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Ændringsforslag 106
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Henvisning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til Europa-Parlamentets 
beslutning af 12. september 2013 om EU's 
strategi for cybersikkerhed: "Et åbent, 
sikkert og beskyttet cyberspace".

Or. es

Ændringsforslag 107
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Betragtning -1 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1) Som verden ser ud i dag, bør der i 
forbindelse med informations- og 
kommunikationsteknologierne (ikt) tages 
højde for samfundets behov, herunder 
behovene hos de personer, som er i risiko 
for social udstødelse. Generelt bør alle 
brugere af ikt være omfattet af nogle 
minimumsstandarder, som sikrer 
pålidelighed, sikkerhed, gennemsigtighed, 
enkelhed, interoperabilitet og reduktion af 
risici.

Or. es

Ændringsforslag 108
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Betragtning 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Omfanget og hyppigheden af forsætlige 
eller utilsigtede sikkerhedshændelser er 
tiltagende og udgør en alvorlig trussel for 
driften af net og informationssystemer. 
Sådanne hændelser kan hindre 
gennemførelsen af økonomiske aktiviteter, 
medføre betydelige finansielle tab, 
underminere brugernes tillid og forårsage 
stor skade for Unionens økonomi.

(2) Omfanget og hyppigheden af forsætlige 
eller utilsigtede sikkerhedshændelser er 
voldsomt tiltagende og udgør en alvorlig 
trussel for driften af net og 
informationssystemer. Sådanne hændelser 
kan hindre gennemførelsen af økonomiske 
aktiviteter, medføre betydelige finansielle 
tab, underminere brugernes tillid og 
krænke deres personlige livsførelse, 
medføre overtrædelse af EU-borgernes 
frihed og fundamentale rettigheder samt 
forårsage stor skade for Unionens 
økonomi.

Or. cs

Ændringsforslag 109
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) På grund af sin rolle som 
kommunikationsinstrument uden grænser 
spiller digitale informationssystemer og 
navnlig Internettet en væsentlig rolle, når 
det gælder at fremme grænseoverskridende 
bevægelighed for varer, tjenesteydelser og
personer. På grund af den tværnationale 
karakter vil væsentlige forstyrrelser af 
sådanne systemer i én medlemsstat også 
kunne påvirke andre medlemsstater og 
Unionen som helhed. Net og 
informationssystemers robusthed og
stabilitet er derfor afgørende for et 
velfungerende indre marked.

(3) På grund af sin rolle som 
kommunikationsinstrument uden grænser 
spiller digitale informationssystemer og 
navnlig Internettet en væsentlig rolle, når 
det gælder at fremme grænseoverskridende 
bevægelighed for varer, tjenesteydelser,
personer og kapital. På grund af den 
tværnationale karakter vil væsentlige 
forstyrrelser af sådanne systemer i én 
medlemsstat også kunne påvirke andre 
medlemsstater og Unionen som helhed. 
Net og informationssystemers robusthed,
stabilitet og indbyrdes forbundethed er 
derfor afgørende for et velfungerende indre 
marked.

Or. cs
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Ændringsforslag 110
Christian Engström

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Da de mere almindelige årsager til 
systemnedbrud, såsom naturlige årsager 
eller menneskelige fejl, fortsat er 
utilsigtede, bør infrastrukturen være 
modstandsdygtig over for både forsætlige 
og utilsigtede afbrydelser, og operatører 
af kritisk infrastruktur bør udforme 
robuste systemer, der forbliver 
operationelle, selv når andre systemer, der 
er uden for deres kontrol, fejler.

Or. en

Ændringsforslag 111
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) EU's NIS-bestræbelser bør resultere i 
et sikkert og pålideligt digitalt miljø, som 
sikrer internettets neutralitet og den 
universelle ret til teknologierne og alle de 
dermed forbundne tjenester. 
Cybersikkerheden bør reguleres på en 
måde, der ikke giver mulighed for NIS-
hændelser.

Or. es

Ændringsforslag 112
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at dække alle relevante hændelser 
og risici bør dette direktiv gælde for alle 
net og informationssystemer. De 
forpligtelser, der pålægges offentlige 
myndigheder og markedsaktører bør dog 
ikke gælde for virksomheder, der udbyder 
offentlige kommunikationsnet eller 
offentligt tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester, jf. direktiv 
2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles 
rammebestemmelser for elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester 
(rammedirektivet)25, og som er undergivet 
specifikke sikkerheds- og integritetskrav, 
der er fastlagt i det pågældende direktivs 
artikel 13a, og de bør heller ikke gælde 
for tillidstjenesteudbydere.

(5) For at dække alle relevante hændelser 
og risici bør dette direktiv gælde for alle 
net og informationssystemer.

Or. es

Ændringsforslag 113
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Der er stadig mange medlemsstater, 
der endnu ikke har offentliggjort deres 
nationale strategi for cybersikkerhed og 
heller ikke har udarbejdet en 
beredskabsplan til brug ved 
cyberhændelser. Visse af dem har heller 
ikke oprettet it-beredskabsenheder 
(CERT) eller ratificeret Europarådets 
konvention om it-kriminalitet.

Or. es
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Ændringsforslag 114
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Den eksisterende kapacitet er ikke 
tilstrækkelig til at sikre et højt NIS-niveau i 
EU. Medlemsstaterne har meget forskellige 
beredskabsniveauer, hvilket giver en 
usammenhængende tilgang i EU som 
helhed. Det fører til et uensartet 
beskyttelsesniveau for forbrugere og 
virksomheder og undergraver det samlede 
NIS-niveau i EU. Manglende fælles 
minimumskrav til offentlige myndigheder 
og markedsaktører gør det også umuligt at 
iværksætte en overordnet og effektiv 
samarbejdsmekanisme på EU-plan.

(6) Den eksisterende kapacitet er ikke 
tilstrækkelig til at sikre et højt NIS-niveau i 
EU. Medlemsstaterne har meget forskellige 
beredskabsniveauer, hvilket giver en 
usammenhængende tilgang i EU som 
helhed. Det fører til et uensartet 
beskyttelsesniveau for forbrugere og 
virksomheder og undergraver det samlede 
NIS-niveau i EU. Manglende fælles 
minimumskrav til offentlige myndigheder 
og markedsaktører gør det også umuligt at 
iværksætte en overordnet og effektiv 
samarbejdsmekanisme på EU-plan. Det er 
nødvendigt effektivt og med passende 
midler at fremme forskning, udvikling og 
innovation på disse områder. 
Universiteterne og 
forskningsinstitutionerne har i den 
forbindelse en ledende rolle.

Or. es

Ændringsforslag 115
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Bestemmelserne i dette direktiv bør 
ikke være til hinder for, at hver 
medlemsstat kan træffe de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre beskyttelsen af 
sine væsentlige sikkerhedsinteresser, af 
hensyn til den offentlige orden og 
sikkerhed og for at tillade efterforskning, 
detektering og retsforfølgelse af 

(8) Bestemmelserne i dette direktiv bør 
ikke være til hinder for, at hver 
medlemsstat kan træffe de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre beskyttelsen af 
sine væsentlige sikkerhedsinteresser, af 
hensyn til den offentlige orden og 
sikkerhed og for at tillade efterforskning, 
detektering og retsforfølgelse af 
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straffelovsovertrædelser. I henhold til 
artikel 346 i TEUF er ingen medlemsstat 
forpligtet til at meddele oplysninger, hvis 
udbredelse efter dens opfattelse ville stride 
mod dens væsentlige sikkerhedsinteresser.

straffelovsovertrædelser. I henhold til 
artikel 346 i TEUF er ingen medlemsstat 
forpligtet til at meddele oplysninger, hvis 
udbredelse efter dens opfattelse ville stride 
mod dens væsentlige sikkerhedsinteresser.
Ingen medlemsstat er forpligtet til at 
videregive EU's klassificerede 
informationer i henhold til Rådets 
afgørelse af 31. marts 2011 om reglerne 
for sikkerhedsbeskyttelse af EU's 
klassificerede informationer 
(2011/292/EU), informationer, der er 
undergivet hemmelighedsaftaler eller 
uformelle hemmelighedsaftaler, såsom 
Traffic Light Protocol.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag tager sigte på at præcisere behandlingen af fortrolige oplysninger 
inden for direktivets anvendelsesområde.

Ændringsforslag 116
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) I betragtning af forskellene mellem 
nationale forvaltningsstrukturer og med 
henblik på at sikre allerede eksisterende 
sektorforanstaltninger eller EU's tilsyns-
og kontrolorganer og undgå 
overlapninger bør medlemsstaterne kunne 
udpege mere end én national kompetent 
myndighed med ansvar for udførelsen af 
de opgaver, som er knyttet til sikkerheden 
i markedsoperatørers net og 
informationssystemer, i henhold til dette 
direktiv. For at sikre et problemfrit 
samarbejde og en problemfri 
kommunikation på tværs af grænserne er 
det imidlertid nødvendigt, at hver 
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medlemsstat, uden at det berører 
sektorspecifikke kontrolordninger, kun 
udpeger ét nationalt kontaktpunkt, der er 
ansvarligt for samarbejdet på tværs af 
grænserne på EU-plan. En medlemsstat 
bør kunne udpege kun én myndighed til at 
udføre den kompetente myndigheds og 
kontaktpunktets opgaver, såfremt den 
pågældende medlemsstats 
forfatningsmæssige struktur eller andre 
ordninger kræver det.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter ÆF 5 og tager sigte på at tage hensyn til eksisterende 
sektorspecifikke EU-organer, som allerede er ansvarlige for net- og informationssikkerheden 
i visse sektorer.

Ændringsforslag 117
Christian Engström

Forslag til direktiv
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Medlemsstaterne kan, hvor det er 
muligt, benytte eller tilpasse eksisterende 
organisationsstrukturer, når de anvender 
dette direktivs bestemmelser. 
Medlemsstaterne bør udarbejde en 
opgørelse og foretage en vurdering af 
eksisterende planer og processer, når de 
udarbejder de nationale NIS-strategier.

Or. en

Begrundelse

Der foregår allerede et prisværdigt arbejde i medlemsstaterne, og sådanne strukturer og fora 
bør bevares eller tilpasses, hvor det er muligt.
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Ændringsforslag 118
Christian Engström

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Der bør oprettes en sikret infrastruktur 
til informationsudveksling for at give 
mulighed for udveksling af følsomme og 
fortrolige oplysninger inden for 
samarbejdsnetværket. Uden at dette berører 
medlemsstaternes pligt til at anmelde 
hændelser og risici med en EU-dimension 
til samarbejdsnetværket, bør adgangen til 
fortrolige oplysninger fra andre 
medlemsstater kun gives til de 
medlemsstater, der påviser, at deres 
tekniske, finansielle og menneskelige 
ressourcer og procedurer såvel som deres 
kommunikationsinfrastruktur garanterer 
deres effektive, virksomme og sikre 
deltagelse i netværket.

(14) Der bør oprettes en sikret infrastruktur 
til informationsudveksling for at give 
mulighed for udveksling af følsomme og 
fortrolige oplysninger inden for 
samarbejdsnetværket. De sikre 
transeuropæiske tjenester for telematik 
(sTESTA) kunne anvendes til dette 
formål. Uden at dette berører 
medlemsstaternes pligt til at anmelde 
hændelser og risici med en EU-dimension 
til samarbejdsnetværket, bør adgangen til 
fortrolige oplysninger fra andre 
medlemsstater kun gives til de 
medlemsstater, der påviser, at deres 
tekniske, finansielle og menneskelige 
ressourcer og procedurer såvel som deres 
kommunikationsinfrastruktur garanterer 
deres effektive, virksomme og sikre 
deltagelse i netværket.

Or. en

Ændringsforslag 119
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Der bør oprettes en sikret infrastruktur 
til informationsudveksling for at give 
mulighed for udveksling af følsomme og 
fortrolige oplysninger inden for 
samarbejdsnetværket. Uden at dette berører 
medlemsstaternes pligt til at anmelde 
hændelser og risici med en EU-dimension 
til samarbejdsnetværket, bør adgangen til 

(14) Der bør oprettes en sikret infrastruktur 
til informationsudveksling for at give 
mulighed for udveksling af følsomme og 
fortrolige oplysninger inden for 
samarbejdsnetværket. Uden at dette berører 
medlemsstaternes pligt til at anmelde 
hændelser og risici med en EU-dimension 
til samarbejdsnetværket, bør adgangen til 
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fortrolige oplysninger fra andre 
medlemsstater kun gives til de 
medlemsstater, der påviser, at deres 
tekniske, finansielle og menneskelige 
ressourcer og procedurer såvel som deres 
kommunikationsinfrastruktur garanterer 
deres effektive, virksomme og sikre 
deltagelse i netværket.

fortrolige oplysninger fra andre 
medlemsstater kun gives til de 
medlemsstater, der påviser, at deres 
tekniske, finansielle og menneskelige 
ressourcer og procedurer såvel som deres
kommunikationsinfrastruktur garanterer 
deres effektive, virksomme og sikre 
deltagelse i netværket. Der bør alle steder 
anvendes gennemsigtige metoder, således 
at der ikke forekommer urimeligheder 
medlemsstaterne imellem.

Or. es

Ændringsforslag 120
Christian Engström

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at sikre gennemsigtighed og 
informere EU-borgerne og 
markedsaktørerne korrekt bør de 
kompetente myndigheder etablere et fælles 
websted, hvor der offentliggøres ikke-
fortrolige oplysninger om hændelser og 
risici.

(16) For at sikre gennemsigtighed og 
informere EU-borgerne og 
markedsaktørerne korrekt bør de 
kompetente myndigheder etablere et fælles 
websted, hvor der offentliggøres ikke-
fortrolige oplysninger om hændelser og 
risici. Alle personoplysninger, der 
offentliggøres på dette websted, bør 
begrænses til, hvad der er strengt 
nødvendigt, og være så anonyme som 
muligt.

Or. en

Ændringsforslag 121
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Betragtning 16
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at sikre gennemsigtighed og 
informere EU-borgerne og 
markedsaktørerne korrekt bør de 
kompetente myndigheder etablere et fælles 
websted, hvor der offentliggøres ikke-
fortrolige oplysninger om hændelser og 
risici.

(16) For at sikre gennemsigtighed og 
informere EU-borgerne og 
markedsaktørerne korrekt bør de 
kompetente myndigheder offentliggøre
ikke-fortrolige oplysninger om hændelser 
og risici på gængse digitale mødesteder, 
hvortil der, ligesom på websteder, er 
adgang via mobile apparater og 
tabletcomputere.

Or. es

Ændringsforslag 122
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) På disse områder skal der tages 
hensyn til de mest sårbare grupper i 
samfundet, som f.eks. de borgere, der har 
problemer på grund af den digitale kløft, 
eller de mindretal blandt befolkningerne, 
som er sårbare på de sociale netværk. Der 
er også behov for en særlig indsats for at 
bevidstgøre og oplyse borgerne. 
Medlemsstaterne bør overvåge, at 
SMV'erne kan styrke deres viden omkring 
NIS og deres evne til at opretholde 
cybersikkerheden.

Or. es

Ændringsforslag 123
Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Betragtning 18 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) For at fremme samarbejdet mellem 
medlemsstaterne og Kommissionen i den 
tværnationale indsats med hensyn til 
forebyggelse, detektering og bekæmpelse 
af hændelser, som vedrører net- og 
informationssikkerheden, bør ENISA 
udvikle og anvende en fælleseuropæisk 
tidlig varslings- og beredskabsmekanisme, 
der skal fungere som supplement til 
medlemsstaternes mekanismer.

Or. el

Begrundelse

Når spørgsmål vedrørende cybersikkerhed involverer flere medlemsstater, bør ENISA have 
mulighed for at gribe ind og slå alarm på europæisk plan og herved i samarbejde med 
medlemsstaternes offentlige myndigheder og kontaktpunkter forbedre koordineringen af 
medlemsstaternes respons.

Ændringsforslag 124
Christian Engström

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) I betragtning af NIS-problemernes 
globale karakter er der behov for et tættere 
internationalt samarbejde om at forbedre 
sikkerhedsstandarderne og 
informationsudvekslingen og for at fremme 
en fælles global tilgang til NIS-
problemstillinger.

(21) I betragtning af NIS-problemernes 
globale karakter er der behov for et tættere 
internationalt samarbejde om at forbedre 
sikkerhedsstandarderne og 
informationsudvekslingen og for at fremme 
en fælles global tilgang til NIS-
problemstillinger. Alle rammer for et 
sådant internationalt samarbejde bør 
underlægges bestemmelserne i direktiv 
95/46/EF og forordning (EF) nr. 45/2001.

Or. en
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Ændringsforslag 125
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Med sigte på at undgå, at mindre 
operatører og brugere pålægges en 
uforholdsmæssig stor finansiel og 
administrativ byrde, bør kravene stå i et 
rimeligt forhold til den risiko, der er 
forbundet med det pågældende net eller 
informationssystem, under hensyntagen til 
sådanne foranstaltningers aktuelle stade. 
Kravene bør ikke gælde for 
mikrovirksomheder.

(27) Med sigte på at undgå, at mindre 
operatører og brugere pålægges en 
uforholdsmæssig stor finansiel og 
administrativ byrde, bør kravene stå i et 
rimeligt forhold til den risiko, der er 
forbundet med det pågældende net eller 
informationssystem, under hensyntagen til 
sådanne foranstaltningers aktuelle stade. 
Kravene bør ikke gælde for 
mikrovirksomheder, som bør kunne gøre 
brug af en finansiel mekanisme med 
tilstrækkelig støtte til, at de kan overholde 
de stillede krav.

Or. es

Ændringsforslag 126
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) De kompetente myndigheder bør tage 
behørigt hensyn til nødvendigheden af at 
bevare uformelle og pålidelige kanaler til 
informationsudveksling mellem 
markedsaktørerne og mellem den 
offentlige og den private sektor. Ved 
offentliggørelse af hændelser, der anmeldes 
til de kompetente myndigheder, bør der 
foretages en nøje afvejning af 
offentlighedens interesse i at blive 
informeret om trusler i forhold til mulige 
imageskader og kommercielle skader for 
de offentlige myndigheder og 
markedsoperatører, der anmelder 

(28) De kompetente myndigheder bør tage 
behørigt hensyn til nødvendigheden af at 
bevare uformelle og pålidelige kanaler til 
informationsudveksling mellem 
markedsaktørerne og mellem den 
offentlige og den private sektor. Ved 
offentliggørelse af hændelser, der anmeldes 
til de kompetente myndigheder, bør der 
foretages en nøje afvejning af 
offentlighedens interesse i at blive 
informeret om trusler i forhold til mulige 
imageskader og kommercielle skader for 
de offentlige myndigheder og 
markedsoperatører, der anmelder 
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hændelser. Ved gennemførelsen af 
anmeldelsespligten bør de kompetente 
myndigheder være særlig opmærksomme 
på behovet for at holde oplysninger om 
produkters sårbarhed strengt fortrolige, 
indtil der udsendes passende 
sikkerhedsopdateringer.

hændelser. Ved gennemførelsen af 
anmeldelsespligten bør de kompetente 
myndigheder være særlig opmærksomme 
på behovet for at holde oplysninger om 
produkters sårbarhed strengt fortrolige, 
indtil der udsendes passende 
sikkerhedsopdateringer. De 
grundlæggende rettigheder til information 
og kommunikation, som er ufravigeligt 
knyttet til retsstaten, må under ingen 
omstændigheder indskrænkes eller 
ophæves. 

Or. es

Ændringsforslag 127
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Kompetente myndigheder bør have de 
nødvendige midler til at varetage deres 
opgaver, herunder beføjelser til at indhente 
tilstrækkelige oplysninger fra 
markedsaktører og offentlige myndigheder 
til at kunne vurdere sikkerhedsniveauet i 
net og informationssystemer samt 
pålidelige og omfattende oplysninger om 
faktiske hændelser, der har påvirket driften 
af net og informationssystemer.

(29) Kompetente myndigheder bør have de 
nødvendige midler til at varetage deres 
opgaver, herunder beføjelser til at indhente 
tilstrækkelige oplysninger fra 
markedsaktører og offentlige myndigheder 
til at kunne vurdere sikkerhedsniveauet i 
net og informationssystemer samt 
pålidelige og omfattende oplysninger om 
faktiske hændelser, der har påvirket driften 
af net og informationssystemer. De 
kompetente myndigheder skal kunne 
holde leverandører af it-programmer og 
hardware eller tjenester, som er 
mangelfulde og direkte bidrager til 
forekomsten af NIS-hændelser, 
ansvarlige.

Or. es

Ændringsforslag 128
Konstantinos Poupakis
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Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Kompetente myndigheder bør have de 
nødvendige midler til at varetage deres 
opgaver, herunder beføjelser til at indhente 
tilstrækkelige oplysninger fra 
markedsaktører og offentlige myndigheder 
til at kunne vurdere sikkerhedsniveauet i 
net og informationssystemer samt 
pålidelige og omfattende oplysninger om 
faktiske hændelser, der har påvirket driften 
af net og informationssystemer.

(29) Kompetente myndigheder, 
kontaktpunkter og ENISA bør have de 
nødvendige midler til at varetage deres 
opgaver, herunder beføjelser til at indhente 
tilstrækkelige oplysninger fra 
markedsaktører og offentlige myndigheder 
til at kunne vurdere sikkerhedsniveauet i 
net og informationssystemer samt 
pålidelige og omfattende oplysninger om 
faktiske hændelser, der har påvirket driften 
af net og informationssystemer.

Or. el

Ændringsforslag 129
Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Kriminelle aktiviteter er i mange 
tilfælde grunden til en hændelse. Der kan 
være mistanke om, at en hændelse har en 
kriminel baggrund, også selv om det ikke 
står tilstrækkeligt klart fra begyndelsen. I 
denne forbindelse bør et passende 
samarbejde mellem de kompetente 
myndigheder og de retshåndhævende 
myndigheder være et led i en effektiv og 
omfattende indsats mod 
sikkerhedsrelaterede hændelser. Hvis et 
sikkert, beskyttet og mere robust miljø skal 
fremmes, kræver det en systematisk 
anmeldelse af hændelser af en formodet 
alvorlig kriminel karakter til de 
retshåndhævende myndigheder. Den 
alvorlige kriminelle karakter af hændelser 
bør vurderes på baggrund af EU's 

(30) Kriminelle aktiviteter er i mange 
tilfælde grunden til en hændelse. Der kan 
være mistanke om, at en hændelse har en 
kriminel baggrund, også selv om det ikke 
står tilstrækkeligt klart fra begyndelsen. I 
denne forbindelse bør et passende 
samarbejde mellem de kompetente 
myndigheder, kontaktpunkterne, ENISA
og de retshåndhævende myndigheder være 
et led i en effektiv og omfattende indsats 
mod sikkerhedsrelaterede hændelser. Hvis 
et sikkert, beskyttet og mere robust miljø 
skal fremmes, kræver det en systematisk 
anmeldelse af hændelser af en formodet 
alvorlig kriminel karakter til de 
retshåndhævende myndigheder. Den 
alvorlige kriminelle karakter af hændelser 
bør vurderes på baggrund af EU's 
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lovgivning om bekæmpelse af 
cyberkriminalitet.

lovgivning om bekæmpelse af 
cyberkriminalitet.

Or. el

Ændringsforslag 130
Christian Engström

Forslag til direktiv
Betragtning 30 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30a) Dette direktiv berører ikke gældende 
EU-ret vedrørende databeskyttelse.
Alle personoplysninger, der anvendes i 
henhold til dette direktivs bestemmelser, 
bør begrænses til, hvad der er strengt 
nødvendigt, og kun videregives til de 
strengt nødvendige aktører og være så 
anonyme som muligt, hvis ikke 
fuldstændig anonyme.

Or. en

Ændringsforslag 131
Christian Engström

Forslag til direktiv
Betragtning 30 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30b) Vedtagelsen af generel 
databeskyttelseslovgivning på EU-plan 
bør gå forud for vedtagelsen af lovgivning 
om cybersikkerhed på EU-plan. Dette 
direktiv bør derfor først vedtages, når den 
generelle databeskyttelsesforordning er 
blevet vedtaget.

Or. en



PE519.685v01-00 18/71 AM\1004135DA.doc

DA

Ændringsforslag 132
Christian Engström

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Personoplysninger er i mange tilfælde 
kompromitteret som følge af hændelser. De 
kompetente myndigheder og 
databeskyttelsesmyndighederne bør i 
denne forbindelse samarbejde og udveksle 
oplysninger om alle relevante spørgsmål
for at håndtere brud på sikkerheden af 
personoplysninger som følge af hændelser. 
Medlemsstaterne gennemfører 
forpligtelsen til at anmelde 
sikkerhedsrelaterede hændelser på en 
måde, der reducerer den administrative 
byrde, hvis en sikkerhedsrelateret hændelse 
er også er et brud på 
persondatasikkerheden i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger. Ved at fungere som 
forbindelsesled mellem de kompetente 
myndigheder og 
databeskyttelsesmyndighederne kan 
ENISA bidrage til at udvikle 
informationsudvekslingsmekanismer og -
skabeloner, så det ikke er nødvendigt med 
to forskellige udformninger af 
skabelonerne til anmeldelse. Denne fælles 
anmeldelsesskabelon gør det nemmere at 
anmelde hændelser, hvor der er sket brud 
på sikkerheden i forbindelse med 
personoplysninger, og letter derved den 
administrative byrde for virksomhederne 
og de offentlige myndigheder.

(31) Personoplysninger er i mange tilfælde 
kompromitteret som følge af hændelser. De 
kompetente myndigheder bør i denne 
forbindelse samarbejde og udveksle 
oplysninger, efter omstændighederne med 
markedsoperatørerne, for at håndtere brud 
på sikkerheden af personoplysninger som 
følge af hændelser i overensstemmelse 
med gældende databeskyttelsesregler. 
Medlemsstaterne gennemfører 
forpligtelsen til at anmelde 
sikkerhedsrelaterede hændelser på en 
måde, der reducerer den administrative 
byrde, hvis en sikkerhedsrelateret hændelse 
er også er et brud på 
persondatasikkerheden i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger. Ved at fungere som 
forbindelsesled mellem de kompetente 
myndigheder og 
databeskyttelsesmyndighederne kan 
ENISA bidrage til at udvikle 
informationsudvekslingsmekanismer og -
skabeloner, så det ikke er nødvendigt med 
to forskellige udformninger af 
skabelonerne til anmeldelse. Denne fælles 
anmeldelsesskabelon gør det nemmere at 
anmelde hændelser, hvor der er sket brud 
på sikkerheden i forbindelse med 
personoplysninger, og letter derved den 
administrative byrde for virksomhederne 
og de offentlige myndigheder.

Or. en
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Ændringsforslag 133
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Hvis samarbejdsnetværket skal kunne 
fungere korrekt, bør beføjelserne til at 
vedtage retsakter i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde delegeres til 
Kommissionen for så vidt angår
definitionen af de kriterier, der skal være 
opfyldt for, at en medlemsstat kan få 
tilladelse til at deltage i det sikrede 
informationsudvekslingssystem, den 
nærmere fastlæggelse af begivenheder, 
som skal udløse tidlig varsling, og 
definition af, hvornår markedsoperatører 
og offentlige myndigheder er forpligtet til 
at anmelde hændelser.

(34) Hvis samarbejdsnetværket skal kunne 
fungere korrekt, bør beføjelserne til at 
vedtage retsakter i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde delegeres til 
Kommissionen for så vidt angår den 
nærmere fastlæggelse af begivenheder, 
som skal udløse tidlig varsling.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter ÆF 17 og afspejler ordførerens nye ændringsforslag til 
artikel 9, 10 og 18 (se også begrundelsen til artikel 18).

Ændringsforslag 134
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af dette direktiv bør 
gennemførelsesbeføjelser overdrages til 
Kommissionen for så vidt angår 
samarbejdet mellem de kompetente 

(36) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af dette direktiv bør 
gennemførelsesbeføjelser overdrages til 
Kommissionen for så vidt angår 
samarbejdet mellem kontaktpunkterne og 
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myndigheder og Kommissionen inden for 
samarbejdsnetværket, adgangen til den 
sikrede 
informationsudvekslingsinfrastruktur, EU's 
NIS-samarbejdsplan, formater og 
procedurer til informering af 
offentligheden om hændelser og 
standarder og/eller tekniske 
specifikationer, der er relevante for net-
og informationssikkerhed. Disse 
beføjelser bør udøves i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser.

Kommissionen inden for 
samarbejdsnetværket, uden at det berører 
eksisterende samarbejdsmekanismer på 
nationalt plan, det fælles sæt af
sammenkoblings- og 
sikkerhedsstandarder for den sikrede 
informationsudvekslingsinfrastruktur, EU's 
NIS-samarbejdsplan og formater og 
procedurer til anmeldelse af hændelser, der
har en betydelig virkning. Disse beføjelser 
bør udøves i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om 
de generelle regler og principper for, 
hvordan medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter ÆF 20. Ændringsforslaget tager sigte på at rette en fejl i 
Kommissionens forslag, hvad angår indholdet af den planlagte gennemførelsesretsakt, og at 
afspejle det nye ændringsforslag, der er foreslået til artikel 9, stk. 3.

Ændringsforslag 135
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) I forbindelse med anvendelsen af dette 
direktiv bør Kommissionen i det 
nødvendige omfang varetage kontakten 
med relevante sektorudvalg og relevante 
organer på EU-niveau, herunder navnlig 
inden for områderne energi, transport og
sundhed.

(37) I forbindelse med anvendelsen af dette 
direktiv bør Kommissionen i det 
nødvendige omfang varetage kontakten 
med relevante sektorudvalg og relevante 
organer på EU-niveau, herunder navnlig 
inden for områderne energi, transport, 
sundhed og militær.

Or. es



AM\1004135DA.doc 21/71 PE519.685v01-00

DA

Ændringsforslag 136
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Betragtning 40 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40a) Bekæmpelsen af cyberkriminalitet 
bør suppleres af bekæmpelse af spionage 
mellem stater, som er en krænkelse af 
EU's og medlemsstaternes suverænitet. 
Dette direktiv skal beskytte borgere, 
virksomheder, offentlige og private 
institutioner og stater og regeringer mod 
almindelige kriminelle, organiserede 
bander, spionage og andre former for it-
kriminalitet.

Or. es

Ændringsforslag 137
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Dette forslag overholder de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, der anerkendes i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, herunder 
navnlig retten til respekt for privatlivet og 
kommunikation, beskyttelsen af 
personoplysninger, frihed til at oprette og 
drive egen virksomhed, ejendomsretten og 
retten til effektive retsmidler for en 
domstol og ret til at blive hørt. Direktivet 
skal gennemføres i overensstemmelse med 
disse rettigheder og principper —

(41) Dette forslag må under ingen 
omstændigheder begrænse eller ophæve
de grundlæggende rettigheder og de 
principper, der anerkendes i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, herunder 
navnlig retten til respekt for privatlivet, 
retten til information og kommunikation,
beskyttelse af oplysninger, frihed til at 
oprette og drive egen virksomhed, 
ejendomsretten og retten til effektive 
retsmidler for en domstol og ret til at blive 
hørt. Direktivet skal gennemføres i 
overensstemmelse med disse rettigheder og 
principper —

Or. es
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Ændringsforslag 138
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv fastsætter foranstaltninger 
til sikring af et højt fælles niveau for net-
og informationssikkerhed (i det følgende 
benævnt "NIS") i Den Europæiske Union.

1. Dette direktiv fastsætter foranstaltninger 
til sikring af et højt fælles niveau for net-
og informationssikkerhed (herefter "NIS") 
i Den Europæiske Union, som sikrer et 
sikkert og pålideligt digitalt miljø og 
internettets neutralitet samt den 
universelle ret til telekommunikation og 
til alle de hermed forbundne tjenester.

Or. es

Ændringsforslag 139
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fastsætter sikkerhedskrav for 
markedsoperatører og offentlige 
myndigheder.

c) fastsætter sikkerhedskrav for 
markedsoperatører og offentlige 
myndigheder, som sikrer, at der ikke 
opstår mulighed for NIS-hændelser.

Or. es

Ændringsforslag 140
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fastsætter sikkerhedskrav for 
markedsoperatører og offentlige 
myndigheder.

c) fastsætter sikkerhedskrav for 
markedsoperatører.

Or. en

Begrundelse

Afpasning efter begrænsningen i ændringsforslagets rækkevidde, hvad angår kapitel IV. 
Offentlige myndigheder bør ikke være omfattet af kapitel IV's anvendelsesområde, da deres 
relevans for det indre markeds funktion er begrænset, og fordi de som følge af deres offentlige 
ærinde bør udvise fornøden omhu. Det ville derfor ikke være hensigtsmæssigt, hvis der gjaldt 
samme forpligtelser for dem som for markedsoperatørerne.

Ændringsforslag 141
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De sikkerhedskrav, der er fastsat i 
artikel 14, gælder ikke for virksomheder, 
der udbyder offentlige 
kommunikationsnet eller offentligt 
tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester, jf. direktiv 
2002/21/EF, som er omfattet af de 
specifikke sikkerheds- og integritetskrav, 
der er fastsat i det pågældende direktivs 
artikel 13a og 13b, og de gælder heller 
ikke for tillidstjenesteudbydere.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 142
Christian Engström

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Dette direktiv berører heller ikke 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
95/46/EF af 24. oktober 1995 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og heller ikke Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling 
af personoplysninger og beskyttelse af 
privatlivets fred i den elektroniske 
kommunikationssektor og heller ikke
Europa-Parlamentets og Rådets forordning
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger.

5. Dette direktiv berører heller ikke 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
95/46/EF af 24. oktober 1995 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og heller ikke Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling 
af personoplysninger og beskyttelse af 
privatlivets fred i den elektroniske 
kommunikationssektor og Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 45/2001 af 18. december 2000 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger af 
fællesskabsinstitutionerne og -organerne 
og om fri udveksling af sådanne 
oplysninger. Enhver anvendelse af 
personoplysninger bør begrænses til, hvad 
der er strengt nødvendigt, hvad angår 
dette direktiv, og sådanne oplysninger 
skal være så anonyme som muligt, hvis 
ikke fuldstændig anonyme.

Or. en

Ændringsforslag 143
Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Udvekslingen af information inden for 
samarbejdsnetværket, jf. kapitel III, og 
anmeldelsen af NIS-hændelser, jf. artikel 
14, kan kræve behandling af 
personoplysninger. En sådan behandling, 
som er nødvendig for at nå målene i den 
offentlige interesse, der forfølges ved dette 

6. Udvekslingen af information inden for 
samarbejdsnetværket, jf. kapitel III, og 
anmeldelsen af NIS-hændelser, jf. artikel 
14, kan kræve behandling af 
personoplysninger. En sådan behandling, 
som er nødvendig for at nå målene i den 
offentlige interesse, der forfølges ved dette 
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direktiv, godkendes af medlemsstaten i 
henhold til artikel 7 i direktiv 95/46/EF og 
direktiv 2002/58/EF som gennemført i den 
nationale lovgivning.

direktiv, godkendes af medlemsstaten i 
henhold til artikel 7 i direktiv 95/46/EF og 
direktiv 2002/58/EF som gennemført i den 
nationale lovgivning. Medlemsstaterne 
sikrer, at markedsoperatørerne og de 
kompetente myndigheder ikke holdes 
ansvarlige for anvendelsen af 
personoplysninger, som er nødvendige for 
udvekslingen af information i 
samarbejdsnetværket.

Or. en

Ændringsforslag 144
Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne er ikke afskåret fra at 
vedtage eller bibeholde bestemmelser, der 
sikrer et højere sikkerhedsniveau, idet dette 
dog ikke berører deres forpligtelser i 
henhold til EU-lovgivningen.

Medlemsstaterne vedtager og bibeholder
bestemmelser, der sikrer et højere 
sikkerhedsniveau, uanset deres 
forpligtelser i henhold til EU-lovgivningen
og nationale sikkerhedsmæssige formål.

Or. en

Ændringsforslag 145
Christian Engström

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) "cyberrobusthed": et nets og et 
informationssystems evne til at stå imod 
og blive gendannet til fuld operationel 
kapacitet efter hændelser, herunder –
men ikke begrænset til – tekniske fejl, 
strømsvigt eller sikkerhedshændelser
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Or. en

Ændringsforslag 146
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "risiko": enhver omstændighed eller 
begivenhed, der har en potentiel negativ 
indvirkning på sikkerheden

3) "risiko": enhver rimeligt identificerbar
omstændighed eller begivenhed, der har en 
potentiel negativ indvirkning på 
sikkerheden

Or. en

Ændringsforslag 147
Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "informationssamfundstjeneste": 
tjenesteydelser som omhandlet i artikel 1, 
nr. 2, i direktiv 98/34/EF

udgår

Or. en

Ændringsforslag 148
Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en leverandør af 
informationssamfundstjenester, som gør 
det muligt at levere andre 

udgår
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informationssamfundstjenester; en ikke-
udtømmende liste findes i bilag II

Or. en

Ændringsforslag 149
Christian Engström

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en operatør af kritisk infrastruktur, der 
er af afgørende betydning for 
opretholdelsen af centrale økonomiske og 
samfundsmæssige aktiviteter på 
områderne energi, transport, bankvæsen, 
børser og sundhed; en ikke-udtømmende 
liste findes i bilag II

b) en operatør af kritisk infrastruktur, der 
er af afgørende betydning for 
opretholdelsen af økonomisk stabilitet og 
robusthed, offentlig sundhed, offentlig 
sikkerhed eller en kombination heraf, og 
hvis forstyrrelse eller ødelæggelse ville 
have en betydelig virkning i en 
medlemsstat, som følge af at disse 
funktioner ikke opretholdes; en ikke-
udtømmende liste findes i bilag II

Or. en

Ændringsforslag 150
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en operatør af kritisk infrastruktur, der 
er af afgørende betydning for 
opretholdelsen af centrale økonomiske og 
samfundsmæssige aktiviteter på områderne 
energi, transport, bankvæsen, børser og 
sundhed; en ikke-udtømmende liste findes i 
bilag II

b) en operatør af kritisk infrastruktur, der 
er af afgørende betydning for 
opretholdelsen af centrale økonomiske og 
samfundsmæssige aktiviteter på områderne 
energi, transport, bankvæsen, børser og 
sundhed; en ikke-udtømmende liste findes i 
bilag II, for så vidt som de pågældende 
net- og informationssystemer er direkte 
relateret til den
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Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at indføre en tilgang "efter infrastruktur" i stedet for en ren 
"sektortilgang". Det er nemlig ikke alle net- og informationssystemer hos en operatør af 
kritisk infrastruktur, der er "kritiske", således forstået at de er væsentlige for opretholdelsen 
af vitale aktiviteter (f.eks. net- og informationssystemer i tilknytning til vedligeholdelse af 
udstyr). Alene de net- og informationssystemer, der er direkte forbundet med den kritiske 
infrastruktur, bør være omfattet af dette direktiv.

Ændringsforslag 151
Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. En "mikrovirksomhed" som defineret 
i artikel 2, stk. 3, i Kommissionens 
henstilling 2003/361/EF af 6. maj 20031

om definitionen af mikrovirksomheder, 
små og mellemstore virksomheder, er ikke 
en "markedsoperatør" under denne 
definition, medmindre den fungerer som 
datterselskab for en operatør af kritisk 
infrastruktur som defineret i litra (b) 
under dette stykkes første nummer.
_____________
1 EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36.

Or. en

Ændringsforslag 152
Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4 udgår
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Princip
Medlemsstaterne sikrer et højt 
sikkerhedsniveau for net og 
informationssystemer på deres område i 
overensstemmelse med dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Sletning nødvendig for at undgå overlapning med artikel 1, stk. 1. Hertil kommer, at 
medlemsstaterne kun kan sikre, at adressaterne overholder de bestemmelser, som er 
nedfældet i dette direktiv. Et generelt princip til sikring af et højt sikkerhedsniveau kan ikke 
håndhæves.

Ændringsforslag 153
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer et højt 
sikkerhedsniveau for net og 
informationssystemer på deres område i 
overensstemmelse med dette direktiv.

Medlemsstaterne sikrer et højt 
sikkerhedsniveau for net og 
informationssystemer på deres område i 
overensstemmelse med dette direktiv.
Bekæmpelsen af cyberkriminalitet bør 
suppleres af bekæmpelse af spionage 
mellem stater, fordi dette er en krænkelse 
af EU's og medlemsstaternes suverænitet.

Or. es

Ændringsforslag 154
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) forsknings- og udviklingsplaner og en 
beskrivelse af, hvordan disse planer 

e) forsknings- og udviklingsplaner og en 
beskrivelse af, hvordan disse planer 
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afspejler de fastlagte prioriteter afspejler de fastlagte prioriteter, i 
forbindelse med hvilke universiteterne og 
forskningsinstitutionerne har en ledende 
rolle.

Or. es

Ændringsforslag 155
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) programmer, der er af kvalitet og er 
udarbejdet med den største omhu, samt de 
nødvendige udviklingstiltag for at 
gennemføre dette direktiv og sikre dets 
gennemslagskraft; alle applikationer skal 
konstrueres med kode, der kan 
genanvendes, og det skal tilstræbes, at der 
så vidt muligt anvendes gratis software.

Or. es

Ændringsforslag 156
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en risikovurderingsplan til brug ved
identifikation af risici og vurdering af 
potentielle begivenheders konsekvenser

a) en risikostyringsramme til indførelse af 
en metode til identifikation, prioritering, 
evaluering og behandling af risici,
vurdering af potentielle begivenheders 
konsekvenser, forebyggelses- og 
kontrolmuligheder og til fastlæggelse af 
kriterier for valg af mulige 
modforanstaltninger

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter ÆF 29. Kommissionens forslag ville have været for 
vidtrækkende med hensyn til spørgsmål om medlemsstaternes nationale sikkerhed og ville 
have gjort samarbejdsplanen uigennemførlig og alt for kompleks til at være effektiv.

Ændringsforslag 157
Christian Engström

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en risikovurderingsplan til brug ved 
identifikation af risici og vurdering af 
potentielle begivenheders konsekvenser

a) en risikovurderingsplan til brug ved 
identifikation af risici og vurdering af 
potentielle begivenheders konsekvenser; 
planen bør revideres og ajourføres årligt

Or. en

Ændringsforslag 158
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) offentliggørelse af et onlineregister 
med en oversigt over alle organisationer, 
som opfylder direktivets krav til 
risikostyring og informationssikring og 
dermed sikrer, at ingen borgere i EU's 
medlemsstater begrænses i retten til 
information, og ledsages af et krav om 
udarbejdelse af en plan for 
gennemsigtigheden af NIS-forvaltningen 
og -procedurerne

Or. es
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Ændringsforslag 159
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) forbedre opbevaringen og 
anvendelsen af adgangskoder, f.eks. ved 
at udbrede brugen af hashfunktioner eller 
værktøjer til styring af adgangskoder

Or. en

Ændringsforslag 160
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) under særlig hensyntagen til de mest 
sårbare grupper i samfundet, som f.eks. 
de borgere, der har problemer på grund af 
den digitale kløft, eller de mindretal 
blandt befolkningerne, som er sårbare på 
de sociale netværk.

Or. es

Ændringsforslag 161
Christian Engström

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De nationale NIS-strategier og de 
nationale NIS-samarbejdsplaner 
fremsendes til Kommissionen senest en 
måned efter deres vedtagelse.

3. De nationale NIS-strategier og de 
nationale NIS-samarbejdsplaner 
fremsendes til Kommissionen senest tre 
måneder efter deres vedtagelse.
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Or. en

Ændringsforslag 162
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat udpeger en national 
kompetent myndighed for sikkerheden af 
net og informationssystemer (i det følgende 
benævnt "kompetent myndighed").

1. Hver medlemsstat udpeger en eller flere 
civile nationale kompetente myndigheder
for sikkerheden af net og 
informationssystemer (herefter "kompetent
myndighed/kompetente myndigheder").

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter ÆF 32 og tager sigte på nærmere at præcisere, hvilken type 
institution der bør udfylde rollen som national kompetent myndighed.

Ændringsforslag 163
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De kompetente myndigheder overvåger 
anvendelsen af dette direktiv på nationalt 
plan og bidrager til en konsekvent 
anvendelse i hele EU.

2. De kompetente myndigheder overvåger 
anvendelsen af dette direktiv på nationalt 
plan og bidrager til en konsekvent 
anvendelse i hele EU. Der skal desuden 
iværksættes en overvågning af direktivets 
anvendelse, hvad angår NIS-aspekter.

Or. es

Ændringsforslag 164
Andreas Schwab
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Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis en medlemsstat udpeger mere 
end én kompetent myndighed, udpeger 
den en civil national myndighed, f.eks. en 
kompetent myndighed, som det nationale 
kontaktpunkt vedrørende sikkerheden i 
net- og informationssystemer (i det 
følgende benævnt "kontaktpunkt"). Hvis 
en medlemsstat kun udpeger én 
kompetent myndighed, fungerer denne 
kompetente myndighed ligeledes som 
kontaktpunkt.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter ÆF 33 og er afpasset efter ordførerens nye ændringsforslag 
til artikel 6, stk. 1. Det tager sigte på nærmere at præcisere, hvilken type institution der bør 
udfylde rollen som kontaktpunkt.

Ændringsforslag 165
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder modtager 
anmeldelser af hændelser fra de offentlige 
myndigheder og markedsaktørerne som 
fastsat i artikel 14, stk. 2, og overdrages de 
gennemførelses- og 
håndhævelsesbeføjelser, der er omhandlet i 
artikel 15.

4. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder og 
kontaktpunkter, alt efter hvad der er 
relevant, i henhold til denne artikels stk. 
2a modtager anmeldelser af hændelser fra 
markedsaktørerne som fastsat i artikel 14, 
stk. 2, og overdrages de gennemførelses-
og håndhævelsesbeføjelser, der er 
omhandlet i artikel 15.

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter ÆF 37. Det tager sigte på at præcisere de forskellige 
myndighederes rolle for at undgå overlapning af anmeldelserne til både de kompetente 
myndigheder og kontaktpunkterne. Eftersom der allerede er indgivet anmeldelser til EU-
organer i visse sektorer, bør overlapning undgås.

Ændringsforslag 166
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Hvor EU-lovgivningen foreskriver et 
sektorspecifikt tilsyns- eller kontrolorgan, 
bl.a. vedrørende sikkerheden i net- og 
informationssystemer, skal dette organ 
modtage anmeldelserne om hændelser i 
henhold til artikel 14, stk. 2, fra de 
pågældende markedsoperatører i sektoren 
og tillægges de gennemførelses- og 
håndhævelsesbeføjelser, der er omhandlet 
i artikel 15. Dette EU-organ skal 
opretholde et tæt samarbejde med 
værtsmedlemsstatens kompetente 
myndigheder og kontaktpunkt med 
hensyn til disse forpligtelser. 
Værtsmedlemsstatens kontaktpunkt skal 
repræsentere EU-organet med hensyn til 
forpligtelserne i kapitel III.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter ÆF 37. Det tager sigte på at præcisere de forskellige 
myndighederes rolle for at undgå overlapning af anmeldelserne til både de kompetente 
myndigheder og kontaktpunkterne. Eftersom der allerede er indgivet anmeldelser til EU-
organer i visse sektorer, bør overlapning undgås.

Ændringsforslag 167
Konstantinos Poupakis
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Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder og 
Kommissionen opretter et netværk
("samarbejdsnetværk") med henblik på at 
samarbejde om indsatsen mod risici og
hændelser i forbindelse med net og 
informationssystemer.

1. Kontaktpunkterne og Kommissionen
samt ENISA på deres anmodning opretter 
et netværk ("samarbejdsnetværk") med 
henblik på at samarbejde om udviklingen 
af metoder til detekteringen, analysen og
indsatsen inden for sikkerhed og risici
eller hændelser i forbindelse med net og 
informationssystemer.

Or. el

Ændringsforslag 168
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Samarbejdsnetværket etablerer en 
permanent kommunikationsforbindelse 
mellem Kommissionen og de kompetente 
myndigheder. På anmodning bistår Det 
Europæiske Agentur for Net- og 
Informationssikkerhed (ENISA) 
samarbejdsnetværket med sin ekspertise og 
rådgivning.

2. Samarbejdsnetværket etablerer en 
permanent kommunikationsforbindelse 
mellem Kommissionen og
kontaktpunkterne. På anmodning bistår 
Det Europæiske Agentur for Net- og 
Informationssikkerhed (ENISA) 
samarbejdsnetværket med sin ekspertise og 
rådgivning. Hvor det er hensigtsmæssigt, 
kan markedsoperatører og udbydere af 
cybersikkerhedsløsninger også blive 
indbudt til at deltage i aktiviteterne i det 
samarbejdsnetværk, der er omhandlet i 
stk. 3, litra g), h) og i).

Or. en

Begrundelse

Foruden ordførerens ændringsforslag, der gør det muligt at inddrage markedsoperatører i 
samarbejdsnetværket, bør det også overvejes at inddrage udbydere af cybersikkerhed, der kan 
tilføje en væsentlig værdi, da disse organisationer kan bibringe input i form af cybertrusler 
indsamlet fra kundekredsen og i form af et samlet overblik over krav, udfordringer og bedste 
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praksis over et bredt spektrum af kundegrupper.

Ændringsforslag 169
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) med jævne mellemrum offentliggøre 
ikke-fortrolige oplysninger om 
igangværende tidlige varslinger og 
samordnede reaktioner på en fælles 
hjemmeside

c) med jævne mellemrum offentliggøre 
ikke-fortrolige oplysninger om 
igangværende tidlige varslinger og 
samordnede reaktioner på websteder og 
derudover på gængse digitale mødesteder, 
hvortil der er adgang via mobile apparater 
og tabletcomputere

Or. es

Ændringsforslag 170
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) på anmodning af en medlemsstat eller 
Kommissionen i fællesskab drøfte og 
evaluere en eller flere af de i artikel 5 
omhandlede nationale NIS-strategier og 
nationale NIS-samarbejdsplaner inden for 
dette direktivs anvendelsesområde

d) i fællesskab drøfte og evaluere en eller 
flere af de i artikel 5 omhandlede nationale 
NIS-strategier og nationale NIS-
samarbejdsplaner inden for dette direktivs 
anvendelsesområde

Or. en

Begrundelse

Muligheden for individuelle anmodninger fra medlemsstaterne eller Kommissionen ville være 
for vidtrækkende og undergrave betingelserne for et sådant samarbejdsnetværks konstruktive 
funktion.
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Ændringsforslag 171
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) på anmodning af en medlemsstat eller 
af Kommissionen i fællesskab drøfte og 
evaluere effektiviteten af it-
beredskabsenhederne, herunder navnlig i 
forbindelse med gennemførelsen af NIS-
øvelser på EU-plan

e) i fællesskab drøfte og evaluere 
effektiviteten af it-beredskabsenhederne, 
herunder navnlig i forbindelse med 
gennemførelsen af NIS-øvelser på EU-plan

Or. en

Begrundelse

Muligheden for individuelle anmodninger fra medlemsstaterne eller Kommissionen ville være 
for vidtrækkende og undergrave betingelserne for et sådant samarbejdsnetværks konstruktive 
funktion.

Ændringsforslag 172
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) samarbejde og udveksle oplysninger om
alle relevante emner med Europol's
europæiske center for bekæmpelse af 
cyberkriminalitet og med andre relevante 
europæiske organer, herunder navnlig på 
områderne databeskyttelse, energi, 
transport, bankvæsen, børser og sundhed

f) samarbejde og udveksle oplysninger om 
relevante emner om net- og 
informationssikkerhed, herunder navnlig 
på områderne databeskyttelse, energi, 
transport, bankvæsen, finansielle 
markeder og sundhed, med Europols
europæiske center for bekæmpelse af 
cyberkriminalitet og med andre relevante 
europæiske organer

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter ÆF 44. Det tager sigte på at præcisere, hvilken type 
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oplysninger der udveksles med EC3 og andre relevante EU-organer.

Ændringsforslag 173
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) gennemføre regelmæssige peer reviews 
af kapacitet og beredskab

udgår

Or. en

Begrundelse

Ordføreren støtter samarbejdsnetværket. Et peer review kunne imidlertid forstyrre væsentlige 
aspekter af den nationale sikkerhed, der ikke ville være omfattet af artikel 114 i TEUF.

Ændringsforslag 174
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) i samarbejde med ENISA udvikle 
retningslinjer for sektorspecifikke 
kriterier for anmeldelse af betydelige 
hændelser ud over de parametre, der er 
fastsat i artikel 14, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag bør efterfølge ÆF 45 (artikel 6, stk. 3, litra (ia) (nyt)). Henvisningen til 
artikel 14, stk. 2, bør læses sammenholdt med ÆF 56-59. Mens direktivet foreskriver 
horisontale sektoroverskridende kriterier for udløsning af en anmeldelse, er det nødvendigt at 
fastlægge sektorspecifikke kriterier. Med henblik på at sikre en EU-dækkende sektorspecifik 
anvendelse bør kriterierne udvikles inden for netværket og i samarbejde med ENISA.
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Ændringsforslag 175
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. De kompetente myndigheder hører de 
berørte offentlige myndigheder og 
markedsoperatører inden enhver 
udveksling inden for samarbejdsnetværket 
af følsomme og fortrolige oplysninger om 
risici og hændelser, der berører deres net-
og informationssystemer.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag tager sigte på at gøre proceduren for informationsudveksling via 
samarbejdsnetværket mere inklusiv ved at tage hensyn til potentielle kommentarer og 
bemærkninger fra de offentlige myndigheder eller markedsoperatører vedrørende følsomme 
eller fortrolige oplysninger om risici og hændelser, der berører deres net- og 
informationssystemer. De kompetente myndigheder kan tage hensyn til disse bemærkninger, 
idet de dog ikke er bindende.

Ændringsforslag 176
Christian Engström

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen fastsætter ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter de nødvendige 
modaliteter for at lette samarbejdet mellem 
de kompetente myndigheder og 
Kommissionen, jf. stk. 2 og 3. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter
rådgivningsproceduren i artikel 19, stk. 2.

4. Kommissionen fastsætter ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter de nødvendige
modaliteter for at lette samarbejdet mellem 
de kompetente myndigheder og 
Kommissionen, jf. stk. 2 og 3. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter
undersøgelsesproceduren i artikel 19, stk. 
2.

Or. en
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Ændringsforslag 177
Christian Engström

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Personoplysninger må kun videregives 
til modtagere, som har brug for at 
behandle disse oplysninger i forbindelse 
med udførelsen af deres opgaver, i 
overensstemmelse med et passende 
retsgrundlag. De videregivne oplysninger 
skal begrænses til, hvad der er nødvendigt 
for udførelsen af deres opgaver. 
Overholdelse af 
formålsbegrænsningsprincippet skal 
sikres. Fristen for opbevaring af disse 
oplysninger skal specificeres i forbindelse 
med dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 178
Christian Engström

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Kriterierne for medlemsstaternes 
deltagelse i det sikrede 
informationsudvekslingssystem med 
henblik på at sikre, at alle deltagere 
opretholder et højt niveau af sikkerhed og 
robusthed på alle trin i behandlingen, 
herunder passende fortroligheds- og 
sikkerhedsforanstaltninger i 
overensstemmelse med artikel 16 og 17 i 
direktiv 95/46/EF og artikel 21 og 22 i 
forordning (EF) nr. 45/2001.
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Or. en

Ændringsforslag 179
Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 18 for så vidt angår definition af 
de kriterier, der skal være opfyldt for, at 
en medlemsstat kan få adgang til at 
deltage i det sikrede 
informationsudvekslingssystem, 
herunder:

udgår

a) der skal være en sikker og robust 
national kommunikations- og 
informationsinfrastruktur, som er 
kompatibel og interoperabel med 
samarbejdsnetværkets sikrede 
infrastruktur, jf. artikel 7, stk. 3, og
b) medlemsstatens kompetente myndighed 
og it-beredskabsenhed skal have 
tilstrækkelige tekniske, finansielle og 
menneskelige ressourcer og procedurer til 
en effektiv, virksom og sikker deltagelse i 
det sikrede 
informationsudvekslingssystem, jf. artikel 
6, stk. 3, artikel 7, stk. 2, og artikel 7, stk. 
3.

Or. en

Begrundelse

Erstatter ÆF 47.

Ændringsforslag 180
Christian Engström
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Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 18 for så vidt angår definition af de 
kriterier, der skal være opfyldt for, at en 
medlemsstat kan få adgang til at deltage i 
det sikrede 
informationsudvekslingssystem, herunder:

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 181
Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter afgørelser om 
medlemsstaternes adgang til den sikrede 
infrastruktur i henhold til de i stk. 2 og 3 
omhandlede kriterier. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 19, stk. 
3.

3. Kommissionen vedtager ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter et fælles sæt 
sammenkoblings- og 
sikkerhedsstandarder, som 
kontaktpunkterne skal overholde, inden 
de udveksler følsomme og fortrolige 
oplysninger i samarbejdsnetværket. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 19, stk. 
3.

Or. en

Begrundelse

Der bør udvikles et fælles sæt af sammenkoblings- og sikkerhedsstandarder for at beskytte 
oplysninger og fremvirke en gennemsigtig proces og en øget udveksling af oplysninger 
mellem medlemsstaterne baseret på gensidig tillid.

Ændringsforslag 182
Konstantinos Poupakis
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Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder eller
Kommissionen rundsender tidlige 
varslinger i samarbejdsnetværket om risici 
og hændelser, der opfylder mindst én af 
følgende betingelser:

1. Kontaktpunkterne, Kommissionen eller
ENISA rundsender tidlige varslinger i 
samarbejdsnetværket om risici og 
hændelser, der opfylder mindst én af 
følgende betingelser:

Or. el

Ændringsforslag 183
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de eskalerer hurtigt eller kan hurtigt 
eskalere

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette kriterium ville til stadighed blive opfyldt og udløse et uforholdsmæssigt stort antal
tidlige varslinger, der overstiger myndighedernes kapacitet. Hertil kommer, at en øget risiko 
eller et voksende antal hændelser ikke i sig selv nødvendigvis kræver handling på EU-plan.

Ændringsforslag 184
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de overstiger eller kan overstige den 
nationale reaktionskapacitet

b) kontaktpunktet vurderer, at risikoen 
eller hændelsen potentielt overstiger den 
nationale reaktionskapacitet
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Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag tager sigte på nærmere at præcisere de kriterier, der udløser tidlige 
varslinger. Yderligere specifikationer bør foretages ved hjælp af delegerede retsakter for at 
sikre teknisk neutralitet og afspejle sektorspecifikke forhold.

Ændringsforslag 185
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de påvirker eller kan påvirke mere end 
én medlemsstat.

c) kontaktpunktet eller Kommissionen 
vurderer, at risikoen eller hændelsen
påvirker mere end én medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag tager sigte på nærmere at præcisere de kriterier, der udløser tidlige 
varslinger. Yderligere specifikationer bør foretages ved hjælp af delegerede retsakter for at 
opretholde teknisk neutralitet og afspejle sektorspecifikke forhold.

Ændringsforslag 186
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemmerne af 
samarbejdsnetværket må først 
offentliggøre oplysninger, de har 
modtaget om risici eller hændelser, når de 
har fået tilladelse af den anmeldende 
nationale kompetente myndighed. 

Or. en
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Ændringsforslag 187
Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 1a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ENISA udvikler i samarbejde med 
Kommissionen og driver en tidlig 
varslings- og beredskabsmekanisme, der 
fungerer som supplement til 
medlemsstaternes mekanismer. 

Or. el

Ændringsforslag 188
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. På anmodning af en medlemsstat eller 
på eget initiativ kan Kommissionen 
anmode en medlemsstat om at fremlægge 
alle relevante oplysninger vedrørende en 
specifik risiko eller hændelse.

udgår

Or. en

Begrundelse

I denne artikels stk. 1 er allerede anført, under hvilke forhold tidlige varslinger skal udløses. 
Muligheden for yderligere uspecificerede anmodninger fra Kommissionen eller de enkelte 
medlemsstater ville derfor være for vidtrækkende og undergrave et konstruktivt samarbejde.

Ændringsforslag 189
Andreas Schwab
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Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis risikoen eller hændelsen formodes 
at være af kriminel karakter, underretter de 
kompetente myndigheder eller 
Kommissionen Europol's europæiske 
center for bekæmpelse af cyberkriminalitet.

4. Hvis risikoen eller hændelsen formodes 
at være af alvorlig kriminel karakter, og 
hvis den pågældende markedsoperatør 
har anmeldt hændelser, der formodes at 
være af alvorlig kriminel karakter, jf. 
artikel 15, stk. 4, sikrer medlemsstaterne, 
at Europols europæiske center for 
bekæmpelse af cyberkriminalitet efter 
omstændighederne underrettes.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter ÆF 50. Ifølge legalitetsprincippet kan andre myndigheder 
end de retshåndhævende myndigheder ikke være bundet af dette princip og være forpligtet til 
automatisk at anmelde formodede kriminelle hændelser. Kontakter mellem ikke-
retshåndhævende myndigheder og EC3 kan ikke reguleres inden for rammerne af dette 
direktiv.

Ændringsforslag 190
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemmer af samarbejdsnetværket 
må ikke offentliggøre oplysninger, de har 
modtaget om risici og hændelser i 
henhold til stk. 1, uden at have modtaget 
en forhåndsgodkendelse fra det 
anmeldende kontaktpunkt.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag tilsigter at bevare tilliden og fremme informationsudveksling gennem 
koordinering af offentliggørelsen af tidlige varslinger.
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Ændringsforslag 191
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemmer af samarbejdsnetværket 
samt Kommissionen må ikke offentliggøre 
oplysninger, de har modtaget om risici 
eller hændelser i henhold til stk. 1, uden 
at have modtaget en forhåndsgodkendelse 
fra det anmeldende kontaktpunkt; 
endvidere informerer kontaktpunktet 
inden udvekslingen af oplysninger i 
samarbejdsnetværket, den 
markedsoperatør, som oplysningerne 
vedrører, om sin hensigt, og anonymiserer 
de pågældende oplysninger i tilfælde, 
hvor det skønnes hensigtsmæssigt.

Or. en

Begrundelse

Dette er vigtigt for at opbygge tillid og tilskynde til informationsudveksling. Uden disse 
beskyttelsesordninger vil de nationale kompetente myndigheder og markedsoperatørerne 
højst sandsynligt afholde sig fra at anmelde hændelser og udveksle oplysninger.

Ændringsforslag 192
Christian Engström

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Der skal indbygges tilstrækkelig 
redundans i en koordineret 
beredskabsplan.

Or. en
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Ændringsforslag 193
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Artikel 12 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU's NIS-samarbejdsplan EU's NIS-samarbejdsplan og -strategi

Or. es

Ændringsforslag 194
Christian Engström

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. EU's NIS-samarbejdsplan skal 
udformes således, at den er i 
overensstemmelse med nationale NIS-
strategier og NIS-samarbejdsplaner, jf. 
dette direktivs artikel 5, herunder 
eventuelt den opgørelse, der er omhandlet 
i betragtning 13a.

Or. en

Begrundelse

Se Christian Engströms ÆF, betragtning 13a (ny).

Ændringsforslag 195
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uden at det berører samarbejdsnetværkets Uden at det berører samarbejdsnetværkets 



PE519.685v01-00 50/71 AM\1004135DA.doc

DA

muligheder for at iværksætte uformelt 
internationalt samarbejde, kan Unionen 
indgå internationale aftaler med tredjelande 
eller internationale organisationer, som 
giver disse mulighed for og tilrettelægger 
deres deltagelse i nogle af 
samarbejdsnetværkets aktiviteter. En sådan 
aftale skal tage hensyn til behovet for at 
sikre tilstrækkelig beskyttelse af de 
personoplysninger, der rundsendes i 
samarbejdsnetværket.

muligheder for at iværksætte uformelt 
internationalt samarbejde, kan Unionen 
indgå internationale aftaler med tredjelande 
eller internationale organisationer, som 
giver disse mulighed for og tilrettelægger 
deres deltagelse i nogle af 
samarbejdsnetværkets aktiviteter. En sådan 
aftale skal tage hensyn til behovet for at 
sikre tilstrækkelig beskyttelse af de 
personoplysninger, der rundsendes i 
samarbejdsnetværket. På internationalt 
plan skal Unionen tilstræbe at påvirke 
udbyderne af sociale netværkstjenester, 
således at arbejdet med at finde egnede 
sikkerhedsordninger ikke overlades til 
brugeren, men at der automatisk sikres et 
maksimum af sikkerhed, og meddelelser 
automatisk krypteres, hvorefter brugeren 
bevidst kan tillade, at 
sikkerhedsopsætningen lempes til 
bestemte formål. 

Or. en

Ændringsforslag 196
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uden at det berører samarbejdsnetværkets 
muligheder for at iværksætte uformelt 
internationalt samarbejde, kan Unionen 
indgå internationale aftaler med tredjelande 
eller internationale organisationer, som 
giver disse mulighed for og tilrettelægger 
deres deltagelse i nogle af 
samarbejdsnetværkets aktiviteter. En sådan 
aftale skal tage hensyn til behovet for at 
sikre tilstrækkelig beskyttelse af de 
personoplysninger, der rundsendes i 
samarbejdsnetværket.

Uden at det berører samarbejdsnetværkets 
muligheder for at iværksætte uformelt 
internationalt samarbejde, kan Unionen 
indgå internationale aftaler med tredjelande 
eller internationale organisationer, som 
giver disse mulighed for og tilrettelægger 
deres deltagelse i nogle af 
samarbejdsnetværkets aktiviteter. En sådan 
aftale skal tage hensyn til behovet for at 
sikre tilstrækkelig beskyttelse af de 
personoplysninger, der rundsendes i 
samarbejdsnetværket. Ligeledes skal disse 
aftaler beskytte EU's suverænitet og EU-
institutionernes og medlemsstaternes 
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uafhængighed.

Or. es

Ændringsforslag 197
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13a
Markedsoperatørernes kritikalitetsniveau
Medlemsstaterne kan fastlægge 
markedsoperatørernes kritikalitetsniveau 
under hensyntagen til sektorernes særlige 
forhold, parametre som f.eks. vigtigheden 
af, at en markedsoperatør opretholder et 
tilstrækkeligt sektorspecifikt 
serviceniveau, antallet af parter, der 
forsynes af markedsoperatøren, og den 
tid, der medgår, indtil en manglende 
kontinuitet i markedsoperatørens 
kernetjenester har en negativ indvirkning 
på opretholdelsen af vitale økonomiske og 
samfundsmæssige aktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag indgår i kapitel IV og bør indsættes før artikel 14 i dette. Denne artikel 
har til formål at tillade en mere differentieret klassificering af bilag II og følgelig af de 
forpligtelser, der er fastlagt i kapitel IV. Alle markedsoperatører skal anmelde hændelser 
uanset deres kritikalitetsniveau, mens formen for sikkerhedsaudit kan tilpasses 
markedsoperatørens særlige kritikalitetsniveau.

Ændringsforslag 198
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Kapitel IV – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

OFFENTLIGE MYNDIGHEDERS OG
MARKEDSAKTØRERS NET- OG 

INFORMATIONSSYSTEMSIKKERHED

MARKEDSAKTØRERS NET- OG 
INFORMATIONSSYSTEMSIKKERHED

Or. en

Begrundelse

Afpasning efter udkastet til betænkning.

Ændringsforslag 199
Christian Engström

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de offentlige 
myndigheder og markedsaktørerne træffer 
passende tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger for at styre risiciene for 
sikkerheden i net og informationssystemer, 
som de kontrollerer og anvender til deres 
aktiviteter. Under hensyntagen til 
teknologiens aktuelle stade skal disse
foranstaltninger garantere et 
sikkerhedsniveau, der står i forhold til 
risikoen. Der skal navnlig træffes 
foranstaltninger for at forhindre og 
minimere virkningen af hændelser, der 
berører deres net og informationssystem 
for de centrale tjenester, de leverer, og 
dermed sikre kontinuiteten af de tjenester, 
der understøttes af disse net og 
informationssystemer.

1. Medlemsstaterne sikrer, at de offentlige 
myndigheder og markedsaktørerne træffer 
passende tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger for at styre risiciene for 
sikkerheden i net og informationssystemer, 
som de kontrollerer og anvender til deres 
aktiviteter. Disse foranstaltninger skal 
sikre et sikkerhedsniveau, der står i forhold 
til risikoen. Der skal navnlig træffes
effektive og forholdsmæssige
foranstaltninger for at forhindre og 
minimere virkningen af hændelser, der 
berører deres net og informationssystem 
for de centrale tjenester, de leverer, og 
dermed sikre kontinuiteten af de tjenester, 
der understøttes af disse net og 
informationssystemer. Offentlige 
myndigheder og markedsoperatører skal 
endvidere, hvor det er nødvendigt, for 
egen regning omgående træffe passende 
foranstaltninger for at afhjælpe 
eventuelle nye, uforudsete sikkerhedsrisici 
og genoprette tjenestens normale 
sikkerhedsniveau. 
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Or. en

Ændringsforslag 200
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de offentlige 
myndigheder og markedsaktørerne træffer 
passende tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger for at styre risiciene for 
sikkerheden i net og informationssystemer, 
som de kontrollerer og anvender til deres 
aktiviteter. Under hensyntagen til 
teknologiens aktuelle stade skal disse 
foranstaltninger garantere et 
sikkerhedsniveau, der står i forhold til 
risikoen. Der skal navnlig træffes 
foranstaltninger for at forhindre og 
minimere virkningen af hændelser, der 
berører deres net og informationssystem 
for de centrale tjenester, de leverer, og 
dermed sikre kontinuiteten af de tjenester, 
der understøttes af disse net og 
informationssystemer.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
markedsaktørerne, som er opført i bilag II,
træffer passende og forholdsmæssige
tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger for at styre risiciene for 
sikkerheden i net og informationssystemer, 
som de kontrollerer og anvender til deres 
aktiviteter. Under hensyntagen til 
teknologiens aktuelle stade skal disse 
foranstaltninger garantere et 
sikkerhedsniveau, der står i forhold til 
risikoen. Der skal navnlig træffes 
foranstaltninger for at forhindre og 
minimere virkningen af hændelser, der 
berører deres net og informationssystem 
for de centrale tjenester, de leverer, og 
dermed sikre kontinuiteten af de tjenester, 
der understøttes af disse net og 
informationssystemer.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter ÆF 55.

Ændringsforslag 201
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Operatører af kritisk infrastruktur som 
defineret i artikel 3, stk. 8, litra b), må kun 
anmelde hændelser som defineret i det 
foregående afsnit, der er direkte relateret 
til beskyttelsen af en kritisk infrastruktur. 

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag afspejler den ændring, der er foretaget i artikel 3, stk. 8, litra (b), 
vedrørende definitionen af den anden type markedsoperatør (operatør af kritisk 
infrastruktur). Det er nemlig ikke alle net- og informationssystemer hos en operatør af kritisk 
infrastruktur, der er "kritiske", således forstået at de er væsentlige for opretholdelsen af vitale 
aktiviteter. Alene de net- og informationssystemer, der er direkte forbundet med den kritiske 
infrastruktur, bør være omfattet af dette direktiv.

Ændringsforslag 202
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse parametre skal nærmere 
specificeres i overensstemmelse med 
artikel 8, stk. 3, litra ib).

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag bør efterfølge ÆF 57, 58 og 59 som punktum 3 til stk. 2. 
Ændringsforslaget henviser til det nye ændringsforslag vedrørende retningslinjer, der er 
fremsat til artikel 8, stk. 3.

Ændringsforslag 203
Christian Engström

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Softwareproducenter har ansvaret for 
at korrigere sikkerhedsbrud senest 24 
timer efter at være blevet underrettet i 
grove tilfælde, og 72 timer i tilfælde, hvor 
det er usandsynligt, at virkningerne vil 
resultere i væsentligt økonomisk tab eller 
alvorlig krænkelse af privatlivets fred.

Or. en

Ændringsforslag 204
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Til evaluering af, om en hændelse har 
en betydelig virkning for sikkerheden i de 
kernetjenester, som offentlige 
myndigheder og markedsoperatører 
udfører, skal der navnlig tages hensyn til 
følgende kriterier:
a) antallet af brugere, der er afhængige af 
den kernetjeneste, som er berørt af 
hændelsen
b) omfanget af den skade, der er påført 
disse brugere
c) hændelsens varighed
d) hændelsens økonomiske og sociale 
følger
e) i givet fald følgerne for brugernes 
personoplysninger.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at specificere begrebet "betydelig virkning" nærmere for bedre at afgrænse 
de hændelser, der skal anmeldes. Listen er ikke udtømmende, og der kunne medtages andre 
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kriterier afhængig af hændelsens særlige karakter.

Ændringsforslag 205
Christian Engström

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Kommercielle softwareproducenter 
kan ikke være beskyttet af klausuler om 
ansvarsfritagelse, når det kan påvises, at 
deres produkter ikke er tilstrækkeligt 
rustet til at håndtere forudsigelige 
sikkerhedstrusler.

Or. en

Ændringsforslag 206
Christian Engström

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. Det pågældende tilsynsorgan skal også 
underrette offentligheden eller kræve, at 
tillidstjenesteyderen gør det. Anmeldelse 
og offentliggørelse skal normalt ske uden 
unødigt ophold. Tillidstjenesteyderen kan 
imidlertid anmode om udskydelse af en 
anmeldelse og offentliggørelse, så 
sårbarheder kan afhjælpes. Såfremt 
tilsynsorganet giver tilladelse til en sådan 
udskydelse, må den ikke overstige 45 
dage, og den ansvarlige enhed skal 
indvillige i at godtgøre alle 
modtagerparter, uanset hvor i verden de 
befinder sig, for tab, der opstår som en 
direkte følge af udskydelsen af 
anmeldelsen.
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Or. en

Ændringsforslag 207
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den kompetente myndighed kan 
underrette offentligheden eller kræve, at de 
offentlige myndigheder og 
markedsaktørerne gør det, hvis den 
beslutter, at offentliggørelse af hændelsen 
er i offentlighedens interesse. En gang om 
året forelægger den kompetente myndighed 
en sammenfattende rapport for 
samarbejdsnetværket om de anmeldelser, 
den har modtaget, og de foranstaltninger, 
der er truffet i henhold til dette stykke.

4. Den kompetente myndighed kan 
underrette offentligheden eller kræve, at de 
offentlige myndigheder og 
markedsaktørerne gør det, hvis den 
beslutter, at offentliggørelse af hændelsen 
er i offentlighedens interesse. En gang om 
året forelægger den kompetente myndighed 
en sammenfattende rapport for 
samarbejdsnetværket om de anmeldelser, 
den har modtaget, og de foranstaltninger, 
der er truffet i henhold til dette stykke. I 
tilfælde af at hændelser anmeldes til det 
samarbejdsnetværk, der er omhandlet i 
artikel 8, må andre nationale kompetente 
myndigheder først offentliggøre 
oplysninger, de har modtaget om risici 
eller hændelser, når de har fået tilladelse 
af den anmeldende nationale kompetente 
myndighed.

Or. en

Ændringsforslag 208
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den kompetente myndighed kan 
underrette offentligheden eller kræve, at de 
offentlige myndigheder og 
markedsaktørerne gør det, hvis den 

4. Den kompetente myndighed kan 
underrette offentligheden eller kræve, at de 
offentlige myndigheder og 
markedsaktørerne gør det, hvis den 
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beslutter, at offentliggørelse af hændelsen 
er i offentlighedens interesse. En gang om 
året forelægger den kompetente myndighed 
en sammenfattende rapport for 
samarbejdsnetværket om de anmeldelser, 
den har modtaget, og de foranstaltninger, 
der er truffet i henhold til dette stykke.

beslutter, at offentliggørelse af hændelsen 
er i offentlighedens interesse. En gang om 
året forelægger den kompetente myndighed 
en sammenfattende rapport for 
samarbejdsnetværket om de anmeldelser, 
den har modtaget, og de foranstaltninger, 
der er truffet i henhold til dette stykke.
Rapporten skal som et minimum 
indeholde både antallet af udsendte 
advarsler og en oversigt over fordelingen 
heraf angivet efter advarslernes art. Den 
skal gøres tilgængelig for borgerne i et 
kompatibelt format, der gør det muligt at 
udgive den på alle ønskede portaler for 
åbne data.

Or. es

Ændringsforslag 209
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den kompetente myndighed kan 
underrette offentligheden eller kræve, at de 
offentlige myndigheder og 
markedsaktørerne gør det, hvis den 
beslutter, at offentliggørelse af hændelsen 
er i offentlighedens interesse. En gang om 
året forelægger den kompetente 
myndighed en sammenfattende rapport for 
samarbejdsnetværket om de anmeldelser, 
den har modtaget, og de foranstaltninger, 
der er truffet i henhold til dette stykke.

4. Efter samråd med den kompetente 
myndighed, der har modtaget 
anmeldelsen, og den pågældende 
markedsoperatør kan kontaktpunktet
underrette offentligheden om enkelte 
hændelser, hvis offentlighedens kendskab 
hertil er nødvendigt for at forhindre en 
hændelse eller håndtere en igangværende 
hændelse, eller hvis markedsoperatøren i 
tilfælde af en hændelse har nægtet at
håndtere en alvorlig strukturel sårbarhed, 
der har tilknytning til hændelsen uden 
unødigt ophold. Inden offentliggørelsen 
sikrer den kompetente myndighed, der har 
modtaget anmeldelsen, at den pågældende 
markedsoperatør får mulighed for at blive 
hørt. 
En gang om året forelægger
kontaktpunktet en sammenfattende rapport 
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for samarbejdsnetværket om de 
anmeldelser, den har modtaget, og de 
foranstaltninger, der er truffet i henhold til 
dette stykke.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter DR 61 og tager sigte på at sikre en styrkelse af 
markedsoperatørernes ret til at blive hørt, inden de enkelte hændelser videregives. Det giver 
endvidere kontaktpunktet mulighed for at kontrollere og supplere op på de oplysninger, der 
skal videregives.

Ændringsforslag 210
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Den kompetente myndighed skal sikre, 
at oplysninger, den modtager i kraft af 
forpligtelser til at indberette hændelser, 
anonymiseres, når sådanne oplysninger 
videregives til tredjeparter.

Or. en

Begrundelse

Dette er et vigtigt tiltag til opbygning af tillid og ansporing til informationsudveksling. Uden 
en sådan sikkerhedsforanstaltning ville de nationale kompetente myndigheder og dermed 
markedsoperatørerne blive afskrækket fra at anmelde hændelser og udveksle oplysninger.

Ændringsforslag 211
Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 4 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne tilstiller hvert år 
Kommissionen og samarbejdsnetværket 
en liste over de offentlige myndigheder og 
operatører, der ikke afgiver korrekte 
oplysninger om hændelser. Denne liste 
kan gøres offentligt tilgængelig.

Or. en

Ændringsforslag 212
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. De kompetente myndigheder eller 
kontaktpunktet udarbejder en plan, der 
klart oplyser om formålet med 
anmeldelsen af hændelsen, hvorledes de 
indberettede oplysninger vil blive anvendt, 
og hvilke formater og procedurer der 
kræves for at gennemføre bestemmelserne 
i stk. 2, navnlig med hensyn til 
oplysningernes fortrolighed og 
anonymitet.

Or. en

Begrundelse

Viden om en hændelse kan være yderst følsom, navnlig fordi opdagelse kan medføre, at en 
fjendtlig aktør optræder anderledes eller dækker sine spor. Indberetning af hændelser kan 
også skade omdømmet, hvis viden herom offentliggøres. Indberetningsprocessen og indholdet 
heraf bør derfor knyttes til slutanvendelsen af de indhøstede oplysninger for at anspore til 
rettidig og fuld indberetning; og det er vigtigt, at der indføres en fyldestgørende 
sikkerhedskontrol, herunder anonymisering.

Ændringsforslag 213
Andreas Schwab
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Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Medlemsstaterne kan beslutte at 
anvende denne artikel og artikel 15 på 
offentlige myndigheder med de fornødne 
ændringer.

Or. en

Begrundelse

Viden om en hændelse kan være yderst følsom, navnlig fordi opdagelse kan medføre, at en 
fjendtlig aktør optræder anderledes eller dækker sine spor. Indberetning af hændelser kan 
også skade omdømmet, hvis viden herom offentliggøres. Indberetningsprocessen og indholdet 
heraf bør derfor knyttes til slutanvendelsen af de indhøstede oplysninger for at anspore til 
rettidig og fuld indberetning; og det er vigtigt, at der indføres en fyldestgørende 
sikkerhedskontrol, herunder anonymisering.

Ændringsforslag 214
Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder har beføjelse til 
at evaluere korrektheden af 
dokumentationen og indberetningen fra 
de offentlige myndigheder eller 
markedsoperatører.

Or. en

Ændringsforslag 215
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) underkaste sig en sikkerhedsaudit udført 
af et kvalificeret uafhængigt organ eller en
national myndighed og stille resultaterne 
heraf til rådighed for den kompetente 
myndighed.

b) dokumentere den faktiske 
gennemførelse af sikkerhedspolitikker, 
som f.eks. resultater af en sikkerhedsaudit 
udført af et kvalificeret uafhængigt organ 
eller en national myndighed, og stille
dokumentationen til rådighed for den 
kompetente myndighed eller 
kontaktpunktet.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter ÆF 66 og tager sigte på at indføre differentierede krav til 
auditterne under hensyntagen til markedsoperatørens særlige forhold.

Ændringsforslag 216
Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) medlemsstaterne anspores til at 
begrænse auditternes antal og intensitet 
for denne markedsoperatør eller 
offentlige myndighed, hvis 
sikkerhedsauditten gennemgående 
fremviser gode resultater.

Or. en

Ændringsforslag 217
Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder undergår en 
årlig sikkerhedsaudit. Resultaterne af 
disse auditter skal offentliggøres.

Or. en

Ændringsforslag 218
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Uanset denne artikels stk. 2, litra b,) 
kan medlemsstaterne beslutte, at de 
kompetente myndigheder eller 
kontaktpunkterne, alt efter hvad der er 
relevant, skal anvende en anden 
procedure for bestemte 
markedsoperatører på grundlag af deres 
kritikalitetsniveau fastlagt i 
overensstemmelse med artikel 13a. 
Medlemsstaterne beslutter i så fald:
a) at de kompetente myndigheder eller 
kontaktpunktet, alt efter hvad der er 
relevant, skal have beføjelse til at rette en 
tilstrækkeligt specifik anmodning til 
markedsoperatørerne med krav om, at de 
fremlægger dokumentation for en effektiv 
gennemførelse af sikkerhedspolitikkerne, 
såsom resultaterne af en sikkerhedsaudit 
gennemført af en kvalificeret intern 
revisor, og stiller dokumentationen til 
rådighed for den kompetente myndighed 
eller kontaktpunktet 
b) at den kompetente myndighed eller 
kontaktpunktet om nødvendigt, efter at 
markedsoperatøren har fremsat den 
anmodning, der er omhandlet i litra (a), 
kan kræve at få udleveret supplerende 
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dokumentation, eller at der gennemføres 
en ekstra audit ved et kvalificeret 
uafhængigt organ eller en national 
myndighed.

Or. en

Ændringsforslag 219
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De kompetente myndigheder anmelder
hændelser af formodet alvorlig kriminel 
karakter til de retshåndhævende 
myndigheder.

4. De kompetente myndigheder og 
kontaktpunktet underretter de 
pågældende markedsoperatører om 
muligheden for at anmelde hændelser af
en formodet alvorlig kriminel karakter til 
de retshåndhævende myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter ÆF 69. Det bør være op til den berørte operatør at afgøre, 
om der skal rejses tiltale over hændelser af formodet alvorlig kriminel karakter. Ifølge 
legalitetsprincippet kan andre myndigheder end de retshåndhævende myndigheder ikke være 
bundet af dette princip og være forpligtet til automatisk at anmelde formodede kriminelle 
hændelser.

Ændringsforslag 220
Sylvana Rapti

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De kompetente myndigheder indgår i et 
tæt samarbejde med
persondatabeskyttelsesmyndigheder, når 
de håndterer hændelser, som medfører brud 

5. De kompetente myndigheder og 
kontaktpunktet indgår i et tæt samarbejde 
med databeskyttelsesmyndigheder, når de 
håndterer hændelser, som medfører brud på 
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på persondatasikkerheden. persondatasikkerheden. Kontaktpunkterne 
og databeskyttelsesmyndighederne 
udvikler i samarbejde med ENISA 
informationsudvekslingsmekanismer og 
en fælles skabelon, der skal anvendes i 
forbindelse med anmeldelser i henhold til 
såvel dette direktivs artikel 14, stk. 2, som 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
95/46/EF1.
_________________
1Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
95/46/EF om beskyttelse af fysiske 
personer i forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger (EFT L 281 af 
23.11.1995, s. 31).

Or. en

Ændringsforslag 221
Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De kompetente myndigheder indgår i et 
tæt samarbejde med 
persondatabeskyttelsesmyndigheder, når de 
håndterer hændelser, som medfører brud på 
persondatasikkerheden.

5. De kompetente myndigheder og 
kontaktpunkterne indgår i et tæt 
samarbejde med 
persondatabeskyttelsesmyndigheder, når de 
håndterer hændelser, som medfører brud på 
persondatasikkerheden. Kontaktpunkterne 
og persondatabeskyttelsesmyndighederne 
udvikler i et samarbejde gennem ENISA 
mekanismer til udveksling af oplysninger 
og en fælles standard, som skal anvendes 
til anmeldelse, både i henhold til 
direktivets artikel 14, stk. 2, og i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (xxx) om beskyttelse af fysiske 
personer i forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger.
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Or. el

Ændringsforslag 222
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Medlemsstaterne kan beslutte at 
anvende artikel 14 og denne artikel på 
offentlige myndigheder med de fornødne 
ændringer.

Or. en

Ændringsforslag 223
Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at sikre en konvergerende 
anvendelse af artikel 14, stk. 1, tilskynder 
medlemsstaterne til at benytte standarder 
og/eller specifikationer, der er relevante for 
net- og informationssikkerhed.

1. For at sikre en konvergerende 
anvendelse af artikel 14, stk. 1, tilskynder 
medlemsstaterne til at benytte
internationale eller europæiske standarder 
og/eller specifikationer, der er relevante for 
net- og informationssikkerhed.
Markedsoperatørerne skal frit kunne 
anvende supplerende foranstaltninger for 
at opnå et højere sikkerhedsniveau.

Or. en

Ændringsforslag 224
Christian Engström

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at sikre en konvergerende 
anvendelse af artikel 14, stk. 1, tilskynder 
medlemsstaterne til at benytte standarder 
og/eller specifikationer, der er relevante for 
net- og informationssikkerhed.

1. For at sikre en konvergerende 
anvendelse af artikel 14, stk. 1, tilskynder 
medlemsstaterne til at benytte åbne
standarder og/eller specifikationer, der er 
relevante for net- og 
informationssikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 225
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer, at de 
sanktioner, der er omhandlet i denne 
artikels stk. 1, kun finder anvendelse, 
såfremt markedsoperatøren har tilsidesat 
sine forpligtelser i henhold til kapitel IV 
med forsæt eller ved grov forsømmelse.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter ÆF 73 og er en forenklet udgave af det oprindelige 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 226
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De kompetente myndigheder kan 
holde leverandører af it-programmer og 
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hardware eller tjenester, som er 
mangelfulde og direkte bidrager til 
forekomsten af NIS-hændelser, 
ansvarlige.

Or. es

Ændringsforslag 227
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, der er omhandlet i artikel 9, stk.
2, artikel 10, stk. 5, og artikel 14, stk. 5,
tillægges Kommissionen. Kommissionen 
udarbejder en rapport vedrørende 
delegationen af beføjelser senest ni 
måneder inden udløbet af femårsperioden. 
Delegationen af beføjelser forlænges 
stiltiende for perioder af samme varighed, 
medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet 
modsætter sig en sådan forlængelse senest 
tre måneder inden udløbet af hver periode.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, der er omhandlet i artikel 10, stk. 
5, tillægges Kommissionen for en periode 
på fem år fra datoen for dette direktivs 
inkorporering i national ret, jf. artikel 21.
Kommissionen udarbejder en rapport 
vedrørende delegationen af beføjelser 
senest ni måneder inden udløbet af 
femårsperioden. Delegationen af beføjelser 
forlænges stiltiende for perioder af samme 
varighed, medmindre Europa-Parlamentet 
eller Rådet modsætter sig en sådan 
forlængelse senest tre måneder inden 
udløbet af hver periode.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren trækker ÆF 47 tilbage og erstatter det med et sletningsændringsforslag 
vedrørende artikel 9, stk. 2. Han trækker også ÆF 51 tilbage og vil gerne opretholde denne 
delegerede retsakt i artikel 10, stk. 5, eftersom de kriterier, der udløser tidlige varslinger, og 
som er fastsat i artikel 10, stk. 1, bør specificeres nærmere gennem delegerede retsakter for at 
være teknisk neutrale og tage hensyn til sektorspecifikke forhold mv. For at afspejle disse 
ændringer vedrørende delegerede retsakter erstatter dette ændringsforslag også ÆF 74.

Ændringsforslag 228
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 1 – nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Tjenester til transmission af 
meddelelser via forskellige platforme.

Or. es

Ændringsforslag 229
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 1 – nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Spejlservere

Or. en

Ændringsforslag 230
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 1 – nr. 2 – led 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Søtransport
i) Transport ad vandvejen (virksomheder, 
som udfører passagertransport ad indre 
vandveje, i højsøfarvand eller kystnært 
farvand, og virksomheder, som udfører 
godstransport ad indre vandveje, i 
højsøfarvand eller kystnært farvand)
ii) Havne
iii) Trafikledelses- og kontroloperatører
iv) Logistiske hjælpetjenester:
− opbevaring og oplagring
− lasthåndtering
− andre transportrelaterede 
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hjælpetjenester

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter DR 97 og tager sigte på også at inddrage transport ad indre 
vandveje.

Ændringsforslag 231
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 1 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Vandtjenester

Or. en

Begrundelse

Driften af vandtjenester som defineret i artikel 2, nr. 38, i direktiv 2000/60/EF, navnlig større 
vandtjenestelokaliteter, sker i stor udstrækning ved hjælp af it-systemer, bl.a. med hensyn til 
sammensætningen af drikkevand. Endvidere kan for en række større lokaliteters 
vedkommende it-system-nedbrud risikere at medføre en stigning i grundvandsniveauet med 
potentielle kritiske følger, f.eks. digebrud. Vandtjenester bør derfor medtages i bilag II.

Ændringsforslag 232
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 1 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Sundhedssektoren: 
sundhedstjenestemiljøer (herunder 
hospitaler og private klinikker) og andre 
organisationer, der leverer 
sundhedstjenester.

5. Sundhedssektoren: 
sundhedstjenestemiljøer (herunder 
hospitaler og private klinikker) og andre 
organisationer, der leverer 
sundhedstjenester, med undtagelse af 
private sundhedsklinikker med en årlig 
omsætning på under 2 mio. EUR.
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Or. en

Begrundelse

Mange uafhængige sundhedsklinikker og apoteker har en årlig omsætning på under 
2 mio. EUR. Følgelig er det højst usandsynligt, at hændelser, der berører sådanne 
virksomheder, vil have tilstrækkeligt vidtrækkende følger for samfundet, i modsætning til dem, 
der berører større virksomheder. Anvendelsen af direktivets bestemmelser på sådanne 
virksomheder ville være uforholdsmæssig og påvirke deres evne til at udføre kvalitetsbetonede 
sundhedstjenester i negativ retning.


