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Ändringsförslag 397
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Förslag till förordning
Avdelning 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

RAMVERK FÖR INBYGGT 
SÄKERHETSSKYDD OCH 
SÄKERHETSSKYDD SOM STANDARD

Or. en

Ändringsförslag 398
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Förslag till förordning
Artikel -43 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel -43

Inbyggt säkerhetsskydd och 
säkerhetsskydd som standard

1. Med hänsyn till den senaste tekniken 
ska tillverkare och tjänsteleverantörer 
garantera inbyggt säkerhetsskydd och 
säkerhetsskydd som standard i sina IKT-
produkter, IKT-processer, IKT-tjänster 
och IKT-system som säljs inom EU eller 
exporteras. De måste säkerställa att 
programvaran i deras IKT-produkt, IKT-
process, IKT-tjänst eller IKT-system är 
säker och inte har någon känd 
säkerhetsbrist med hänsyn till den senaste 
tekniken vid den aktuella tidpunkten. 
Följande tekniska åtgärder måste vidtas 
för IKT-produkter, IKT-processer, IKT-
tjänster och IKT-system:

(a) IKT-produkter, IKT-processer, IKT-
tjänster och IKT-system måste 
tillhandahållas med uppdaterad 
programvara och innehålla mekanismer 
för regelbundet mottagande av säkra, 
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autentiserade och betrodda 
programuppdateringar.

(b) Fjärråtkomstkapaciteten i IKT-
produkter, IKT-processer, IKT-tjänster 
och IKT-system måste vara dokumenterad 
och säkrad mot obehörig åtkomst senast 
vid installationen.

(c) Det ska inte vara samma hårdkodade 
standardlösenord för alla enheter i IKT-
produkter.

(d) Data som lagras i IKT-produkter, IKT-
processer, IKT-tjänster och IKT-system 
måste skyddas genom de absolut senaste 
metoderna, till exempel kryptering.

(e) Endast autentiseringsmetoder med hög 
säkerhet ska kunna användas i IKT-
produkter, IKT-processer, IKT-tjänster 
och IKT-system.

2. Tillverkare och tjänsteleverantörer 
måste meddela behörig myndighet om alla 
kända säkerhetsbrister så snart sådana 
upptäcks. De måste dessutom erbjuda 
skyndsam och kostnadsfri reparation 
och/eller utbyte för att åtgärda alla 
eventuella nya säkerhetsbrister som 
upptäcks.

3. IKT-produkter, IKT-processer, IKT-
tjänster och IKT-system som saluförs på 
marknaden ska uppfylla kraven i punkt 1 
under sin förutsebara och normala 
användningstid.

4. Tillverkarna ansvarar visserligen för 
att deras IKT-produkter, IKT-processer, 
IKT-tjänster och IKT-system uppfyller 
alla lagkrav och regler, men importörerna 
måste ändå se till att de produkter som de 
släpper ut på marknaden uppfyller alla 
tillämpliga krav och inte utgör någon risk 
för den europeiska allmänheten. 
Importörerna måste kontrollera att 
tillverkare utanför EU har vidtagit alla 
nödvändiga åtgärder och att produkten, 
processen, tjänsten eller systemet 
uppfyller kraven i föregående punkter. 
Distributörer av IKT-produkter, IKT-
processer, IKT-tjänster och IKT-system 
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måste ha grundläggande kunskaper om 
gällande lagkrav och medföljande 
dokumentation. Distributörer bör kunna 
avgöra om produkter, processer, tjänster 
eller system inte uppfyller gällande 
lagkrav. De måste dessutom kunna visa 
för de nationella myndigheterna att de 
har agerat med vederbörlig omsorg och 
att de har fått bekräftelse från tillverkaren 
eller importören om att alla nödvändiga 
åtgärder har vidtagits. Dessutom måste 
distributörerna hjälpa de nationella 
myndigheterna att få tag på nödvändig 
dokumentation.

5. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt och i samarbete med 
Enisa anta detaljerade regler om de 
säkerhetskrav som föreskrivs i punkt 1.

6. Om marknadskontrollmyndigheterna 
har skäl att anta att en IKT-produkt, en 
IKT-process, en IKT-tjänst eller ett IKT-
system inte uppfyller kraven i denna 
förordning ska de utan dröjsmål ålägga 
den aktuella tillverkaren eller 
tjänsteleverantören att vidta alla lämpliga 
korrigerande åtgärder för att produkten 
ska uppfylla dessa krav, att dra tillbaka 
produkten från marknaden eller återkalla 
den inom rimlig tid, vars längd 
myndigheterna fastställer i förhållande 
till typen av risk.

7. Om tillverkaren eller 
tjänsteleverantören inte vidtar lämpliga 
korrigerande åtgärder inom den period 
som avses i punkt 5 ska 
marknadskontrollmyndigheterna vidta 
lämpliga tillfälliga åtgärder för att 
förbjuda eller begränsa tillgången till 
produkten på deras nationella marknader, 
dra tillbaka produkten från den 
marknaden eller återkalla den.

8. Marknadskontrollmyndigheterna ska
anordna lämpliga kontroller av om 
produkterna uppfyller lagkraven och 
ålägga tillverkarna eller 
tjänsteleverantörerna att återkalla 
produkter som inte uppfyller kraven. När 



PE621.098v01-00 6/129 AM\1152206SV.docx

SV

de nationella certifieringsmyndigheterna 
avgör vilka produkter som ska 
kontrolleras ska de prioritera 
högriskprodukter för konsumenter, 
produkter med ny inbäddad teknik 
och/eller produkter med höga 
försäljningssiffror.

Or. en

Motivering

Det bör finnas ett övergripande ramverk med ett antal minimikrav på säkerhet som bör vara 
bindande för alla uppkopplade produkter och som måste vara uppfyllda för att de ska få 
släppas ut på marknaden. Bristen på säkerhetsfunktioner i utformningen av uppkopplade 
produkter, processer, tjänster och system på EU:s marknad i dag är en av de främsta 
orsakerna till sårbarheten och den därpå följande ökningen av cyberattacker.

Ändringsförslag 399
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Förslag till förordning
Artikel -43a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 43a

Direktiv 2014/53/EU ändras genom att 
följande punkt läggs in i artikel 3.3:

(fa) (Ny) radioutrustning måste ha 
inbyggd cybersäkerhet som standard och i 
praktiken.

Or. en

Ändringsförslag 400
Olle Ludvigsson

Förslag till förordning
Artikel 43 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering ska intyga att de 

I syfte att säkerställa en väl fungerande 
inre marknad och samtidigt sträva efter 
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IKT-produkter och IKT-tjänster som har 
certifierats i enlighet med ett sådant 
system uppfyller de angivna kraven när 
det gäller deras förmåga att tåla, vid en 
viss assuransnivå, åtgärder som syftar till
att äventyra tillgängligheten, 
autenticiteten, integriteten eller 
konfidentialiteten hos lagrade, överförda 
eller behandlade data eller de funktioner 
eller tjänster som tillhandahålls av eller är 
tillgängliga via dessa produkter, processer, 
tjänster och system.

en hög nivå i fråga om cybersäkerhet, 
cyberresiliens och förtroende inom 
unionen ska en EU-ram för frivillig 
cybersäkerhetscertifiering införas genom 
denna förordning. Genom denna ram ska 
alla företag i EU kunna verka på samma 
rättvisa villkor.

Genom detta europeiska 
cybersäkerhetscertifikat intygas att IKT-
utvecklingsrutinerna, IKT-produkterna 
och/eller IKT-tjänsterna har utvärderats 
enligt en standardmetod för bedömning av 
överensstämmelse med särskilda 
säkerhetsstandarder fastställda i ett 
europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering som har 
utformats för att skydda tillgängligheten, 
autenticiteten, integriteten eller 
konfidentialiteten hos lagrade, överförda 
eller behandlade data eller de funktioner 
eller tjänster som tillhandahålls av eller är 
tillgängliga via dessa produkter, processer, 
tjänster och system.

Or. en

Ändringsförslag 401
Dan Nica, Miroslav Poche

Förslag till förordning
Artikel 43 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering ska intyga att de 
IKT-produkter och IKT-tjänster som har 
certifierats i enlighet med ett sådant system 
uppfyller de angivna kraven när det gäller 
deras förmåga att tåla, vid en viss 
assuransnivå, åtgärder som syftar till att 
äventyra tillgängligheten, autenticiteten, 

Ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering ska intyga att de 
IKT-produkter och IKT-tjänster som har 
certifierats i enlighet med ett sådant system 
uppfyller de angivna kraven när det gäller 
deras förmåga att tåla, vid en viss 
assuransnivå, åtgärder som syftar till att 
äventyra tillgängligheten, autenticiteten, 
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integriteten eller konfidentialiteten hos 
lagrade, överförda eller behandlade data 
eller de funktioner eller tjänster som 
tillhandahålls av eller är tillgängliga via 
dessa produkter, processer, tjänster och 
system.

integriteten eller konfidentialiteten hos 
lagrade, överförda eller behandlade data 
eller de funktioner eller tjänster som 
tillhandahålls av eller är tillgängliga via 
dessa produkter, processer, tjänster och 
system.
Detta europeiska system för 
cybersäkerhetscertifiering ska innehålla 
ansvarskriterier och föreslagna 
försäkransnivåer för IKT-produkter och 
IKT-tjänster och, där så är möjligt, för 
återskapande av data.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 43 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering ska intyga att de 
IKT-produkter och IKT-tjänster som har 
certifierats i enlighet med ett sådant system 
uppfyller de angivna kraven när det gäller 
deras förmåga att tåla, vid en viss 
assuransnivå, åtgärder som syftar till att 
äventyra tillgängligheten, autenticiteten, 
integriteten eller konfidentialiteten hos 
lagrade, överförda eller behandlade data 
eller de funktioner eller tjänster som 
tillhandahålls av eller är tillgängliga via 
dessa produkter, processer, tjänster och 
system.

Ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering ska intyga att de 
IKT-produkter, IKT-processer och IKT-
tjänster som har certifierats i enlighet med 
ett sådant system uppfyller de angivna 
kraven i standarder när det gäller deras
förmåga att leva upp till säkerhetsmål.

Or. en

Ändringsförslag 403
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
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Artikel 43 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering ska intyga att de 
IKT-produkter och IKT-tjänster som har 
certifierats i enlighet med ett sådant system 
uppfyller de angivna kraven när det gäller 
deras förmåga att tåla, vid en viss 
assuransnivå, åtgärder som syftar till att 
äventyra tillgängligheten, autenticiteten, 
integriteten eller konfidentialiteten hos 
lagrade, överförda eller behandlade data 
eller de funktioner eller tjänster som 
tillhandahålls av eller är tillgängliga via 
dessa produkter, processer, tjänster och 
system.

Ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering ska intyga att de 
IKT-produkter, IKT-processer och IKT-
tjänster som har certifierats i enlighet med 
ett sådant system uppfyller de angivna 
kraven i standarder när det gäller deras
förmåga att stå emot angrepp vid en viss 
assuransnivå.

Or. en

Ändringsförslag 404
Massimiliano Salini

Förslag till förordning
Artikel 43 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering ska intyga att de 
IKT-produkter och IKT-tjänster som har 
certifierats i enlighet med ett sådant system 
uppfyller de angivna kraven när det gäller 
deras förmåga att tåla, vid en viss 
assuransnivå, åtgärder som syftar till att 
äventyra tillgängligheten, autenticiteten, 
integriteten eller konfidentialiteten hos 
lagrade, överförda eller behandlade data 
eller de funktioner eller tjänster som 
tillhandahålls av eller är tillgängliga via 
dessa produkter, processer, tjänster och 
system.

Ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering ska intyga att de 
IKT-produkter och IKT-tjänster som har 
certifierats i enlighet med ett sådant system 
vid tidpunkten för certifieringen inte har 
några kända sårbarheter och att de
uppfyller de angivna kraven när det gäller 
deras förmåga att dynamiskt tåla, vid en 
viss assuransnivå, åtgärder som syftar till 
att äventyra tillgängligheten, autenticiteten, 
integriteten eller konfidentialiteten hos 
lagrade, överförda eller behandlade data 
eller de funktioner eller tjänster som 
tillhandahålls av eller är tillgängliga via 
dessa produkter, processer, tjänster och 
system.

Or. en
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Ändringsförslag 405
Csaba Molnár

Förslag till förordning
Artikel 43 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering ska intyga att de 
IKT-produkter och IKT-tjänster som har 
certifierats i enlighet med ett sådant system 
uppfyller de angivna kraven när det gäller 
deras förmåga att tåla, vid en viss 
assuransnivå, åtgärder som syftar till att 
äventyra tillgängligheten, autenticiteten, 
integriteten eller konfidentialiteten hos 
lagrade, överförda eller behandlade data 
eller de funktioner eller tjänster som 
tillhandahålls av eller är tillgängliga via 
dessa produkter, processer, tjänster och 
system.

Ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering ska intyga att de 
IKT-produkter, IKT-processer och IKT-
tjänster som har certifierats i enlighet med 
ett sådant system uppfyller de angivna 
kraven i europeiska och internationella 
standarder när det gäller deras förmåga att 
tåla, vid en viss assuransnivå, åtgärder som 
syftar till att äventyra tillgängligheten, 
autenticiteten, integriteten eller 
konfidentialiteten hos lagrade, överförda 
eller behandlade data eller de funktioner 
eller tjänster som tillhandahålls av eller är 
tillgängliga via dessa produkter, processer 
och tjänster under hela deras livslängd.

Or. en

Ändringsförslag 406
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 43 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering ska intyga att de 
IKT-produkter och IKT-tjänster som har 
certifierats i enlighet med ett sådant system 
uppfyller de angivna kraven när det gäller 
deras förmåga att tåla, vid en viss 
assuransnivå, åtgärder som syftar till att 
äventyra tillgängligheten, autenticiteten, 
integriteten eller konfidentialiteten hos 
lagrade, överförda eller behandlade data 
eller de funktioner eller tjänster som 

Ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering ska intyga att de 
IKT-produkter och IKT-tjänster som har 
certifierats i enlighet med ett sådant system 
uppfyller de angivna kraven i europeiska 
och internationella standarder när det 
gäller deras förmåga att tåla, vid en viss 
assuransnivå, åtgärder som syftar till att 
äventyra tillgängligheten, autenticiteten, 
integriteten eller konfidentialiteten hos 
lagrade, överförda eller behandlade data 
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tillhandahålls av eller är tillgängliga via 
dessa produkter, processer, tjänster och 
system.

eller de funktioner eller tjänster som 
tillhandahålls av eller är tillgängliga via 
dessa produkter, processer, tjänster och 
system.

Or. en

Ändringsförslag 407
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 43 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering ska intyga att de 
IKT-produkter och IKT-tjänster som har 
certifierats i enlighet med ett sådant 
system uppfyller de angivna kraven när 
det gäller deras förmåga att tåla, vid en 
viss assuransnivå, åtgärder som syftar till
att äventyra tillgängligheten,
autenticiteten, integriteten eller 
konfidentialiteten hos lagrade, överförda 
eller behandlade data eller de funktioner 
eller tjänster som tillhandahålls av eller är 
tillgängliga via dessa produkter, processer, 
tjänster och system.

Ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering ska intyga att 
IKT-utvecklingsrutinerna, IKT-
produkterna och/eller IKT-tjänsterna har 
utvärderats enligt en standardmetod för 
bedömning av överensstämmelse med 
särskilda säkerhetsstandarder fastställda i
ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering som har 
utformats för att skydda tillgängligheten, 
integriteten eller konfidentialiteten hos 
lagrade, överförda eller behandlade data 
eller de funktioner eller tjänster som 
tillhandahålls av eller är tillgängliga via 
dessa produkter, processer, tjänster och 
system.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 43 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett europeiskt system för Ett europeiskt system för 
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cybersäkerhetscertifiering ska intyga att de 
IKT-produkter och IKT-tjänster som har 
certifierats i enlighet med ett sådant system 
uppfyller de angivna kraven när det gäller 
deras förmåga att tåla, vid en viss 
assuransnivå, åtgärder som syftar till att 
äventyra tillgängligheten, autenticiteten, 
integriteten eller konfidentialiteten hos 
lagrade, överförda eller behandlade data 
eller de funktioner eller tjänster som 
tillhandahålls av eller är tillgängliga via 
dessa produkter, processer, tjänster och 
system.

cybersäkerhetscertifiering ska intyga att de 
IKT-produkter, IKT-tjänster och IKT-
processer som har certifierats i enlighet 
med ett sådant system uppfyller de angivna 
kraven när det gäller deras förmåga att tåla, 
vid en viss assuransnivå, åtgärder som 
syftar till att äventyra tillgängligheten, 
autenticiteten, integriteten eller 
konfidentialiteten hos lagrade, överförda 
eller behandlade data eller de funktioner 
eller tjänster som tillhandahålls av eller är 
tillgängliga via dessa produkter, processer, 
tjänster och system.

Or. en

Ändringsförslag 409
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 43a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 43a

Inbyggt säkerhetsskydd och 
säkerhetsskydd som standard

1. Med hänsyn till den senaste tekniken 
ska producenter och tjänsteleverantörer 
säkerställa inbyggt säkerhetsskydd och 
säkerhetsskydd som standard i sina IKT-
produkter och IKT-tjänster. Tillverkare 
och tjänsteleverantörer måste säkerställa 
att programvaran i deras IKT-produkter 
eller IKT-tjänster är säker och inte har 
någon känd säkerhetsbrist med hänsyn till 
den senaste tekniken vid den aktuella 
tidpunkten. Följande tekniska åtgärder 
måste vidtas för IKT-produkter och IKT-
tjänster:

(a) IKT-produkter och IKT-tjänster måste 
förses med uppdaterad programvara och 
innehålla mekanismer för att regelbundet 
ta emot säkra, autentiserade och betrodda 
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programuppdateringar.

(b) Fjärråtkomstkapaciteten i IKT-
produkter och IKT-tjänster måste vara 
dokumenterad och vara säkrad mot 
obehörig åtkomst senast vid 
installationen.

(c) Det får inte vara samma hårdkodade 
standardlösenord för alla enheter i IKT-
produkter.

(d) Data som lagras i IKT-produkter och 
IKT-tjänster måste skyddas genom de 
absolut senaste metoderna, till exempel 
kryptering.

(e) Endast autentiseringsmetoder med hög 
säkerhet ska kunna användas i IKT-
produkter och IKT-tjänster.

2. Tillverkare och tjänsteleverantörer 
måste meddela behörig myndighet om alla 
kända säkerhetsbrister så snart sådana 
upptäcks. De måste dessutom erbjuda 
skyndsam reparation och/eller utbyte för 
att åtgärda alla eventuella nya 
säkerhetsbrister som upptäcks.

3. IKT-produkter och IKT-tjänster som 
saluförs på marknaden ska uppfylla 
kraven i punkt 1 under sin förutsebara 
och normala användningstid.

4. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt och i samarbete med 
Enisa anta detaljerade regler om de 
säkerhetskrav som föreskrivs i punkt 1.

5. Om marknadskontrollmyndigheterna 
har skäl att anta att en IKT-produkt eller 
IKT-tjänst inte uppfyller kraven i denna 
förordning ska de utan dröjsmål ålägga 
den aktuella tillverkaren eller 
tjänsteleverantören att vidta alla lämpliga 
korrigerande åtgärder för att produkten 
ska uppfylla kraven, att dra tillbaka 
produkten från marknaden eller återkalla 
den inom rimlig tid, vars längd 
myndigheterna fastställer i förhållande 
till typen av risk.

6. Om tillverkaren eller 
tjänsteleverantören inte vidtar lämpliga 
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korrigerande åtgärder inom den period 
som avses i punkt 5 ska 
marknadskontrollmyndigheterna vidta 
lämpliga tillfälliga åtgärder för att 
förbjuda eller begränsa tillgången till 
produkten på deras nationella marknader, 
dra tillbaka produkten från den 
marknaden eller återkalla den.

7. Marknadskontrollmyndigheterna ska 
anordna lämpliga kontroller av om 
produkterna uppfyller lagkraven och 
ålägga tillverkarna eller 
tjänsteleverantörerna att återkalla 
produkter som inte uppfyller kraven. När 
de nationella certifieringsmyndigheterna 
avgör vilka produkter som ska 
kontrolleras ska de prioritera 
högriskprodukter för konsumenter, 
produkter med ny inbäddad teknik 
och/eller produkter med höga 
försäljningssiffror.

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.

Ändringsförslag 410
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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1. Efter en begäran från 
kommissionen, ska Enisa utarbeta ett 
förslag till ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering som uppfyller 
kraven i artiklarna 45, 46 och 47 i denna 
förordning. Medlemsstaterna eller den 
europeiska gruppen för 
cybersäkerhetscertifiering (nedan kallad 
gruppen) som inrättats enligt artikel 53 får 
lämna förslag till kommissionen om 
utarbetande av ett förslag till ett
europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering.

1. Efter en begäran från 
kommissionen, ska Enisa utarbeta ett 
förslag till ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering som uppfyller 
kraven i artiklarna 45, 46 och 47 i denna 
förordning.
Kommissionens begäran om att ta fram 
ett förslag till ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering bör motiveras 
med en eller flera av följande orsaker:
a) Befintliga system för 
cybersäkerhetscertifiering verkar 
splittrande på den inre marknaden.
b) Det finns, eller antas uppkomma, ett 
behov av att komplettera EU:s 
lagstiftning.
c) En enhällig begäran inges av
medlemsstaterna, den europeiska gruppen 
för cybersäkerhetscertifiering (nedan kallad 
gruppen) som inrättats enligt artikel 53 
eller den ständiga intressentgruppen som 
inrättats enligt artikel 20. Europeiska 
kommissionen ska se till att begäranden 
som inlämnas av medlemsstater ska ha 
tagits fram genom ett jämlikt samarbete 
mellan alla berörda parter, till exempel 
branschföreträdare, inbegripet små och 
medelstora företag, samt fack och 
civilsamhälles- och 
konsumentorganisationer. Av detta följer 
att medlemsstaterna även ska vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att alla parter 
ska rådfrågas på nationell nivå rörande 
förfarandet för utarbetande och 
övervakning av certifieringssystem.

Or. en

Ändringsförslag 411
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Efter en begäran från 1. Efter en begäran från 
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kommissionen, ska Enisa utarbeta ett 
förslag till ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering som uppfyller 
kraven i artiklarna 45, 46 och 47 i denna 
förordning. Medlemsstaterna eller den 
europeiska gruppen för 
cybersäkerhetscertifiering (nedan kallad 
gruppen) som inrättats enligt artikel 53 får 
lämna förslag till kommissionen om 
utarbetande av ett förslag till ett europeiskt 
system för cybersäkerhetscertifiering.

kommissionen eller den europeiska 
gruppen för cybersäkerhetscertifiering, 
ska Enisa utarbeta ett förslag till ett 
europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering som uppfyller 
kraven i artiklarna 45, 46 och 47 i denna 
förordning. Medlemsstaterna eller den 
europeiska gruppen för 
cybersäkerhetscertifiering (nedan kallad 
gruppen) som inrättats enligt artikel 53 får 
lämna förslag till kommissionen om 
utarbetande av ett förslag till ett europeiskt 
system för cybersäkerhetscertifiering. 
Kommissionen och den europeiska 
gruppen för cybersäkerhetscertifiering 
ska ta hänsyn till förslagen till ett 
europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering som läggs fram 
i plattformarna för samråd med 
intressenter.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Efter en begäran från 
kommissionen, ska Enisa utarbeta ett 
förslag till ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering som uppfyller 
kraven i artiklarna 45, 46 och 47 i denna 
förordning. Medlemsstaterna eller den 
europeiska gruppen för 
cybersäkerhetscertifiering (nedan kallad 
gruppen) som inrättats enligt artikel 53 får
lämna förslag till kommissionen om 
utarbetande av ett förslag till ett europeiskt 
system för cybersäkerhetscertifiering.

1. Enisa ska utarbeta ett förslag till ett 
europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering som uppfyller 
kraven i artiklarna 45, 46 och 47 i denna 
förordning. Medlemsstaterna eller den 
europeiska gruppen för 
cybersäkerhetscertifiering (nedan kallad 
gruppen) som inrättats enligt artikel 53 ska 
föreslå utarbetande av ett förslag till 
system rörande målet i artikel 45.1.c, 
samtidigt som intressentgruppen för 
certifiering som inrättats enligt artikel 
[20b] ska lämna förslag till Enisa och
kommissionen om utarbetande av ett 
förslag till ett europeiskt system för 
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cybersäkerhetscertifiering rörande målen i 
artikel 45.1 a eller 45.1 b.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är anpassat efter inrättandet av intressentgruppen för certifiering.

Ändringsförslag 413
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Efter en begäran från 
kommissionen, ska Enisa utarbeta ett 
förslag till ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering som uppfyller 
kraven i artiklarna 45, 46 och 47 i denna 
förordning. Medlemsstaterna eller den 
europeiska gruppen för 
cybersäkerhetscertifiering (nedan kallad 
gruppen) som inrättats enligt artikel 53 får 
lämna förslag till kommissionen om 
utarbetande av ett förslag till ett europeiskt 
system för cybersäkerhetscertifiering.

1. Efter en begäran från 
kommissionen, ska Enisa utarbeta ett 
förslag till ett europeiskt system för IT-
säkerhetscertifiering som uppfyller kraven 
i artiklarna 45, 46 och 47 i denna 
förordning. Medlemsstaterna, den 
europeiska gruppen för 
cybersäkerhetscertifiering (nedan kallad 
gruppen) som inrättats enligt artikel 53
eller den ständiga intressentgruppen som 
inrättats enligt artikel 20 får lämna förslag 
till kommissionen om utarbetande av ett 
förslag till ett europeiskt system för IT-
säkerhetscertifiering.

Or. en

Motivering

Det bör finnas ett lämpligt antal olika sätt att föreslå att ett förslag till europeisk IT-
säkerhetscertifiering utarbetas, och genom att lägga till den ständiga intressentgruppen ökas 
antalet behöriga aktörer så mycket att det finns ett tillräckligt antal olika förslagssätt, 
samtidigt som ett tillbörligt och rättvist förfarande säkerställs.

Ändringsförslag 414
Michał Boni, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, Gunnar 
Hökmark, Marian-Jean Marinescu
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Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Efter en begäran från 
kommissionen, ska Enisa utarbeta ett 
förslag till ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering som uppfyller 
kraven i artiklarna 45, 46 och 47 i denna 
förordning. Medlemsstaterna eller den 
europeiska gruppen för 
cybersäkerhetscertifiering (nedan kallad 
gruppen) som inrättats enligt artikel 53 får 
lämna förslag till kommissionen om 
utarbetande av ett förslag till ett europeiskt 
system för cybersäkerhetscertifiering.

1. Efter en begäran från 
kommissionen, ska Enisa utarbeta ett 
förslag till ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering som uppfyller 
kraven i artiklarna 45, 46 och 47 i denna 
förordning. Medlemsstaterna eller den 
europeiska gruppen för 
cybersäkerhetscertifiering (nedan kallad 
gruppen) som inrättats enligt artikel 53 
eller andra branschintressenter får lämna 
förslag till kommissionen om utarbetande 
av ett förslag till ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering.

Or. en

Ändringsförslag 415
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Efter en begäran från 
kommissionen, ska Enisa utarbeta ett 
förslag till ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering som uppfyller 
kraven i artiklarna 45, 46 och 47 i denna 
förordning. Medlemsstaterna eller den 
europeiska gruppen för 
cybersäkerhetscertifiering (nedan kallad 
gruppen) som inrättats enligt artikel 53 får 
lämna förslag till kommissionen om 
utarbetande av ett förslag till ett europeiskt 
system för cybersäkerhetscertifiering.

1. Efter en begäran från 
kommissionen, ska Enisa utarbeta ett 
förslag till ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering som uppfyller 
kraven i artiklarna 45, 46 och 47 i denna 
förordning. Medlemsstaterna, den 
europeiska gruppen för 
cybersäkerhetscertifiering (nedan kallad 
gruppen) som inrättats enligt artikel 53 
eller företrädare för den europeiska 
industrin får lämna förslag till 
kommissionen om utarbetande av ett 
förslag till ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering.

Or. fr
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Ändringsförslag 416
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Efter en begäran från 
kommissionen, ska Enisa utarbeta ett 
förslag till ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering som uppfyller 
kraven i artiklarna 45, 46 och 47 i denna 
förordning. Medlemsstaterna eller den 
europeiska gruppen för 
cybersäkerhetscertifiering (nedan kallad 
gruppen) som inrättats enligt artikel 53 får 
lämna förslag till kommissionen om 
utarbetande av ett förslag till ett europeiskt 
system för cybersäkerhetscertifiering.

1. Efter en begäran från 
kommissionen, ska de europeiska 
standardiseringsorganisationerna (ESO)
utarbeta ett förslag till ett europeiskt 
system för cybersäkerhetscertifiering. 
Medlemsstaterna eller den europeiska 
gruppen för cybersäkerhetscertifiering 
(nedan kallad gruppen) som inrättats enligt 
artikel 53 får lämna förslag till 
kommissionen om utarbetande av ett
förslag till ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering.

Or. en

Ändringsförslag 417
Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska, efter öppet och 
transparent samråd med berörda parter, 
anta och offentliggöra ett flerårigt 
unionsarbetsprogram för europeiska 
system för cybersäkerhetscertifiering som 
ska innehålla gemensamma åtgärder som 
ska vidtas på unionsnivå samt strategiska 
prioriteringar. Arbetsprogrammet ska i 
synnerhet innehålla en prioriteringslista 
över vilka IKT-produkter, IKT-processer 
och IKT-tjänster som ska ingå i det 
europeiska systemet för 
cybersäkerhetscertifiering. Före 
antagandet av arbetsprogrammet ska 
kommissionen samråda med Enisa och ta 
största möjliga hänsyn till Enisas 
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yttrande.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid utarbetandet av förslag till 
system som avses i punkt 1 i denna artikel 
ska Enisa samråda med alla berörda 
intressenter och bedriva ett nära samarbete 
med gruppen. Gruppen ska ge Enisa det 
bistånd och de expertråd som Enisa 
behöver vid utarbetandet av förslaget till 
system, bland annat genom att avge 
yttranden om det behövs.

2. Vid utarbetandet av förslag till 
system som avses i punkt 1 i denna artikel 
ska Enisa beskriva säkerhetsmålen, 
säkerhetskraven och beståndsdelarna i det 
föreslagna systemet. Alla aspekter 
rörande förfarandena för bedömning av 
överensstämmelse ska fastställas av 
kommissionen utifrån Enisas slutsatser. I 
sitt arbete ska Enisa ha ett nära 
samarbete med branschintressenter,
samråda med alla berörda intressenter och 
bedriva ett nära samarbete med gruppen. 
Gruppen ska ge Enisa det bistånd och de 
expertråd som Enisa behöver vid 
utarbetandet av förslaget till system, bland 
annat genom att avge yttranden om det 
behövs. Där så är lämpligt får Enisa 
dessutom inrätta en arbetsgrupp med 
intressenter avseende certifiering som 
består av medlemmar från den ständiga 
intressentgruppen och intressenter från 
branschen, i syfte att säkerställa att 
branschens åsikter beaktas, och eventuellt 
andra berörda aktörer, med syftet att 
denna arbetsgrupp ska tillhandahålla 
expertrådgivning på områden som ett visst 
förslag till system gäller för.

Or. en

Ändringsförslag 419
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo
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Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid utarbetandet av förslag till 
system som avses i punkt 1 i denna artikel 
ska Enisa samråda med alla berörda 
intressenter och bedriva ett nära samarbete 
med gruppen. Gruppen ska ge Enisa det 
bistånd och de expertråd som Enisa 
behöver vid utarbetandet av förslaget till 
system, bland annat genom att avge 
yttranden om det behövs.

2. Vid utarbetandet av förslag till 
system som avses i punkt 1 i denna artikel 
ska Enisa samråda med alla berörda 
intressenter, inbegripet 
konsumentorganisationer, och bedriva ett 
nära samarbete med gruppen och den 
ständiga intressentgruppen. Gruppen och 
den ständiga intressentgruppen ska ge 
Enisa det bistånd och de expertråd som 
Enisa behöver vid utarbetandet av förslaget 
till system, bland annat genom att avge 
yttranden om det behövs. Varje enskilt 
förslag till system som Enisa utarbetar 
ska innehålla en checklista med risker, 
samt säkerhetsfunktioner som på ett 
verkningsfullt sätt motverkar dessa risker.

Or. en

Ändringsförslag 420
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid utarbetandet av förslag till 
system som avses i punkt 1 i denna artikel 
ska Enisa samråda med alla berörda 
intressenter och bedriva ett nära samarbete 
med gruppen. Gruppen ska ge Enisa det 
bistånd och de expertråd som Enisa 
behöver vid utarbetandet av förslaget till 
system, bland annat genom att avge 
yttranden om det behövs.

2. Vid utarbetandet av förslag till 
system som avses i punkt 1 i denna artikel 
ska Enisa samråda med alla berörda 
intressenter och bedriva ett nära samarbete 
med gruppen, samt för att undvika 
dubbelarbete och överlappning ta hänsyn 
till de nationella och internationella 
standarder som redan finns, inbegripet 
informella överenskommelser med 
branschorganisationer. Gruppen ska ge 
Enisa det bistånd och de expertråd som 
Enisa behöver vid utarbetandet av förslaget 
till system, bland annat genom att avge 
yttranden om det behövs.
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Or. en

Ändringsförslag 421
Nadine Morano

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid utarbetandet av förslag till 
system som avses i punkt 1 i denna artikel 
ska Enisa samråda med alla berörda 
intressenter och bedriva ett nära samarbete 
med gruppen. Gruppen ska ge Enisa det 
bistånd och de expertråd som Enisa 
behöver vid utarbetandet av förslaget till 
system, bland annat genom att avge 
yttranden om det behövs.

2. Vid utarbetandet av förslag till 
system som avses i punkt 1 i denna artikel 
ska Enisa på ett öppet sätt samråda med 
alla berörda intressenter och bedriva ett 
nära samarbete med gruppen, den ständiga 
intressentgruppen och, för varje förslag 
till system, en ad hoc-plattform för 
samråd. Dessa ska ge Enisa det bistånd 
och de expertråd som Enisa behöver vid 
utarbetandet av förslaget till system, bland 
annat genom att avge yttranden om det 
behövs.

Or. fr

Motivering

De olika samrådsprocesserna är viktiga för att föra samman och skapa nära kopplingar 
mellan de som är experter på det planerade förslaget till system och göra deras kunskaper 
och erfarenheter avseende den berörda produkten eller tjänsten tillgängliga för Enisa.

Ändringsförslag 422
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid utarbetandet av förslag till 
system som avses i punkt 1 i denna artikel 
ska Enisa samråda med alla berörda 
intressenter och bedriva ett nära samarbete 
med gruppen. Gruppen ska ge Enisa det 
bistånd och de expertråd som Enisa 

2. Vid utarbetandet av förslag till 
system som avses i punkt 1 i denna artikel 
ska Enisa samråda med alla berörda 
intressenter, liksom vid behov med 
konsumentorganisationer, artikel 29-
gruppen och Europeiska 
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behöver vid utarbetandet av förslaget till 
system, bland annat genom att avge 
yttranden om det behövs.

dataskyddsstyrelsen, och bedriva ett nära 
samarbete med gruppen. Gruppen ska ge 
Enisa det bistånd och de expertråd som 
Enisa behöver vid utarbetandet av förslaget 
till system, bland annat genom att avge 
yttranden om det behövs.

Or. en

Motivering

Baserat på yttrandet från Europeiska datatillsynsmannen. Det är av yttersta vikt att det 
skapas synergier vad gäller teknik och styrning så att certifiering enligt den europeiska ramen 
för cybersäkerhetscertifiering och den allmänna dataskyddsförordningen inte uppfattas som 
motsägelsefulla eller irrelevanta av de organisationer som strävar efter överensstämmelse 
med de aktuella instrumenten.

Ändringsförslag 423
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid utarbetandet av förslag till 
system som avses i punkt 1 i denna artikel 
ska Enisa samråda med alla berörda 
intressenter och bedriva ett nära samarbete 
med gruppen. Gruppen ska ge Enisa det 
bistånd och de expertråd som Enisa 
behöver vid utarbetandet av förslaget till 
system, bland annat genom att avge 
yttranden om det behövs.

2. Vid utarbetandet av förslag till 
system som avses i punkt 1 i denna artikel 
ska Enisa samråda med alla berörda 
intressenter i en formell, standardiserad 
och öppen process och bedriva ett nära 
samarbete med gruppen. Gruppen och alla 
berörda intressenter ska ge Enisa det 
bistånd och de expertråd som Enisa 
behöver vid utarbetandet av förslaget till 
system, bland annat genom att avge 
yttranden om det behövs.

Or. en

Ändringsförslag 424
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid utarbetandet av förslag till 
system som avses i punkt 1 i denna artikel 
ska Enisa samråda med alla berörda 
intressenter och bedriva ett nära samarbete 
med gruppen. Gruppen ska ge Enisa det 
bistånd och de expertråd som Enisa 
behöver vid utarbetandet av förslaget till 
system, bland annat genom att avge 
yttranden om det behövs.

2. Vid utarbetandet av förslag till 
system som avses i punkt 1 i denna artikel 
ska Enisa samråda med alla berörda 
intressenter och bedriva ett nära samarbete 
med gruppen och plattformarna för 
samråd med intressenter. Gruppen ska ge 
Enisa det bistånd och de expertråd som 
Enisa behöver vid utarbetandet av förslaget 
till system, bland annat genom att avge 
yttranden om det behövs.

Or. en

Ändringsförslag 425
Martina Werner

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid utarbetandet av förslag till 
system som avses i punkt 1 i denna artikel 
ska Enisa samråda med alla berörda 
intressenter och bedriva ett nära samarbete 
med gruppen. Gruppen ska ge Enisa det 
bistånd och de expertråd som Enisa 
behöver vid utarbetandet av förslaget till 
system, bland annat genom att avge 
yttranden om det behövs.

2. Vid utarbetandet av förslag till 
system som avses i punkt 1 i denna artikel 
ska Enisa genom öppna 
samrådsförfaranden samråda med alla 
berörda intressenter och bedriva ett nära 
samarbete med gruppen. Gruppen ska ge 
Enisa det bistånd och de expertråd som 
Enisa behöver vid utarbetandet av förslaget 
till system, bland annat genom att avge 
yttranden om det behövs.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid utarbetandet av förslag till 2. Vid utarbetandet av förslag till 
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system som avses i punkt 1 i denna artikel 
ska Enisa samråda med alla berörda 
intressenter och bedriva ett nära samarbete 
med gruppen. Gruppen ska ge Enisa det 
bistånd och de expertråd som Enisa 
behöver vid utarbetandet av förslaget till 
system, bland annat genom att avge 
yttranden om det behövs.

system som avses i punkt 1 i denna artikel 
ska Enisa samråda med alla berörda 
intressenter enligt kravet i artikel 20a och 
bedriva ett nära samarbete med gruppen. 
Gruppen ska ge Enisa det bistånd och de 
expertråd som Enisa behöver vid 
utarbetandet av förslaget till system, bland 
annat genom att avge yttranden om det 
behövs.

Or. en

Ändringsförslag 427
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid utarbetandet av förslag till 
system som avses i punkt 1 i denna artikel 
ska Enisa samråda med alla berörda 
intressenter och bedriva ett nära samarbete 
med gruppen. Gruppen ska ge Enisa det 
bistånd och de expertråd som Enisa
behöver vid utarbetandet av förslaget till 
system, bland annat genom att avge 
yttranden om det behövs.

2. Vid utarbetandet av det första 
utkastet som avses i punkt 1 i denna artikel 
ska ESO samråda med alla berörda 
intressenter och bedriva ett nära samarbete 
med gruppen. Gruppen ska ge ESO det 
bistånd och de expertråd som ESO behöver 
vid utarbetandet av förslaget till system, 
bland annat genom att avge yttranden om 
det behövs.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid utarbetandet av förslag till 
system som avses i punkt 1 i denna artikel 
ska Enisa samråda med alla berörda 
intressenter och bedriva ett nära samarbete 

2. Före utarbetandet av förslag till 
system som avses i punkt 1 i denna artikel 
ska kommissionen genomföra ett öppet 
offentligt samråd med alla berörda 
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med gruppen. Gruppen ska ge Enisa det 
bistånd och de expertråd som Enisa 
behöver vid utarbetandet av förslaget till 
system, bland annat genom att avge 
yttranden om det behövs.

intressenter. Under förberedelserna för 
samrådet ska kommissionen bedriva ett 
nära samarbete med den europeiska 
gruppen för cybersäkerhetscertifiering,
Enisa och intressentgruppen för 
certifiering.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är anpassat efter inrättandet av intressentgruppen för certifiering.

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

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Den europeiska gruppen för 
cybersäkerhetscertifiering och 
intressentgruppen för certifiering ska ge 
Enisa det bistånd och de expertråd som 
Enisa behöver vid utarbetandet av 
förslaget till ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering, bland annat 
genom att avge yttranden om det behövs.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är anpassat efter inrättandet av intressentgruppen för certifiering.

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

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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2b. Förutom när det gäller förslaget 
till ett system rörande målen i artikel 45.1 
a och b ska intressentgruppen för 
certifiering rådfrågas av kommissionen 
och ombes att ge godkännande innan det 
europeiska systemet för 
cybersäkerhetscertifiering slutligen antas. 
Detsamma ska gälla för förslaget till 
system rörande målen i artikel 45.1 c vad 
gäller den europeiska gruppen för 
cybersäkerhetscertifiering.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är anpassat efter inrättandet av intressentgruppen för certifiering.

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

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. Vid utarbetandet av ett förslag till 
system ska Enisa, med råd från den 
europeiska gruppen för 
cybersäkerhetscertifiering och 
intressentgruppen för certifiering 
angående deras respektive förslag till 
system, fastställa en tidsplan för när det 
aktuella systemet ska börja gälla. Om 
tidsplanen inte hålls ska det leda till att 
förslaget till system ska anses ogiltigt och 
återkallas.

Or. en

Motivering

För att underlätta planeringen av långsiktiga investeringar bör de berörda parterna 
tillsammans komma överens om en bestämd tidsplan för när de nya europeiska systemen för 
certifiering ska införas. Bestämmelser om ett bestämt slutdatum skulle ge aktörerna 
incitament att få dessa system antagna i tid.
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Ändringsförslag 432
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Enisa ska till kommissionen 
översända det förslag till europeiskt system 
för cybersäkerhetscertifiering som 
utarbetats i enlighet med punkt 2 i denna 
artikel.

3. Enisa ska till kommissionen 
översända det förslag till europeiskt system 
för cybersäkerhetscertifiering som 
utarbetats i enlighet med punkt 2 i denna 
artikel. Informationen som Enisa ger till 
kommissionen ska innehålla eventuella 
anmärkningar eller reservationer från 
medlemmar i gruppen.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Enisa ska till kommissionen 
översända det förslag till europeiskt system 
för cybersäkerhetscertifiering som 
utarbetats i enlighet med punkt 2 i denna 
artikel.

3. Enisa ska till kommissionen utan 
dröjsmål översända det förslag till 
europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering som utarbetats i 
enlighet med punkt 2 i denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 434
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Med utgångspunkt i det förslag till 
system som Enisa lagt fram, får 
kommissionen anta genomförandeakter i 
enlighet med artikel 55.1 för europeiska 
system för certifiering av IKT-produkter 
och IKT-tjänster som uppfyller kraven i 
artiklarna 45, 46 och 47 i denna förordning.

4. Med utgångspunkt i det förslag till 
system som Enisa lagt fram, får 
kommissionen anta genomförandeakter i 
enlighet med artikel 55.1 för europeiska 
system för certifiering av IKT-produkter 
och IKT-tjänster som uppfyller kraven i 
artiklarna 45, 46 och 47 i denna förordning. 
Kommissionen får samråda med 
Europeiska dataskyddsstyrelsen och 
beakta dess ståndpunkt innan sådana 
genomförandeakter antas.

Or. en

Motivering

Baserat på yttrandet från Europeiska datatillsynsmannen. Genom detta ändringsförslag 
säkerställs överensstämmelse mellan certifieringar inom EU-ramen för 
cybersäkerhetscertifiering och den allmänna dataskyddsförordningen.

Ändringsförslag 435
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Med utgångspunkt i det förslag till 
system som Enisa lagt fram, får 
kommissionen anta genomförandeakter i 
enlighet med artikel 55.1 för europeiska 
system för certifiering av IKT-produkter 
och IKT-tjänster som uppfyller kraven i 
artiklarna 45, 46 och 47 i denna förordning.

4. Med utgångspunkt i det förslag till 
system som Enisa lagt fram, får 
kommissionen anta genomförandeakter i 
enlighet med artikel 55.1 för europeiska 
system för certifiering av IKT-produkter, 
IKT-processer och IKT-tjänster som 
uppfyller kraven i artiklarna 45, 46 och 47 i 
denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 436
Martina Werner

Förslag till förordning
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Artikel 44 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Med utgångspunkt i det förslag till 
system som Enisa lagt fram, får 
kommissionen anta genomförandeakter i 
enlighet med artikel 55.1 för europeiska 
system för certifiering av IKT-produkter 
och IKT-tjänster som uppfyller kraven i 
artiklarna 45, 46 och 47 i denna förordning.

4. Med utgångspunkt i det förslag till 
system som Enisa lagt fram, får 
kommissionen anta genomförandeakter i 
enlighet med artikel 55.1 för europeiska 
system för certifiering av IKT-produkter, 
IKT-processer och IKT-tjänster som 
uppfyller kraven i artiklarna 45, 46 och 47 i 
denna förordning.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Med utgångspunkt i det förslag till 
system som Enisa lagt fram, får 
kommissionen anta genomförandeakter i 
enlighet med artikel 55.1 för europeiska 
system för certifiering av IKT-produkter 
och IKT-tjänster som uppfyller kraven i 
artiklarna 45, 46 och 47 i denna förordning.

4. Med utgångspunkt i det förslag till 
system som Enisa lagt fram, får 
kommissionen anta genomförandeakter i 
enlighet med artikel 55.1 för europeiska 
system för certifiering av IKT-produkter, 
IKT-processer och IKT-tjänster som 
uppfyller kraven i artiklarna 45, 46 och 47 i 
denna förordning.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Med utgångspunkt i det förslag till 
system som Enisa lagt fram, får 

4. Med utgångspunkt i det förslag till 
system som Enisa lagt fram, får 
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kommissionen anta genomförandeakter i 
enlighet med artikel 55.1 för europeiska 
system för certifiering av IKT-produkter 
och IKT-tjänster som uppfyller kraven i 
artiklarna 45, 46 och 47 i denna förordning.

kommissionen anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 55.1 för europeiska 
system för certifiering av IKT-produkter,
IKT-tjänster och IKT-processer som 
uppfyller kraven i artiklarna 45, 46 och 47 i 
denna förordning.

Or. en

Motivering

För att säkerställa att medlagstiftarna ska kunna utöva sin kontrollrätt ska kommissionen ges 
rätt att utfärda delegerade akter.

Ändringsförslag 439
Miapetra Kumpula-Natri

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Enisa ska upprätthålla en särskild 
webbplats med information om och 
offentliggörande av europeiska system för 
cybersäkerhetscertifiering.

5. Enisa ska upprätthålla en särskild 
webbplats med information om och 
offentliggörande av europeiska system för 
cybersäkerhetscertifiering. Enisa ska även 
sträva efter att förse konsumenter med 
relevant information om gällande 
certifieringssystem, till exempel genom att 
förse marknadsplatser både på och 
utanför nätet med riktlinjer och 
rekommendationer.

Or. en

Ändringsförslag 440
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Enisa ska upprätthålla en särskild 
webbplats med information om och 
offentliggörande av europeiska system för 

5. Enisa ska upprätthålla en särskild 
webbplats som överensstämmer med 
direktiv (EU) 2016/2102 och som ska 
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cybersäkerhetscertifiering. innehålla information om och 
offentliggörande av europeiska system för 
cybersäkerhetscertifiering och med 
information om när certifieringssystem 
dras tillbaka eller upphör att gälla och om 
certifierade IKT-produkter, IKT-
processer, IKT-tjänster och IKT-system.

Or. en

Ändringsförslag 441
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Kommissionen kan på Europeiska 
unionens vägnar ingå avtal om ömsesidigt 
erkännande av certifikat med utländska 
marknader eller tredjeländer. Dessa avtal 
om ömsesidigt erkännande ska upprättas 
enligt samma förfarande för utarbetande 
och antagande som föreskrivs för system i 
denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 442
Miapetra Kumpula-Natri

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Enisa ska, med största möjliga 
hänsyn till gruppens åsikt, säkerställa att 
alla förslag till europeiska system för 
cybersäkerhet inte hindrar effektivt 
fungerande konkurrens genom att skapa 
hinder för nya företag och produkter att 
komma in på marknaden.
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Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Antagna system ska regelbundet 
ses över och om nödvändigt uppdateras i 
samarbete med berörda intressenter och 
gruppen inom ramen för den struktur som 
inrättas genom denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 444
Martina Werner

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Byrån ska se över de antagna 
systemen på begäran från gruppen eller 
kommissionen eller minst vart femte år 
och i översynen beakta återkoppling från 
berörda intressenter.

Or. en

Ändringsförslag 445
Miapetra Kumpula-Natri

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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5b. Enisa ska tillhandahålla de 
mekanismer, riktlinjer och förfaranden 
som behövs för att anta och anpassa de 
europeiska systemen för cybersäkerhet i 
enlighet med den senaste utvecklingen 
inom cybersäkerhetsteknik.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 45 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering ska vara 
utformat så att det, i tillämpliga fall, tar 
hänsyn till följande säkerhetsmål:

Ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering ska vara 
utformat så att det, i tillämpliga fall, tar 
hänsyn till följande säkerhetsmål i syfte att 
säkerställa tillgänglighet, integritet och 
konfidentialitet i tjänsterna:

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 45 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering ska vara 
utformat så att det, i tillämpliga fall, tar 
hänsyn till följande säkerhetsmål:

Ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering ska vara 
utformat så att det, i tillämpliga fall, tar 
hänsyn till mål förknippade med följande 
kategorier:

Or. en
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Ändringsförslag 448
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Förslag till förordning
Artikel 45 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Att skydda data som lagras, 
överförs eller på andra sätt behandlas, 
mot oavsiktlig eller otillåten lagring, 
behandling eller åtkomst eller oavsiktligt 
eller otillåtet offentliggörande.

(a) För produkter som uppfyller 
assuransnivån grundläggande eller den 
egenförsäkrade certifieringsnivån: 
hemelektronikprodukter enligt 
definitionen i artikel 2.[(11)a (ny)]. De 
europeiska systemen för 
cybersäkerhetscertifiering för denna 
kategori ska ge möjlighet till antagande 
och kommersialisering av internationella 
standarder från och till den inre 
marknaden.

Or. en

Motivering

För att målen i den föreslagna förordningen ska uppnås, särskilt med tanke på att 
förordningen bör vara framtidssäkrad, bör säkerhetsmålen definieras enligt vad produkterna 
används till snarare än enligt de funktioner som för närvarande finns i produkterna.

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

Förslag till förordning
Artikel 45 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Att skydda data som lagras, 
överförs eller på andra sätt behandlas, 
mot oavsiktlig eller otillåten förstöring, 
oavsiktlig förlust eller ändringar.

(b) För produkter som uppfyller 
assuransnivån betydande: IKT-produkter, 
IKT-tjänster och IKT-processer som 
används i styrsystem inom industrin eller i 
robotteknik och självkörande fordon eller 
program- eller maskinvara i 
terminalutrustning som används för att 
tillhandahålla samhällsviktiga tjänster för 
leverantörer enligt direktiv (EU) 
2016/1148. De europeiska systemen för 
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cybersäkerhetscertifiering för denna 
kategori ska bygga på internationella 
standarder.

Or. en

Motivering

För att målen i den föreslagna förordningen ska uppnås, särskilt med tanke på att 
förordningen bör vara framtidssäkrad, bör säkerhetsmålen definieras enligt vad produkterna 
används till snarare än enligt de funktioner som för närvarande finns i produkterna.

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

Förslag till förordning
Artikel 45 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Att säkerställa att behöriga 
personer, program eller maskiner kan få 
åtkomst endast till de data, tjänster eller 
funktioner som omfattas av deras 
åtkomsträttigheter.

(c) För produkter som uppfyller 
certifieringsnivån hög: IKT-produkter, 
IKT-tjänster och IKT-processer som 
används av myndigheter i en medlemsstat. 
EU-systemen för 
cybersäkerhetscertifiering för denna 
kategori ska bygga på internationella, 
befintliga nationella eller multilaterala 
standarder som används i 
medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

För att målen i den föreslagna förordningen ska uppnås, särskilt med tanke på att 
förordningen bör vara framtidssäkrad, bör säkerhetsmålen definieras enligt vad produkterna 
används till snarare än enligt de funktioner som för närvarande finns i produkterna.

Ändringsförslag 451
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 45 – stycke 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Att säkerställa att behöriga 
personer, program eller maskiner kan få 
åtkomst endast till de data, tjänster eller 
funktioner som omfattas av deras 
åtkomsträttigheter.

(c) Att säkerställa att behöriga 
personer, program eller maskiner kan få 
åtkomst endast till de data, tjänster eller 
funktioner som omfattas av deras 
åtkomsträttigheter och att det finns rutiner 
för hur alla beroenden och sårbarheter i 
IKT-produkter, IKT-processer och IKT-
tjänster ska upptäckas och dokumenteras.

Or. en

Motivering

För att säkerställa skydd mot incidenter måste det finnas rutiner för hur sårbarheter ska 
upptäckas.

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

Förslag till förordning
Artikel 45 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Att registrera vilka data, 
funktioner och tjänster som har lämnats 
ut, vid vilken tidpunkt och av vem.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 453
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 45 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Att registrera vilka data, 
funktioner och tjänster som har lämnats 

(d) Att säkerställa att IKT-produkter, 
IKT-processer och IKT-tjänster inte 
innehåller några kända sårbarheter som 
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ut, vid vilken tidpunkt och av vem. kan utnyttjas och att de kan stå emot en 
viss angreppsnivå.

Or. en

Motivering

Detta är en uppföljning till föregående punkt: Så fort en sårbarhet blir känd måste det finnas 
en lösning/korrigering av bra kvalitet.

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

Förslag till förordning
Artikel 45 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Att säkerställa att det är möjligt att 
kontrollera vilka data, tjänster eller 
funktioner som någon haft åtkomst till 
eller som använts, vid vilken tidpunkt och 
vem som haft åtkomst till eller använt 
dessa.

utgår

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 45 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Att återställa tillgängligheten och 
tillgången avseende data, tjänster och 
funktioner i rätt tid vid en fysisk eller 
teknisk incident.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 456
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Förslag till förordning
Artikel 45 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Att säkerställa att IKT-produkter 
och IKT-tjänster tillhandahålls med 
uppdaterad programvara som inte 
innehåller kända brister, och med 
mekanismer för säkra uppdateringar av 
programvaran.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 457
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 45 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Att säkerställa att IKT-produkter 
och IKT-tjänster tillhandahålls med 
uppdaterad programvara som inte 
innehåller kända brister, och med 
mekanismer för säkra uppdateringar av 
programvaran.

(g) Att säkerställa att IKT-produkter 
och IKT-tjänster tillhandahålls med 
uppdaterad program- och maskinvara som 
inte innehåller kända brister. Att 
säkerställa att produkterna och tjänsterna 
utformas och utförs på ett sådant sätt att 
deras sårbarhet för brister verkningsfullt 
begränsas och att de tillhandahålls med 
mekanismer för säkra uppdateringar av 
programvaran, inbegripet automatiska 
säkerhetsuppdateringar och möjlighet till 
uppgradering av maskinvaran.

Or. en

Motivering

Att säkerställa att det inte finns några kända brister är ett bra första steg, men för att skyddet 
ska vara effektivt måste det även finnas rutiner för hur okända brister ska hanteras.
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Ändringsförslag 458
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 45 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Att säkerställa att IKT-produkter 
och IKT-tjänster tillhandahålls med 
uppdaterad programvara som inte 
innehåller kända brister, och med 
mekanismer för säkra uppdateringar av 
programvaran.

(g) Att underlätta för att IKT-
produkter och IKT-tjänster tillhandahålls 
med uppdaterad program- och 
maskinvara, för att det utan fördröjning 
ska finnas lämpliga uppdateringar som 
åtgärdar kända brister och för att 
produkterna och tjänsterna tillhandhålls 
med mekanismer för säkra uppdateringar 
av programvaran.

Or. en

Ändringsförslag 459
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 45 – stycke 1 – led g – led i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Att säkerställa att IKT-produkter 
och IKT-tjänster utvecklas enligt 
säkerhetskraven i aktuellt system.

Or. en

Ändringsförslag 460
Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 45 – stycke 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Att säkerställa att miljön i IKT-
produkter och IKT-tjänster är uppdelad i 
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mindre delsystem och undernätverk så att 
det blir mer lätthanterligt att skydda 
miljön och så att skadorna kan begränsas 
vid eventuell incident.

Or. en

Ändringsförslag 461
Eva Kaili, Peter Kouroumbashev

Förslag till förordning
Artikel 45 – stycke 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Att säkerställa att miljön i IKT-
produkter och IKT-tjänster är uppdelad i 
mindre delsystem och undernätverk så att 
det blir mer lätthanterligt att skydda 
miljön och så att skadorna kan begränsas 
vid eventuell incident.

Or. en

Ändringsförslag 462
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Förslag till förordning
Artikel 45 – stycke 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Att säkerställa att IKT-produkter, 
IKT-processer, IKT-tjänster och IKT-
system tas fram och drivs enligt principen
om inbyggd säkerhet och säkerhetsskydd 
som standard och att de uppfyller kraven i 
artikel 43.

Or. en

Ändringsförslag 463
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo
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Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering får innehålla en 
eller flera av följande assuransnivåer: 
grundläggande, betydande och/eller hög
för IKT-produkter och IKT-tjänster som 
har utfärdats inom det systemet.

1. Utan att det påverkar 
tillämpningen av säkerhetskraven i artikel 
43 får ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering innehålla en 
eller flera av följande riskbaserade
assuransnivåer: funktionellt säker, 
väsentligen säker och/eller ytterst säker
för IKT-produkter, IKT-processer, IKT-
tjänster och IKT-system som har utfärdats 
inom det systemet. Assuransnivån ska 
fastställas utifrån en checklista som Enisa 
tagit fram i enlighet med artikel 44.2 och 
som innehåller risker och motsvarande 
cybersäkerhetsfunktioner som finns i de 
IKT-produkter, IKT-processer, IKT-
tjänster och IKT-system som 
certifieringssystemet gäller för.

Or. en

Ändringsförslag 464
Nadine Morano

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering får innehålla en 
eller flera av följande assuransnivåer: 
grundläggande, betydande och/eller hög
för IKT-produkter och IKT-tjänster som 
har utfärdats inom det systemet.

1. Ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering får innehålla en 
eller flera assuransnivåer som ska grundas 
på följande risker, beroende på IKT-
produkternas, IKT-processernas och IKT-
tjänsternas sammanhang och planerade 
användning: grundläggande, betydande 
och/eller hög.
De metoder för bedömning av 
överensstämmelse som kan användas ska 
fastställas för varje europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering på grundval av 
en riskanalys.
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Or. fr

Motivering

De metoder som används för att bedöma överensstämmelsen bör helst inte vara fastställda på 
förhand på ett generellt sätt utan fastställas från fall till fall beroende på vilken typ av 
produkt eller tjänst det gäller och med hänsyn till användningssammanhanget.

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

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering får innehålla en 
eller flera av följande assuransnivåer: 
grundläggande, betydande och/eller hög för 
IKT-produkter och IKT-tjänster som har 
utfärdats inom det systemet.

1. Ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering får innehålla en 
eller flera av följande assuransnivåer: 
grundläggande, betydande och/eller hög för 
IKT-produkter och IKT-tjänster som har 
utfärdats inom det systemet. Ett 
certifieringssystem med olika 
assuransnivåer ska kompletteras med 
information om riskerna som fortfarande 
finns kvar på de olika assuransnivåerna 
och om att konsumenterna hela tiden 
måste vara vaksamma och medvetna om 
cyberhot.

Or. en

Motivering

Konsumenter kan tro att om en IKT-produkt eller IKT-tjänst har en hög assuransnivå så 
innebär det att produkten är säker mot cyberhot. Konsumenter och företag bör alltid vara 
vaksamma och medvetna om att även produkter med hög assuransnivå kan drabbas av 
cyberincidenter om inte bästa praxis följs.

Ändringsförslag 466
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering får innehålla en 
eller flera av följande assuransnivåer: 
grundläggande, betydande och/eller hög 
för IKT-produkter och IKT-tjänster som 
har utfärdats inom det systemet.

1. Ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering får innehålla en 
eller flera assuransnivåer baserade på 
följande risker, beroende på IKT-
produkternas, IKT-processernas, IKT-
systemens och IKT-tjänsternas 
sammanhang och planerade användning: 
grundläggande, betydande och/eller hög.

Or. fr

Ändringsförslag 467
Massimiliano Salini

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering får innehålla en 
eller flera av följande assuransnivåer: 
grundläggande, betydande och/eller hög 
för IKT-produkter och IKT-tjänster som 
har utfärdats inom det systemet.

1. Ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering får innehålla en 
eller flera av följande riskbaserade nivåer 
beroende på sammanhang och på hur 
IKT-produkterna, IKT-processerna och 
IKT-tjänsterna är avsedda att användas: 
grundläggande, betydande och/eller hög.

Or. en

Ändringsförslag 468
Dan Nica, Miroslav Poche

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering får innehålla en 
eller flera av följande assuransnivåer: 
grundläggande, betydande och/eller hög för 
IKT-produkter och IKT-tjänster som har 
utfärdats inom det systemet.

1. Ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering ska innehålla 
ansvarskriterier för en eller flera av 
följande assuransnivåer: grundläggande, 
betydande och/eller hög för IKT-produkter 
och IKT-tjänster som har utfärdats inom 
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det systemet.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering får innehålla en
eller flera av följande assuransnivåer:
grundläggande, betydande och/eller hög 
för IKT-produkter och IKT-tjänster som 
har utfärdats inom det systemet.

1. Ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering får innehålla ett
eller flera assuranskrav som är baserade 
på riskerna och hoten i det sammanhang 
där produkten, processen eller tjänsten 
ska användas.

Or. en

Ändringsförslag 470
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering får innehålla en
eller flera av följande assuransnivåer:
grundläggande, betydande och/eller hög 
för IKT-produkter och IKT-tjänster som 
har utfärdats inom det systemet.

1. Ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering får innehålla ett
eller flera assuranskrav som är baserade 
på riskerna och hoten i det sammanhang 
där produkten, processen eller tjänsten 
ska användas.

Or. en

Ändringsförslag 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
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Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering får innehålla en 
eller flera av följande assuransnivåer: 
grundläggande, betydande och/eller hög för 
IKT-produkter och IKT-tjänster som har 
utfärdats inom det systemet.

1. Ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering får innehålla en 
eller flera av följande assuransnivåer: 
grundläggande, betydande och/eller hög för 
IKT-produkter, IKT-tjänster och IKT-
processer som har utfärdats inom det 
systemet.

Or. en

Motivering

För att tydliggöra omfattningen och säkerställa att förslaget till förordning går i linje med 
befintliga internationella standarder bör det specificeras att även processer, utöver produkter 
och tjänster, ingår i de framtida ramarna för frivillig certifiering.

Ändringsförslag 472
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering får innehålla en 
eller flera av följande assuransnivåer: 
grundläggande, betydande och/eller hög 
för IKT-produkter och IKT-tjänster som 
har utfärdats inom det systemet.

1. Ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering får innehålla en 
eller flera av följande assuransnivåer: 
grundläggande, medelhög och/eller hög för 
IKT-produkter och IKT-tjänster som har 
utfärdats inom det systemet.

Or. en

Ändringsförslag 473
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 1 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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2. Enisa ska i samråd med berörda 
intressenter ta fram och fastställa 
assuransnivåer som ska specificeras i de 
europeiska systemen för 
cybersäkerhetscertifiering.

Or. en

Ändringsförslag 474
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De metoder för bedömning av 
överensstämmelse som kan användas ska 
fastställas för varje europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering i enlighet med 
artikel 47 och på grundval av en 
riskanalys.

Or. fr

Motivering

För att skapa de nödvändiga förutsättningarna för ett ömsesidigt erkännande av certifikat och 
harmonisering av de nationella certifieringssystemen krävs en gemensam definition av 
assuransnivåerna, särskilt när det gäller bedömningsmetoderna för dessa nivåer.

Ändringsförslag 475
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Assuransnivåerna grundläggande, 
betydande och hög ska uppfylla följande 
kriterier:

utgår

(a) Assuransnivån grundläggande ska 
avse ett certifikat som utfärdats inom 
ramen för ett europeiskt system för 
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cybersäkerhetscertifiering, som ger en 
begränsad grad av tillförlitlighet i fråga 
om påstådda eller styrkta 
cybersäkerhetsegenskaper hos en IKT-
produkt eller IKT-tjänst, och som 
betecknas med hänvisning till tekniska 
specifikationer, standarder och 
förfaranden med koppling till detta, 
inbegripet tekniska kontroller, som ska 
minska risken för 
cybersäkerhetsincidenter.

(b) Assuransnivån betydande ska avse ett 
certifikat som utfärdats inom ramen för 
ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering, som ger en 
betydande grad av tillförlitlighet i fråga 
om påstådda eller styrkta 
cybersäkerhetsegenskaper hos en IKT-
produkt eller IKT-tjänst, och som 
betecknas med hänvisning till tekniska 
specifikationer, standarder och 
förfaranden med koppling till detta, 
inbegripet tekniska kontroller, som ska 
minska risken för 
cybersäkerhetsincidenter.

(c) Assuransnivån hög ska avse ett 
certifikat som utfärdats inom ramen för 
ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering, som ger en 
högre grad av tillförlitlighet i fråga om 
påstådda eller styrkta 
cybersäkerhetsegenskaper hos en IKT-
produkt eller IKT-tjänst än certifikat med 
assuransnivån betydande, och som 
betecknas med hänvisning till tekniska 
specifikationer, standarder och 
förfaranden med koppling till detta, 
inbegripet tekniska kontroller, som ska 
förhindra cybersäkerhetsincidenter.

Or. en

Ändringsförslag 476
Michał Boni, Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
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Artikel 46 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Assuransnivåerna grundläggande, 
betydande och hög ska uppfylla följande 
kriterier:

2. Assuransnivåerna avser ett 
certifikat som utfärdas inom ramen för ett 
europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering som intygar 
aktuell grad av tillförlitlighet i fråga om 
påstådda eller styrkta 
cybersäkerhetsegenskaper hos IKT-
produkter, IKT-processer eller IKT-
tjänster, och som betecknas med 
hänvisning till tekniska specifikationer, 
standarder och förfaranden med koppling 
till detta, inbegripet tekniska kontroller, 
som ska minska risken för 
cybersäkerhetsincidenter. Assuransnivån
ska avgöras från det enskilda fallet.

Or. en

Ändringsförslag 477
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Assuransnivåerna grundläggande,
betydande och hög ska uppfylla följande 
kriterier:

2. Assuransnivåerna funktionellt 
säker, väsentligen säker och ytterst säker
ska uppfylla följande kriterier:

Or. en

Ändringsförslag 478
Edouard Martin

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Assuransnivåerna grundläggande, 
betydande och hög ska uppfylla följande 

2. Assuransnivåerna grundläggande, 
betydande och hög ska uppfylla följande 
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kriterier: kriterier och bedömningsmetoder:

Or. fr

Ändringsförslag 479
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Assuransnivåerna grundläggande, 
betydande och hög ska uppfylla följande 
kriterier:

2. Assuransnivåerna grundläggande, 
betydande och hög ska uppfylla följande 
kriterier och bedömningsmetod:

Or. fr

Ändringsförslag 480
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Assuransnivåerna grundläggande, 
betydande och hög ska uppfylla följande 
kriterier:

2. Assuransnivåerna grundläggande, 
medelhög och hög ska uppfylla följande 
kriterier:

Or. en

Ändringsförslag 481
Michał Boni, Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Assuransnivån grundläggande ska 
avse ett certifikat som utfärdats inom 
ramen för ett europeiskt system för 

utgår
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cybersäkerhetscertifiering, som ger en 
begränsad grad av tillförlitlighet i fråga 
om påstådda eller styrkta 
cybersäkerhetsegenskaper hos en IKT-
produkt eller IKT-tjänst, och som 
betecknas med hänvisning till tekniska 
specifikationer, standarder och 
förfaranden med koppling till detta, 
inbegripet tekniska kontroller, som ska 
minska risken för 
cybersäkerhetsincidenter.

Or. en

Ändringsförslag 482
Edouard Martin

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Assuransnivån grundläggande ska 
avse ett certifikat som utfärdats inom 
ramen för ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering, som ger en 
begränsad grad av tillförlitlighet i fråga om 
påstådda eller styrkta 
cybersäkerhetsegenskaper hos en IKT-
produkt eller IKT-tjänst, och som 
betecknas med hänvisning till tekniska 
specifikationer, standarder och förfaranden 
med koppling till detta, inbegripet tekniska 
kontroller, som ska minska risken för 
cybersäkerhetsincidenter.

(a) Assuransnivån grundläggande ska 
avse ett certifikat som utfärdats inom 
ramen för ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering, som ger en 
begränsad grad av tillförlitlighet i fråga om 
påstådda eller styrkta 
cybersäkerhetsegenskaper hos en IKT-
produkt eller IKT-tjänst, och som 
betecknas med hänvisning till tekniska 
specifikationer, standarder och förfaranden 
med koppling till detta, inbegripet tekniska 
kontroller, som ska minska risken för 
cybersäkerhetsincidenter. Genom ett 
certifikat för assuransnivån 
grundläggande intygas att de 
grundläggande och kända cyberriskerna 
omfattas. Bedömningsmetoden ska 
baseras på en teknisk översyn av den 
tekniska dokumentationen för en 
informations- och 
kommunikationsteknisk produkt eller 
tjänst, utförd av ett organ för bedömning 
av överensstämmelse.

Or. fr
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Ändringsförslag 483
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Assuransnivån grundläggande ska 
avse ett certifikat som utfärdats inom 
ramen för ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering, som ger en 
begränsad grad av tillförlitlighet i fråga om 
påstådda eller styrkta 
cybersäkerhetsegenskaper hos en IKT-
produkt eller IKT-tjänst, och som 
betecknas med hänvisning till tekniska 
specifikationer, standarder och 
förfaranden med koppling till detta, 
inbegripet tekniska kontroller, som ska 
minska risken för 
cybersäkerhetsincidenter.

(a) Assuransnivån grundläggande ska
avse ett certifikat som utfärdats inom 
ramen för ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering, som ger en 
begränsad grad av tillförlitlighet.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Assuransnivån grundläggande ska 
avse ett certifikat som utfärdats inom 
ramen för ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering, som ger en 
begränsad grad av tillförlitlighet i fråga 
om påstådda eller styrkta 
cybersäkerhetsegenskaper hos en IKT-
produkt eller IKT-tjänst, och som 
betecknas med hänvisning till tekniska 
specifikationer, standarder och 
förfaranden med koppling till detta, 
inbegripet tekniska kontroller, som ska 

(a) Certifieringsassuransnivån
grundläggande ska betyda att en 
utomstående part har bedömt att de 
grundläggande riskerna för 
cyberincidenter i IKT-processer, IKT-
produkter och IKT-tjänster är åtgärdade.
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minska risken för 
cybersäkerhetsincidenter.

Or. en

Ändringsförslag 485
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Assuransnivån grundläggande ska 
avse ett certifikat som utfärdats inom 
ramen för ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering, som ger en 
begränsad grad av tillförlitlighet i fråga om 
påstådda eller styrkta 
cybersäkerhetsegenskaper hos en IKT-
produkt eller IKT-tjänst, och som 
betecknas med hänvisning till tekniska 
specifikationer, standarder och förfaranden 
med koppling till detta, inbegripet tekniska 
kontroller, som ska minska risken för 
cybersäkerhetsincidenter.

(a) Assuransnivån grundläggande ska 
avse ett certifikat som utfärdats inom 
ramen för ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering, som ger en 
begränsad grad av tillförlitlighet i fråga om 
påstådda eller styrkta 
cybersäkerhetsegenskaper hos en IKT-
produkt eller IKT-tjänst, och som 
betecknas med hänvisning till tekniska 
specifikationer, standarder och förfaranden 
med koppling till detta, inbegripet tekniska 
kontroller, som ska minska risken för 
cybersäkerhetsincidenter. 
Bedömningsmetoden ska baseras på en 
teknisk översyn av den tekniska 
dokumentationen för en informations-
och kommunikationsteknisk produkt eller 
tjänst, utförd av ett organ för bedömning 
av överensstämmelse.

Or. fr

Ändringsförslag 486
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Assuransnivån grundläggande ska 
avse ett certifikat som utfärdats inom 

(a) Assuransnivån funktionellt säker
ska avse ett certifikat som utfärdats inom 



PE621.098v01-00 54/129 AM\1152206SV.docx

SV

ramen för ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering, som ger en 
begränsad grad av tillförlitlighet i fråga 
om påstådda eller styrkta 
cybersäkerhetsegenskaper hos en IKT-
produkt eller IKT-tjänst, och som 
betecknas med hänvisning till tekniska 
specifikationer, standarder och förfaranden 
med koppling till detta, inbegripet tekniska 
kontroller, som ska minska risken för 
cybersäkerhetsincidenter.

ramen för ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering, som ger en 
tillfredsställande grad av tillförlitlighet i 
fråga om påstådda eller styrkta 
cybersäkerhetsegenskaper hos en IKT-
produkt eller IKT-tjänst i och med att den 
intygar att säkerhetskraven i artikel [43] 
är uppfyllda enligt principen om inbyggd 
säkerhet och säkerhet som standard, och 
som betecknas med hänvisning till tekniska 
specifikationer, standarder och förfaranden 
med koppling till detta, inbegripet tekniska 
kontroller, som ska minska risken för 
cybersäkerhetsincidenter.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Assuransnivån grundläggande ska 
avse ett certifikat som utfärdats inom 
ramen för ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering, som ger en 
begränsad grad av tillförlitlighet i fråga om 
påstådda eller styrkta 
cybersäkerhetsegenskaper hos en IKT-
produkt eller IKT-tjänst, och som 
betecknas med hänvisning till tekniska 
specifikationer, standarder och förfaranden 
med koppling till detta, inbegripet tekniska 
kontroller, som ska minska risken för 
cybersäkerhetsincidenter.

(a) Assuransnivån grundläggande ska
avse ett certifikat som utfärdats inom 
ramen för ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering, som ger en 
begränsad grad av tillförlitlighet i fråga om 
påstådda eller styrkta 
cybersäkerhetsegenskaper hos en 
hemelektronikprodukt, och som betecknas 
med hänvisning till tekniska 
specifikationer, befintliga internationella
standarder och förfaranden med koppling 
till detta, inbegripet tekniska kontroller, 
som ska minska risken för 
cybersäkerhetsincidenter.

Or. en

Motivering

För att certifieringsramen ska fungera väl är det viktigt att ta hänsyn till befintliga standarder 
som redan används i stor utsträckning när assuransnivåerna ska fastställas. Dessa befintliga 
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standarder kan vara nationella, internationella (ISO 27XXX och så vidare) eller multilaterala 
(SOG-IS, CC).

Ändringsförslag 488
Massimiliano Salini

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Assuransnivån grundläggande ska 
avse ett certifikat som utfärdats inom 
ramen för ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering, som ger en 
begränsad grad av tillförlitlighet i fråga 
om påstådda eller styrkta 
cybersäkerhetsegenskaper hos en IKT-
produkt eller IKT-tjänst, och som 
betecknas med hänvisning till tekniska 
specifikationer, standarder och 
förfaranden med koppling till detta, 
inbegripet tekniska kontroller, som ska 
minska risken för 
cybersäkerhetsincidenter.

(a) Risknivån grundläggande ska 
motsvara en låg risk i en IKT-produkt, 
IKT-process eller IKT-tjänst. En låg 
risknivå föreligger när ett angrepp på en 
IKT-produkt, IKT-process eller IKT-tjänst 
inte äventyrar tillgängligheten, 
autenticiteten, integriteten, 
konfidentialiteten eller andra viktiga 
faktorer, såsom användarnas eller tredje 
parts hälsa, miljön, integriteten, andra 
viktiga rättsliga intressen eller 
samhällsviktig infrastruktur och 
stödsystem eller stödprodukter till denna 
infrastruktur.

Or. en

Ändringsförslag 489
Eva Kaili, Peter Kouroumbashev

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Assuransnivån grundläggande ska 
avse ett certifikat som utfärdats inom 
ramen för ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering, som ger en 
begränsad grad av tillförlitlighet i fråga om 
påstådda eller styrkta 
cybersäkerhetsegenskaper hos en IKT-
produkt eller IKT-tjänst, och som 
betecknas med hänvisning till tekniska 
specifikationer, standarder och förfaranden 

(a) Assuransnivån grundläggande ska 
avse ett certifikat som utfärdats inom 
ramen för ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering, som ger en 
begränsad grad av tillförlitlighet i fråga om 
påstådda eller styrkta 
cybersäkerhetsegenskaper i en apparat för 
konsumentbruk och som betecknas med 
hänvisning till tekniska specifikationer, 
befintliga internationella standarder och 
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med koppling till detta, inbegripet tekniska 
kontroller, som ska minska risken för 
cybersäkerhetsincidenter.

förfaranden med koppling till detta, 
inbegripet tekniska kontroller, som ska 
minska risken för cybersäkerhetsincidenter.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) I denna bedömning ska det ingå 
en genomgång av den tekniska 
dokumentationen till IKT-produkten, 
IKT-tjänsten eller IKT-processen.

Or. en

Ändringsförslag 491
Michał Boni, Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Assuransnivån betydande ska avse 
ett certifikat som utfärdats inom ramen 
för ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering, som ger en 
betydande grad av tillförlitlighet i fråga 
om påstådda eller styrkta 
cybersäkerhetsegenskaper hos en IKT-
produkt eller IKT-tjänst, och som 
betecknas med hänvisning till tekniska 
specifikationer, standarder och 
förfaranden med koppling till detta, 
inbegripet tekniska kontroller, som ska 
minska risken för 
cybersäkerhetsincidenter.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 492
Edouard Martin

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Assuransnivån betydande ska avse 
ett certifikat som utfärdats inom ramen för 
ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering, som ger en 
betydande grad av tillförlitlighet i fråga om 
påstådda eller styrkta 
cybersäkerhetsegenskaper hos en IKT-
produkt eller IKT-tjänst, och som 
betecknas med hänvisning till tekniska 
specifikationer, standarder och förfaranden 
med koppling till detta, inbegripet tekniska 
kontroller, som ska minska risken för 
cybersäkerhetsincidenter.

(b) Assuransnivån betydande ska avse 
ett certifikat som utfärdats inom ramen för 
ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering, som ger en 
betydande grad av tillförlitlighet i fråga om 
påstådda eller styrkta 
cybersäkerhetsegenskaper hos en IKT-
produkt eller IKT-tjänst, och som 
betecknas med hänvisning till tekniska 
specifikationer, standarder och förfaranden 
med koppling till detta, inbegripet tekniska 
kontroller, som ska minska risken för 
cybersäkerhetsincidenter. Genom ett 
certifikat för assuransnivån betydande 
intygas att de kända riskerna för 
cyberincidenter omfattas och att 
produkten, tjänsten eller systemet kan stå 
emot attacker som utförs med begränsade 
resurser. Bedömningsmetoden ska 
baseras på en verifiering av 
överensstämmelsen hos produktens eller 
tjänstens säkerhetsfunktioner, utförd av 
ett organ för bedömning av 
överensstämmelse.

Or. fr

Ändringsförslag 493
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Assuransnivån betydande ska avse 
ett certifikat som utfärdats inom ramen för 

(b) Assuransnivån medelhög ska avse 
ett certifikat som utfärdats inom ramen för 
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ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering, som ger en 
betydande grad av tillförlitlighet i fråga 
om påstådda eller styrkta 
cybersäkerhetsegenskaper hos en IKT-
produkt eller IKT-tjänst, och som 
betecknas med hänvisning till tekniska 
specifikationer, standarder och 
förfaranden med koppling till detta, 
inbegripet tekniska kontroller, som ska 
minska risken för 
cybersäkerhetsincidenter.

ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering, som ger en 
medelhög grad av tillförlitlighet.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Assuransnivån betydande ska avse 
ett certifikat som utfärdats inom ramen 
för ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering, som ger en
betydande grad av tillförlitlighet i fråga 
om påstådda eller styrkta 
cybersäkerhetsegenskaper hos en IKT-
produkt eller IKT-tjänst, och som 
betecknas med hänvisning till tekniska 
specifikationer, standarder och 
förfaranden med koppling till detta, 
inbegripet tekniska kontroller, som ska 
minska risken för 
cybersäkerhetsincidenter.

(b) Certifieringsassuransnivån
betydande ska betyda att en utomstående 
part har bedömt att de betydande riskerna 
för cyberincidenter i IKT-processer, IKT-
produkter och IKT-tjänster är åtgärdade.

Or. en

Ändringsförslag 495
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Assuransnivån betydande ska avse 
ett certifikat som utfärdats inom ramen för 
ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering, som ger en 
betydande grad av tillförlitlighet i fråga om 
påstådda eller styrkta 
cybersäkerhetsegenskaper hos en IKT-
produkt eller IKT-tjänst, och som 
betecknas med hänvisning till tekniska 
specifikationer, standarder och förfaranden 
med koppling till detta, inbegripet tekniska 
kontroller, som ska minska risken för 
cybersäkerhetsincidenter.

(b) Assuransnivån betydande ska avse 
ett certifikat som utfärdats inom ramen för 
ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering, som ger en 
betydande grad av tillförlitlighet i fråga om 
påstådda eller styrkta 
cybersäkerhetsegenskaper hos en IKT-
produkt eller IKT-tjänst, och som 
betecknas med hänvisning till tekniska 
specifikationer, standarder och förfaranden 
med koppling till detta, inbegripet tekniska 
kontroller, som ska minska risken för 
cybersäkerhetsincidenter. 
Bedömningsmetoden ska baseras på en 
verifiering av överensstämmelsen hos 
produktens eller tjänstens 
säkerhetsfunktioner, utförd av ett organ 
för bedömning av överensstämmelse.

Or. fr

Motivering

När det gäller certifikat för assuransnivån hög måste det kunna bevisas att produkterna och 
systemen kan stå emot attacker, även de mest sofistikerade sådana. Den bedömningsmetod 
som används för certifieringen måste därför omfatta ändamålsenlighetstester som garanterar 
att produkten kan stå emot en viss nivå av attacker.

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

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Assuransnivån betydande ska avse 
ett certifikat som utfärdats inom ramen för 
ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering, som ger en 
betydande grad av tillförlitlighet i fråga om 
påstådda eller styrkta 
cybersäkerhetsegenskaper hos en IKT-
produkt eller IKT-tjänst, och som 

(b) Assuransnivån betydande ska avse 
ett certifikat som utfärdats inom ramen för 
ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering, som ger en 
betydande grad av tillförlitlighet i fråga om 
påstådda eller styrkta 
cybersäkerhetsegenskaper hos en IKT-
produkt, IKT-tjänst eller IKT-process, och 
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betecknas med hänvisning till tekniska 
specifikationer, standarder och förfaranden 
med koppling till detta, inbegripet tekniska 
kontroller, som ska minska risken för 
cybersäkerhetsincidenter.

som betecknas med hänvisning till tekniska 
specifikationer, befintliga internationella
standarder och förfaranden med koppling 
till detta, inbegripet tekniska kontroller, 
som ska minska risken för 
cybersäkerhetsincidenter.

Or. en

Motivering

För att certifieringsramen ska fungera väl är det viktigt att ta hänsyn till befintliga standarder 
som redan används i stor utsträckning när assuransnivåerna ska fastställas. Dessa befintliga 
standarder kan vara nationella, internationella (ISO 27XXX och så vidare) eller multilaterala 
(SOG-IS, CC).

Ändringsförslag 497
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Assuransnivån betydande ska avse 
ett certifikat som utfärdats inom ramen för 
ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering, som ger en 
betydande grad av tillförlitlighet i fråga om 
påstådda eller styrkta 
cybersäkerhetsegenskaper hos en IKT-
produkt eller IKT-tjänst, och som 
betecknas med hänvisning till tekniska 
specifikationer, standarder och förfaranden 
med koppling till detta, inbegripet tekniska 
kontroller, som ska minska risken för 
cybersäkerhetsincidenter.

(b) Assuransnivån väsentligen säker
ska avse ett certifikat som utfärdats inom 
ramen för ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering, som ger en 
betydande grad av tillförlitlighet i fråga om 
påstådda eller styrkta 
cybersäkerhetsegenskaper hos en IKT-
produkt eller IKT-tjänst, och som 
betecknas med hänvisning till tekniska 
specifikationer, standarder och förfaranden 
med koppling till detta, inbegripet tekniska 
kontroller, som ska minska risken för 
cybersäkerhetsincidenter.

Or. en

Ändringsförslag 498
Massimiliano Salini

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Assuransnivån betydande ska avse 
ett certifikat som utfärdats inom ramen 
för ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering, som ger en 
betydande grad av tillförlitlighet i fråga 
om påstådda eller styrkta 
cybersäkerhetsegenskaper hos en IKT-
produkt eller IKT-tjänst, och som 
betecknas med hänvisning till tekniska 
specifikationer, standarder och 
förfaranden med koppling till detta, 
inbegripet tekniska kontroller, som ska 
minska risken för 
cybersäkerhetsincidenter.

(b) Risknivån betydande ska motsvara 
en högre risk i en IKT-produkt, IKT-
process eller IKT-tjänst. En högre 
risknivå föreligger när ett angrepp på en 
IKT-produkt, IKT-process eller IKT-tjänst 
äventyrar tillgängligheten, autenticiteten, 
integriteten, konfidentialiteten eller andra 
viktiga faktorer, såsom användares eller 
tredje parts hälsa, miljön, integriteten, 
andra viktiga rättsliga intressen eller 
samhällsviktig infrastruktur och 
stödsystem eller stödprodukter till denna 
infrastruktur.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) I denna bedömning ska det ingå 
en genomgång av den tekniska 
dokumentationen samt tester av 
säkerhetsfunktionerna använda i enlighet 
med kraven i den tekniska 
dokumentationen.

Or. en

Ändringsförslag 500
Michał Boni, Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(c) Assuransnivån hög ska avse ett 
certifikat som utfärdats inom ramen för 
ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering, som ger en 
högre grad av tillförlitlighet i fråga om 
påstådda eller styrkta 
cybersäkerhetsegenskaper hos en IKT-
produkt eller IKT-tjänst än certifikat med 
assuransnivån betydande, och som 
betecknas med hänvisning till tekniska 
specifikationer, standarder och 
förfaranden med koppling till detta, 
inbegripet tekniska kontroller, som ska 
förhindra cybersäkerhetsincidenter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 501
Edouard Martin

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Assuransnivån hög ska avse ett 
certifikat som utfärdats inom ramen för ett 
europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering, som ger en 
högre grad av tillförlitlighet i fråga om 
påstådda eller styrkta 
cybersäkerhetsegenskaper hos en IKT-
produkt eller IKT-tjänst än certifikat med 
assuransnivån betydande, och som 
betecknas med hänvisning till tekniska 
specifikationer, standarder och förfaranden 
med koppling till detta, inbegripet tekniska 
kontroller, som ska förhindra 
cybersäkerhetsincidenter.

(c) Assuransnivån hög ska avse ett 
certifikat som utfärdats inom ramen för ett 
europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering, som ger en 
högre grad av tillförlitlighet i fråga om 
påstådda eller styrkta 
cybersäkerhetsegenskaper hos en IKT-
produkt eller IKT-tjänst än certifikat med 
assuransnivån betydande, och som 
betecknas med hänvisning till tekniska 
specifikationer, standarder och förfaranden 
med koppling till detta, inbegripet tekniska 
kontroller, som ska förhindra 
cybersäkerhetsincidenter. Genom ett 
certifikat för assuransnivån hög intygas 
att de kända riskerna för cyberincidenter 
omfattas och att produkten, tjänsten eller 
systemet kan stå emot sofistikerade 
attacker som utförs med betydande 
resurser. Bedömningsmetoden ska 
baseras på ändamålsenlighetstester för att 
bedöma säkerhetsfunktionernas 
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motståndskraft mot avancerade attacker.

Or. fr

Ändringsförslag 502
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Assuransnivån hög ska avse ett 
certifikat som utfärdats inom ramen för ett 
europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering, som ger en 
högre grad av tillförlitlighet i fråga om 
påstådda eller styrkta 
cybersäkerhetsegenskaper hos en IKT-
produkt eller IKT-tjänst än certifikat med 
assuransnivån betydande, och som 
betecknas med hänvisning till tekniska 
specifikationer, standarder och 
förfaranden med koppling till detta, 
inbegripet tekniska kontroller, som ska 
förhindra cybersäkerhetsincidenter.

(c) Assuransnivån hög ska avse ett 
certifikat som utfärdats inom ramen för ett 
europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering, som ger en 
högre grad av tillförlitlighet.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Assuransnivån hög ska avse ett 
certifikat som utfärdats inom ramen för 
ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering, som ger en 
högre grad av tillförlitlighet i fråga om 
påstådda eller styrkta 
cybersäkerhetsegenskaper hos en IKT-
produkt eller IKT-tjänst än certifikat med 

(c) Certifieringsassuransnivån hög 
ska betyda att en utomstående part har 
bedömt att de höga riskerna för 
cyberincidenter i IKT-processer, IKT-
produkter och IKT-tjänster är åtgärdade.
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assuransnivån betydande, och som 
betecknas med hänvisning till tekniska 
specifikationer, standarder och 
förfaranden med koppling till detta, 
inbegripet tekniska kontroller, som ska 
förhindra cybersäkerhetsincidenter.

Or. en

Ändringsförslag 504
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Assuransnivån hög ska avse ett 
certifikat som utfärdats inom ramen för ett 
europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering, som ger en 
högre grad av tillförlitlighet i fråga om 
påstådda eller styrkta 
cybersäkerhetsegenskaper hos en IKT-
produkt eller IKT-tjänst än certifikat med 
assuransnivån betydande, och som 
betecknas med hänvisning till tekniska 
specifikationer, standarder och förfaranden 
med koppling till detta, inbegripet tekniska 
kontroller, som ska förhindra 
cybersäkerhetsincidenter.

(c) Assuransnivån hög ska avse ett 
certifikat som utfärdats inom ramen för ett 
europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering, som ger en 
högre grad av tillförlitlighet i fråga om 
påstådda eller styrkta 
cybersäkerhetsegenskaper hos en IKT-
produkt eller IKT-tjänst än certifikat med 
assuransnivån betydande, och som 
betecknas med hänvisning till tekniska 
specifikationer, standarder och förfaranden 
med koppling till detta, inbegripet tekniska 
kontroller, som ska förhindra 
cybersäkerhetsincidenter. I 
utvärderingsmetoden ska åtminstone ett 
effektivitetstest ingå där man bedömer hur 
väl säkerhetsfunktionerna kan stå emot 
angripare med betydande till obegränsade 
resurser.

Or. en

Motivering

Eftersom de högsta riskfaktorerna avgörs av produktens eller tjänstens känslighet men även 
av hur intensiva eventuella angrepp är bör även det senare tas med i beräkningen.



AM\1152206SV.docx 65/129 PE621.098v01-00

SV

Ändringsförslag 505
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Assuransnivån hög ska avse ett 
certifikat som utfärdats inom ramen för ett 
europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering, som ger en 
högre grad av tillförlitlighet i fråga om 
påstådda eller styrkta 
cybersäkerhetsegenskaper hos en IKT-
produkt eller IKT-tjänst än certifikat med 
assuransnivån betydande, och som 
betecknas med hänvisning till tekniska 
specifikationer, standarder och förfaranden 
med koppling till detta, inbegripet tekniska 
kontroller, som ska förhindra 
cybersäkerhetsincidenter.

(c) Assuransnivån hög ska avse ett 
certifikat som utfärdats inom ramen för ett 
europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering, som ger en 
högre grad av tillförlitlighet i fråga om 
påstådda eller styrkta 
cybersäkerhetsegenskaper hos en IKT-
produkt eller IKT-tjänst än certifikat med 
assuransnivån betydande, och som 
betecknas med hänvisning till tekniska 
specifikationer, standarder och förfaranden 
med koppling till detta, inbegripet tekniska 
kontroller, som ska förhindra 
cybersäkerhetsincidenter. 
Bedömningsmetoden ska baseras på 
ändamålsenlighetstester för att bedöma 
säkerhetsfunktionernas motståndskraft 
mot avancerade attacker.

Or. fr

Ändringsförslag 506
Massimiliano Salini

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Assuransnivån hög ska avse ett 
certifikat som utfärdats inom ramen för 
ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering, som ger en 
högre grad av tillförlitlighet i fråga om 
påstådda eller styrkta 
cybersäkerhetsegenskaper hos en IKT-
produkt eller IKT-tjänst än certifikat med 
assuransnivån betydande, och som 
betecknas med hänvisning till tekniska 

(c) Risknivån hög ska motsvara en 
hög risk i en IKT-produkt, IKT-process 
eller IKT-tjänst. En hög risknivå 
föreligger när ett angrepp på en IKT-
produkt, IKT-process eller IKT-tjänst 
äventyrar tillgängligheten, autenticiteten, 
integriteten, konfidentialiteten eller andra 
viktiga mål och i relativt hög grad 
äventyrar staters nationella suveränitet 
eller den allmänna säkerheten i en stat.
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specifikationer, standarder och 
förfaranden med koppling till detta, 
inbegripet tekniska kontroller, som ska 
förhindra cybersäkerhetsincidenter.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Assuransnivån hög ska avse ett 
certifikat som utfärdats inom ramen för ett 
europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering, som ger en 
högre grad av tillförlitlighet i fråga om 
påstådda eller styrkta 
cybersäkerhetsegenskaper hos en IKT-
produkt eller IKT-tjänst än certifikat med 
assuransnivån betydande, och som 
betecknas med hänvisning till tekniska 
specifikationer, standarder och förfaranden 
med koppling till detta, inbegripet tekniska 
kontroller, som ska förhindra 
cybersäkerhetsincidenter.

(c) Assuransnivån hög ska avse ett 
certifikat som utfärdats inom ramen för ett 
europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering och utgående 
från en gällande nationell eller 
multilateral standard, som ger en högre 
grad av tillförlitlighet i fråga om påstådda 
eller styrkta cybersäkerhetsegenskaper hos 
en IKT-produkt eller IKT-tjänst än 
certifikat med assuransnivån betydande, 
och som betecknas med hänvisning till 
tekniska specifikationer, standarder och 
förfaranden med koppling till detta, 
inbegripet tekniska kontroller, som ska 
förhindra cybersäkerhetsincidenter.

Or. en

Motivering

För att certifieringsramen ska fungera väl är det viktigt att ta hänsyn till befintliga standarder 
som redan används i stor utsträckning när assuransnivåerna ska fastställas. Dessa befintliga 
standarder kan vara nationella, internationella (ISO 27XXX och så vidare) eller multilaterala 
(SOG-IS, CC).

Ändringsförslag 508
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Förslag till förordning
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Artikel 46 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Assuransnivån hög ska avse ett 
certifikat som utfärdats inom ramen för ett 
europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering, som ger en 
högre grad av tillförlitlighet i fråga om 
påstådda eller styrkta 
cybersäkerhetsegenskaper hos en IKT-
produkt eller IKT-tjänst än certifikat med 
assuransnivån betydande, och som 
betecknas med hänvisning till tekniska 
specifikationer, standarder och förfaranden 
med koppling till detta, inbegripet tekniska 
kontroller, som ska förhindra 
cybersäkerhetsincidenter.

(c) Assuransnivån ytterst säker ska 
avse ett certifikat som utfärdats inom 
ramen för ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering, som ger en 
högre grad av tillförlitlighet i fråga om 
påstådda eller styrkta 
cybersäkerhetsegenskaper hos en IKT-
produkt eller IKT-tjänst än certifikat med 
assuransnivån väsentligen säker, och som 
betecknas med hänvisning till tekniska 
specifikationer, standarder och förfaranden 
med koppling till detta, inbegripet tekniska 
kontroller, som ska förhindra 
cybersäkerhetsincidenter.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) I denna bedömning ska det även 
ingå en genomgång av den tekniska 
dokumentationen, tester av 
säkerhetsfunktionerna använda enligt 
kraven i den tekniska dokumentationen 
samt penetrationstester som gör det 
möjligt att bedöma hur väl IKT-
processerna, IKT-produkterna eller IKT-
tjänsterna står emot skickliga angripare 
med tillgång till betydande till 
obegränsade resurser.

Or. en

Ändringsförslag 510
Evžen Tošenovský
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Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om så behövs får kommissionen, 
med hänsyn tagen till åsikterna från 
Enisa, den europeiska gruppen för 
cybersäkerhetscertifiering och 
plattformarna för samråd med 
intressenter, i enlighet med artikel 55.2 
anta genomförandeakter innehållande 
utförliga lagkrav för varje enskild 
assuransnivå.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Metoden för att skilja mellan olika 
assuransnivåer bör bygga på ett test där 
man bedömer hur väl 
säkerhetsfunktionerna kan stå emot 
angripare med betydande till obegränsade 
resurser.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 46a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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Artikel 46a

Utifrån analysen av risken i fråga ska 
lämplig metod för bedömning av 
överensstämmelse, inbegripet 
egenbedömningar, fastslås enligt artikel 4 
och bilaga II i beslut nr 768/2008/EG.

Or. en

Motivering

För att systemet med cybersäkerhetscertifiering ska vara flexibelt, pragmatiskt och 
marknadsorienterat bör även ramar och/eller rutiner som redan är i allmänt bruk vara 
tillåtna.

Ändringsförslag 513
Nadine Morano

Förslag till förordning
Artikel 46a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 46a

På grundval av en riskanalys ska den 
lämpliga metoden för bedömning av 
överensstämmelse identifieras i enlighet 
med artikel 47 och i enlighet med artikel 4 
i och bilaga II till beslut nr 768/2008/EG.

Or. fr

Motivering

Att begränsa användningen av en metod för bedömning av överensstämmelse såsom 
egenbedömning till en enda nivå, utan att ta hänsyn till den berörda produkten eller dess 
användningssammanhang, inverkar skadligt på den nödvändiga flexibilitet som bör bevaras 
på detta område.

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

Förslag till förordning
Artikel 46b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 46b

Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 1 och 2 kan Enisa ersätta 
kraven för den grundläggande 
assuransnivån genom att införa ett system 
för funktionsinformation enligt 
definitionen i artikel 2. Kriterierna för ett 
sådant system för funktionsinformation 
ska utarbetas i förväg i samarbete med 
intressentgruppen för certifiering.

Or. en

Motivering

Vad gäller assuransnivåerna som de beskrivs i den föreslagna förordningen bör ett system 
med information om tekniska funktioner införas som ett möjligt alternativ till de 
grundläggande assuransnivåerna för konsumentprodukter.

Ändringsförslag 515
Martina Werner

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Föremålet och tillämpningsområdet 
för certifieringen, inbegripet typen eller 
kategorierna av de IKT-produkter och IKT-
tjänster som omfattas av certifieringen.

(a) Föremålet och tillämpningsområdet 
för certifieringen, inbegripet typen eller 
kategorierna av de IKT-produkter, IKT-
processer och IKT-tjänster som omfattas 
av certifieringen.

Or. en

Ändringsförslag 516
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Föremålet och tillämpningsområdet 
för certifieringen, inbegripet typen eller 
kategorierna av de IKT-produkter och IKT-
tjänster som omfattas av certifieringen.

(a) Föremålet och tillämpningsområdet 
för certifieringen, inbegripet typen eller 
kategorierna av de IKT-produkter, IKT-
processer och IKT-tjänster som omfattas 
av certifieringen.

Or. en

Ändringsförslag 517
Michał Boni, Massimiliano Salini, Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Organen för bedömning av 
överensstämmelse och kontroll.

Or. en

Ändringsförslag 518
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Detaljerad specificering av de 
cybersäkerhetskrav som specifika IKT-
produkter och IKT-tjänster bedöms mot, 
t.ex. genom hänvisning till 
unionslagstiftning, internationella 
standarder eller tekniska specifikationer.

(b) Detaljerad specificering av de 
cybersäkerhetskrav som specifika IKT-
produkter och IKT-tjänster bedöms mot, 
t.ex. genom hänvisning till 
unionslagstiftning, internationella 
standarder eller tekniska specifikationer. 
Certifieringskraven bör definieras på ett 
sådant sätt att certifieringen kan 
införlivas i, eller baseras på, producentens 
systematiska säkerhetsrutiner som följs 
under den aktuella produktens eller 
tjänstens utveckling och livslängd.

Or. en
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Ändringsförslag 519
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine 
Meissner, Morten Helveg Petersen

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Detaljerad specificering av de 
cybersäkerhetskrav som specifika IKT-
produkter och IKT-tjänster bedöms mot, 
t.ex. genom hänvisning till 
unionslagstiftning, internationella 
standarder eller tekniska specifikationer.

(b) Detaljerad specificering av de 
cybersäkerhetskrav som specifika IKT-
produkter och IKT-tjänster bedöms mot, 
t.ex. genom hänvisning till unionens 
och/eller internationella standarder eller 
tekniska specifikationer. Internationella 
standarder som redan finns bör beaktas.

Or. en

Ändringsförslag 520
Olle Ludvigsson

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Detaljerad specificering av de 
cybersäkerhetskrav som specifika IKT-
produkter och IKT-tjänster bedöms mot, 
t.ex. genom hänvisning till 
unionslagstiftning, internationella
standarder eller tekniska specifikationer.

(b) Detaljerad specificering av de 
cybersäkerhetskrav som specifika IKT-
produkter och IKT-tjänster bedöms mot 
genom hänvisning till standarder eller 
tekniska specifikationer i enlighet med 
artikel 2.1 i förordning (EU) nr 
1025/2012.

Or. en

Ändringsförslag 521
Martina Werner

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Detaljerad specificering av de 
cybersäkerhetskrav som specifika IKT-
produkter och IKT-tjänster bedöms mot, 
t.ex. genom hänvisning till 
unionslagstiftning, internationella 
standarder eller tekniska specifikationer.

(b) Detaljerad specificering av de 
cybersäkerhetskrav som specifika IKT-
produkter, IKT-processer och IKT-tjänster 
bedöms mot, t.ex. genom hänvisning till 
unionens eller internationella standarder 
eller tekniska specifikationer.

Or. en

Ändringsförslag 522
Csaba Molnár

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Detaljerad specificering av de 
cybersäkerhetskrav som specifika IKT-
produkter och IKT-tjänster bedöms mot, 
t.ex. genom hänvisning till 
unionslagstiftning, internationella 
standarder eller tekniska specifikationer.

(b) Detaljerad specificering av de 
cybersäkerhetskrav som specifika IKT-
produkter och IKT-tjänster bedöms mot, 
t.ex. genom hänvisning till europeiska 
eller internationella standarder eller 
tekniska specifikationer.

Or. en

Ändringsförslag 523
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1 – led b – led i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) c) Främjande av inbyggd säkerhet 
där så är lämpligt.

Or. en

Ändringsförslag 524
Dan Nica, Miroslav Poche
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Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) I tillämpliga fall, en eller flera 
assuransnivåer.

(c) En eller flera assuransnivåer för det 
ansvar som organet för bedömning av 
överensstämmelse åtar sig då intrång sker 
i certifierade IKT-produkter eller IKT-
tjänster.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) I tillämpliga fall, en eller flera 
assuransnivåer.

(c) I tillämpliga fall, en eller flera 
assuransnivåer bland annat utgående från 
aktuella risker.

Or. en

Ändringsförslag 526
Olle Ludvigsson

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Särskilda bedömningskriterier och -
metoder som använts, inklusive 
utvärderingstyper, i syfte att visa att de 
särskilda mål som anges i artikel 45 
uppnås.

(d) Särskilda bedömningskriterier och -
metoder som använts, inklusive 
utvärderingstyper, i syfte att visa att de 
särskilda mål som anges i artikel 45 uppnås 
genom hänvisning till standarder eller 
tekniska specifikationer i enlighet med 
artikel 2.1 i förordning (EU) nr 
1025/2012.
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Or. en

Ändringsförslag 527
Massimiliano Salini

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Särskilda bedömningskriterier och -
metoder som använts, inklusive 
utvärderingstyper, i syfte att visa att de 
särskilda mål som anges i artikel 45 
uppnås.

(d) Typer av bedömning av 
överensstämmelse, särskilda 
bedömningskriterier och -metoder som 
använts i enlighet med artikel 4 och bilaga 
II i beslut 768/2008/EU i syfte att visa att 
de särskilda mål som anges i artikel 45 
uppnås.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Om systemet fastställer 
användning av märken eller etiketter, 
villkoren för deras användning.

(f) Om systemet fastställer att det ska 
finnas system för information om tekniska 
egenskaper, villkoren för användning av 
sådana system för information om 
tekniska egenskaper.

Or. en

Ändringsförslag 529
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1 – led g
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Om övervakning ingår i systemet,
reglerna för övervakning och efterlevnad 
av certifieringskraven, inklusive 
mekanismer för att visa fortsatt 
överensstämmelse med de angivna 
cybersäkerhetskraven.

(g) Reglerna för övervakning och 
efterlevnad av certifieringskraven, 
inklusive mekanismer för att visa fortsatt 
överensstämmelse med de angivna 
cybersäkerhetskraven.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Villkor för beviljande, 
bibehållande, fortsättande, utvidgning och 
inskränkning av tillämpningsområdet för 
certifiering.

Or. en

Ändringsförslag 531
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Villkor för beviljande, 
bibehållande, fortsättande, utvidgning och 
inskränkning av tillämpningsområdet för 
certifiering.

(h) Villkor för beviljande, 
bibehållande, fortsättande, förnyande,
utvidgning och inskränkning av 
tillämpningsområdet för certifiering.

Or. en

Ändringsförslag 532



AM\1152206SV.docx 77/129 PE621.098v01-00

SV

Massimiliano Salini

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ha) Bestämmelser för hur sårbarheter 
som kan uppstå efter att certifiering 
beviljats ska hanteras genom inrättande 
av dynamiska och löpande 
organisatoriska rutiner för både 
leverantörer och användare.

Or. en

Ändringsförslag 533
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) Bestämmelser för hur och när 
behöriga myndigheter genom samordnade 
rutiner för sårbarhetsinformation ska 
informera berörda säljare och tillverkare 
om sårbarheter i IKT-produkter, IKT-
processer, IKT-tjänster och IKT-system 
som inte är allmänt kända.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) Bestämmelser om hur tidigare 
oupptäckta sårbarheter i fråga om 

(j) Bestämmelser om att behöriga 
myndigheter genom samordnade rutiner 
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cybersäkerhet hos IKT-produkter och 
IKT-tjänster ska rapporteras och utredas.

för sårbarhetsinformation ska informera
berörda säljare och tillverkare om
sårbarheter i IKT-produkter och IKT-
tjänster som inte är allmänt kända.

Or. en

Motivering

Dessa myndigheter kopplade till staten (som nationella incidenthanteringsorganisationer) bör 
i slutändan informera alla berörda säljare och tillverkare om sårbarheter i alla IKT-
produkter och IKT-tjänster. Denna uppgift ska utföras i enlighet med de riktlinjer och 
rekommendationer som fastställs i de internationella standarderna ISO/IEC 29147:2014 och 
ISO/IEC 30111. Statliga myndigheter som upptäcker sårbarheter har väldigt olika 
riskprofiler, incitament, skyldigheter och befogenheter gentemot berörda säljare och 
tillverkare jämfört med enskilda säkerhetsutredare.

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

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(l) Identifiering av nationella system 
för cybersäkerhetscertifiering som omfattar 
samma typ eller kategorier av IKT-
produkter och IKT-tjänster.

(l) I tillämpliga fall identifiering av 
nationella system för 
cybersäkerhetscertifiering, i enlighet med 
artikel 49, eller av branschledda initiativ,
som omfattar samma typ eller kategorier av 
IKT-produkter, IKT-processer och IKT-
tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 536
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(l) Identifiering av nationella system 
för cybersäkerhetscertifiering som omfattar 
samma typ eller kategorier av IKT-

(l) Identifiering av nationella och 
internationella system för 
cybersäkerhetscertifiering som omfattar 
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produkter och IKT-tjänster. samma typ eller kategorier av IKT-
produkter och IKT-tjänster, säkerhetskrav 
och kriterier och metoder för utvärdering.

Or. en

Ändringsförslag 537
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(l) Identifiering av nationella system 
för cybersäkerhetscertifiering som omfattar 
samma typ eller kategorier av IKT-
produkter och IKT-tjänster.

(l) Identifiering av nationella eller 
internationella system för 
cybersäkerhetscertifiering eller 
branschledda initiativ som omfattar 
samma typ eller kategorier av IKT-
produkter, IKT-processer och IKT-tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 538
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1 – led la (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(la) I tillämpliga fall certifikatets 
giltighetstid.

Or. en

Ändringsförslag 539
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1 – led ma (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ma) Bestämmelser för hur och när 
medlemsstater ska informera varandra 
och berörda säljare och tillverkare när de 
får vetskap om en sårbarhet som inte är 
allmänt känd i en IKT-produkt eller IKT-
tjänst som är certifierad enligt detta 
certifieringssystem.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1 – led ma (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ma) Bestämmelser för hur och när 
medlemsstater måste informera varandra 
när de får vetskap om en sårbarhet som 
inte är allmänt känd i en IKT-produkt 
eller IKT-tjänst som är certifierad enligt 
detta certifieringssystem.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1 – led ma (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ma) Typer av bedömning av 
överensstämmelse och kriterier och 
metoder för utvärdering enligt artikel 4 
och bilaga II i beslut 768/2008/EG.
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Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1 – led ma (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ma) Ytterligare vägledning om bästa 
praxis för cybersäkerhet och information 
om cyberhot som fortfarande finns kvar 
trots certifiering.

Or. en

Motivering

Inga IKT-produkter eller IKT-tjänster är helt säkra. För att konsumenter och organisationer 
inte ska invaggas i falsk säkerhet bör det i certifieringssystemen påpekas att vaksamhet och 
bästa cyberpraxis fortfarande måste iakttas.

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

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. För sina respektive system måste 
intressentgruppen för certifiering eller 
den europeiska gruppen för 
cybersäkerhetscertifiering, efter 
vederbörligen motiverad begäran från 
Enisa, godkänna alla föreslagna tillägg 
till, avvikelser från eller icke-följande av 
internationella eller unionens standarder 
i punkt 1 b minst två veckor innan det 
föreslagna systemet överlämnas till 
kommissionen i enlighet med artikel 44.3.

Or. en



PE621.098v01-00 82/129 AM\1152206SV.docx

SV

Motivering

IKT-produkter som har tagits fram och som saluförs och används på de globala och 
europeiska marknaderna följer i stor utsträckning befintliga och väl etablerade standarder. 
Avvikelser från sådana standarder bör vederbörligen motiveras.

Ändringsförslag 544
Massimiliano Salini

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om det föreskrivs i en viss 
unionsakt får certifiering enligt ett 
europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering användas för att 
påvisa presumtion om överensstämmelse 
med kraven i den unionsakten.

3. Det kan finnas en viss unionsakt 
med förslag på när certifiering enligt ett 
europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering får användas.

Or. en

Ändringsförslag 545
Massimiliano Salini

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I avsaknad av harmoniserad 
unionslagstiftning får en medlemsstats 
lagstiftning också föreskriva att ett 
europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering får användas för 
fastställande av presumtionen om 
överensstämmelse med de rättsliga 
kraven.

4. I avsaknad av harmoniserad 
unionslagstiftning får en medlemsstats 
lagstiftning också uppmuntra till att ett 
europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering får användas.

Or. en

Ändringsförslag 546
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Gesine Meissner
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Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Certifieringssystem kan särskilt tas 
fram för de produktgrupper som 
omnämns i bilaga I till denna förordning.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 47a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 47a

I de system som skapas i enlighet med 
denna förordning ska det inte finnas 
några krav på upplysning om ändringar 
eller på ändrade certifieringar eller 
omcertifiering, om inte dessa 
förändringar har en betydande negativ 
effekt på säkerheten i IKT-produkterna, 
IKT-tjänsterna, IKT-processerna eller 
hemelektronikprodukterna.

Or. en

Motivering

Produkterna ska inte behöva certifieras igen vid programfixar och 
programvaruuppdateringar eller om funktionerna i produkten ändras, så länge inte dessa 
förändringar har någon betydande negativ inverkan på produkternas säkerhet. Att lägga till 
detta i förordningen är helt nödvändigt för företagen eftersom omcertifiering annars kan ta 
längre tid än livslängden på själva programvaruuppdateringen, vilket i slutändan skulle 
kunna ha en negativ inverkan på slutanvändarnas och operatörernas möjligheter att förbättra 
cybersäkerheten i sina produkter.

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

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. IKT-produkter och IKT-tjänster 
som har certifierats enligt ett europeiskt 
system för cybersäkerhetscertifiering som 
antagits enligt artikel 44 ska förutsättas 
överensstämma med kraven i ett sådant 
system.

1. IKT-produkter, IKT-tjänster och 
IKT-processer som har certifierats enligt 
ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering som antagits 
enligt artikel 44 ska förutsättas 
överensstämma med kraven i ett sådant 
system.

Or. en

Ändringsförslag 549
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. IKT-produkter och IKT-tjänster 
som har certifierats enligt ett europeiskt 
system för cybersäkerhetscertifiering som 
antagits enligt artikel 44 ska förutsättas 
överensstämma med kraven i ett sådant 
system.

1. IKT-produkter, IKT-processer och 
IKT-tjänster som har certifierats enligt ett 
europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering som antagits 
enligt artikel 44 ska förutsättas 
överensstämma med kraven i ett sådant 
system.

Or. en

Ändringsförslag 550
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Certifieringen ska vara frivillig, om 2. Certifieringen ska vara 
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inte annat uttryckligen anges i 
unionslagstiftningen.

obligatorisk för åtminstone

(a) IKT-produkter, IKT-processer, IKT-
tjänster och IKT-system som används av 
leverantörer av samhällsviktiga tjänster 
enligt definitionen i direktiv 
2016/1148/EU,

(b) IKT-produkter, IKT-processer, IKT-
tjänster och IKT-system för barn och 
privat bruk,

(c) IKT-produkter, IKT-processer, IKT-
tjänster och IKT-system för medicinskt 
bruk,

(d) IKT-produkter, IKT-processer och 
IKT-tjänster som används för 
säkerhetsändamål,

(e) självkörande fordon.

Kommissionen kan genom 
genomförandeakter och i samarbete med 
Enisa ändra produktkategorierna i 
punkt 1.

Certifieringen ska vara frivillig för alla 
andra produkter, om inte annat 
uttryckligen anges i unionslagstiftningen.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Certifieringen ska vara frivillig, om 
inte annat uttryckligen anges i 
unionslagstiftningen.

2. Certifieringen ska vara frivillig för 
de IKT-produkter, IKT-tjänster och IKT-
processer som omnämns i artikel 45.1 a 
och artikel 45.1 b, om inte annat 
uttryckligen anges i unionslagstiftningen, 
och obligatorisk för de IKT-produkter, 
IKT-tjänster och IKT-processer som 
omnämns i artikel 45.1 c om inget annat 
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uttryckligen anges i unionslagstiftningen 
eller bestäms av den europeiska gruppen 
för cybersäkerhetscertifiering.

Or. en

Motivering

Att skilja mellan frivilliga och obligatoriska program är nödvändigt eftersom säkerhetsmålen 
är olika för de två kategorierna av IKT-produkter och IKT-processer som ingår i denna 
förordning. När det gäller att skydda samhällsviktig infrastruktur och information bör 
certifiering var obligatorisk eftersom det skulle bidra till att öka medlemsstaternas 
cyberresiliens. Detta tillvägagångssätt skulle dessutom innebära större harmonisering av 
medlemsstaternas skyldigheter enligt direktiv (EU) 2016/1148.

Ändringsförslag 552
Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Certifieringen ska vara frivillig, om 
inte annat uttryckligen anges i 
unionslagstiftningen.

2. Certifieringen ska vara obligatorisk 
för assuransnivåerna hög och medelhög. 
För assuransnivåerna grundläggande och 
betydande ska certifiering vara frivillig, 
men tillverkarna måste uppfylla 
minimistandarder för säkerhet, om inte 
annat uttryckligen anges i 
unionslagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 553
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Certifieringen ska vara frivillig, om 
inte annat uttryckligen anges i 
unionslagstiftningen.

2. Certifieringen ska vara helt och 
hållet frivillig och ska inte påverka 
tillämpning av den frivilliga 
egenbedömningen/egenförsäkran om 
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överensstämmelse.

Or. en

Ändringsförslag 554
Rolandas Paksas

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Certifieringen ska vara frivillig, om 
inte annat uttryckligen anges i 
unionslagstiftningen.

2. Certifieringen ska vara 
obligatorisk.

Or. en

Ändringsförslag 555
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Certifieringen ska vara frivillig, om 
inte annat uttryckligen anges i 
unionslagstiftningen.

2. Certifieringen ska vara frivillig, om 
inte annat uttryckligen anges i nationell 
lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 556
Martina Werner

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För assuransnivån grundläggande 
ska tillverkaren eller leverantören av IKT-
produkter, IKT-processer eller IKT-



PE621.098v01-00 88/129 AM\1152206SV.docx

SV

tjänster kunna göra en egen bedömning 
på eget ansvar enligt artikel 4 och 
bilaga II i beslut 768/2008/EG.

Or. en

Ändringsförslag 557
Edouard Martin

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ett europeiskt 
cybersäkerhetscertifikat i enlighet med 
denna artikel ska utfärdas av de organ för 
bedömning av överensstämmelse som 
avses i artikel 51 på grundval av de 
kriterier som ingår i det europeiska 
systemet för cybersäkerhetscertifiering, 
som antagits i enlighet med artikel 44.

3. Ett europeiskt 
cybersäkerhetscertifikat för nivåerna 
grundläggande eller betydande i enlighet 
med denna artikel ska utfärdas av de organ 
för bedömning av överensstämmelse som 
avses i artikel 51 på grundval av de 
kriterier som ingår i det europeiska 
systemet för cybersäkerhetscertifiering, 
som antagits i enlighet med artikel 44.

Or. fr

Ändringsförslag 558
Martina Werner

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ett europeiskt 
cybersäkerhetscertifikat i enlighet med 
denna artikel ska utfärdas av de organ för 
bedömning av överensstämmelse som 
avses i artikel 51 på grundval av de 
kriterier som ingår i det europeiska 
systemet för cybersäkerhetscertifiering, 
som antagits i enlighet med artikel 44.

3. Ett europeiskt 
cybersäkerhetscertifikat i enlighet med 
denna artikel ska utfärdas antingen genom 
en egenbedömning eller av de organ för 
bedömning av överensstämmelse som 
avses i artikel 51 på grundval av de 
kriterier som ingår i det europeiska 
systemet för cybersäkerhetscertifiering, 
som antagits i enlighet med artikel 44.

Or. en
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Ändringsförslag 559
Edouard Martin

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. De nationella tillsynsmyndigheter 
för certifiering som avses i artikel 50 ska 
utfärda ett europeiskt 
cybersäkerhetscertifikat för nivån hög på 
grundval av de kriterier som ingår i det 
europeiska system för 
cybersäkerhetscertifiering som antagits i 
enlighet med artikel 44.

Or. fr

Ändringsförslag 560
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Genom undantag från punkt 3, och i 
vederbörligen motiverade fall, får ett visst 
europeiskt system för cybersäkerhet 
föreskriva att ett europeiskt 
cybersäkerhetscertifikat som är ett resultat 
av det systemet kan utfärdas endast av ett 
offentligt organ. Ett sådant offentligt organ 
ska vara ett av följande:

4. Genom undantag från punkt 3, och 
endast i vederbörligen motiverade fall, får 
ett visst europeiskt system för 
cybersäkerhet föreskriva att ett europeiskt 
cybersäkerhetscertifikat som är ett resultat 
av det systemet kan utfärdas endast av ett 
offentligt organ. Ett sådant offentligt organ 
ska vara ett organ som ackrediterats som 
organ för bedömning av 
överensstämmelse enligt artikel 51.1. Den 
fysiska eller juridiska person som lämnar 
in sina IKT- produkter eller IKT-tjänster 
till certifieringsmekanismen ska till det 
organ för bedömning av 
överensstämmelse som avses i artikel 51 
lämna all information som krävs för att 
certifieringsförfarandet ska kunna 
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genomföras.

Or. en

Motivering

Förtydligande.

Ändringsförslag 561
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Genom undantag från punkt 3, och i 
vederbörligen motiverade fall, får ett visst 
europeiskt system för cybersäkerhet 
föreskriva att ett europeiskt 
cybersäkerhetscertifikat som är ett resultat 
av det systemet kan utfärdas endast av ett 
offentligt organ. Ett sådant offentligt organ 
ska vara ett av följande:

4. Genom undantag från punkt 3, och i 
vederbörligen motiverade fall, såsom 
assuransnivån hög såsom denna beskrivs 
i artikel 46 c, ska ett visst europeiskt 
system för cybersäkerhet föreskriva att ett 
europeiskt cybersäkerhetscertifikat som är 
ett resultat av det systemet kan utfärdas 
endast av ett behörigt offentligt organ efter 
en bedömning utförd av ett oberoende och 
anmält organ för bedömning av 
överensstämmelse. Ett sådant offentligt 
organ ska vara ett av följande:

Or. fr

Ändringsförslag 562
Olle Ludvigsson

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Genom undantag från punkt 3, och i 
vederbörligen motiverade fall, får ett visst 
europeiskt system för cybersäkerhet 
föreskriva att ett europeiskt 
cybersäkerhetscertifikat som är ett resultat 
av det systemet kan utfärdas endast av ett 
offentligt organ. Ett sådant offentligt organ 

4. Genom undantag från punkt 3, och 
endast i vederbörligen motiverade fall, får 
ett visst europeiskt system för 
cybersäkerhet föreskriva att ett europeiskt 
cybersäkerhetscertifikat som är ett resultat 
av det systemet kan utfärdas endast av ett 
offentligt organ. Ett sådant offentligt organ 
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ska vara ett av följande: ska vara ett organ som ackrediterats som 
organ för bedömning av 
överensstämmelse enligt artikel 51.1.

Or. en

Ändringsförslag 563
Olle Ludvigsson

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En nationell tillsynsmyndighet för 
certifiering som avses i artikel 50.1.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 564
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En nationell tillsynsmyndighet för 
certifiering som avses i artikel 50.1.

utgår

Or. en

Motivering

Behövs för rättslig överensstämmelse med ändringarna i artikel 48.1.

Ändringsförslag 565
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 4 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Ett organ som är ackrediterat som 
organ för bedömning av 
överensstämmelse i enlighet med 
artikel 51.1.

utgår

Or. en

Motivering

Behövs för rättslig överensstämmelse med ändringarna i artikel 48.1.

Ändringsförslag 566
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Ett organ som inrättats med stöd 
av lagar, rättsinstrument eller andra 
administrativa förfaranden i en berörd 
medlemsstat och som uppfyller kraven för 
organ som certifierar produkter, processer 
och tjänster enligt ISO/IEC 17065:2012.

utgår

Or. en

Motivering

Behövs för rättslig överensstämmelse med ändringarna i artikel 48.1.

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

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den fysiska eller juridiska person 
som lämnar in sina IKT- produkter eller

5. Den fysiska eller juridiska person 
som lämnar in sina IKT- produkter, IKT-
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IKT-tjänster till certifieringsmekanismen 
ska till det organ för bedömning av 
överensstämmelse som avses i artikel 51 
lämna all information som krävs för att 
genomföra certifieringsförfarandet.

tjänster eller IKT-processer till 
certifieringsmekanismen ska till det organ 
för bedömning av överensstämmelse som 
avses i artikel 51 lämna all information 
som krävs för att genomföra 
certifieringsförfarandet. Produkterna, 
tjänsterna eller processerna kan lämnas 
till valfritt organ för bedömning av 
överensstämmelse som avses i artikel 51.

Or. en

Motivering

För att undvika fragmentering i erkännandet och/eller överensstämmelsen i EU:s system för 
cybersäkerhetscertifiering måste det framgå i artikeln att produkterna, tjänsterna eller 
processerna kan lämnas in till valfritt organ för bedömning av överensstämmelse som 
ackrediterats i en av EU:s medlemsstater.

Ändringsförslag 568
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den fysiska eller juridiska person 
som lämnar in sina IKT- produkter eller 
IKT-tjänster till certifieringsmekanismen 
ska till det organ för bedömning av 
överensstämmelse som avses i artikel 51 
lämna all information som krävs för att 
genomföra certifieringsförfarandet.

5. Den fysiska eller juridiska person 
som lämnar in sina IKT- produkter, IKT-
processer eller IKT-tjänster till 
certifieringsmekanismen ska till det organ 
för bedömning av överensstämmelse som 
avses i artikel 51 lämna all information 
som krävs för att genomföra 
certifieringsförfarandet.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den fysiska eller juridiska person 
som lämnar in sina IKT- produkter eller 
IKT-tjänster till certifieringsmekanismen 
ska till det organ för bedömning av 
överensstämmelse som avses i artikel 51 
lämna all information som krävs för att 
genomföra certifieringsförfarandet.

5. Den fysiska eller juridiska person 
som lämnar in sina IKT- produkter, IKT-
processer eller IKT-tjänster till 
certifieringsmekanismen ska till det organ 
för bedömning av överensstämmelse som 
avses i artikel 51 lämna all information 
som krävs för att genomföra 
certifieringsförfarandet.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Certifikat ska utfärdas för en period 
på högst tre år och får förnyas på samma 
villkor under förutsättning att de relevanta 
kraven fortsätter att uppfyllas.

6. Certifikat ska utfärdas för en period 
på minst tre år. De får sedan förnyas på 
samma villkor och förlängas utan kostnad 
för ytterligare tidsperioder under 
förutsättning att certifikatsinnehavaren 
intygar att de relevanta kraven fortsätter att 
uppfyllas. Sådant intygande måste ske 
tidigast sex månader och senast femton 
dagar före innevarande periods slut. 
Certifikaten ska kunna förlängas under 
den certifierade produktens hela 
livslängd.

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 
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.
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Ändringsförslag 571
Massimiliano Salini

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Certifikat ska utfärdas för en period 
på högst tre år och får förnyas på samma 
villkor under förutsättning att de relevanta 
kraven fortsätter att uppfyllas.

6. Certifikat ska utfärdas för den
period som fastställs i respektive 
certifieringssystem och i hög grad bero på 
enheternas rutiner och förmåga att 
organisera sig för att hantera angrepp och 
får förnyas på samma villkor under 
förutsättning att de relevanta kraven 
fortsätter att uppfyllas.

Or. en

Ändringsförslag 572
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Certifikat ska utfärdas för en period 
på högst tre år och får förnyas på samma 
villkor under förutsättning att de relevanta 
kraven fortsätter att uppfyllas.

6. Certifikat ska utfärdas för en period 
på högst tre år, den tid som anges i 
certifieringssystemet, och får förnyas på 
samma villkor under förutsättning att de 
relevanta kraven fortsätter att uppfyllas.

Or. en

Ändringsförslag 573
Michał Boni, Massimiliano Salini, Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Certifikat ska utfärdas för en period 6. Certifikat ska utfärdas för en period 
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på högst tre år och får förnyas på samma 
villkor under förutsättning att de relevanta 
kraven fortsätter att uppfyllas.

vars längd ska bestämmas från fall till fall 
för varje enskilt system och får förnyas på 
samma villkor under förutsättning att de 
relevanta kraven fortsätter att uppfyllas.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Ett europeiskt 
cybersäkerhetscertifikat som utfärdats i 
enlighet med denna artikel ska erkännas i 
alla medlemsstater.

7. Ett europeiskt 
cybersäkerhetscertifikat som utfärdats i 
enlighet med denna artikel ska erkännas i 
alla medlemsstater, och de IKT-produkter, 
IKT-processer och elektroniska 
konsumentprodukter som certifikatet 
gäller för ska anses uppfylla lokala 
cybersäkerhetskrav med beaktande av den 
angivna assuransnivån som avses i artikel 
46, och det får inte förekomma någon 
särbehandling mellan sådana certifikat 
beroende antingen på vilken medlemsstat 
de kommer ifrån eller beroende på vilket 
organ för bedömning av 
överensstämmelse, enligt artikel 51, som 
utfärdat det.

Or. en

Motivering

För att undvika fragmentering i erkännandet och/eller överensstämmelsen i EU:s system för 
cybersäkerhetscertifiering måste det framgå i artikeln att certifikaten måste behandlas lika 
oavsett var de utfärdats.

Ändringsförslag 575
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
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Artikel 48 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Ett europeiskt 
cybersäkerhetscertifikat som utfärdats i 
enlighet med denna artikel ska erkännas i 
alla medlemsstater.

7. Ett europeiskt 
cybersäkerhetscertifikat som utfärdats i 
enlighet med denna artikel ska erkännas i 
alla medlemsstater. För assuransnivån 
hög kan certifikaten endast bli föremål 
för ett ömsesidigt erkännande om de har 
utfärdats av ett offentligt organ i den 
mening som avses i punkt 4 a i artikel 48.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Ansökningar om certifiering måste 
vara färdigbehandlade inom tolv månader 
från det att ansökan inkommit, och om 
organet för bedömning av 
överensstämmelse inte klarar detta ska 
dess ackreditering dras in.

Or. en

Motivering

Organen för bedömning av överensstämmelse måste handlägga ansökningarna om 
certifiering inom rimlig tid.

Ändringsförslag 577
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 48a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 48a

Grundläggande it-säkerhetskrav

1. Byrån ska senast ... [två år efter dagen 
för denna förordnings ikraftträdande] för 
kommissionen föreslå tydliga och 
obligatoriska grundläggande it-
säkerhetskrav för alla it-enheter som säljs 
i eller exporteras från unionen, såsom att

(a) tillverkarna måste tillhandahålla ett 
skriftligt intyg på att deras enheter inte 
innehåller någon hårdvara, programvara 
eller fast programvara med någon form 
av kända sårbarheter i fråga om säkerhet,

(b) enheterna måste innehålla 
programvara eller fast programvara som 
kan ta emot vederbörligen autentiserade 
och tillförlitliga uppdateringar från 
säljaren,

(c) det i enheten måste finnas 
dokumenterad fjärråtkomstkapacitet som 
säkras mot obehörig åtkomst senast vid 
installationen, och att det inte får finnas 
några hårdkodade standardlösenord som 
är likadana för alla enheter samt att det 
måste finnas dokumenterad möjlighet till 
uppdateringar där det tydligt anges vem 
som bär ansvaret om användaren inte 
uppdaterar enheten,

(d) tillverkarna av uppkopplade enheter, 
programvara eller fast programvara 
måste underrätta behörig myndighet om 
alla kända brister i säkerheten,

(e) tillverkarna av uppkopplade enheter, 
programvara eller fast programvara 
måste tillhandahålla reparation för varje 
ny säkerhetsbrist som upptäcks,

(f) tillverkarna av uppkopplade enheter, 
programvara eller fast programvara 
måste tillhandahålla information om hur 
enheten tar emot uppdateringar, den 
förväntade tidsplanen för när 
säkerhetssupporten ska upphöra samt om 
när sådan support har upphört,
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(g) tillverkarna måste släppa källkoden 
och dokumentationen samma dag som 
supporten upphör.

2. Byrån ska se över och, vid behov, ändra 
krav i punkt 1 vartannat år och eventuellt 
lägga fram ändringsförslag till 
kommissionen.

3. Kommissionen får genom 
genomförandeakter besluta att de 
föreslagna eller ändrade krav som avses i 
punkterna 1 och 2 har allmän giltighet 
inom unionen. Dessa genomförandeakter 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i artikel 
55.2.

4. Kommissionen ska se till att de krav, 
för vilka beslut om allmän giltighet tagits 
enligt punkt 3, offentliggörs på lämpligt 
sätt.

5. Byrån ska samla in alla föreslagna 
krav, och ändringar av kraven, i ett 
register och offentliggöra dem på lämpligt 
sätt.

6. Tillverkarna ansvarar visserligen för 
att deras IKT-produkter eller IKT-tjänster 
uppfyller alla lagkrav och regler, men 
importörerna måste ändå se till att de 
produkter som de släpper ut på 
marknaden uppfyller alla tillämpliga krav 
och inte utgör någon risk för den 
europeiska allmänheten. Importörer 
måste kontrollera att tillverkare utanför 
EU har vidtagit alla nödvändiga åtgärder 
och att produkten eller tjänsten uppfyller 
kraven i punkt 1. Distributörer av IKT-
produkter eller IKT-tjänster måste ha 
grundläggande kunskaper om gällande 
lagkrav och medföljande dokumentation. 
Distributörer måste kunna avgöra vilka 
produkter som uppenbarligen inte 
uppfyller kraven, och de måste kunna visa 
för de nationella myndigheterna att de 
har agerat med vederbörlig omsorg och 
att de har fått försäkran från tillverkaren 
eller importören om att alla nödvändiga 
åtgärder har vidtagits. Dessutom måste 
distributörerna hjälpa de nationella 
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myndigheterna att få tag på nödvändig 
dokumentation.

7. Utifrån den aktuella produktens 
egenskaper, livslängd och kostnad ska det 
som ett alternativ till den fullständiga 
certifieringsprocessen i vissa, i systemet 
fastställda, fall vara möjligt att intyga 
överensstämmelse med de obligatoriska 
grundläggande it-säkerhetskraven genom 
egenförsäkran om överensstämmelse 
enligt gällande förfarande för bedömning 
av överensstämmelse.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att skapa en motståndskraftig it-miljö för att skydda mot cyberbrottslighet och 
skydda it-användarnas grundläggande rättigheter. Höga it-säkerhetsmål för en obligatorisk 
grundläggande nivå av it-säkerhet inom unionen bör därför fastställas i denna förordning. 
Eftersom egenskaperna, livslängden eller kostnaden för en produkt kan innebära att 
certifieringsförfarandet inte kan genomföras kan egenförsäkran tjäna som ett snabbspår till 
marknadstillträde och som ett säkerhetsbevis för myndigheter och konsumenter.

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

Förslag till förordning
Artikel 48a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 48a

Förenlighet med internationella system 
för ömsesidigt erkännande

1. I den förberedande fasen i 
framtagandet av förslaget till ett 
europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering ska Enisa och, 
där så är lämpligt, intressentgruppen för 
certifiering och den europeiska gruppen 
för cybersäkerhetscertifiering utvärdera 
relevansen i befintliga internationella 
avtal om ömsesidigt erkännande och 
befintliga certifieringar.
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2. Bland annat bör en utvärdering göras 
av huruvida nationella system för 
cybersäkerhetscertifiering som omfattas 
av förslaget till system är föremål för 
något internationellt avtal om ömsesidigt 
erkännande.

3. Där relevanta internationella avtal om 
ömsesidigt erkännande och certifieringar 
finns ska Enisa sträva efter att säkerställa 
överensstämmelse genom att

(a) bekräfta certifieringen enligt samma 
standarder,

(b) anpassa tillämpningsområdet, 
säkerhetsmålen, utvärderingsmetoderna 
och assuransnivåerna till detta avtal,

(c) inleda en dialog med aktuellt styrande 
organ i syfte att kunna genomföra det som 
avses i punkt (a) och (b).

Or. en

Motivering

Målet med förordningen är att rationalisera befintliga certifieringssystem och se till att de 
kan användas i hela EU. I enlighet med detta mål bör man se till att man inte ersätter några 
avtal om ömsesidigt erkännande och skapar certifieringar som antingen överlappar eller som 
skapar ett bredare ekosystem inom vilket europeiska uppfattningar kan exporteras och bli mer 
allmänt erkända.

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

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen 
av punkt 3 ska de nationella systemen för 
cybersäkerhetscertifiering och därtill 
hörande förfaranden, för de IKT-produkter 
och IKT-tjänster som omfattas av ett 
europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering, upphöra att ha 
verkan från och med den dag som anges i 
den genomförandeakt som antagits i 

1. Utan att det påverkar tillämpningen 
av punkt 3 ska de nationella systemen för 
cybersäkerhetscertifiering och därtill 
hörande förfaranden, för de IKT-produkter, 
IKT-processer och IKT-tjänster som 
omfattas av ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering, upphöra att ha 
verkan från och med den dag som anges i 
den genomförandeakt som antagits i 
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enlighet med artikel 44.4. Befintliga 
nationella system för 
cybersäkerhetscertifiering och därtill 
hörande förfaranden för IKT-produkter och 
IKT-tjänster som inte omfattas av ett 
europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering ska fortsätta att 
existera.

enlighet med artikel 44.4. Befintliga 
nationella system för 
cybersäkerhetscertifiering och därtill 
hörande förfaranden för IKT-produkter, 
IKT-processer och IKT-tjänster som inte 
omfattas av ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering ska fortsätta att 
existera. Underhållsarbete med mindre 
uppdateringar ska inte innebära att 
certifieringen blir ogiltig.

Or. en

Ändringsförslag 580
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen 
av punkt 3 ska de nationella systemen för 
cybersäkerhetscertifiering och därtill 
hörande förfaranden, för de IKT-produkter 
och IKT-tjänster som omfattas av ett 
europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering, upphöra att ha 
verkan från och med den dag som anges i 
den genomförandeakt som antagits i 
enlighet med artikel 44.4. Befintliga 
nationella system för 
cybersäkerhetscertifiering och därtill 
hörande förfaranden för IKT-produkter och 
IKT-tjänster som inte omfattas av ett 
europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering ska fortsätta att 
existera.

1. Utan att det påverkar tillämpningen 
av punkt 3 ska de nationella systemen för 
cybersäkerhetscertifiering och därtill 
hörande förfaranden, för de IKT-produkter, 
IKT-processer och IKT-tjänster som 
omfattas av ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering, upphöra att ha 
verkan från och med den dag som anges i 
den genomförandeakt som antagits i 
enlighet med artikel 44.4. Befintliga 
nationella system för 
cybersäkerhetscertifiering och därtill 
hörande förfaranden för IKT-produkter, 
IKT-processer och IKT-tjänster som inte 
omfattas av ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering ska fortsätta att 
existera.

Or. en

Ändringsförslag 581
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare 
Moody
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Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen 
av punkt 3 ska de nationella systemen för 
cybersäkerhetscertifiering och därtill 
hörande förfaranden, för de IKT-produkter 
och IKT-tjänster som omfattas av ett 
europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering, upphöra att ha 
verkan från och med den dag som anges i 
den genomförandeakt som antagits i 
enlighet med artikel 44.4. Befintliga 
nationella system för 
cybersäkerhetscertifiering och därtill 
hörande förfaranden för IKT-produkter och 
IKT-tjänster som inte omfattas av ett 
europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering ska fortsätta att 
existera.

1. Utan att det påverkar tillämpningen 
av punkt 3 ska de nationella systemen för 
cybersäkerhetscertifiering och därtill 
hörande förfaranden, för de IKT-produkter,
IKT-tjänster och IKT-processer som 
omfattas av ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering, upphöra att ha 
verkan från och med den dag som anges i 
den delegerade akt som antagits i enlighet 
med artikel 44.4. Befintliga nationella 
system för cybersäkerhetscertifiering och 
därtill hörande förfaranden för IKT-
produkter och IKT-tjänster som inte 
omfattas av ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering ska fortsätta att 
existera.

Or. en

Motivering

För att säkerställa att medlagstiftarna ska kunna utöva sin kontrollrätt ska kommissionen ges 
rätt att utfärda delegerade akter.

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

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Utan att det påverkar 
tillämpningen av punkt 3 ska 
hänvisningar i tillämpliga lagar, regler, 
förordningar och riktlinjer för nationella 
system för cybersäkerhetscertifiering som 
har upphört att gälla enligt punkt 1 (på 
motsvarande sätt) i stället anses hänvisa 
till det övergripande europeiska systemet 
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för cybersäkerhetscertifiering.

Or. en

Ändringsförslag 583
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vidare ska medlemsstaterna inte 
införa nya nationella system för 
cybersäkerhetscertifiering av de IKT-
produkter och IKT-tjänster som omfattas 
av ett befintligt europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering.

2. Vidare ska medlemsstaterna inte 
införa nya nationella system för 
cybersäkerhetscertifiering av de IKT-
produkter, IKT-processer och IKT-tjänster 
som omfattas av ett befintligt europeiskt 
system för cybersäkerhetscertifiering.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 49a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 49a

På begäran från en fysisk eller juridisk 
person ska Enisa, vid tillämpning av 
denna artikel, fastställa huruvida ett visst 
nationellt cybersäkerhetssystem omfattas 
av ett europeiskt system för cybersäkerhet, 
och Enisas beslut om detta ska fattas och 
offentliggöras inom fyra veckor från det 
att begäran inkommit.

Or. en

Motivering

Detta förfarande ger större tydlighet för intressenter och de som ansöker om certifiering.
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Ändringsförslag 585
Olle Ludvigsson

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Varje nationell tillsynsmyndighet 
för certifiering ska, vad gäller dess 
organisation, beslut om finansiering, 
rättsliga struktur och beslutsfattande vara 
oberoende av de enheter som den utövar 
tillsyn över.

3. Varje nationell tillsynsmyndighet 
för certifiering ska, vad gäller dess 
organisation, beslut om finansiering, 
rättsliga struktur och beslutsfattande vara 
oberoende av de enheter som den utövar 
tillsyn över. Den nationella 
tillsynsmyndigheten för certifiering får 
inte vara certifieringsorgan eller 
certifieringsutfärdare.

Or. en

Ändringsförslag 586
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Varje nationell tillsynsmyndighet 
för certifiering ska, vad gäller dess 
organisation, beslut om finansiering, 
rättsliga struktur och beslutsfattande vara 
oberoende av de enheter som den utövar 
tillsyn över.

3. Varje nationell tillsynsmyndighet 
för certifiering ska, vad gäller dess 
organisation, beslut om finansiering, 
rättsliga struktur och beslutsfattande vara 
oberoende av de enheter som den utövar 
tillsyn över. Den nationella 
tillsynsmyndigheten för certifiering får 
inte vara certifieringsorgan eller 
certifieringsutfärdare.

Or. en

Motivering

Behövs för att säkerställa öppenhet och oberoende,
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Ändringsförslag 587
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 6 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) anordna marknadskontroller av 
certifierade och icke-certifierade 
produkter och samordna kontrollen i alla 
medlemsstater så att dubbelarbete undviks 
och marknadskontrollen blir så 
omfattande som möjligt, minst 30 % av de 
produkter som certifierades året innan 
ska kontrolleras och 
certifikatinnehavarna ska vara tvungna 
att återkalla produkter som inte uppfyller 
kraven enligt punkt 6 e. När de nationella 
certifieringsmyndigheterna avgör vilka 30 
% av produkterna som ska kontrolleras 
ska de prioritera högriskprodukter för 
konsumenter, särskilt barn, produkter 
med ny inbäddad teknik och/eller 
produkter med höga försäljningssiffror.

Or. en

Ändringsförslag 588
Peter Kouroumbashev

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) övervaka och kontrollera 
tillämpningen av de bestämmelser som 
föreskrivs i denna avdelning på nationell 
nivå och övervaka att de certifikat som har 
utfärdats av organ för bedömning av 
överensstämmelse etablerade på deras 
respektive territorier uppfyller kraven i 
denna avdelning och i motsvarande
europeiska system för 
cybersäkerhetscertifiering,

(a) övervaka och kontrollera 
tillämpningen av de bestämmelser som 
föreskrivs i denna avdelning på nationell 
nivå och övervaka att kraven uppfylls i 
enlighet med reglerna som antagits av den
europeiska gruppen för
cybersäkerhetscertifiering enligt artikel 
53.3,
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Or. en

Ändringsförslag 589
Răzvan Popa

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) övervaka och kontrollera 
tillämpningen av de bestämmelser som 
föreskrivs i denna avdelning på nationell 
nivå och övervaka att de certifikat som har 
utfärdats av organ för bedömning av 
överensstämmelse etablerade på deras 
respektive territorier uppfyller kraven i 
denna avdelning och i motsvarande 
europeiska system för 
cybersäkerhetscertifiering,

(a) övervaka och kontrollera 
tillämpningen av de bestämmelser som 
föreskrivs i denna avdelning på nationell 
nivå och verifiera att de certifikat som har 
utfärdats av organ för bedömning av 
överensstämmelse etablerade på deras 
respektive territorier uppfyller kraven i 
denna avdelning och i motsvarande 
europeiska system för 
cybersäkerhetscertifiering,

Or. ro

Ändringsförslag 590
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 6 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) övervaka och kontrollera den 
verksamhet som organen för bedömning 
av överensstämmelse utför i enlighet med 
denna förordning, bland annat när det 
gäller anmälan av organ för bedömning 
av överensstämmelse och de relaterade 
uppgifter som anges i artikel 52 i denna 
förordning,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 591
Peter Kouroumbashev
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Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 6 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) övervaka och kontrollera den 
verksamhet som organen för bedömning av 
överensstämmelse utför i enlighet med 
denna förordning, bland annat när det 
gäller anmälan av organ för bedömning av 
överensstämmelse och de relaterade 
uppgifter som anges i artikel 52 i denna 
förordning,

(b) övervaka och kontrollera och minst 
vartannat år utvärdera den verksamhet 
som organen för bedömning av 
överensstämmelse utför i enlighet med 
denna förordning, bland annat när det 
gäller anmälan av organ för bedömning av 
överensstämmelse och de relaterade 
uppgifter som anges i artikel 52 i denna 
förordning,

Or. en

Ändringsförslag 592
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 6 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) övervaka och kontrollera den 
verksamhet som organen för bedömning av 
överensstämmelse utför i enlighet med 
denna förordning, bland annat när det 
gäller anmälan av organ för bedömning av 
överensstämmelse och de relaterade 
uppgifter som anges i artikel 52 i denna 
förordning,

(b) övervaka, kontrollera och minst en 
gång om året utvärdera den verksamhet 
som organen för bedömning av 
överensstämmelse utför i enlighet med 
denna förordning, bland annat när det 
gäller anmälan av organ för bedömning av 
överensstämmelse och de relaterade 
uppgifter som anges i artikel 52 i denna 
förordning,

Or. en

Ändringsförslag 593
Peter Kouroumbashev

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 6 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) behandla klagomål som lämnas in (c) behandla klagomål som lämnas in 
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av fysiska eller juridiska personer avseende 
certifikat som utfärdats av organ för 
bedömning av överensstämmelse som är 
etablerade på deras territorier, i lämplig 
utsträckning undersöka det ärende som 
klagomålet gäller och inom rimlig tid 
underrätta anmälaren om utvecklingen och 
resultatet av utredningen,

av fysiska eller juridiska personer avseende 
certifikat som utfärdats av organ för 
bedömning av överensstämmelse som är 
etablerade på deras territorier eller 
avseende egenförsäkringar om 
överensstämmelse, i lämplig utsträckning 
undersöka det ärende som klagomålet 
gäller och inom rimlig tid underrätta 
anmälaren om utvecklingen och resultatet 
av utredningen,

Or. en

Ändringsförslag 594
Peter Kouroumbashev

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 6 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) redovisa resultaten av 
verifieringarna enligt punkt a och 
utvärderingarna enligt punkt b till Enisa 
och den europeiska gruppen för 
cybersäkerhetscertifiering,

Or. en

Ändringsförslag 595
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 6 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) redovisa resultaten av 
verifieringarna enligt punkt a och 
utvärderingen enligt punkt b till Enisa 
och den europeiska gruppen för 
cybersäkerhetscertifiering,

Or. en
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Ändringsförslag 596
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 6 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) samarbeta med andra nationella 
tillsynsmyndigheter för certifiering eller 
andra myndigheter, bland annat genom att 
utbyta information om IKT-produkter och 
IKT-tjänster som eventuellt avviker från 
kraven i denna förordning eller särskilda 
europeiska system för 
cybersäkerhetscertifiering,

(d) samarbeta med andra nationella 
tillsynsmyndigheter för certifiering eller 
andra myndigheter, bland annat genom att 
utbyta information om IKT-produkter, 
IKT-processer och IKT-tjänster som 
eventuellt avviker från kraven i denna 
förordning eller särskilda europeiska 
system för cybersäkerhetscertifiering,

Or. en

Ändringsförslag 597
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 7 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Få genomföra undersökningar, i 
form av kontroller, av organ för 
bedömning av överensstämmelse och
innehavare av ett europeiskt 
cybersäkerhetscertifikat, för att kunna 
verifiera överensstämmelse med 
bestämmelserna i avdelning III.

(b) Få genomföra undersökningar, i 
form av kontroller, av innehavare av ett 
europeiskt cybersäkerhetscertifikat, för att 
kunna verifiera överensstämmelse med 
bestämmelserna i avdelning III.

Or. en

Ändringsförslag 598
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 7 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Få vidta lämpliga åtgärder, i 
enlighet med nationell lagstiftning, för att 
säkerställa att organen för bedömning av 
överensstämmelse eller innehavare av ett 
europeiskt cybersäkerhetscertifikat 
uppfyller kraven i denna förordning eller 
med ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering.

(c) Få vidta lämpliga åtgärder, i 
enlighet med nationell lagstiftning, för att 
säkerställa att innehavare av ett europeiskt 
cybersäkerhetscertifikat uppfyller kraven i 
denna förordning eller i ett europeiskt 
system för cybersäkerhetscertifiering.

Or. en

Ändringsförslag 599
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 7 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Kunna, i enlighet med nationell 
lagstiftning, återkalla certifikat som inte 
uppfyller kraven i denna förordning eller 
ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering.

(e) Kunna, i enlighet med nationell 
lagstiftning, återkalla certifikat och IKT-
produkter för konsumentmarknaden som 
inte uppfyller kraven i denna förordning 
eller ett europeiskt system för 
cybersäkerhetscertifiering.

Or. en

Ändringsförslag 600
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Nationella tillsynsmyndigheter för 
certifiering ska samarbeta med varandra 
och kommissionen och, i synnerhet, utbyta 
information, erfarenheter och god praxis 
när det gäller cybersäkerhetscertifiering 
och tekniska frågor som rör cybersäkerhet 
hos IKT-produkter och IKT-tjänster.

8. Nationella tillsynsmyndigheter för 
certifiering ska samarbeta med varandra
och kommissionen och, i synnerhet, utbyta 
information, erfarenheter och god praxis 
när det gäller cybersäkerhetscertifiering 
och tekniska frågor som rör cybersäkerhet 
hos IKT-produkter, IKT-processer och 
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IKT-tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Nationella tillsynsmyndigheter för 
certifiering ska samarbeta med varandra 
och kommissionen och, i synnerhet, utbyta 
information, erfarenheter och god praxis 
när det gäller cybersäkerhetscertifiering 
och tekniska frågor som rör cybersäkerhet 
hos IKT-produkter och IKT-tjänster.

8. Nationella tillsynsmyndigheter för 
certifiering ska samarbeta med varandra 
och kommissionen och, i synnerhet, utbyta 
information, erfarenheter och god praxis 
när det gäller cybersäkerhetscertifiering 
och tekniska frågor som rör cybersäkerhet 
hos IKT-produkter, IKT-tjänster och IKT-
processer.

Or. en

Ändringsförslag 602
Cristian-Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 8 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Varje enskild nationell 
tillsynsmyndighet för certifiering och alla 
som har uppdrag för eller arbetar på den 
enskilda nationella tillsynsmyndigheten 
för certifiering ska i enlighet med 
lagstiftning i EU eller aktuell medlemsstat 
ha tystnadsplikt både under och efter sin 
uppdrags- eller anställningstid vad gäller 
konfidentiell information som kommer till 
deras kännedom under utförandet av 
deras arbete eller utövandet av deras 
befogenheter.
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Or. en

Ändringsförslag 603
Peter Kouroumbashev

Förslag till förordning
Artikel 50a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 50a

Kollegial granskning

1. Det arbete som de nationella 
tillsynsmyndigheterna för certifiering 
utför i enlighet med artikel 50 i denna 
förordning ska vara föremål för kollegial 
granskning.

2. Den kollegiala granskningen ska 
omfatta förfarandena som den nationella 
tillsynsmyndigheten för certifiering 
tillämpar, särskilt förfarandena för 
kontroll av om cybersäkerhetscertifierade 
produkter uppfyller kraven, samt 
personalens kompetens och om 
kontrollerna och inspektionsmetoderna, 
liksom resultaten, är korrekta. I den 
kollegiala granskningen ska även en 
utvärdering göras av huruvida den 
nationella tillsynsmyndigheten för 
certifiering har tillräckliga resurser för att 
utföra sina uppdrag enligt artikel 50.4.

3. Den kollegiala granskningen av de 
nationella tillsynsmyndigheterna för 
certifiering ska utföras av två andra 
nationella tillsynsmyndigheter för 
certifiering och kommissionen och ska 
genomföras minst vart femte år. Enisa får 
delta i den kollegiala granskningen och 
ska besluta om sitt deltagande på 
grundval av en riskanalys.

4. Kommissionen har enligt artikel 55a 
rätt att antal delegerade akter 
innehållande en plan för den kollegiala 
granskningen som ska omfatta en period 
på minst fem år och där det fastställs 
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kriterier för sammansättningen av 
gruppen som ska utföra granskningen, 
den metod som ska användas, tidsplanen, 
hur ofta granskning ska utföras och 
andra arbetsuppgifter som rör 
granskningen. När kommissionen antar 
dessa delegerade akter ska den ta hänsyn 
till gruppens åsikter.

5. Resultaten från den kollegiala 
granskningen ska granskas av 
gruppen. Enisa ska sammanställa 
resultaten och offentliggöra dessa.

Or. en

Ändringsförslag 604
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. För assuransnivån hög ska 
organet för bedömning av 
överensstämmelse utöver sin 
ackreditering ha anmälts av den 
nationella tillsynsmyndigheten för 
certifiering avseende dess kompetens och 
expertis vad gäller bedömning av 
cybersäkerhet. Den nationella 
tillsynsmyndigheten för certifiering ska 
genomföra regelbundna revisioner av 
expertisen och kompetensen hos de organ 
för bedömning av överensstämmelse som 
har anmälts.

Or. fr

Motivering

För assuransnivån hög krävs ändamålsenlighetstester. Expertisen och kompetensen hos de 
organ för bedömning av överensstämmelse som utför ändamålsenlighetstester bör revideras 
regelbundet, främst för att säkerställa kvaliteten på dessa tester.



AM\1152206SV.docx 115/129 PE621.098v01-00

SV

Ändringsförslag 605
Edouard Martin

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. För assuransnivån hög ska 
organen för bedömning av 
överensstämmelse inte godkännas av de 
nationella tillsynsmyndigheterna för 
certifiering förrän de uppfyller de 
fastställda kraven på kompetens och 
expertis, vilket ska bevisas genom 
regelbundna revisioner av organen i 
fråga.

Or. fr

Ändringsförslag 606
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ackrediteringen ska utfärdas för en 
period på högst fem år och får förnyas på 
samma villkor under förutsättning att 
organet för bedömning av 
överensstämmelse uppfyller kraven i denna 
artikel. Ackrediteringsorgan ska återkalla 
ackrediteringen av ett organ för bedömning 
av överensstämmelse i enlighet med punkt 
1 i denna artikel om villkoren för 
ackrediteringen inte, eller inte längre, 
uppfylls eller om åtgärder som vidtagits av 
organet för bedömning av 
överensstämmelse strider mot denna 
förordning.

2. Ackrediteringen ska utfärdas för en 
period på högst fem år och får förnyas på 
samma villkor under förutsättning att 
organet för bedömning av 
överensstämmelse uppfyller kraven i denna 
artikel. Ackrediteringsorgan ska återkalla 
ackrediteringen av ett organ för bedömning 
av överensstämmelse i enlighet med punkt 
1 i denna artikel om villkoren för 
ackrediteringen inte, eller inte längre, 
uppfylls eller om åtgärder som vidtagits av 
organet för bedömning av 
överensstämmelse strider mot denna 
förordning. Organen för bedömning av 
överensstämmelse får inte ta emot direkt 
betalning för sina tjänster från 
certifikatinnehavarna.

Or. en
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Ändringsförslag 607
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ackrediteringen ska utfärdas för en 
period på högst fem år och får förnyas på 
samma villkor under förutsättning att 
organet för bedömning av 
överensstämmelse uppfyller kraven i denna 
artikel. Ackrediteringsorgan ska återkalla 
ackrediteringen av ett organ för bedömning 
av överensstämmelse i enlighet med punkt 
1 i denna artikel om villkoren för 
ackrediteringen inte, eller inte längre, 
uppfylls eller om åtgärder som vidtagits av 
organet för bedömning av 
överensstämmelse strider mot denna 
förordning.

2. Ackrediteringen ska utfärdas för en 
period på högst tio år och får förnyas på 
samma villkor under förutsättning att 
organet för bedömning av 
överensstämmelse uppfyller kraven i denna 
artikel. Ackrediteringsorgan ska återkalla 
ackrediteringen av ett organ för bedömning 
av överensstämmelse i enlighet med punkt 
1 i denna artikel om villkoren för 
ackrediteringen inte, eller inte längre, 
uppfylls eller om åtgärder som vidtagits av 
organet för bedömning av 
överensstämmelse strider mot denna 
förordning.

Or. en

Motivering

Det måste säkerställas att organen för bedömning av överensstämmelse får ha kvar sin 
ackreditering så länge som certifieringarna som de har utfärdat under sin 
ackrediteringsperiod (inklusive förlängningar) gäller.

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

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
förutsättningar, format och förfaranden för 
de anmälningar som avses i punkt 1 i 

5. Kommissionen får genom 
delegerade akter fastställa förutsättningar, 
format och förfaranden för de anmälningar 
som avses i punkt 1 i denna artikel. Dessa 
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denna artikel. Dessa genomförandeakter
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i artikel 
55.2.

delegerade akter ska antas i enlighet med 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 55.2.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Gruppen ska bestå av de nationella 
tillsynsmyndigheterna för certifiering. 
Myndigheterna ska företrädas av sina 
myndighetschefer eller av andra högre 
företrädare för nationella 
tillsynsmyndigheter för certifiering.

2. Gruppen ska bestå av de nationella 
tillsynsmyndigheterna för certifiering. 
Myndigheterna ska företrädas av sina 
myndighetschefer eller av andra högre 
företrädare för nationella 
tillsynsmyndigheter för certifiering. På 
inbjudan får medlemmarna i 
intressentgruppen för certifiering närvara 
vid mötena i den europeiska gruppen för 
cybersäkerhetscertifiering och delta i 
gruppens arbete.

Or. en

Motivering

Liknande de bestämmelser som gäller för medlemsstaternas deltagande i mötena i 
intressentgruppen för certifiering ska intressenter på inbjudan från den europeiska gruppen 
för cybersäkerhetscertifiering ha rätt att delta i deras förfaranden.

Ändringsförslag 610
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Gruppen ska bestå av de nationella 
tillsynsmyndigheterna för certifiering. 

2. Gruppen ska bestå av nationella 
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Myndigheterna ska företrädas av sina 
myndighetschefer eller av andra högre 
företrädare för nationella 
tillsynsmyndigheter för certifiering.

experter.

Or. en

Ändringsförslag 611
Peter Kouroumbashev

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) anta bindande regler om hur ofta 
nationella tillsynsmyndigheter för 
certifiering ska utföra verifieringar av 
certifikat och egenförsäkringar om 
överensstämmelse och om kriterier, 
omfattning och räckvidd för dessa 
verifieringar, samt anta gemensamma 
regler och standarder för redovisning i 
enlighet med artikel 50.6.

Or. en

Ändringsförslag 612
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 3 – led f – led i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) underlätta anpassning av 
europeiska cybersäkerhetssystem till 
internationellt erkända standarder, bland 
annat genom att se över befintliga EU-
system för cybersäkerhet och, där så är 
lämpligt, lämna rekommendationer till 
Enisa om att arbeta tillsammans med 
internationella 
standardiseringsorganisationer för att 
åtgärda brister eller luckor i de befintliga 
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internationellt erkända standarderna.

Or. en

Ändringsförslag 613
Edouard Martin

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 3 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) utforma en mekanism för inbördes 
granskning i syfte att bedöma 
efterlevnaden av de krav som fastställs i 
denna förordning av varje nationell 
tillsynsmyndighet för certifiering, särskilt 
kapaciteten att utföra de uppgifter för 
varje assuransnivå som föreskrivs i denna 
förordning med nödvändiga tekniska 
sakkunskaper. Vid behov kan den 
inbördes granskningen leda till 
fastställande av lämpliga åtgärder som 
bör antas.

Or. fr

Ändringsförslag 614
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 3 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) i samarbete med den europeiska 
gruppen för cybersäkerhetscertifiering 
(gruppen), som inrättats i enlighet med 
artikel 53 i denna förordning, förse 
kommissionen med råd och stöd i frågor 
som rör cybersäkerhetscertifiering och 
avtal om ömsesidigt erkännande av 
cybersäkerhetscertifikat som slutits med 
utländska marknader och tredjeländer.

Or. en
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Ändringsförslag 615
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Gesine Meissner

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. inrätta rutiner för kollegial 
granskning. I rutinerna ska hänsyn 
särskilt tas till den tekniska sakkunskap 
som de nationella tillsynsmyndigheterna 
för certifiering måste besitta för att kunna 
utföra sitt uppdrag enligt artikel 48 och 
50, och det ska även finnas rutiner om att 
vägledning och dokument om bästa praxis 
ska tas fram när så behövs för att de 
nationella tillsynsmyndigheterna för 
certifiering ska uppfylla kraven i denna 
förordning.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. beakta resultaten från samrådet 
med berörda parter som genomförts inför 
utarbetandet av ett förslag till system i 
enlighet med artikel 44 i denna 
förordning,

Or. en

Motivering

Den europeiska gruppen för cybersäkerhetscertifiering ska även beakta de offentliga samråd 
som kommissionen genomfört inför utarbetandet av förslag till ett eller flera system.
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Ändringsförslag 617
Pavel Telička, Carolina Punset, Gesine Meissner

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. övervaka kontroll och behållande 
av certifikat.

Or. en

Ändringsförslag 618
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Förslag till förordning
Artikel 54 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska fastställa regler om 
sanktioner vid överträdelse av denna
avdelning och europeiska system för 
cybersäkerhetscertifiering, och ska vidta 
alla nödvändiga åtgärder för att se till att de 
tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande. 
Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla dessa regler och åtgärder [senast 
den .../utan dröjsmål] samt eventuella 
ändringar som berör dem.

Medlemsstaterna ska fastställa regler om 
sanktioner vid överträdelse av avdelning 
IIa, avdelning III och av europeiska 
system för cybersäkerhetscertifiering, och 
ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att se 
till att de tillämpas. Sanktionerna ska vara 
effektiva, proportionella och avskräckande. 
Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla dessa regler och åtgärder [senast 
den .../utan dröjsmål] samt eventuella 
ändringar som berör dem.

Or. en

Ändringsförslag 619
Cristian-Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 54 – stycke 1 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Rätt till ett effektivt rättsmedel mot 
beslut fattade av tillsynsmyndighet eller 
organ för bedömning av 
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överensstämmelse

1. Utan att det påverkar eventuella andra 
möjligheter att begära omprövning av 
beslut ska alla enskilda fysiska eller 
juridiska personer ha rätt till ett effektivt 
rättsmedel

(a) mot beslut fattade av ett organ för 
bedömning av överensstämmelse eller en 
nationell tillsynsmyndighet för certifiering 
som berör den aktuella personen, även (i 
tillämpliga fall) angående (icke-) 
utfärdande eller (icke-) erkännande av ett 
europeiskt cybersäkerhetscertifikat som 
personen i fråga innehar och

(b) då en nationell tillsynsmyndighet för 
certifiering inte handlägger en begäran 
om omprövning som myndigheten har 
behörighet att göra.

2. Talan mot ett organ för bedömning av 
överensstämmelse eller en nationell 
tillsynsmyndighet för certifiering ska 
väckas i domstol i den medlemsstat där 
organet för bedömning av 
överensstämmelse eller den nationella 
tillsynsmyndigheten för certifiering har 
sitt säte.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 54a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 54a

Rätt till effektiv rättslig prövning av 
tillsynsmyndigheters beslut

1. Utan att det påverkar eventuella andra 
möjligheter att begära omprövning av 
beslut ska alla enskilda fysiska eller 
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juridiska personer ha rätt till rättslig 
prövning

(a) av beslut fattade av ett organ för 
bedömning av överensstämmelse eller en 
nationell tillsynsmyndighet för certifiering 
som berör den aktuella personen, även 
angående erkännande av ett europeiskt 
cybersäkerhetscertifikat som personen i 
fråga innehar och

(b) då en nationell tillsynsmyndighet för 
certifiering inte handlägger en begäran 
om omprövning som myndigheten har 
behörighet att göra.

2. Talan mot ett organ för bedömning av 
överensstämmelse eller en nationell 
tillsynsmyndighet för certifiering ska 
väckas i domstol i den medlemsstat där 
organet för bedömning av 
överensstämmelse eller den nationella 
tillsynsmyndigheten för certifiering har 
sitt säte.

Or. en

Motivering

Det är ytterst viktigt att de som ansöker om certifiering har möjlighet till effektiv rättslig 
prövning av beslutet som fattas i respektive medlemsstat. Certifiering av produkter och 
processer får inte utnyttjas för att gynna vissa aktörer framför andra på osakliga och 
diskriminerande grunder, som sökandens nationalitet.

Ändringsförslag 621
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast fem år efter den dag som 
anges i artikel 58, och därefter vart femte
år, ska kommissionen bedöma effekterna, 
ändamålsenligheten och effektiviteten hos 
byråns arbete samt dess arbetsmetoder och 
eventuella behov av att ändra byråns 
mandat samt de finansiella följderna av 

1. Senast fyra år efter den dag som 
anges i artikel 58, och därefter vart fjärde
år, ska kommissionen bedöma effekterna, 
ändamålsenligheten och effektiviteten hos 
byråns arbete samt dess arbetsmetoder och 
eventuella behov av att ändra byråns
mandat samt de finansiella följderna av 
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sådana ändringar. Utvärderingen ska 
beakta alla synpunkter som byrån mottagit 
beträffande sin verksamhet. Om 
kommissionen anser att byråns fortsatta 
existens inte längre är motiverad med 
avseende på de mål, mandat och uppgifter 
som den tilldelats, kan den föreslå att de 
bestämmelser i denna förordning som rör
byrån ändras.

sådana ändringar. Utvärderingen ska 
beakta alla synpunkter som byrån mottagit 
beträffande sin verksamhet. Om 
kommissionen anser att byråns fortsatta 
existens inte längre är motiverad med 
avseende på de mål, mandat och uppgifter 
som den tilldelats, kan den föreslå att de 
bestämmelser i denna förordning som rör 
byrån ändras.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utvärderingen ska även bedöma 
effekterna, ändamålsenligheten och 
effektiviteten hos bestämmelserna i 
avdelning III i fråga om målen att 
säkerställa en tillräcklig nivå avseende 
cybersäkerhet hos IKT-produkter och IKT-
tjänster i unionen och förbättra den inre 
marknadens funktion.

2. Utvärderingen ska även bedöma 
effekterna, ändamålsenligheten och 
effektiviteten hos bestämmelserna i 
avdelning III i fråga om målen att 
säkerställa en tillräcklig nivå avseende 
cybersäkerhet hos IKT-produkter, IKT-
tjänster och IKT-processer i unionen och 
förbättra den inre marknadens funktion. 
Kommissionen ska fem år efter att 
förordningen antagits överväga en 
eventuell utvidgning av omfattningen i 
avdelning III.

Or. en

Motivering

Det bör finnas bestämmelser om en översyn av förordningen, särskilt när det gäller avdelning 
III.

Ändringsförslag 623
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Förslag till förordning
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Artikel 56 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utvärderingen ska även bedöma 
effekterna, ändamålsenligheten och 
effektiviteten hos bestämmelserna i 
avdelning III i fråga om målen att 
säkerställa en tillräcklig nivå avseende 
cybersäkerhet hos IKT-produkter och IKT-
tjänster i unionen och förbättra den inre 
marknadens funktion.

2. Senast fyra år efter den dag som 
anges i artikel 58, och därefter vart fjärde 
år, ska kommissionen även bedöma 
effekterna, ändamålsenligheten och 
effektiviteten hos bestämmelserna i 
avdelning IIa och III i fråga om målen att 
säkerställa en tillräcklig nivå avseende 
cybersäkerhet hos IKT-produkter, IKT-
processer och IKT-tjänster i unionen och 
förbättra den inre marknadens funktion.

Or. en

Ändringsförslag 624
Eva Kaili, Peter Kouroumbashev

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. I utvärderingen ska en bedömning 
göras av huruvida en gradvis övergång till 
obligatorisk certifiering ska genomföras, 
förutsatt att resultat från 
marknadsbedömningar och samråd med 
berörda intressenter visar att sådan 
övergång är lämplig.

Or. en

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

Förslag till förordning
Avdelning IVa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA 1 ny
När EU:s ram för 
cybersäkerhetscertifiering träder i kraft är 
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det sannolikt att fokus kommer att ligga 
på områden av direkt intresse när det 
gäller att lösa problemen som uppstår på 
grund av ny teknik. Sakernas internet är 
ett område som är av särskilt intresse 
eftersom det berör både konsument- och 
näringslivskrav. Införande av följande 
prioriteringslista i certifieringsramen 
föreslås:
1) Certifiering av molntjänster.
2) Certifiering av uppkopplade apparater, 
bland andra
a. produkter som används av enskilda 
personer, som smart kroppsburen teknik,
b. produkter som används i en persons 
närmaste omgivning, som smarta bilar, 
smarta bostäder och hälsoapparater,
c. produkter som används på 
samhällsnivå, som smarta städer och 
intelligenta energinät.
3) Certifiering av system inom Industri 
4.0, inbegripet intelligenta, 
sammankopplade cyberfysiska system som 
automatiserar alla delar i 
industriproduktionen, från utformning 
och tillverkning till drift, distribution och 
serviceunderhåll.
4) Certifiering av teknik och produkter 
som används i vardagen. Det kan röra sig 
om sådant som nätverksenheter, till 
exempel internetroutrar för hemmabruk.

Or. en

Ändringsförslag 626
Cristian-Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 1 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Om ett organ för bedömning av 
överensstämmelse ägs eller drivs av en 
offentligägd enhet eller institution ska det 
säkerställas och dokumenteras att organet 
har en oberoende ställning och att inga 
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intressekonflikter föreligger mellan, å ena 
sidan, tillsynsmyndigheten för certifiering 
och, å andra sidan, organet för 
bedömning av överensstämmelse.

Or. en

Ändringsförslag 627
Cristian-Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 1 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Ett behörigt bedömningsorgan ska 
vara i stånd att utföra alla de uppgifter för 
bedömning av överensstämmelse som det 
utsetts att utföra enligt denna förordning, 
oavsett om uppgifterna utförs av organet 
för bedömning av överensstämmelse självt 
eller av annan part för dess räkning och på 
dess ansvar.

8. Ett behörigt bedömningsorgan ska 
vara i stånd att utföra alla de uppgifter för 
bedömning av överensstämmelse som det 
utsetts att utföra enligt denna förordning, 
oavsett om uppgifterna utförs av organet 
för bedömning av överensstämmelse självt 
eller av annan part för dess räkning och på 
dess ansvar. Om underleverantörer eller 
konsulter anlitas ska detta vara väl 
dokumenterat, inga mellanhänder får 
förekomma och det ska finnas ett skriftligt 
avtal som bland annat ska innehålla 
bestämmelser om sekretess och 
intressekonflikter. Det aktuella organet 
för bedömning av överensstämmelse ska 
åta sig fullt ansvar för de uppgifter som 
utförs.

Or. en

Ändringsförslag 628
Cristian-Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 1 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. Det ska garanteras att organ för 
bedömning av överensstämmelse, deras 

12. Det ska garanteras att organ för 
bedömning av överensstämmelse, deras 
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högsta ledning och bedömningspersonal är 
opartiska.

högsta ledning och bedömningspersonal 
och underleverantörer är opartiska.

Or. en

Ändringsförslag 629
Cristian-Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 1 – led 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15. Personalen vid ett organ för 
bedömning av överensstämmelse ska iaktta 
tystnadsplikt beträffande all information 
som de erhåller vid utförandet av sina 
uppgifter i enlighet med denna förordning 
eller de nationella bestämmelser som 
genomför den, utom gentemot de behöriga 
myndigheterna i de medlemsstater där 
verksamheten utförs.

15. Organet för bedömning av 
överensstämmelse och dess personal, 
kommittéer, dotterbolag, 
underleverantörer och eventuella 
anslutna organ eller personal vid externa 
organ som ett organ för bedömning av 
överensstämmelse anlitar ska upprätthålla 
konfidentialitet och iaktta tystnadsplikt 
beträffande all information som de erhåller 
vid utförandet av sina uppgifter i enlighet 
med denna förordning eller de nationella 
bestämmelser som genomför den, utom i 
de fall då uppgifter måste lämnas enligt 
EU-lag eller nationell lag som är 
tillämplig för personen i fråga och utom
gentemot de behöriga myndigheterna i de 
medlemsstater där verksamheten utförs. 
Äganderättigheter ska skyddas. Organet 
för bedömning av överensstämmelse ska 
ha rutiner rörande kraven i denna 
punkt 15.

Or. en

Ändringsförslag 630
Cristian-Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 1 – led 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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15a. Förutom punkt 15 finns det i 
denna bilaga inga krav som på något sätt 
hindrar utbyte av teknisk information och 
upplysningar om gällande regler mellan 
organet för bedömning av 
överensstämmelse och de som ansöker, 
eller överväger att ansöka, om 
certifiering.

Or. en

Ändringsförslag 631
Cristian-Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 1 – led 15b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15b. Organen för bedömning av 
överensstämmelse ska verka enligt 
konsekventa, rättvisa och rimliga villkor 
och bestämmelser och när det gäller 
avgifter beakta intressena hos små och 
medelstora företag enligt definitionen i 
rekommendation 2003/361/EG.

Or. en
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