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*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om foranstaltninger, der skal 
sikre et højt fælles niveau for net- og informationssikkerhed i hele EU
(COM(2013)0048 – C7-0035/2013 – 2013/0027(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2013)0048),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0035/2013),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 22. maj 
20131,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og 
udtalelser fra Udenrigsudvalget, Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Udvalget 
om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A7-0000/2013),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Der bør etableres en 
samarbejdsmekanisme på EU-plan, som 

(4) Der bør etableres en 
samarbejdsmekanisme på EU-plan, som 

                                               
1
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giver mulighed for informationsudveksling 
og koordineret detektering og reaktion i 
forbindelse med net- og 
informationssikkerhed (NIS). Hvis denne 
mekanisme skal være effektiv og inklusiv, 
er det vigtigt, at alle medlemsstater har et 
minimum af kapacitet og en strategi, der 
sikrer en høj grad af net- og 
informationssikkerhed på deres område. 
Der bør også gælde 
minimumssikkerhedskrav for de offentlige 
myndigheder og operatørerne af kritisk
informationsinfrastruktur for at fremme en 
risikostyringskultur og sikre, at de mest 
alvorlige hændelser anmeldes.

giver mulighed for informationsudveksling 
og koordineret detektering og reaktion i 
forbindelse med net- og 
informationssikkerhed (NIS). Hvis denne 
mekanisme skal være effektiv og inklusiv, 
er det vigtigt, at alle medlemsstater har et 
minimum af kapacitet og en strategi, der 
sikrer en høj grad af net- og 
informationssikkerhed på deres område. 
Der bør også gælde 
minimumssikkerhedskrav for operatørerne 
af informationsinfrastruktur for at fremme 
en risikostyringskultur og sikre, at de mest 
alvorlige hændelser anmeldes.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Mens offentlige myndigheder som 
følge af deres offentlige opgaver bør 
udvise fornøden omhu i forbindelse med 
forvaltningen og beskyttelsen af deres 
egne net og informationssystemer, bør 
dette direktiv fokusere på kritisk 
infrastruktur, der er af afgørende 
betydning for opretholdelsen af centrale 
økonomiske og samfundsmæssige 
aktiviteter på områderne energi, 
transport, bankvæsen, 
finansmarkedsinfrastrukturer eller 
sundhed. Softwareudviklere og 
hardwarefabrikanter bør ikke være 
omfattet af dette direktivs 
anvendelsesområde.

Or. en
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Ændringsforslag 3

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 markedsaktører gør det 
også umuligt at iværksætte en overordnet 
og effektiv samarbejdsmekanisme på EU-
plan.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) En effektiv reaktion på de 
sikkerhedsproblemer, der opstår i net og 
informationssystemer, forudsætter en 
samlet strategi på EU-plan, der omfatter 
fælles mindstekrav til kapacitetsopbygning 
og planlægning, udveksling af oplysninger 
og samordning af aktioner og fælles 
mindstesikkerhedskrav for alle berørte 
markedsaktører og offentlige 
myndigheder.

(7) En effektiv reaktion på de 
sikkerhedsproblemer, der opstår i net og 
informationssystemer, forudsætter en 
samlet strategi på EU-plan, der omfatter 
fælles mindstekrav til kapacitetsopbygning 
og planlægning, udveksling af oplysninger 
og samordning af aktioner og fælles 
mindstesikkerhedskrav for alle berørte 
markedsaktører.

Or. en
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Ændringsforslag 5

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 og undgå 
overlapninger bør medlemsstaterne kunne 
udpege mere end én national kompetent 
myndighed med ansvar for de opgaver, 
som er tilknyttet sikkerheden i 
markedsoperatørers net og 
informationssystemer, i henhold til dette 
direktiv. For at sikre problemfrit 
samarbejde og problemfri kommunikation 
på tværs af grænserne er det imidlertid 
nødvendigt, at hver medlemsstat 
udelukkende udpeger ét nationalt 
kontaktpunkt, der er ansvarligt for 
samarbejdet på tværs af grænserne på 
EU-plan. En medlemsstat bør kunne 
udpege udelukkende én myndighed til at 
udføre den kompetente myndigheds og 
kontaktpunktets opgaver, såfremt den 
pågældende medlemsstats 
forfatningsmæssige struktur eller andre 
ordninger gør det nødvendigt.

Or. en

Ændringsforslag 6

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-

(16) For at sikre gennemsigtighed og 
informere EU-borgerne og 
markedsaktørerne korrekt bør 
kontaktpunkterne etablere et fælles 
websted for hele Unionen, hvor der 
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fortrolige oplysninger om hændelser og 
risici.

offentliggøres ikke-fortrolige oplysninger 
om hændelser og risici.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Udsendelse af en tidlig varsling inden 
for netværket bør kun finde sted, hvis den 
pågældende hændelse eller risiko kan nå et 
så væsentligt omfang eller blive så alvorlig, 
at der er behov for oplysninger eller 
samordning af indsatsen på EU-plan. 
Tidlige varslinger bør derfor begrænses til 
de faktiske eller potentielle hændelser eller 
risici, som hurtigt eskalerer, overstiger den 
nationale beredskabskapacitet eller berører 
mere end én medlemsstat. Alle 
oplysninger, der er relevante for 
vurderingen af en risiko eller hændelse bør 
meddeles samarbejdsnetværket, så der kan 
foretages en korrekt evaluering.

(19) Udsendelse af en tidlig varsling inden 
for netværket bør kun finde sted, hvis den 
pågældende hændelse eller risiko kan nå et 
så væsentligt omfang eller blive så alvorlig, 
at der er behov for oplysninger eller 
samordning af indsatsen på EU-plan. 
Tidlige varslinger bør derfor begrænses til 
hændelser eller risici, som hurtigt 
eskalerer, overstiger den nationale 
beredskabskapacitet eller berører mere end 
én medlemsstat. Alle oplysninger, der er 
relevante for vurderingen af en risiko eller 
hændelse, bør meddeles 
samarbejdsnetværket, så der kan foretages 
en korrekt evaluering.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Ved modtagelse af en tidlig varsling 
og vurderingen heraf bør de kompetente 
myndigheder enes om en samordnet 
indsats i henhold til EU's NIS-
samarbejdsplan. De kompetente 
myndigheder og Kommissionen bør 
underrettes om de foranstaltninger, der er 

(20) Ved modtagelse af en tidlig varsling 
og vurderingen heraf bør 
kontaktpunkterne enes om en samordnet 
indsats i henhold til EU's NIS-
samarbejdsplan. Kontaktpunkterne og 
Kommissionen bør underrettes om de 
foranstaltninger, der er vedtaget på 
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vedtaget på nationalt plan som følge af den 
samordnede indsats.

nationalt plan som følge af den 
samordnede indsats.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Ansvaret for at sikre net- og 
informationssikkerheden ligger i vid 
udstrækning hos de offentlige 
myndigheder og markedsaktørerne. En 
risikostyringskultur med risikovurdering og 
gennemførelse af 
sikkerhedsforanstaltninger, som er 
passende i forhold til risiciene, bør 
fremmes og udvikles gennem passende 
forskriftsmæssige krav og en frivillig 
indsats fra industriens side. Etablering af 
lige vilkår er også afgørende for et 
velfungerende samarbejdsnetværk, så man 
sikrer et effektivt samarbejde fra alle 
medlemsstater.

(22) Ansvaret for at sikre net- og 
informationssikkerheden ligger i vid 
udstrækning hos markedsaktørerne. En 
risikostyringskultur med risikovurdering og 
gennemførelse af 
sikkerhedsforanstaltninger, som er 
passende i forhold til risiciene, bør 
fremmes og udvikles gennem passende 
forskriftsmæssige krav og en frivillig 
indsats fra industriens side. Etablering af 
lige vilkår er også afgørende for et 
velfungerende samarbejdsnetværk, så man 
sikrer et effektivt samarbejde fra alle 
medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Disse forpligtelser bør udvides til ud 
over den elektroniske 
kommunikationssektor også at gælde for 
vigtige udbydere af 
informationssamfundstjenester som 
defineret i direktiv 98/34/EF af 22. juni 
1998 om en informationsprocedure med 

(24) Disse forpligtelser bør udvides til ud 
over den elektroniske 
kommunikationssektor også at gælde for 
operatører af infrastruktur, som er stærkt 
afhængige af informations- og 
kommunikationsteknologi, og som er af 
afgørende betydning for opretholdelsen af 
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hensyn til tekniske standarder og 
forskrifter samt forskrifter for 
informationssamfundets tjenester, som er 
grundlaget for efterfølgende 
informationssamfundstjenester og 
onlineaktiviteter, f.eks. e-
handelsplatforme, 
internetbetalingsportaler, sociale netværk, 
søgemaskiner, cloud computing-tjenester 
og applikationsforhandlere. En 
forstyrrelse af disse 
informationssamfundshjælpetjenester 
medfører at andre af 
informationssamfundets tjenester, som er 
afhængige af dem som vigtige input, ikke 
kan fungere. Softwareudviklere og 
hardwarefabrikanter udbyder ikke 
informationssamfundstjenester og er 
derfor ikke omfattet. Forpligtelserne bør 
udvides til også at omfatte offentlige 
myndigheder og operatører af kritisk
infrastruktur, som er stærkt afhængige af 
informations- og 
kommunikationsteknologi, og som er af 
afgørende betydning for opretholdelsen af 
vigtige økonomiske eller samfundsmæssige 
funktioner som f.eks. elektricitet og gas, 
transport, kreditinstitutter, fondsbørser og 
sundhedssektoren. En forstyrrelse af disse 
net og informationssystemer vil påvirke det 
indre marked.

vigtige økonomiske eller samfundsmæssige 
funktioner som f.eks. elektricitet og gas, 
transport, kreditinstitutter, 
finansmarkedsinfrastrukturer og 
sundhedssektoren. En forstyrrelse af disse 
net og informationssystemer vil påvirke det 
indre marked.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger, der pålægges offentlige 
myndigheder og markedsaktører, bør ikke 
kræve, at et bestemt kommercielt 
informations- og 

(25) Tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger, der pålægges 
markedsaktører, bør ikke kræve, at et 
bestemt kommercielt informations- og 
kommunikationsteknologiprodukt 
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kommunikationsteknologiprodukt 
konstrueres, udvikles eller fremstilles på en 
bestemt måde.

konstrueres, udvikles eller fremstilles på en 
bestemt måde.

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) De offentlige myndigheder og
markedsaktørerne bør sikre beskyttelsen af 
net og systemer, der er under deres kontrol. 
Det vil hovedsageligt være private net og 
systemer, hvor administrationen varetages 
af deres eget it-personale, eller hvor 
sikkerhedsopgaverne er outsourcet. 
Sikkerheds- og anmeldelsesforpligtelserne 
bør gælde for de relevante markedsaktører 
og offentlige myndigheder, uanset om de 
selv står for vedligeholdelsen af deres net 
og informationssystemer eller outsourcer 
denne opgave.

(26) Markedsaktørerne bør sikre 
beskyttelsen af net og systemer, der er 
under deres kontrol. Det vil hovedsageligt 
være private net og systemer, hvor 
administrationen varetages af deres eget it-
personale, eller hvor sikkerhedsopgaverne 
er outsourcet. Sikkerheds- og 
anmeldelsesforpligtelserne bør gælde for 
de relevante markedsaktører, uanset om de 
selv står for vedligeholdelsen af deres net 
og informationssystemer eller outsourcer 
denne opgave.

Or. en

Ændringsforslag 13

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 

(28) De kompetente myndigheder og 
kontaktpunkterne 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 



PR\942819DA.doc 13/55 PE514.882v01-00

DA

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 
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.

til de kompetente myndigheder og 
kontaktpunkterne, bør der foretages en 
nøje afvejning af offentlighedens interesse 
i at blive informeret om trusler i forhold til 
mulige imageskader og kommercielle 
skader for markedsoperatører, der 
anmelder hændelser. Ved gennemførelsen 
af anmeldelsespligten bør de kompetente 
myndigheder og kontaktpunkterne være 
særlig opmærksomme på behovet for at 
holde oplysninger om produkters sårbarhed 
strengt fortrolige, indtil der udsendes 
passende sikkerhedsopdateringer. 
Kontaktpunkterne bør som hovedregel 
ikke offentliggøre personoplysninger om 
fysiske personer, der er involveret i 
hændelser. Kontaktpunkterne bør 
udelukkende offentliggøre 
personoplysninger, hvis offentliggørelsen 
af sådanne oplysninger er nødvendig og 
står i et rimeligt forhold til det tilstræbte 
mål.

Or. en

Begrundelse

Såfremt offentliggørelse af oplysninger indeholder personoplysninger, bør offentliggørelsen 
foretages i overensstemmelse med Domstolens dom i "Schecke"-sagen (forenede sager C-
92/09 og C-93/09).

Ændringsforslag 14

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 

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

Or. en

Ændringsforslag 15

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 
lovgivning om bekæmpelse af 
cyberkriminalitet.

(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 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 
lovgivning om bekæmpelse af 
cyberkriminalitet.

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Personoplysninger er i mange tilfælde 
kompromitteret som følge af hændelser. De 

(31) Personoplysninger er i mange tilfælde 
kompromitteret som følge af hændelser. De 
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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.

kompetente myndigheder, 
kontaktpunkterne 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. 
Forpligtelsen til at anmelde 
sikkerhedsrelaterede hændelser bør 
gennemføres på en måde, der reducerer 
den administrative byrde, hvis en 
sikkerhedsrelateret hændelse også er et 
brud på persondatasikkerheden, der skal 
anmeldes i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning 2013/xx/EU1. ENISA bør 
bidrage til at udvikle 
informationsudvekslingsmekanismer og en 
fælles anmeldelsesskabelon, som 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.

__________________
1 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning xxx om beskyttelse af fysiske 
personer i forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger (EUT...).

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Betragtning 34
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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 
definitionen af de kriterier, der skal være 
opfyldt for, at en medlemsstat kan få 
tilladelse til at deltage i det sikrede 
informationsudvekslingssystem.

Or. en

Ændringsforslag 18

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 
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. 

(36) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af dette direktiv bør 
gennemførelsesbeføjelser overdrages til 
Kommissionen for så vidt angår 
samarbejdet mellem kontaktpunkterne og 
Kommissionen inden for 
samarbejdsnetværket, uden at det berører 
eksisterende samarbejdsmekanismer på 
nationalt plan, adgangen til den sikrede 
informationsudvekslingsinfrastruktur, EU's 
NIS-samarbejdsplan og formater og 
procedurer til informering af 
offentligheden om hændelser. 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 
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februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser.

skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser.

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Oplysninger, der betragtes som 
fortrolige af en kompetent myndighed i 
henhold til EU-regler og nationale regler 
om forretningshemmeligheder, bør kun 
udveksles med Kommissionen og andre 
kompetente myndigheder, hvis det er 
strengt nødvendigt for anvendelsen af dette 
direktiv. Udveksling af oplysninger bør 
kun ske i det omfang, det er relevant, og 
omfanget bør står i et rimeligt forhold til 
formålet med udvekslingen.

(38) Oplysninger, der betragtes som 
fortrolige af en kompetent myndighed eller 
et kontaktpunkt i henhold til EU-regler og 
nationale regler om 
forretningshemmeligheder, bør kun 
udveksles med Kommissionen og andre 
kontaktpunkter, hvis det er strengt 
nødvendigt for anvendelsen af dette 
direktiv. Udveksling af oplysninger bør 
kun ske i det omfang, det er relevant og 
nødvendigt, og omfanget bør stå i et 
rimeligt forhold til formålet med 
udvekslingen.

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) Udveksling af information om risici 
og hændelser i samarbejdsnetværket og 
overholdelse af kravet om anmeldelse af 
hændelser til de nationale kompetente 
myndigheder kan kræve behandling af 
personoplysninger. En sådan behandling af 
personoplysninger er nødvendig for at 

(39) Udveksling af information om risici 
og hændelser i samarbejdsnetværket og 
overholdelse af kravet om anmeldelse af 
hændelser til de nationale kompetente 
myndigheder eller kontaktpunkter kan 
kræve behandling af personoplysninger. En 
sådan behandling af personoplysninger er 



PE514.882v01-00 18/55 PR\942819DA.doc

DA

opfylde de mål af almen interesse, der 
forfølges med dette direktiv, og er dermed 
er berettiget i henhold til artikel 7 i direktiv 
95/46/EF. Den udgør derfor ikke i forhold 
til disse legitime mål et uforholdsmæssigt 
og uacceptabelt indgreb, der krænker selve 
kernen i retten til beskyttelse af 
personoplysninger, der er sikret ved artikel 
8 i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. I forbindelse 
med anvendelsen af dette direktiv bør 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om 
aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets 
og Kommissionens dokumenter finde 
anvendelse i nødvendigt omfang. Når 
oplysningerne behandles af EU-
institutioner og -organer, bør en sådan 
behandling som led i gennemførelsen af 
dette direktiv ske i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. 
december 2000 om beskyttelse af fysiske 
personer i forbindelse med behandling af 
personoplysninger i 
fællesskabsinstitutionerne og -organerne og 
om fri udveksling af sådanne oplysninger.

nødvendig for at opfylde de mål af almen 
interesse, der forfølges med dette direktiv, 
og er dermed berettiget i henhold til artikel 
7 i direktiv 95/46/EF. Den udgør derfor 
ikke i forhold til disse legitime mål et 
uforholdsmæssigt og uacceptabelt indgreb, 
der krænker selve kernen i retten til 
beskyttelse af personoplysninger, der er 
sikret ved artikel 8 i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder. I forbindelse med anvendelsen 
af dette direktiv bør Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 
30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-
Parlamentets, Rådets og Kommissionens 
dokumenter finde anvendelse i nødvendigt 
omfang. Når oplysningerne behandles af 
EU-institutioner og -organer, bør en sådan 
behandling som led i gennemførelsen af 
dette direktiv ske i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. 
december 2000 om beskyttelse af fysiske 
personer i forbindelse med behandling af 
personoplysninger i 
fællesskabsinstitutionerne og -organerne og 
om fri udveksling af sådanne oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Betragtning 41 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41a) I henhold til den fælles politiske 
erklæring af 28. september 2011 fra 
medlemsstaterne og Kommissionen om 
forklarende dokumenter har 
medlemsstaterne forpligtet sig til i 
tilfælde, hvor det er berettiget, at lade 
meddelelsen af 
gennemførelsesforanstaltninger ledsage 
af et eller flere dokumenter, der forklarer 
forholdet mellem et direktivs bestanddele 
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og de tilsvarende dele i de nationale 
gennemførelsesinstrumenter. I 
forbindelse med dette direktiv finder 
lovgiver, at fremsendelse af sådanne 
dokumenter er berettiget.

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "hændelse": enhver omstændighed eller
begivenhed, der har en faktisk negativ 
indvirkning på sikkerheden

4) "hændelse": enhver begivenhed, der har 
en faktisk negativ indvirkning på 
sikkerheden

Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 8 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en leverandør af udgår
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informationssamfundstjenester, som gør 
det muligt at levere andre 
informationssamfundstjenester; en ikke-
udtømmende liste findes i bilag II

Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 3 – 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 infrastruktur, der er af 
afgørende betydning for opretholdelsen af 
centrale økonomiske og samfundsmæssige 
aktiviteter på områderne energi, transport, 
bankvæsen, finansmarkedsstrukturer og 
sundhed, og hvis afbrydelse eller 
ødelæggelse i væsentlig grad ville påvirke 
en medlemsstat som følge af, at disse 
funktioner ikke kan opretholdes; en ikke-
udtømmende liste findes i bilag II

Or. en

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 11 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11a) "reguleret marked": et marked som 
defineret i artikel 4, nr. 14), i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/39/EF1

________________
1Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/39/EF af 21. april 2004 om 
markeder for finansielle instrumenter 
(EUT L 45 af 16.2.2005, s. 18).
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Or. en

Begrundelse

Tilpasning af definitionen til Europa-Parlamentets og Rådets endnu ikke vedtagne forordning 
om markeder for finansielle instrumenter og ændring af forordningen om OTC-derivater, 
centrale modparter og transaktionsregistre.

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 11 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11b) "multilateral handelsfacilitet 
(MHF)": en multilateral handelsfacilitet 
som defineret i artikel 4, nr. 15), i direktiv 
2004/39/EF

Or. en

Begrundelse

Tilpasning af definitionen til Europa-Parlamentets og Rådets endnu ikke vedtagne forordning 
om markeder for finansielle instrumenter og ændring af forordningen om OTC-derivater, 
centrale modparter og transaktionsregistre.

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 11 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11c) "organiseret handelsfacilitet": et 
multilateralt system eller en multilateral 
facilitet, som ikke er et reguleret marked, 
en multilateral handelsfacilitet eller en 
central modpart, der drives af et 
investeringsselskab eller en 
markedsoperatør, hvor forskellige 
tredjeparters købs- og salgsinteresser i 
obligationer, strukturerede finansielle 
produkter, emissionskvoter eller derivater 
kan interagere i systemet på en sådan 
måde, at det medfører indgåelse af en 
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kontrakt efter bestemmelserne i afsnit II i 
direktiv 2004/39/EF

Or. en

Begrundelse

Indførelse af en definition, der er i overensstemmelse med og betinget af resultatet af Europa-
Parlamentets og Rådets endnu ikke vedtagne forordning om markeder for finansielle 
instrumenter og ændring af forordningen om OTC-derivater, centrale modparter og 
transaktionsregistre.

Ændringsforslag 29

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 ramme for risikostyring, herunder 
identifikation, prioritering, evaluering og 
behandling af risici, vurdering af 
potentielle begivenheders konsekvenser, 
forebyggelses- og kontrolmuligheder og 
kriterier for valget af mulige 
modforanstaltninger

Or. en

Begrundelse

Ordlyden bør udvides med henblik på også at medtage andre aktiviteter, der er nødvendige i 
forbindelse med styring af informationssikkerhedsrisici.

Ændringsforslag 30

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) definition af roller og ansvarsområder 
for de forskellige aktører, der er involveret 
i planens gennemførelse

b) definition af roller og ansvarsområder 
for de forskellige myndigheder og andre 
aktører, der er involveret i rammens 
gennemførelse
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Or. en

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 6 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Nationale kompetente myndigheder for net 
og informationssystemer

Nationale kompetente myndigheder og 
kontaktpunkter for net og 
informationssystemer

Or. en

Ændringsforslag 32

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 én eller flere 
nationale kompetente myndigheder for 
sikkerheden af net og 
informationssystemer (i det følgende 
benævnt "kompetent myndighed").

Or. en

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis en medlemsstat udpeger mere 
end én kompetent myndighed, udpeger 
medlemsstaten en national myndighed, 
f.eks. en kompetent myndighed, som det 
nationale kontaktpunkt for sikkerheden af 
net og informationssystemer (i det 
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følgende benævnt "kontaktpunkt"). Hvis 
en medlemsstat udelukkende udpeger én 
kompetent myndighed, er denne 
kompetente myndighed ligeledes 
kontaktpunktet.

Or. en

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. De kompetente myndigheder og 
kontaktpunktet i den samme medlemsstat 
arbejder nært sammen med hensyn til de 
forpligtelser, der er fastlagt i dette 
direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. Kontaktpunktet sikrer samarbejdet på 
tværs af grænserne med andre 
kontaktpunkter.

Or. en

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder har tilstrækkelige 
tekniske, finansielle og menneskelige 
ressourcer til på en effektiv og virksom 
måde at udføre de opgaver, de pålægges, 
og dermed opfylde målene i dette direktiv. 
Medlemsstaterne sikrer et effektivt, 
virksomt og sikkert samarbejde mellem de 
kompetente myndigheder via det netværk, 
der er omhandlet i artikel 8.

3. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder og 
kontaktpunkterne har tilstrækkelige 
tekniske, finansielle og menneskelige 
ressourcer til på en effektiv og virksom 
måde at udføre de opgaver, de pålægges, 
og dermed opfylde målene i dette direktiv. 
Medlemsstaterne sikrer et effektivt, 
virksomt og sikkert samarbejde mellem 
kontaktpunkterne via det netværk, der er 
omhandlet i artikel 8.

Or. en

Ændringsforslag 37

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 
kontaktpunkterne 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

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De kompetente myndigheder konsulterer 
og samarbejder, hvor det er 

5. De kompetente myndigheder og 
kontaktpunkterne konsulterer og 
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hensigtsmæssigt, med de relevante 
retshåndhævende nationale myndigheder 
og databeskyttelsesmyndigheder.

samarbejder, hvor det er hensigtsmæssigt, 
med de relevante retshåndhævende 
nationale myndigheder og 
databeskyttelsesmyndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hver medlemsstat underretter straks 
Kommissionen om udpegelsen af den
kompetente myndighed, dens opgaver og 
enhver senere ændring heraf. Hver 
medlemsstat offentliggør sin udpegelse af 
den kompetente myndighed.

6. Hver medlemsstat underretter straks 
Kommissionen om udpegelsen af de
kompetente myndigheder og 
kontaktpunktet, deres opgaver og enhver 
senere ændring heraf. Hver medlemsstat 
offentliggør sin udpegelse af de
kompetente myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 40

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 
opretter et netværk (i det følgende benævnt 
"samarbejdsnetværk") med henblik på at 
samarbejde om indsatsen mod risici og 
hændelser i forbindelse med net og 
informationssystemer.

Or. en
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Ændringsforslag 41

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 også blive indbudt 
til at deltage i aktiviteterne i det 
samarbejdsnetværk, der er omhandlet i 
stk. 3, litra g), h) og i).

Or. en

Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Inden for samarbejdsnetværket skal de 
kompetente myndigheder:

3. Inden for samarbejdsnetværket skal 
kontaktpunkterne:

Or. en

Ændringsforslag 43

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Samarbejdsnetværket offentliggør én 
gang om året en rapport, der er baseret på 
aktiviteterne i netværket og på den 
sammenfattende rapport, som forelægges 
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i overensstemmelse med artikel 14, stk. 4, 
i dette direktiv, for de forudgående tolv 
måneder.

Or. en

Ændringsforslag 44

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 
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, 
finansmarkedsstrukturer og sundhed

Or. en

Ændringsforslag 45

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) involvere, konsultere og udveksle 
oplysninger med markedsoperatører, hvor 
det måtte være relevant.

Or. en

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4
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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 
kontaktpunkterne og Kommissionen, jf. 
stk. 2 og 3. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter rådgivningsproceduren i 
artikel 19, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse kriterier skal som minimum 
indeholde 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.

Or. en

Ændringsforslag 48

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

Or. en
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Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I forbindelse med tidlige varslinger 
meddeler de kompetente myndigheder og 
Kommissionen alle relevante oplysninger i 
deres besiddelse, som kan være nyttige ved 
vurderingen af risikoen eller hændelsen.

2. I forbindelse med tidlige varslinger 
meddeler kontaktpunkterne og 
Kommissionen alle relevante oplysninger i 
deres besiddelse, som kan være nyttige ved 
vurderingen af risikoen eller hændelsen.

Or. en

Ændringsforslag 50

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 kriminel karakter, underretter 
kontaktpunkterne eller Kommissionen 
Europol's europæiske center for 
bekæmpelse af cyberkriminalitet.

Or. en

Ændringsforslag 51

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 18 for så 
vidt angår yderligere specifikation af risici 
og hændelser, der udløser en tidlig 

udgår
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varsling som omhandlet i stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Begreberne "risiko" og "hændelse" er defineret i artikel 3, nr. 3) og 4). Delegerede retsakter, 
der specificerer disse begreber yderligere, kan medføre uoverensstemmelser med 
basisretsakten. I artikel 10, stk. 1, fastlægges allerede yderligere kriterier for tidlige 
varslinger.

Ændringsforslag 52

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter en tidlig varsling som omhandlet i 
artikel 10 skal de kompetente 
myndigheder, når de har vurderet de 
relevante oplysninger, enes om en 
samordnet indsats i overensstemmelse med 
EU's NIS-samarbejdsplan, der er 
omhandlet i artikel 12.

1. Efter en tidlig varsling som omhandlet i 
artikel 10 skal kontaktpunkterne, når de 
har vurderet de relevante oplysninger, enes 
om en samordnet indsats i 
overensstemmelse med EU's NIS-
samarbejdsplan, der er omhandlet i artikel 
12.

Or. en

Ændringsforslag 53

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 – litra a – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– en definition af formatet og procedurerne 
for de kompetente myndigheders
indsamling og deling af forenelige og 
sammenlignelige oplysninger om risici og 
hændelser

– en definition af formatet og procedurerne 
for kontaktpunkternes indsamling og 
deling af forenelige og sammenlignelige 
oplysninger om risici og hændelser

Or. en
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Ændringsforslag 54

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

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. Alle videregivelser 
af personoplysninger til modtagere i lande 
uden for Unionen gennemføres i 
overensstemmelse med artikel 25 og 26 i 
direktiv 95/46/EF og artikel 9 i forordning 
(EF) nr. 45/2001. 

Or. en

Ændringsforslag 55

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 

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
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 
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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.

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

Ændringsforslag 56

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at de offentlige 
myndigheder og markedsaktørerne 
foretager en anmeldelse til den kompetente 
myndighed af hændelser, der har en 
betydelig indvirkning på sikkerheden af de 
centrale tjenester, de leverer.

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
markedsaktørerne foretager en anmeldelse 
til den kompetente myndighed eller til 
kontaktpunktet af hændelser, der har en 
betydelig indvirkning på kontinuiteten i de 
centrale tjenester, de leverer. Med henblik 
på at fastlægge omfanget af en hændelses 
konsekvenser skal følgende parametre 
bl.a. tages i betragtning:

Or. en

Begrundelse

Parametrene i litra a), b) og c), om fastlæggelse af omfanget af en hændelses konsekvenser 
bør svare til dem, som ENISA's tekniske retningslinjer om indberetning af hændelser fastlagde 
med henblik på direktiv 2009/140/EF.

Ændringsforslag 57

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) antallet af brugere, hvis centrale 
tjeneste er berørt

Or. en
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Ændringsforslag 58

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hændelsens varighed

Or. en

Ændringsforslag 59

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) geografisk spredning med hensyn til det 
område, der er berørt af hændelsen.

Or. en

Ændringsforslag 60

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Markedsoperatører anmelder 
hændelser, der er omhandlet i stk. 1 og 2, 
til den kompetente myndighed eller til 
kontaktpunktet i den medlemsstat, hvor 
den centrale tjeneste er berørt. Hvis 
centrale tjenester i mere end én 
medlemsstat er berørt, advarer det 
kontaktpunkt, som har modtaget 
anmeldelsen, på grundlag af oplysninger 
fra markedsoperatøren de andre berørte 
kontaktpunkter.
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Or. en

Ændringsforslag 61

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 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, 
omgående. En gang om året forelægger 
kontaktpunktet en sammenfattende rapport 
for samarbejdsnetværket om de 
anmeldelser, det har modtaget, og de 
foranstaltninger, der er truffet i henhold til 
dette stykke.

Or. en

Ændringsforslag 62

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 18 for så 
vidt angår definition af tilfælde, hvor 
offentlige myndigheder og 
markedsaktører er forpligtet til at anmelde 
hændelser.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 63

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Med forbehold af enhver delegeret 
retsakt, der er vedtaget i henhold til stk. 5,
kan de kompetente myndigheder vedtage 
retningslinjer og om nødvendigt udstede 
instrukser om de omstændigheder, 
hvorunder de offentlige myndigheder og
markedsaktører har pligt til at anmelde 
hændelser.

6. De kompetente myndigheder eller 
kontaktpunkterne kan vedtage 
retningslinjer om de omstændigheder, 
hvorunder markedsaktører har pligt til at 
anmelde hændelser.

Or. en

Ændringsforslag 64

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder har de 
nødvendige beføjelser til at undersøge 
tilfælde af offentlige myndigheders og
markedsaktørers manglende opfyldelse af 
deres forpligtelser i henhold til artikel 14 
og virkningerne heraf for net og 
informationssystemers sikkerhed.

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder og 
kontaktpunkterne har de nødvendige 
beføjelser til at undersøge tilfælde af 
markedsaktørers manglende opfyldelse af 
deres forpligtelser i henhold til artikel 14 
og virkningerne heraf for net og 
informationssystemers sikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 65

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

2. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder har beføjelse til 
at pålægge markedsaktørerne og offentlige 
myndigheder at:

2. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder og 
kontaktpunkterne har beføjelse til at 
pålægge markedsaktørerne at:

Or. en

Ændringsforslag 66

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 – litra b

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 interne revisorer, et kvalificeret 
uafhængigt organ eller en national 
myndighed, og stille dokumentationen til 
rådighed for den kompetente myndighed 
eller kontaktpunktet. Hvor det måtte være 
nødvendigt, kan den kompetente 
myndighed eller kontaktpunktet kræve 
yderligere dokumentation eller foretage 
en yderligere audit.

Or. en

Ændringsforslag 67

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når denne anmodning fremsættes, 
angiver de kompetente myndigheder og 
kontaktpunkterne formålet med 
anmodningen og anfører tilstrækkeligt 
detaljeret, hvilke oplysninger der kræves.
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Or. en

Ændringsforslag 68

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder har beføjelse til 
at udstede bindende instrukser til 
markedsaktørerne og de offentlige 
myndigheder.

3. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder og 
kontaktpunkterne har beføjelse til at 
udstede bindende instrukser til 
markedsaktørerne.

Or. en

Ændringsforslag 69

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 
kontaktpunkterne anmelder hændelser af 
formodet alvorlig kriminel karakter til de 
retshåndhævende myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 70

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 

5. De kompetente myndigheder og 
kontaktpunkterne indgår i et tæt 
samarbejde med 
persondatabeskyttelsesmyndigheder, når de 
håndterer hændelser, som medfører brud på 
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persondatasikkerheden. persondatasikkerheden. Kontaktpunkterne 
og databeskyttelsesmyndighederne 
udvikler i samarbejde med ENISA 
informationsudvekslingsmekanismer og 
en fælles skabelon, der skal anvendes 
både i forbindelse med anmeldelser i 
henhold til artikel 14, stk. 2, i dette 
direktiv og Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning [xxx] om beskyttelse af 
fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger og om 
fri udveksling af sådanne oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 71

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
forpligtelser, der pålægges offentlige 
myndigheder og markedsaktører i medfør 
af dette kapitel, kan indbringes for 
domstolene.

6. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
forpligtelser, der pålægges markedsaktører 
i medfør af dette kapitel, kan indbringes for 
domstolene.

Or. en

Ændringsforslag 72

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen opstiller ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter en liste over de 
standarder, der er nævnt i stk. 1. Listen 
offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende .

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 73

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Såfremt markedsoperatøren ikke har 
tilsidesat sine forpligtelser i henhold til 
kapitel IV med forsæt eller ved grov 
forsømmelse, sikrer medlemsstaterne, at 
sanktionerne i stk. 1 i denne artikel ikke 
finder anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 74

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 9, stk. 
2, tillægges Kommissionen for en periode 
på fem år fra datoen for dette direktivs 
gennemførelse i national lovgivning som 
omhandlet i 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
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Ændringsforslag 75

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De delegerede beføjelser i artikel 9, stk. 
2, artikel 10, stk. 5, og artikel 14, stk. 5,
kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller af Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Den får virkning fra 
dagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3. De delegerede beføjelser i artikel 9, stk. 
2, kan til enhver tid tilbagekaldes af 
Europa-Parlamentet eller af Rådet. En 
afgørelse om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af beføjelser, der er angivet i 
den pågældende afgørelse, til ophør. Den 
får virkning fra dagen efter 
offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende eller på et senere tidspunkt, der 
angives i afgørelsen. Den berører ikke 
gyldigheden af delegerede retsakter, der 
allerede er i kraft.

Or. en

Ændringsforslag 76

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 9, stk. 2, artikel 10, stk. 5, og 
artikel 14, stk. 5, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Denne frist 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 9, stk. 2, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Denne frist 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Or. en
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Ændringsforslag 77

Forslag til direktiv
Bilag II – afsnit 1 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Jf. artikel 3, stk. 8, litra a): udgår

Or. en

Begrundelse

Overskriften "Jf. artikel 3, stk. 8, litra a):" bør udgå. Et sådant ændringsforslag var ikke 
teknisk muligt.

Ændringsforslag 78

Forslag til direktiv
Bilag II – afsnit 1 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. E-handelsplatforme udgår

Or. en

Ændringsforslag 79

Forslag til direktiv
Bilag II – afsnit 1 – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Internetbetalingsportaler udgår

Or. en

Ændringsforslag 80

Forslag til direktiv
Bilag II – afsnit 1 – punkt 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Sociale netværk udgår

Or. en

Ændringsforslag 81

Forslag til direktiv
Bilag II – afsnit 1 – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Søgemaskiner udgår

Or. en

Ændringsforslag 82

Forslag til direktiv
Bilag II – afsnit 1 – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Cloud computing-tjenester udgår

Or. en

Ændringsforslag 83

Forslag til direktiv
Bilag II – afsnit 1 – punkt 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Applikationsforhandlere udgår

Or. en
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Ændringsforslag 84

Forslag til direktiv
Bilag II – afsnit 1 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) elektricitet
– leverandører
– operatører af distributionssystemer og 
detailhandlere, der leverer til endelige 
forbrugere
– operatører af eltransmissionssystemer
– operatører på elmarkedet

Or. en

Begrundelse

Strukturen bør være som følger: 1. Energi – a. elektricitet – led. Strukturen finder ligeledes 
anvendelse på de følgende ændringsforslag.

Ændringsforslag 85

Forslag til direktiv
Bilag II – afsnit 1 – litra b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) olie
– olierørledninger og olielagre
– operatører af olieproduktion, 
raffinaderier og behandlingsanlæg, 
olielagre og olierørledninger

Or. en

Ændringsforslag 86

Forslag til direktiv
Bilag II – afsnit 1 – litra 1 c (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) gas
– leverandører
– operatører af distributionssystemer og 
detailhandlere, der leverer til endelige 
forbrugere
– operatører af 
naturgastransmissionssystemer, 
operatører af lagersystemer og LNG-
systemoperatører
– operatører af naturgasproduktion, 
raffinaderier, behandlingsanlæg, 
naturgaslagerfaciliteter og 
naturgasrørledninger
– operatører på gasmarkedet

Or. en

Ændringsforslag 87

Forslag til direktiv
Bilag II – afsnit 1 – punkt 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– el- og gasleverandører udgår

Or. en

Begrundelse

Omstrukturering af andel del af bilag II (omhandlet i artikel 3, stk. 8, litra b), således at det 
ligner strukturen i bilag I i Rådets direktiv 2008/114/EF. Denne begrundelse gælder også for 
de følgende ændringsforslag.

Ændringsforslag 88

Forslag til direktiv
Bilag II – afsnit 1 – punkt 1 – led 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

– operatører af el- og/eller 
gasdistributionssystemer og 
detailhandlere, der levere til endelige 
forbrugere

udgår

Or. en

Ændringsforslag 89

Forslag til direktiv
Bilag II – afsnit 1 – punkt 1 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– operatører af 
naturgastransmissionssystemer, 
operatører af naturgaslagre og LNG-
operatører

udgår

Or. en

Ændringsforslag 90

Forslag til direktiv
Bilag II – afsnit 1 – punkt 1 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– operatører af el-transmissionssystemer udgår

Or. en

Ændringsforslag 91

Forslag til direktiv
Bilag II – afsnit 1 – punkt 1 – led 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

– olierørledninger og olielagre udgår

Or. en

Ændringsforslag 92

Forslag til direktiv
Bilag II – afsnit 1 – punkt 1 – led 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– operatører på el- og gasmarkedet udgår

Or. en

Ændringsforslag 93

Forslag til direktiv
Bilag II – afsnit 1 – punkt 1 – led 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– operatører af olie- og gasproduktion, 
raffinaderier og behandlingsanlæg

udgår

Or. en

Ændringsforslag 94

Forslag til direktiv
Bilag II – afsnit 1 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) vejtransport
i) trafikledelses- og kontroloperatører
ii) logistiske hjælpetjenester:
– opbevaring og oplagring
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– lasthåndtering og
– andre hjælpetjenester i forbindelse med 
transport

Or. en

Ændringsforslag 95

Forslag til direktiv
Bilag II – afsnit 1 – litra b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) transport med jernbane
i) jernbaner (infrastrukturforvaltere, 
integrerede selskaber og 
jernbanetransportvirksomheder)
ii) trafikledelses- og kontroloperatører
iii) logistiske hjælpetjenester:
– opbevaring og oplagring
– lasthåndtering og
– andre hjælpetjenester i forbindelse med 
transport

Or. en

Ændringsforslag 96

Forslag til direktiv
Bilag II – afsnit 1 – litra c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) lufttransport
i) luftfartsselskaber (gods og passagerer)
ii) lufthavne
iii) trafikledelses- og kontroloperatører
iv) logistiske hjælpetjenester:
– opbevaring
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– lasthåndtering og
– andre hjælpetjenester i forbindelse med 
transport

Or. en

Ændringsforslag 97

Forslag til direktiv
Bilag II – afsnit 1 – litra d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) søtransport
i) søtransport (virksomheder som udfører 
passagertransport og/eller godstransport i 
højsøfarvand eller kystnært farvand)
ii) havne
iii) trafikledelses- og kontroloperatører
iv) logistiske hjælpetjenester:
– opbevaring og oplagring
– lasthåndtering og
– andre hjælpetjenester i forbindelse med 
transport

Or. en

Ændringsforslag 98

Forslag til direktiv
Bilag II – afsnit 1 – punkt 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– luftfartsselskaber (gods og passagerer) udgår

Or. en
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Ændringsforslag 99

Forslag til direktiv
Bilag II – afsnit 1 – punkt 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– søtransport (virksomheder som udfører 
passagertransport og/eller godstransport i 
højsøfarvand eller kystnært farvand)

udgår

Or. en

Ændringsforslag 100

Forslag til direktiv
Bilag II – afsnit 1 – punkt 2 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– jernbaner (infrastrukturforvaltere, 
integrerede selskaber og 
jernbanetransportvirksomheder)

udgår

Or. en

Ændringsforslag 101

Forslag til direktiv
Bilag II – afsnit 1 – punkt 2 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– lufthavne udgår

Or. en

Ændringsforslag 102

Forslag til direktiv
Bilag II – afsnit 1 – punkt 2 – led 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

– havne udgår

Or. en

Ændringsforslag 103

Forslag til direktiv
Bilag II – afsnit 1 – punkt 2 – led 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– trafikledelses- og kontroloperatører udgår

Or. en

Ændringsforslag 104

Forslag til direktiv
Bilag II – afsnit 1 – punkt 2 – led 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– logistiske hjælpetjenester (a) opbevaring 
og oplagring, b) lasthåndtering og c) 
andre hjælpetjenester i forbindelse med 
transport)

udgår

Or. en

Ændringsforslag 105

Forslag til direktiv
Bilag II – afsnit 1 – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Finansmarkedsinfrastrukturer: børser og 
centrale modpartsclearingcentraler.

4. Finansmarkedsinfrastrukturer: 
regulerede markeder, multilaterale 
handelsfaciliteter, organiserede 
handelsfaciliteter og centrale 
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modpartsclearingcentraler.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning af ordlyden i bilag II til og indførelse af definitioner i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets endnu ikke vedtagne forordning om markeder for finansielle 
instrumenter og ændring af forordningen om OTC-derivater, centrale modparter og 
transaktionsregistre.
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BEGRUNDELSE

1. Baggrund

Allerede i 2010 blev der i den digitale dagsorden for Europa opfordret til indførelse af 
lovgivningsmæssige instrumenter for at sikre en højt profileret net- og 
informationssikkerhedspolitik. Eftersom net og informationssystemer er forbundet med 
hinanden, kan betydelige afbrydelser heraf i én medlemsstat påvirke andre medlemsstater og 
Unionen som helhed. Net og informationssystemers robusthed og stabilitet samt kontinuiteten 
i de centrale tjenester er afgørende for et velfungerende indre marked, navnlig for det digitale 
indre markeds videreudvikling. 

I lyset af de forskellige niveauer af kapaciteter og usammenhængende tilgange i hele Unionen 
sigter Europa-Kommissionen i sit forslag til direktiv om foranstaltninger, der skal sikre et højt 
fælles niveau for net- og informationssikkerhed i hele Unionen, efter at forbedre sikkerheden i 
internettet og private net og informationssystemer, der er en vigtig forudsætning for, at vores 
samfund og økonomier kan fungere. 

Med henblik herpå kræver Kommissionen, at medlemsstaterne øger deres beredskab og 
forbedrer deres samarbejde. Operatører af kritisk infrastruktur, som f.eks. energi- og 
transportvirksomheder og vigtige udbydere af informationssamfundstjenester samt offentlige 
myndigheder, bør derfor indføre passende foranstaltninger for at styre sikkerhedsrisici og 
indberette alvorlige hændelser til de nationale kompetente myndigheder. 

2. Udkast til betænkning

Ordføreren støtter den overordnede målsætning i forslaget til direktiv, dvs. at sikre et højt 
fælles niveau for net- og informationssikkerhed. Med henblik på at styrke effektiviteten af de 
foreslåede foranstaltninger mener ordføreren, at dette direktiv som udgangspunkt bør 
begrænses til at omfatte visse operatører, sikre de allerede foretagne investeringer i 
eksisterende net- og informationssikkerhed og undgå overlapninger af institutionelle 
strukturer og forpligtelser, der pålægges markedsoperatører. Ordføreren mener endvidere, at 
dette direktiv bør støtte udviklingen af pålidelige forbindelser og udvekslinger mellem 
offentlige og private aktører, og at uønskede virkninger i form af en simpel 
"overholdelseskultur" i stedet for den ønskede "risikostyringskultur" bør undgås. I lyset af 
disse betragtninger foreslår ordføreren en styrkelse af dette direktivs virkninger med følgende 
væsentlige ændringer.

A. Anvendelsesområde

Forslaget til direktiv sigter efter at pålægge offentlige myndigheder og markedsoperatører, 
herunder kritiske infrastrukturer og informationssamfundstjenester, forpligtelser. Med henblik 
på at opnå proportionalitet og hurtige resultater med direktivet mener ordføreren, at de 
obligatoriske foranstaltninger i kapitel IV bør begrænses til at omfatte infrastrukturer, der er 
kritiske i snæver forstand. Han er af den opfattelse, at informationssamfundstjenester derfor 
ikke bør medtages i direktivets bilag II. Dette direktiv bør i stedet fokusere på 



PE514.882v01-00 54/55 PR\942819DA.doc

DA

markedsoperatører, der stiller tjenesteydelser til rådighed, bl.a. inden for energi- og 
transportsektoren samt sundhedsrelateret infrastruktur og finansmarkedsinfrastruktur.

I betragtning af offentlige myndigheders offentlige opgaver skal de udvise fornøden omhu i 
forbindelse med forvaltningen af deres net og informationssystemer. Ordføreren mener derfor 
ikke, at det er forholdsmæssigt at pålægge dem de samme forpligtelser som 
markedsoperatører.Ud over ændringerne af anvendelsesområdet tilslutter ordføreren sig den 
ikke-udtømmende karakter af bilag II, og at der foretages en periodisk revision af direktivet, 
også med henblik på ny teknologisk udvikling.

B. Nationale kompetente myndigheder

Det fremgår af forslaget til direktiv, at der skal udpeges én national kompetent myndighed pr. 
medlemsstat med ansvar for at kontrollere direktivets anvendelse. Ordføreren mener, at dette 
ikke i tilstrækkelig grad tager hensyn til de allerede eksisterende strukturer. 
I visse sektorer, der er omfattet af dette direktivs anvendelsesområde, underretter 
markedsoperatører allerede formelt eller uformelt deres sektorspecifikke tilsynsmyndighed 
om visse hændelser inden for net- og informationssikkerhed. Eftersom disse myndigheder har 
et direkte bindeled til og tætte forbindelser med deres respektive sektorer, besidder 
myndighederne detaljerede oplysninger om trusler og sårbarheder, navnlig for så vidt angår 
deres sektor, og derfor har de en enestående mulighed for at vurdere virkningerne af 
potentielle eller aktuelle hændelser inden for deres sektor. 

Foruden eksisterende sektorinvesteringer kan visse medlemsstater på grund af deres 
forfatningsmæssige struktur eller på grund af andre hensyn have behov for at udpege mere 
end én national kompetent myndighed. Ordføreren foreslår derfor at ændre direktivet, således 
at der kan udpeges mere end én kompetent myndighed pr. medlemsstat. Med henblik på at 
sikre en sammenhængende anvendelse i den enkelte medlemsstat og muliggøre et effektivt og 
strømlinet samarbejde på EU-plan bør hver medlemsstat imidlertid udpege ét kontaktpunkt, 
der bl.a. bærer ansvaret for deltagelsen i samarbejdsnetværket i henhold til artikel 8 og 
formidlingen af tidlige varslinger i overensstemmelse med artikel 10.

C. Samarbejdsnetværk

Med henblik på at styrke samarbejdsnetværkets aktiviteter bør netværket efter ordførerens 
mening overveje at indbyde markedsoperatører til at deltage, hvor det måtte være relevant. En 
årsrapport om netværkets aktiviteter vil stille værdifulde oplysninger til rådighed om 
fremskridtene i forbindelse med udveksling af bedste praksis blandt medlemsstaterne og 
udviklingen med hensyn til anmeldelse af hændelser i hele Unionen.

D. Sikkerhedskrav og anmeldelse af hændelser

Som det væsentligste nye element indeholder forslaget til direktiv en forpligtelse for 
markedsoperatører til at anmelde hændelser, der har en betydelig indvirkning på sikkerheden 
af de centrale tjenester. Med henblik på at præcisere rækkevidden af forpligtelserne og 
fastlægge dem i basisretsakten foreslår ordføreren at erstatte de delegerede retsakter i artikel 
14, stk. 5, med klare kriterier for at bestemme omfanget af de hændelser, der skal anmeldes. I 
lyset af den tilsigtede tilpasning til direktiv 2009/140/EF vil indikatorer i lighed med dem, der 
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er fastlagt i ENISA's tekniske retningslinjer for anmeldelse af hændelser for direktiv 
2009/140/EF, præcisere anmeldelsernes rækkevidde og kriterier. Ordføreren anbefaler 
endvidere en styrkelse af sikkerhedsforanstaltningerne vedrørende offentliggørelse af 
oplysninger vedrørende hændelser og præciserer anvendeligheden af lovgivningen i tilfælde 
af, at en hændelse påvirker de centrale tjenester i flere medlemsstater, således at der ikke 
pålægges flere eller utydelige forpligtelser om anmeldelser.

E. Gennemførelse og håndhævelse

Ordføreren mener, at det er afgørende at fremme en risikostyringskultur og bygge videre på 
de eksisterende bestræbelser fra markedsoperatørers side. Efter ordførerens mening er det det 
overordnede samarbejde og de konkrete foranstaltninger truffet af markedsoperatører, der er 
afgørende, frem for formen for tilvejebringelsen af oplysninger om de konkrete 
risikostyringsaktiviteter.

I forbindelse med artikel 15 er det derfor nødvendigt at give mulighed for fleksibilitet med 
hensyn til dokumentation for overholdelse af de sikkerhedskrav, der pålægges 
markedsoperatører. Dokumentation for overholdelse i form af andet end sikkerhedsaudit bør 
være tilladt.

F. Sanktioner

Skønt ordføreren ser behovet for sanktioner for markedsoperatører, der ikke overholder 
reglerne, således at effektiviteten af dette direktiv styrkes, mener han, at eventuelle sanktioner 
ikke bør hæmme anmeldelsen af hændelser og skabe negative virkninger. Man bør undgå en 
situation, hvor den hurtige anmeldelse af hændelser undermineres af risikoen for sanktioner 
bl.a. blot på grund af manglende overholdelse af procedurekrav. Ordføreren foreslår derfor, at 
der ikke bør pålægges sanktioner i de tilfælde, hvor markedsoperatøren ikke har overholdt 
forpligtelserne i henhold til kapitel IV, men samtidig ikke har handlet med forsæt eller ved 
grov forsømmelse.


