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

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

(c) de vereiste dat het apparaat over 
gedocumenteerde mogelijkheden voor 
externe toegang beschikt die uiterlijk 
tijdens de installatie worden beveiligd 
tegen onbevoegde toegang, dat er geen 
vaste, in de broncode opgenomen 
wachtwoorden voor alle apparaten zijn, 
en dat er een gedocumenteerde 
mogelijkheid bestaat voor updates waarbij 
duidelijk wordt vermeld wie 
verantwoordelijk is wanneer de gebruiker 
het apparaat niet van updates voorziet;

(d) de verplichting dat de fabrikant 
van de met het internet verbonden 
hardware, software of 
firmwarecomponent de bevoegde 
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autoriteit in kennis stelt van elke bekende 
zwakke plek op het gebied van 
beveiliging;

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

(f) de verplichting dat de fabrikant 
van de met het internet verbonden 
hardware, software of 
firmwarecomponent informatie verstrekt 
over de wijze waarop het apparaat updates 
ontvangt, het verwachte tijdschema voor 
het beëindigen van de ondersteuning van 
de beveiliging en een kennisgeving 
wanneer deze steun is stopgezet;

(g) de verplichting dat de fabrikant na 
afloop van de ondersteuningstermijn de 
broncode en documentatie vrijgeeft.

2. Het Agentschap evalueert en, 
indien nodig, wijzigt de in lid 1 
opgenomen vereisten om de twee jaar en 
dient eventuele wijzigingen als voorstellen 
in bij de Commissie.

3. De Commissie kan door middel 
van uitvoeringshandelingen bepalen dat 
de voorgestelde of gewijzigde vereisten als 
bedoeld in de leden 1 en 2, algemene 
geldigheid hebben binnen de Unie. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 55, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

4. De Commissie zorgt ervoor dat aan 
de vereisten die zij overeenkomstig lid 3 
algemeen geldig heeft verklaard, passende 
bekendheid wordt gegeven.

5. Het Agentschap verzamelt alle 
voorgestelde vereisten en de wijzigingen 
hiervan in een register en maakt deze via 
geëigende kanalen openbaar.

6. Hoewel fabrikanten ervoor moeten
zorgen dat een product compatibel is met 



PE621.098v01-00 104/135 AM\1152206NL.docx

NL

een ICT-product of -dienst, moeten 
invoerders ervoor zorgen dat de producten 
die ze op de markt brengen, voldoen aan 
de toepasselijke vereisten en geen risico 
vormen voor de Europese bevolking. De 
invoerder moet controleren of de 
fabrikant buiten de EU de nodige stappen 
heeft genomen en dat het product of de 
dienst voldoet aan het bepaalde in lid 1. 
Distributeurs van ICT-producten of -
diensten moeten over basiskennis van de 
wettelijke vereisten en de bijbehorende 
documentatie beschikken. Distributeurs 
zijn in staat producten te identificeren die 
duidelijk niet aan de vereisten voldoen en 
moeten aan nationale autoriteiten kunnen 
aantonen dat ze de nodige zorg aan de 
dag hebben gelegd en de bevestiging van 
de fabrikant of de invoerder hebben dat de 
nodige maatregelen genomen zijn. 
Bovendien moet een distributeur de 
nationale autoriteiten kunnen helpen bij 
hun inspanningen om de vereiste 
documentatie te verkrijgen.

7. In de in de regeling vastgestelde 
gevallen kan, op grond van de aard, 
levenscyclus of kosten van het product, als 
alternatief voor het volledige 
certificeringsproces, naleving van de 
bindende basisvereisten op het gebied van 
IT-beveiliging worden gewaarborgd 
middels eigen conformiteitsverklaringen 
volgens de toepasselijke procedure voor 
conformiteitsbeoordeling.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk een weerbare ICT-omgeving tot stand te brengen om cybercriminaliteit te 
weren en de grondrechten van ICT-gebruikers te beschermen. Daarom moeten in deze 
verordening ICT-beveiligingsdoelstellingen van een hoog niveau worden vastgesteld om een 
verplicht basisniveau van ICT-beveiliging binnen de Unie te handhaven. Aangezien de aard, 
levenscyclus of kosten van het product een certificeringsproces onmogelijk zouden kunnen 
maken, zou een zelfcertificering een snelle manier voor markttoetreding en een waarborg 
voor autoriteiten en consumenten kunnen vormen.
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Amendement 578
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 48 bis

Verenigbaarheid met internationale 
regelingen inzake wederzijdse erkenning

1. In de voorbereidende fase van een 
potentiële Europese regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering evalueren 
het Enisa en, naar gelang van het geval, 
de permanente groep van 
belanghebbenden of de Europese Groep 
voor cyberbeveiligingscertificering de 
relevantie van bestaande internationale 
overeenkomsten inzake wederzijdse 
erkenning en certificeringen.

2. Hiertoe behoort de beoordeling of 
onder de potentiële regeling vallende 
nationale regelingen voor 
cyberbeveiligingscertificering het 
voorwerp zijn van een internationale 
overeenkomst inzake wederzijdse 
erkenning.

3. Indien wordt vastgesteld dat 
sprake is van relevante internationale 
overeenkomsten inzake wederzijdse 
erkenning en certificeringen, streeft het 
Enisa naar verenigbaarheid door:

(a) de certificering toe te kennen 
volgens dezelfde normen;

(b) het toepassingsgebied, de 
beveiligingsdoelstellingen, de 
evaluatiemethoden en de 
zekerheidsniveaus met elkaar in 
overeenstemming te brengen;

(c) met het relevante bestuursorgaan 
een dialoog te starten met het oog op de 
punten a) en b).

Or. en
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Motivering

Doel van de verordening is de bestaande certificeringsregelingen te rationaliseren en ervoor 
te zorgen dat ze in ruime mate in de hele EU van toepassing zijn. In overeenstemming met dat 
doel zou het certificeringskader ervoor moeten waken geen internationale overeenkomsten 
inzake wederzijdse erkenning te vervangen en certificeringen te ontwikkelen die dezelfde 
inhoud bestrijken of een breder klimaat bieden waarin Europese gevoeligheden op grotere 
schaal zouden kunnen worden erkend en uitgevoerd.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd lid 3 hebben 
nationale regelingen voor 
cyberbeveiligingscertificering en de 
daaraan verbonden procedures voor ICT-
producten en -diensten die onder een 
Europese regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering vallen, niet 
langer gevolgen vanaf de datum die wordt 
bepaald in de overeenkomstig artikel 44, 
lid 4, vastgestelde uitvoeringshandeling. 
Bestaande nationale regelingen voor 
cyberbeveiligingscertificering en de 
daaraan verbonden procedures voor ICT-
producten en -diensten die niet onder een 
Europese regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering vallen, 
blijven bestaan.

1. Onverminderd lid 3 hebben 
nationale regelingen voor 
cyberbeveiligingscertificering en de 
daaraan verbonden procedures voor ICT-
producten-processen en -diensten die 
onder een Europese regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering vallen, niet 
langer gevolgen vanaf de datum die wordt 
bepaald in de overeenkomstig artikel 44, 
lid 4, vastgestelde uitvoeringshandeling. 
Bestaande nationale regelingen voor 
cyberbeveiligingscertificering en de 
daaraan verbonden procedures voor ICT-
producten, -processen en -diensten die niet 
onder een Europese regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering vallen, 
blijven bestaan. Onderhoudsprocessen met 
kleine updates maken de certificering niet 
ongeldig.

Or. en

Amendement 580
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd lid 3 hebben 
nationale regelingen voor 
cyberbeveiligingscertificering en de 
daaraan verbonden procedures voor ICT-
producten en -diensten die onder een 
Europese regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering vallen, niet 
langer gevolgen vanaf de datum die wordt 
bepaald in de overeenkomstig artikel 44, 
lid 4, vastgestelde uitvoeringshandeling. 
Bestaande nationale regelingen voor 
cyberbeveiligingscertificering en de 
daaraan verbonden procedures voor ICT-
producten en -diensten die niet onder een 
Europese regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering vallen, 
blijven bestaan.

1. Onverminderd lid 3 hebben 
nationale regelingen voor 
cyberbeveiligingscertificering en de 
daaraan verbonden procedures voor ICT-
producten-processen en -diensten die 
onder een Europese regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering vallen, niet 
langer gevolgen vanaf de datum die wordt 
bepaald in de overeenkomstig artikel 44, 
lid 4, vastgestelde uitvoeringshandeling. 
Bestaande nationale regelingen voor 
cyberbeveiligingscertificering en de 
daaraan verbonden procedures voor ICT-
producten, -processen en -diensten die niet 
onder een Europese regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering vallen, 
blijven bestaan.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd lid 3 hebben 
nationale regelingen voor 
cyberbeveiligingscertificering en de 
daaraan verbonden procedures voor ICT-
producten en -diensten die onder een 
Europese regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering vallen, niet 
langer gevolgen vanaf de datum die wordt 
bepaald in de overeenkomstig artikel 44, 
lid 4, vastgestelde uitvoeringshandeling. 
Bestaande nationale regelingen voor 
cyberbeveiligingscertificering en de 
daaraan verbonden procedures voor ICT-
producten en -diensten die niet onder een 
Europese regeling voor 

1. Onverminderd lid 3 hebben 
nationale regelingen voor 
cyberbeveiligingscertificering en de 
daaraan verbonden procedures voor ICT-
producten, -diensten en -processen die 
onder een Europese regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering vallen, niet 
langer gevolgen vanaf de datum die wordt 
bepaald in de overeenkomstig artikel 44, 
lid 4, vastgestelde gedelegeerde handeling. 
Bestaande nationale regelingen voor 
cyberbeveiligingscertificering en de 
daaraan verbonden procedures voor ICT-
producten en -diensten die niet onder een 
Europese regeling voor 
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cyberbeveiligingscertificering vallen, 
blijven bestaan.

cyberbeveiligingscertificering vallen, 
blijven bestaan.

Or. en

Motivering

Om ervoor te zorgen dat de medewetgevers hun controlebevoegdheden kunnen uitoefenen, 
dient de Commissie het recht te worden toegekend om gedelegeerde handelingen vast te 
stellen.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Onverminderd lid 3 worden 
verwijzingen in toepasselijke wetgeving, 
voorschriften, regelgeving of richtsnoeren 
naar een nationale regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering die geen 
rechtsgevolgen krachtens lid 1 meer heeft, 
geacht in plaats daarvan (mutatis 
mutandis) naar de toepasselijke Europese 
regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering te 
verwijzen.

Or. en

Amendement 583
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten voeren geen nieuwe 
nationale regelingen voor 
cyberbeveiligingscertificering in voor ICT-
producten en -diensten die onder een van 

2. De lidstaten voeren geen nieuwe 
nationale regelingen voor 
cyberbeveiligingscertificering in voor ICT-
producten, -processen en -diensten die 
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kracht zijnde Europese regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering vallen.

onder een van kracht zijnde Europese 
regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering vallen.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 49 bis

Op verzoek van een natuurlijke persoon 
of rechtspersoon bepaalt het Enisa of, 
voor de toepassing van dit artikel, een 
bepaalde nationale regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering onder een 
Europese regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering valt, 
waarbij het Enisa binnen vier weken na 
ontvangst van het verzoek zijn besluit 
neemt en openbaar maakt.

Or. en

Motivering

Dit proces schept meer duidelijkheid voor de betrokken partijen en aanvragers van 
certificaten.

Amendement 585
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Elke nationale autoriteit voor 
certificeringstoezicht is op het vlak van 
haar organisatie, financieringsbeslissingen, 

3. Elke nationale autoriteit voor 
certificeringstoezicht is op het vlak van 
haar organisatie, financieringsbeslissingen, 
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rechtsstructuur en besluitvorming 
onafhankelijk van de entiteiten waarop zij 
toezicht houdt.

rechtsstructuur en besluitvorming 
onafhankelijk van de entiteiten waarop zij 
toezicht houdt. De nationale autoriteit 
voor certificeringstoezicht kan geen 
certificeringsinstantie of instantie voor de 
afgifte van certificaten zijn.

Or. en

Amendement 586
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Elke nationale autoriteit voor 
certificeringstoezicht is op het vlak van 
haar organisatie, financieringsbeslissingen, 
rechtsstructuur en besluitvorming 
onafhankelijk van de entiteiten waarop zij 
toezicht houdt.

3. Elke nationale autoriteit voor 
certificeringstoezicht is op het vlak van 
haar organisatie, financieringsbeslissingen, 
rechtsstructuur en besluitvorming 
onafhankelijk van de entiteiten waarop zij 
toezicht houdt. De nationale autoriteit 
voor certificeringstoezicht kan geen 
certificeringsinstantie of instantie voor de 
afgifte van certificaten zijn.

Or. en

Motivering

Dit amendement is nodig met het oog op transparantie en onafhankelijkheid.

Amendement 587
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 6 – letter -a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) organiseren marktcontroles van 
gecertificeerde en niet-gecertificeerde 
producten, op een gecoördineerde wijze in 
de lidstaten om dubbele controles te 
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vermijden en de marktcontrole te 
maximaliseren, voor ten minste 30 % van 
de in het voorgaande jaar gecertificeerde 
producten en verplichten de houder van 
het certificaat ertoe niet-conforme 
producten van de markt te halen 
overeenkomstig lid 6, onder e). Bij het 
aanwijzen van de 30 % producten die aan 
een geschiktheidscontrole zullen worden 
onderworpen, geven nationale 
certificeringsautoriteiten prioriteit aan 
zeer risicovolle producten voor 
consumenten, met name kinderen, 
producten waarin nieuwe technologieën 
zijn ingebouwd en/of veel verkochte 
producten;

Or. en

Amendement 588
Peter Kouroumbashev

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) monitoren en handhaven de 
toepassing van de bepalingen van deze titel 
op nationaal niveau en zien erop toe dat de 
certificaten die zijn afgegeven door 
conformiteitsbeoordelingsinstanties die op 
hun respectieve grondgebieden zijn 
gevestigd, voldoen aan de vereisten van 
deze titel en de betrokken Europese 
regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering;

(a) monitoren en handhaven de 
toepassing van de bepalingen van deze titel 
op nationaal niveau en zien toe op de 
naleving van de regels die zijn vastgesteld 
door de Europese Groep voor 
cyberbeveiligingscertificering op grond 
van artikel 53, lid 3, onder d bis);

Or. en

Amendement 589
Răzvan Popa

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 6 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) monitoren en handhaven de 
toepassing van de bepalingen van deze titel 
op nationaal niveau en zien erop toe dat de 
certificaten die zijn afgegeven door 
conformiteitsbeoordelingsinstanties die op 
hun respectieve grondgebieden zijn 
gevestigd, voldoen aan de vereisten van 
deze titel en de betrokken Europese 
regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering;

(a) monitoren en handhaven de 
toepassing van de bepalingen van deze titel 
op nationaal niveau en controleren of de 
certificaten die zijn afgegeven door 
conformiteitsbeoordelingsinstanties die op 
hun respectieve grondgebieden zijn 
gevestigd, voldoen aan de vereisten van 
deze titel en de betrokken Europese 
regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering;

Or. ro

Amendement 590
András Gyürk

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) monitoren en houden toezicht op 
de werkzaamheden van de 
conformiteitsbeoordelingsinstanties voor 
de toepassing van deze verordening, onder 
meer met betrekking tot de aanmelding 
van conformiteitsbeoordelingsinstanties 
en de daarmee verband houdende taken 
als bedoeld in artikel 52 van deze 
verordening;

Schrappen

Or. en

Amendement 591
Peter Kouroumbashev

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) monitoren en houden toezicht op de 
werkzaamheden van de 
conformiteitsbeoordelingsinstanties voor 

(b) monitoren, houden toezicht op en 
beoordelen ten minste om de twee jaar de 
werkzaamheden van de 
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de toepassing van deze verordening, onder 
meer met betrekking tot de aanmelding van 
conformiteitsbeoordelingsinstanties en de 
daarmee verband houdende taken als 
bedoeld in artikel 52 van deze verordening;

conformiteitsbeoordelingsinstanties voor 
de toepassing van deze verordening, onder 
meer met betrekking tot de aanmelding van 
conformiteitsbeoordelingsinstanties en de 
daarmee verband houdende taken als 
bedoeld in artikel 52 van deze verordening;

Or. en

Amendement 592
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) monitoren en houden toezicht op de 
werkzaamheden van de 
conformiteitsbeoordelingsinstanties voor 
de toepassing van deze verordening, onder 
meer met betrekking tot de aanmelding van 
conformiteitsbeoordelingsinstanties en de 
daarmee verband houdende taken als 
bedoeld in artikel 52 van deze verordening;

(b) monitoren, houden toezicht op en 
beoordelen ten minste jaarlijks de 
werkzaamheden van de 
conformiteitsbeoordelingsinstanties voor 
de toepassing van deze verordening, onder 
meer met betrekking tot de aanmelding van 
conformiteitsbeoordelingsinstanties en de 
daarmee verband houdende taken als 
bedoeld in artikel 52 van deze verordening;

Or. en

Amendement 593
Peter Kouroumbashev

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) behandelen klachten van natuurlijke 
of rechtspersonen over certificaten die zijn 
afgegeven door op hun grondgebied 
gevestigde 
conformiteitsbeoordelingsinstanties, 
onderzoeken de inhoud van de klacht in de 
mate waarin dat gepast is, en stellen de 
klager binnen een redelijke termijn in 

(c) behandelen klachten van natuurlijke 
of rechtspersonen over certificaten die zijn 
afgegeven door op hun grondgebied 
gevestigde 
conformiteitsbeoordelingsinstanties of over 
eigen conformiteitsverklaringen, 
onderzoeken de inhoud van de klacht in de 
mate waarin dat gepast is, en stellen de 
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kennis van de vooruitgang en het resultaat 
van het onderzoek;

klager binnen een redelijke termijn in 
kennis van de vooruitgang en het resultaat 
van het onderzoek;

Or. en

Amendement 594
Peter Kouroumbashev

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 6 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) brengen verslag uit over de 
resultaten van de controles als bedoeld 
onder a) en de beoordelingen als bedoeld 
onder b) aan het Enisa en de Europese 
Groep voor cyberbeveiligingscertificering;

Or. en

Amendement 595
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 6 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) brengen verslag uit over de 
resultaten van de controles als bedoeld 
onder a) en de beoordelingen als bedoeld 
onder b) aan het Enisa en de Europese 
Groep voor cyberbeveiligingscertificering;

Or. en

Amendement 596
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 6 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 597
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 7 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) onderzoeken verrichten in de vorm 
van audits van 
conformiteitsbeoordelingsinstanties en
houders van Europese 
cyberbeveiligingscertificaten om de 
naleving van de bepalingen van titel III te 
verifiëren;

(b) onderzoeken verrichten in de vorm 
van audits van houders van Europese 
cyberbeveiligingscertificaten om de 
naleving van de bepalingen van titel III te 
verifiëren;

Or. en

Amendement 598
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 7 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) passende maatregelen nemen, 
overeenkomstig het nationale recht, om 
ervoor te zorgen dat 
conformiteitsbeoordelingsinstanties en 
houders van Europese 

(c) passende maatregelen nemen, 
overeenkomstig het nationale recht, om 
ervoor te zorgen dat houders van Europese 
cyberbeveiligingscertificaten deze 
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cyberbeveiligingscertificaten deze 
verordening of een Europese regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering naleven;

verordening of een Europese regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering naleven;

Or. en

Amendement 599
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 7 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) certificaten die niet in 
overeenstemming zijn met deze 
verordening of een Europese regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering intrekken 
conform het nationale recht;

(e) certificaten en ICT-producten voor 
consumenten die niet in overeenstemming 
zijn met deze verordening of een Europese 
regeling voor 
cyberbeveiligingscertificering intrekken 
conform het nationale recht;

Or. en

Amendement 600
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Nationale autoriteiten voor 
certificeringstoezicht werken samen met 
elkaar en met de Commissie en wisselen 
met name informatie, ervaringen en goede 
praktijken uit op het vlak van 
cyberbeveiligingscertificering en 
technische kwesties met betrekking tot de 
cyberbeveiliging van ICT-producten en -
diensten.

8. Nationale autoriteiten voor 
certificeringstoezicht werken samen met 
elkaar en met de Commissie en wisselen 
met name informatie, ervaringen en goede 
praktijken uit op het vlak van 
cyberbeveiligingscertificering en 
technische kwesties met betrekking tot de 
cyberbeveiliging van ICT-producten, -
processen en -diensten.

Or. en
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Amendement 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

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Nationale autoriteiten voor 
certificeringstoezicht werken samen met 
elkaar en met de Commissie en wisselen 
met name informatie, ervaringen en goede 
praktijken uit op het vlak van 
cyberbeveiligingscertificering en 
technische kwesties met betrekking tot de 
cyberbeveiliging van ICT-producten en -
diensten.

8. Nationale autoriteiten voor 
certificeringstoezicht werken samen met 
elkaar en met de Commissie en wisselen 
met name informatie, ervaringen en goede 
praktijken uit op het vlak van 
cyberbeveiligingscertificering en 
technische kwesties met betrekking tot de 
cyberbeveiliging van ICT-producten, -
diensten en -processen.

Or. en

Amendement 602
Cristian-Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 8 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke nationale autoriteit voor 
certificeringstoezicht en elk personeelslid 
van elke nationale autoriteit voor 
certificeringstoezicht zijn overeenkomstig 
de wetgeving van de Unie of van de 
lidstaat aan het beroepsgeheim 
onderworpen zowel bij de uitoefening van 
hun ambt als na de beëindiging ervan, 
wat de vertrouwelijke gegevens betreft die 
hun bij de uitvoering van hun taken of de 
uitoefening van hun bevoegdheden ter 
kennis zijn gekomen.

Or. en
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Amendement 603
Peter Kouroumbashev

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 50 bis

Collegiale toetsing

1. Nationale autoriteiten voor 
certificeringstoezicht zijn onderworpen 
aan collegiale toetsing ten aanzien van de 
activiteiten die zij uitvoeren krachtens 
artikel 50 van deze verordening.

2. Collegiale toetsingen hebben 
betrekking op beoordelingen van de door 
nationale autoriteiten voor 
certificeringstoezicht ingestelde 
procedures, en met name procedures voor 
de controle van de conformiteit van 
producten waarop 
cyberbeveiligingscertificering van 
toepassing is, de bekwaamheid van het 
personeel, de juistheid van de controles en 
de inspectiemethode en de juistheid van 
de resultaten. Tijdens collegiale 
toetsingen wordt ook beoordeeld of de 
nationale autoriteiten voor 
certificeringstoezicht in kwestie over 
voldoende middelen beschikken voor de 
goede uitvoering van hun taken, zoals 
bepaald in artikel 50, lid 4.

3. Collegiale toetsingen van een 
nationale autoriteit voor 
certificeringstoezicht worden verricht 
door twee nationale autoriteiten voor 
certificeringstoezicht van andere lidstaten 
en de Commissie, en worden ten minste 
om de vijf jaar uitgevoerd. Het Enisa kan 
deelnemen aan de collegiale toetsing en 
beslist daarover op basis van een 
risicobeoordelingsanalyse.

4. De Commissie is bevoegd om, 
overeenkomstig artikel 55 bis, 
gedelegeerde handelingen vast te stellen, 
teneinde een plan op te stellen voor de 
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collegiale toetsingen gedurende een 
periode van ten minste vijf jaar, waarin 
criteria worden vastgesteld voor de 
samenstelling van het 
collegialetoetsingsteam, de voor de 
collegiale toetsing gebruikte methode, het 
tijdschema, de periodiciteit en de andere 
taken in verband met de collegiale 
toetsing. Bij het vaststellen van die 
gedelegeerde handelingen houdt de 
Commissie terdege rekening met de 
overwegingen van de Groep.

5. De resultaten van de collegiale 
toetsing worden door de Groep 
bestudeerd. Het Enisa stelt een 
samenvatting van de resultaten op en 
maakt deze openbaar.

Or. en

Amendement 604
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Voor het zekerheidsniveau "hoog" 
moet de 
conformiteitsbeoordelingsinstantie, naast 
te zijn geaccrediteerd, zijn aangemeld 
door de nationale autoriteit voor 
certificeringstoezicht ten aanzien van 
haar bevoegdheid en deskundigheid op 
het gebied van beoordeling van de 
cyberbeveiliging. De nationale autoriteit 
voor certificeringstoezicht moet 
regelmatig audits uitvoeren van de 
deskundigheid en bevoegdheden van de 
aangemelde 
conformiteitsbeoordelingsinstanties.

Or. fr
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Motivering

Voor het zekerheidsniveau "hoog" zijn efficiëntietests vereist. De deskundigheid en 
bevoegdheden van de conformiteitsbeoordelingsinstanties die efficiëntietests uitvoeren, 
moeten regelmatig worden geaudit om met name de kwaliteit van de tests te waarborgen.

Amendement 605
Edouard Martin

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Voor het zekerheidsniveau "hoog" 
worden de 
conformiteitsbeoordelingsinstanties alleen 
door de nationale autoriteiten voor 
certificeringstoezicht geautoriseerd als zij 
voldoen aan de genoemde eisen op het 
gebied van vaardigheden en 
deskundigheid die in het kader van 
regelmatige audits van de betreffende 
instantie worden aangetoond.

Or. fr

Amendement 606
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De accreditatie wordt afgegeven 
voor een maximumperiode van vijf jaar en 
kan onder dezelfde voorwaarden worden 
verlengd, mits de 
conformiteitsbeoordelingsinstantie aan de 
in dit artikel gestelde eisen voldoet. 
Accreditatie-instanties trekken de 
accreditatie van een 
conformiteitsbeoordelingsinstantie, als 
bedoeld in lid 1 van dit artikel, in wanneer 
niet of niet meer aan de voorwaarden voor 

2. De accreditatie wordt afgegeven 
voor een maximumperiode van vijf jaar en 
kan onder dezelfde voorwaarden worden 
verlengd, mits de 
conformiteitsbeoordelingsinstantie aan de 
in dit artikel gestelde eisen voldoet. 
Accreditatie-instanties trekken de 
accreditatie van een 
conformiteitsbeoordelingsinstantie, als 
bedoeld in lid 1 van dit artikel, in wanneer 
niet of niet meer aan de voorwaarden voor 
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de accreditatie wordt voldaan of wanneer 
door een 
conformiteitsbeoordelingsinstantie 
ondernomen acties indruisen tegen deze 
verordening.

de accreditatie wordt voldaan of wanneer 
door een 
conformiteitsbeoordelingsinstantie 
ondernomen acties indruisen tegen deze 
verordening. De 
conformiteitsbeoordelingsinstanties 
aanvaarden geen rechtstreekse betalingen 
voor hun diensten van de houders van 
certificaten.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De accreditatie wordt afgegeven 
voor een maximumperiode van vijf jaar en 
kan onder dezelfde voorwaarden worden 
verlengd, mits de 
conformiteitsbeoordelingsinstantie aan de 
in dit artikel gestelde eisen voldoet. 
Accreditatie-instanties trekken de 
accreditatie van een 
conformiteitsbeoordelingsinstantie, als 
bedoeld in lid 1 van dit artikel, in wanneer 
niet of niet meer aan de voorwaarden voor 
de accreditatie wordt voldaan of wanneer 
door een 
conformiteitsbeoordelingsinstantie 
ondernomen acties indruisen tegen deze 
verordening.

2. De accreditatie wordt afgegeven 
voor een maximumperiode van tien jaar en 
kan onder dezelfde voorwaarden worden 
verlengd, mits de 
conformiteitsbeoordelingsinstantie aan de 
in dit artikel gestelde eisen voldoet. 
Accreditatie-instanties trekken de 
accreditatie van een 
conformiteitsbeoordelingsinstantie, als 
bedoeld in lid 1 van dit artikel, in wanneer 
niet of niet meer aan de voorwaarden voor 
de accreditatie wordt voldaan of wanneer 
door een 
conformiteitsbeoordelingsinstantie 
ondernomen acties indruisen tegen deze 
verordening.

Or. en

Motivering

Er moet worden gewaarborgd dat de conformiteitsbeoordelingsinstantie onder een 
accreditatie valt totdat een certificeringsregeling (inclusief de verlenging ervan) die zij 
gedurende haar accreditatieperiode heeft uitgegeven, is verstreken.
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Amendement 608
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare 
Moody

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen de 
omstandigheden, formaten en procedures 
van de in lid 1 van dit artikel bedoelde 
aanmeldingen vaststellen. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 55, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

5. De Commissie kan door middel van 
gedelegeerde handelingen de 
omstandigheden, formaten en procedures 
van de in lid 1 van dit artikel bedoelde 
aanmeldingen vaststellen. Deze 
gedelegeerde handelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 
55, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De groep bestaat uit de nationale 
autoriteiten voor certificeringstoezicht. De 
autoriteiten worden vertegenwoordigd door 
de hoofden of andere hooggeplaatste 
vertegenwoordigers van de nationale 
autoriteiten voor certificeringstoezicht.

2. De groep bestaat uit de nationale 
autoriteiten voor certificeringstoezicht. De 
autoriteiten worden vertegenwoordigd door 
de hoofden of andere hooggeplaatste 
vertegenwoordigers van de nationale 
autoriteiten voor certificeringstoezicht. Op 
uitnodiging mogen leden van de 
permanente groep van belanghebbenden 
de vergaderingen van de Europese Groep 
voor cyberbeveiligingscertificering 
bijwonen en aan de werkzaamheden 
ervan deelnemen.

Or. en
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Motivering

Vergelijkbaar met de bepalingen die zijn vastgesteld voor de deelname van lidstaten aan de 
vergaderingen van de permanente groep van belanghebbenden, mogen belanghebbenden op 
uitnodiging van de Europese Groep voor cyberbeveiligingscertificering aan de 
werkzaamheden ervan deelnemen.

Amendement 610
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De groep bestaat uit de nationale 
autoriteiten voor certificeringstoezicht. De 
autoriteiten worden vertegenwoordigd 
door de hoofden of andere hooggeplaatste 
vertegenwoordigers van de nationale 
autoriteiten voor certificeringstoezicht.

2. De groep bestaat uit nationale 
deskundigen.

Or. en

Amendement 611
Peter Kouroumbashev

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 3 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) bindende regels vaststellen ter 
bepaling van de frequentie waarmee 
nationale autoriteiten voor 
certificeringstoezicht controles van 
certificaten en eigen 
conformiteitsverklaringen moeten 
uitvoeren, en van de criteria, schaal en 
draagwijdte van deze controles, en 
gezamenlijke regels en normen voor 
rapportering vaststellen overeenkomstig 
artikel 50, lid 6;

Or. en
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Amendement 612
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 3 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) de onderlinge afstemming van 
Europese regelingen voor 
cyberbeveiligingscertificering en 
internationaal erkende normen 
vergemakkelijken, onder andere door 
bestaande Europese regelingen voor 
cyberbeveiligingscertificering te herzien 
en waar nodig aanbevelingen te doen aan 
het Enisa om betrekkingen met relevante
internationale normalisatieorganisaties 
aan te knopen om tekortkomingen of 
hiaten in beschikbare internationaal 
erkende normen aan te pakken.

Or. en

Amendement 613
Edouard Martin

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 3 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) een mechanisme voor collegiale 
toetsing opstellen om de naleving van de 
in deze verordening vastgestelde eisen 
door elke nationale autoriteit voor 
certificeringstoezicht te beoordelen, in het 
bijzonder het vermogen om voor elk 
zekerheidsniveau de in deze verordening 
beschreven taken met de vereiste 
technische deskundigheid te vervullen. 
Indien nodig kunnen middels collegiale 
toetsing de passende te nemen 
maatregelen worden vastgesteld.
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Or. fr

Amendement 614
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 3 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) in samenwerking met de bij 
artikel 53 van deze verordening ingestelde 
Europese Groep voor 
cyberbeveiligingscertificering (de 
"Groep") advies en ondersteuning 
verlenen aan de Commissie met 
betrekking tot aspecten die verband 
houden met cyberbeveiligingscertificering 
en overeenkomsten inzake de wederzijdse 
erkenning van 
cyberbeveiligingscertificaten met 
buitenlandse markten en derde landen.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 3 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) een proces voor collegiale toetsing 
opzetten. Dit proces heeft in het bijzonder 
betrekking op de vereiste technische 
expertise van nationale autoriteiten voor 
certificeringstoezicht bij de uitvoering van 
hun taken als omschreven in de artikel 48 
en 50, en behelst indien nodig de 
ontwikkeling van richtsnoeren en
documenten voor beste praktijken ter 
verbetering van de naleving van deze 
verordening door nationale autoriteiten 
voor certificeringstoezicht;

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 3 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) rekening houden met de resultaten 
van het proces van raadpleging van 
belanghebbenden dat ter voorbereiding op 
een potentiële regeling is uitgevoerd, 
overeenkomstig artikel 44 van deze 
verordening.

Or. en

Motivering

De Europese Groep voor cyberbeveiligingscertificering dient ook de balans op te maken van 
door de Commissie uitgevoerde openbare raadplegingen over de voorbereiding van (een) 
potentiële regeling(en) voor cyberbeveiligingscertificering.

Amendement 617
Pavel Telička, Carolina Punset, Gesine Meissner

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 3 – letter f ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f ter) het toezicht en onderhoud van een 
certificaat controleren.

Or. en

Amendement 618
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen voorschriften vast voor 
de bestraffing van overtredingen van deze 
titel en van Europese regelingen voor 
cyberbeveiligingscertificering en treffen 
alle nodige maatregelen om erop toe te zien 
dat die sancties ook worden toegepast. De 
vastgestelde sancties zijn doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend. De lidstaten 
stellen de Commissie [uiterlijk op 
.../onverwijld] van deze voorschriften en 
deze maatregelen in kennis en doen dit 
eveneens bij alle eventuele latere 
wijzigingen ervan.

De lidstaten stellen voorschriften vast voor 
de bestraffing van overtredingen van titel 
II bis en titel III en van Europese 
regelingen voor 
cyberbeveiligingscertificering en treffen 
alle nodige maatregelen om erop toe te zien 
dat die sancties ook worden toegepast. De 
vastgestelde sancties zijn doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend. De lidstaten 
stellen de Commissie [uiterlijk op 
.../onverwijld] van deze voorschriften en 
deze maatregelen in kennis en doen dit 
eveneens bij alle eventuele latere 
wijzigingen ervan.

Or. en

Amendement 619
Cristian-Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 54 bis

Recht op een doeltreffende voorziening in 
rechte tegen een toezichthoudende 

autoriteit of 
conformiteitsbeoordelingsinstantie

1. Onverminderd andere 
mogelijkheden van administratief of 
buitengerechtelijk beroep heeft elke 
natuurlijke persoon of rechtspersoon het 
recht om een doeltreffende voorziening in 
rechte in te stellen:

(a) tegen een besluit van een 
conformiteitsbeoordelingsinstantie of 
nationale autoriteit voor 
certificeringstoezicht dat hem of haar 
aangaat, waaronder (in voorkomend 
geval) met betrekking tot de (niet-)afgifte 
of (niet-)erkenning van een Europees 
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cyberbeveiligingscertificaat dat die 
persoon bezit; en

(b) wanneer een nationale autoriteit 
voor certificeringstoezicht een klacht niet 
afhandelt waarvoor zij bevoegd is.

2. Procedures tegen een 
conformiteitsbeoordelingsinstantie of 
nationale autoriteit voor 
certificeringstoezicht worden ingesteld bij 
de rechtbanken van de lidstaat waar de 
conformiteitsbeoordelingsinstantie of 
nationale autoriteit voor 
certificeringstoezicht is gevestigd.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 54 bis

Recht om bij een rechterlijke instantie 
doeltreffend beroep in te stellen tegen een 

toezichthoudende autoriteit

1. Onverminderd andere 
mogelijkheden van administratief of 
buitengerechtelijk beroep heeft elke 
natuurlijke persoon of rechtspersoon het 
recht om een doeltreffend beroep in te 
stellen:

(a) tegen een besluit van een 
conformiteitsbeoordelingsinstantie of 
nationale autoriteit voor 
certificeringstoezicht dat hem of haar 
aangaat, waaronder met betrekking tot de 
erkenning van een Europees 
cyberbeveiligingscertificaat dat die 
persoon of entiteit bezit; en
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(b) wanneer een nationale autoriteit 
voor certificeringstoezicht een klacht niet 
afhandelt waarvoor zij bevoegd is.

2. Procedures tegen een 
conformiteitsbeoordelingsinstantie of 
nationale autoriteit voor 
certificeringstoezicht worden ingesteld bij 
de rechtbanken van de lidstaat waar de 
conformiteitsbeoordelingsinstantie of 
nationale autoriteit voor 
certificeringstoezicht is gevestigd.

Or. en

Motivering

Het is van cruciaal belang ervoor te zorgen dat aanvragers van certificaten het recht hebben 
doeltreffend beroep in te stellen wanneer zij een aanvraag doen voor certificering in de 
respectieve lidstaat. Certificering van producten of processen zou niet mogen worden 
aangewend om specifieke spelers ten opzichte van anderen te bevoorrechten op grond van 
bevooroordeelde, partijdige overwegingen, d.w.z. hun nationaliteit.

Amendement 621
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk vijf jaar na de in artikel 58 
bedoelde datum en vervolgens om de vijf 
jaar beoordeelt de Commissie de impact, 
doeltreffendheid en doelmatigheid van het 
Agentschap, zijn werkmethoden, de 
eventuele noodzaak om het mandaat van 
het Agentschap te wijzigen en de financiële 
gevolgen van een dergelijke wijziging. Bij 
de evaluatie wordt rekening gehouden met 
feedback die aan het Agentschap is 
gegeven naar aanleiding van zijn 
activiteiten. Als de Commissie van oordeel 
is dat het voortbestaan van het Agentschap 
niet langer gerechtvaardigd is in het licht 
van zijn doelstellingen, mandaat en taken, 
kan zij voorstellen om de bepalingen van 

1. Uiterlijk vier jaar na de in artikel 58 
bedoelde datum en vervolgens om de vier 
jaar beoordeelt de Commissie de impact, 
doeltreffendheid en doelmatigheid van het 
Agentschap, zijn werkmethoden, de 
eventuele noodzaak om het mandaat van 
het Agentschap te wijzigen en de financiële 
gevolgen van een dergelijke wijziging. Bij 
de evaluatie wordt rekening gehouden met 
feedback die aan het Agentschap is 
gegeven naar aanleiding van zijn 
activiteiten. Als de Commissie van oordeel 
is dat het voortbestaan van het Agentschap 
niet langer gerechtvaardigd is in het licht 
van zijn doelstellingen, mandaat en taken, 
kan zij voorstellen om de bepalingen van 
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deze verordening die betrekking hebben op 
het Agentschap, te wijzigen.

deze verordening die betrekking hebben op 
het Agentschap, te wijzigen.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij de evaluatie wordt ook gekeken 
naar de impact, doeltreffendheid en 
doelmatigheid van de bepalingen van 
titel III met betrekking tot de doelstellingen 
om een passend niveau van 
cyberbeveiliging van ICT-producten en -
diensten in de Unie te waarborgen en de 
werking van de interne markt te verbeteren.

2. Bij de evaluatie wordt ook gekeken 
naar de impact, doeltreffendheid en 
doelmatigheid van de bepalingen van 
titel III met betrekking tot de doelstellingen 
om een passend niveau van 
cyberbeveiliging van ICT-producten, -
diensten en -processen in de Unie te 
waarborgen en de werking van de interne 
markt te verbeteren. De Commissie 
beoordeelt, vijf jaar na de aanneming van 
de verordening, een mogelijke uitbreiding 
van het toepassingsgebied van titel III.

Or. en

Motivering

Een herziening van de verordening, in het bijzonder ten aanzien van titel III, dient te worden 
voorzien.

Amendement 623
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij de evaluatie wordt ook gekeken 
naar de impact, doeltreffendheid en 
doelmatigheid van de bepalingen van 
titel III met betrekking tot de doelstellingen 

2. Uiterlijk vier jaar na de in artikel 
58 bedoelde datum en vervolgens om de 
vier jaar beoordeelt de Commissie de 
impact, doeltreffendheid en doelmatigheid 
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om een passend niveau van 
cyberbeveiliging van ICT-producten en -
diensten in de Unie te waarborgen en de 
werking van de interne markt te verbeteren.

van de bepalingen van titel II bis en III met 
betrekking tot de doelstellingen om een 
passend niveau van cyberbeveiliging van 
ICT-producten, -processen en -diensten in 
de Unie te waarborgen en de werking van 
de interne markt te verbeteren.

Or. en

Amendement 624
Eva Kaili, Peter Kouroumbashev

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Bij de evaluatie wordt de 
geleidelijke overgang naar verplichte 
certificering onderzocht, mits uit de 
marktbeoordeling en bijbehorende 
raadpleging van de belanghebbenden 
blijkt dat een dergelijke actie moet worden 
ondersteund.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Bijlage -I (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE -I
Bij de invoering van het EU-kader voor 
cyberbeveiligingscertificering wordt de 
aandacht waarschijnlijk gericht op 
gebieden van imminent belang om het 
hoofd te bieden aan de uitdaging van 
opkomende technologieën. Het gebied van 
het internet der dingen is van bijzonder 
belang, aangezien het een rol speelt bij 
eisen van de consument alsook van de 
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sector. De volgende prioriteitenlijst voor 
opneming in het certificeringskader wordt 
voorgesteld:
1) certificering van 
clouddienstverlening;
2) certificering van apparaten van 
het internet der dingen, waaronder:
a) apparaten op individueel niveau, 
zoals "smart wearables",
b) apparaten op 
gemeenschapsniveau, zoals slimme 
wagens, slimme huizen, 
gezondheidsapparaten,
c) apparaten op samenlevingsniveau, 
zoals slimme steden en slimme netten;
3) "Industry 4.0" met slimme, 
onderling verbonden cyberfysieke 
systemen die alle fasen van industriële 
activiteiten automatiseren, variërend van 
ontwerp en fabricage tot bedrijf, 
toelevering en onderhoud;
4) certificering van technologieën en 
producten die in het dagelijks leven 
worden gebruikt. Een voorbeeld hiervoor 
zijn netwerkapparaten, zoals routers voor 
thuisinternet.

Or. en

Amendement 626
Cristian-Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Indien een 
conformiteitsbeoordelingsinstantie in 
eigendom is van of wordt geëxploiteerd 
door een openbare entiteit of instelling, 
wordt de onafhankelijkheid en de 
afwezigheid van belangenconflicten 
tussen de nationale autoriteit voor 
certificeringstoezicht enerzijds en de 
conformiteitsbeoordelingsinstantie 



AM\1152206NL.docx 133/135 PE621.098v01-00

NL

anderzijds gewaarborgd en 
gedocumenteerd.

Or. en

Amendement 627
Cristian-Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Een 
conformiteitsbeoordelingsinstantie is in 
staat alle taken in verband met 
conformiteitsbeoordeling te vervullen die 
haar bij deze verordening zijn toegewezen, 
ongeacht of deze taken door de 
conformiteitsbeoordelingsinstantie zelf dan 
wel namens haar en onder haar 
verantwoordelijkheid worden verricht.

8. Een 
conformiteitsbeoordelingsinstantie is in 
staat alle taken in verband met 
conformiteitsbeoordeling te vervullen die 
haar bij deze verordening zijn toegewezen, 
ongeacht of deze taken door de 
conformiteitsbeoordelingsinstantie zelf dan 
wel namens haar en onder haar 
verantwoordelijkheid worden verricht. 
Elke uitbesteding of raadpleging van 
extern personeel wordt naar behoren 
gedocumenteerd, brengt geen 
tussenpersonen met zich mee en geschiedt 
bij schriftelijke overeenkomst waarin 
onder meer de vertrouwelijkheid en 
belangenconflicten worden geregeld. De 
conformiteitsbeoordelingsinstantie in 
kwestie neemt de volledige 
verantwoordelijkheid op zich voor de 
verrichte taken.

Or. en

Amendement 628
Cristian-Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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12. De onpartijdigheid van de 
conformiteitsbeoordelingsinstanties, hun 
hoogste leidinggevenden en het 
beoordelingspersoneel moet worden 
gewaarborgd.

12. De onpartijdigheid van de 
conformiteitsbeoordelingsinstanties, hun 
hoogste leidinggevenden, het 
beoordelingspersoneel en onderaannemers 
moet worden gewaarborgd.

Or. en

Amendement 629
Cristian-Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

15. Het personeel van een 
conformiteitsbeoordelingsinstantie is 
gebonden aan het beroepsgeheim ten 
aanzien van alle informatie waarvan het 
kennisneemt bij de uitoefening van zijn 
taken uit hoofde van deze verordening of 
overeenkomstig bepalingen van nationaal 
recht die daaraan uitvoering geven, behalve 
ten opzichte van de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaat waarin de werkzaamheden 
plaatsvinden.

15. De 
conformiteitsbeoordelingsinstantie en 
haar personeel, comités, 
dochterondernemingen, onderaannemers 
en aanverwante instanties of personeel 
van externe organisaties van een 
conformiteitsbeoordelingsinstantie zijn 
verplicht tot geheimhouding en zijn
gebonden aan het beroepsgeheim ten 
aanzien van alle informatie waarvan zij 
kennisnemen bij de uitoefening van hun
taken uit hoofde van deze verordening of 
overeenkomstig bepalingen van nationaal 
recht die daaraan uitvoering geven, behalve 
wanneer bekendmaking wordt vereist 
door de wetgeving van de Unie of van de 
lidstaat waaronder zij vallen en behalve
ten opzichte van de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaat waarin de werkzaamheden 
plaatsvinden. De eigendomsrechten 
worden beschermd. De 
conformiteitsbeoordelingsinstantie 
beschikt over gedocumenteerde 
procedures met betrekking tot de vereisten 
van dit punt 15.

Or. en

Amendement 630
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Cristian-Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

15 bis. Met uitzondering van punt 15 
sluiten de vereisten van deze bijlage op 
geen enkele wijze de uitwisseling uit van 
technische inlichtingen en richtsnoeren 
tussen een 
conformiteitsbeoordelingsinstantie en een 
persoon die certificering aanvraagt of dit 
overweegt.

Or. en

Amendement 631
Cristian-Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 15 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

15 ter.
Conformiteitsbeoordelingsinstanti

es handelen in overeenstemming met een 
reeks consistente, billijke en redelijke 
voorwaarden, met inachtneming van de 
belangen van kleine en middelgrote 
ondernemingen als omschreven in 
Aanbeveling 2003/361/EG met betrekking 
tot vergoedingen.

Or. en
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