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***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar återge delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt, vilka inte har ändrats i förslaget till akt, ska 
dessa markeras med fet stil. Eventuella strykningar i sådana delar ska 
markeras enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för att säkerställa 
en hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet i hela unionen
(COM(2013)0048 – C7-0035/2013 – 2013/0027(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2013)0048),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0035/2013),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av 
den 22 maj 20131,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
och yttrandena från utskottet för utrikesfrågor, utskottet för industrifrågor, forskning och 
energi och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 
(A7-0000/2013).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) En samarbetsmekanism bör inrättas på 
unionsnivå för att möjliggöra 
informationsutbyte och samordning av 
upptäckt och samordnade svarsåtgärder när 

(4) En samarbetsmekanism bör inrättas på 
unionsnivå för att möjliggöra 
informationsutbyte och samordning av 
upptäckt och samordnade svarsåtgärder när 

                                               
1
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det gäller nät- och informationssäkerhet. 
För att denna mekanism ska vara effektiv 
och inkluderande är det viktigt att alla 
medlemsstater har en minimikapacitet och 
en strategi som säkerställer en hög nivå av 
nät- och informationssäkerhet på det egna 
territoriet. Minimikrav avseende säkerhet 
bör också gälla för offentliga förvaltningar 
och operatörer av kritisk
informationsinfrastrukturer, för att främja 
en riskhanteringskultur och säkerställa att 
de allvarligaste incidenterna rapporteras.

det gäller nät- och informationssäkerhet. 
För att denna mekanism ska vara effektiv 
och inkluderande är det viktigt att alla 
medlemsstater har en minimikapacitet och 
en strategi som säkerställer en hög nivå av 
nät- och informationssäkerhet på det egna 
territoriet. Minimikrav avseende säkerhet 
bör också gälla för operatörer av 
informationsinfrastrukturer, för att främja 
en riskhanteringskultur och säkerställa att 
de allvarligaste incidenterna rapporteras.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Offentliga förvaltningar bör på 
grund av sitt allmännyttiga uppdrag 
förvalta och skydda sina egna nätverk och 
informationssystem med vederbörlig 
aktsamhet, medan detta direktiv bör vara 
inriktat på kritisk infrastruktur som är 
nödvändig för att upprätthålla viktig 
ekonomisk och samhällelig verksamhet 
inom områdena energi, transport, 
bankverksamhet, 
finansmarknadsinfrastrukturer samt 
hälso- och sjukvård. Programutvecklare 
och hårdvarutillverkare bör inte omfattas 
av detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Den befintliga kapaciteten räcker inte 
för att säkerställa en hög nivå av nät- och 
informationssäkerhet i unionen. 
Medlemsstaterna har väldigt olika nivåer 
av beredskap, vilket leder till 
fragmenterade angreppssätt i unionen. 
Resultatet blir olika grad av skydd för 
konsumenter och företag, vilket 
undergräver den allmänna nät- och 
informationssäkerhetsnivån i unionen. 
Avsaknaden av gemensamma minimikrav 
för offentliga förvaltningar och
marknadsoperatörer gör det i sin tur 
omöjligt att inrätta en övergripande och 
effektiv mekanism för samarbete på 
unionsnivå.

(6) Den befintliga kapaciteten räcker inte 
för att säkerställa en hög nivå av nät- och 
informationssäkerhet i unionen. 
Medlemsstaterna har väldigt olika nivåer 
av beredskap, vilket leder till 
fragmenterade angreppssätt i unionen. 
Resultatet blir olika grad av skydd för 
konsumenter och företag, vilket 
undergräver den allmänna nät- och 
informationssäkerhetsnivån i unionen. 
Avsaknaden av gemensamma minimikrav 
för marknadsoperatörer gör det i sin tur 
omöjligt att inrätta en övergripande och 
effektiv mekanism för samarbete på 
unionsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Effektiva reaktioner på utmaningarna 
på nät- och informationssäkerhetsområdet 
förutsätter därför ett övergripande 
angreppssätt på unionsnivå, som omfattar 
en gemensam lägsta nivå för 
kapacitetsuppbyggnad och planering, 
utbyte av information och samordning av 
åtgärder samt gemensamma minimikrav 
avseende säkerhet för alla berörda 
marknadsoperatörer och offentliga 
förvaltningar.

(7) Effektiva reaktioner på utmaningarna 
på nät- och informationssäkerhetsområdet 
förutsätter därför ett övergripande 
angreppssätt på unionsnivå, som omfattar 
en gemensam lägsta nivå för 
kapacitetsuppbyggnad och planering, 
utbyte av information och samordning av 
åtgärder samt gemensamma minimikrav 
avseende säkerhet för alla berörda 
marknadsoperatörer.

Or. en



PE514.882v01-00 8/55 PR\942819SV.doc

SV

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Med tanke på att de nationella 
förvaltningsstrukturerna skiljer sig åt och 
för att skydda befintliga sektorssystem och 
undvika dubblering bör medlemsstaterna 
kunna utse mer än en nationell 
myndighet med ansvar för uppgifterna i 
samband med marknadsoperatörernas 
nät- och informationssäkerhet enligt detta 
direktiv. För att se till att 
gränsöverskridande samarbete och 
kommunikation fungerar smidigt är det 
emellertid nödvändigt att varje 
medlemsstat endast utser en nationell 
gemensam kontaktpunkt med ansvar för 
det gränsöverskridande samarbetet på 
unionsnivå. Om så krävs enligt den 
konstitutionella strukturen eller andra 
system bör en medlemsstat kunna utse 
endast en myndighet som utövar både den 
behöriga myndighetens och den 
gemensamma kontaktpunktens uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att säkra öppenhet och insyn och 
informera EU-medborgare och 
marknadsoperatörer ordentligt bör de 
behöriga myndigheterna skapa en 
gemensam webbplats för offentliggörande 
av sådan information om incidenter och 
risker som inte är konfidentiell.

(16) För att säkra öppenhet och insyn och 
informera EU-medborgare och 
marknadsoperatörer ordentligt bör de 
gemensamma kontaktpunkterna skapa en 
gemensam unionsomfattande webbplats 
för offentliggörande av sådan information 
om incidenter och risker som inte är 
konfidentiell.
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Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Anmälan av en tidig varning inom 
nätverket bör endast krävas när den 
berörda incidenten eller risken är av sådan 
omfattning och så allvarlig att den är eller 
kan bli så betydande att det är nödvändigt 
med information eller samordning av 
svarsåtgärderna på unionsnivå. Tidiga 
varningar bör därför begränsas till faktiska 
eller potentiella incidenter eller risker som 
är av snabbt ökande omfattning, som 
överstiger den nationella beredskapen eller 
som påverkar mer än en medlemsstat. För 
att möjliggöra en riktig utvärdering bör all 
information av relevans för bedömningen 
av risken eller incidenten meddelas 
samarbetsnätverket.

(19) Anmälan av en tidig varning inom 
nätverket bör endast krävas när den
berörda incidenten eller risken är av sådan 
omfattning och så allvarlig att den är eller 
kan bli så betydande att det är nödvändigt 
med information eller samordning av 
svarsåtgärderna på unionsnivå. Tidiga 
varningar bör därför begränsas till 
incidenter eller risker som är av snabbt 
ökande omfattning, som överstiger den 
nationella beredskapen eller som påverkar 
mer än en medlemsstat. För att möjliggöra 
en riktig utvärdering bör all information av 
relevans för bedömningen av risken eller 
incidenten meddelas samarbetsnätverket.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Vid mottagandet av en tidig varning, 
och vid sin bedömning av den, bör de 
behöriga myndigheterna enas om 
samordnade svarsåtgärder i enlighet med 
unionens plan för nät- och 
informationssäkerhetssamarbete. Behöriga 
myndigheter bör, liksom kommissionen, 
informeras om de åtgärder som vidtas på 
nationell nivå till följd av de samordnade 

(20) Vid mottagandet av en tidig varning, 
och vid sin bedömning av den, bör de 
gemensamma kontaktpunkterna enas om 
samordnade svarsåtgärder i enlighet med 
unionens plan för nät- och 
informationssäkerhetssamarbete. De 
gemensamma kontaktpunkterna bör, 
liksom kommissionen, informeras om de 
åtgärder som vidtas på nationell nivå till 
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svarsåtgärderna. följd av de samordnade svarsåtgärderna.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Ansvaret för att garantera nät- och 
informationssäkerheten vilar i hög grad på 
offentliga förvaltningar och
marknadsoperatörer. En kultur av
riskhantering, som inbegriper 
riskbedömning och genomförande av 
säkerhetsåtgärder som är anpassade till 
riskerna, bör främjas och utvecklas genom 
ändamålsenliga krav i lagstiftning och 
frivillig branschpraxis. Lika 
konkurrensvillkor för alla krävs också för 
ett effektivt fungerande samarbetsnätverk 
som kan säkerställa ett effektivt samarbete 
från alla medlemsstater.

(22) Ansvaret för att garantera nät- och 
informationssäkerheten vilar i hög grad på 
marknadsoperatörerna. En kultur av 
riskhantering, som inbegriper 
riskbedömning och genomförande av 
säkerhetsåtgärder som är anpassade till 
riskerna, bör främjas och utvecklas genom 
ändamålsenliga krav i lagstiftning och 
frivillig branschpraxis. Lika 
konkurrensvillkor för alla krävs också för 
ett effektivt fungerande samarbetsnätverk 
som kan säkerställa ett effektivt samarbete 
från alla medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Dessa skyldigheter bör utvidgas 
bortom sektorn för elektronisk 
kommunikation till viktiga leverantörer av 
informationssamhällets tjänster, enligt 
definitionen i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 98/34/EG av den 
22 juni 1998 om ett 
informationsförfarande beträffande 
tekniska standarder och föreskrifter och 

(24) Dessa skyldigheter bör också utvidgas 
bortom sektorn för elektronisk 
kommunikation till att omfatta operatörer 
av infrastruktur som är starkt beroende av 
informations- och kommunikationsteknik 
och som behövs för upprätthållandet av 
centrala ekonomiska eller samhälleliga 
funktioner som el och gas, transporter, 
kreditinstitut, 
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beträffande föreskrifter för 
informationssamhällets tjänster, som 
ligger till grund för 
informationssamhällets tjänster i senare 
led eller onlineverksamhet, 
t.ex. e-handelsplattformar, 
internetbetalningsslussar, sociala nät, 
sökmotorer, molntjänster och 
onlineförsäljning av tillämpningar.
Störningar i denna typ av 
informationssamhällestjänster hindrar 
tillhandahållandet av andra 
informationssamhällestjänster som är 
beroende av dem. Programutvecklare och 
hårdvarutillverkare är inte leverantörer 
av informationssamhällets tjänster och 
omfattas därför inte. Dessa skyldigheter 
bör också utvidgas till att omfatta 
offentliga förvaltningar och operatörer av 
kritisk infrastruktur som är starkt beroende 
av informations- och 
kommunikationsteknik och som behövs för 
upprätthållandet av centrala ekonomiska 
eller samhälleliga funktioner som el och 
gas, transporter, kreditinstitut, börser och 
hälso- och sjukvård. Störningar i dessa nät 
och informationssystem skulle påverka den 
inre marknaden.

finansmarknadsinfrastrukturer och 
hälso- och sjukvård. Störningar i dessa nät 
och informationssystem skulle påverka den 
inre marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Tekniska och organisatoriska åtgärder 
som införs för offentliga förvaltningar och
marknadsoperatörer bör inte omfatta krav 
på att en viss kommersiell informations-
och kommunikationsteknisk produkt 
utformas, utvecklas eller tillverkas på ett 
visst sätt.

(25) Tekniska och organisatoriska åtgärder 
som införs för marknadsoperatörer bör inte 
omfatta krav på att en viss kommersiell 
informations- och kommunikationsteknisk 
produkt utformas, utvecklas eller tillverkas 
på ett visst sätt.
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Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) De offentliga förvaltningarna och
marknadsoperatörerna bör garantera 
säkerheten för de nät och system som står 
under deras kontroll. Det rör sig framför 
allt om privata nät och system som 
antingen förvaltas av deras interna 
it-personal eller vars säkerhet har lagts ut 
på entreprenad. Säkerheten och 
anmälningsskyldigheterna bör gälla för 
relevanta marknadsoperatörer och 
offentliga förvaltningar oavsett om de 
själva sköter underhållet på sina nät och 
informationssystem internt eller om de 
lägger ut uppgifterna på entreprenad.

(26) Marknadsoperatörerna bör garantera 
säkerheten för de nät och system som står 
under deras kontroll. Det rör sig framför 
allt om privata nät och system som 
antingen förvaltas av deras interna 
it-personal eller vars säkerhet har lagts ut 
på entreprenad. Säkerheten och 
anmälningsskyldigheterna bör gälla för 
relevanta marknadsoperatörer oavsett om 
de själva sköter underhållet på sina nät och 
informationssystem internt eller om de 
lägger ut uppgifterna på entreprenad.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Behöriga myndigheter bör se till att 
upprätthålla informella och tillförlitliga 
kanaler för informationsutbyte mellan 
marknadsoperatörer och mellan offentlig 
och privat sektor. Vid offentliggörande av 
incidenter som rapporteras till de behöriga 
myndigheterna bör allmänhetens intresse 
av att få information om hot vägas mot 
eventuella negativ inverkan på ryktet och 
affärerna för de offentliga förvaltningar
och marknadsoperatörer som rapporterar 
incidenter. Vid genomförandet av 

(28) Behöriga myndigheter och 
gemensamma kontaktpunkter bör se till 
att upprätthålla informella och tillförlitliga 
kanaler för informationsutbyte mellan 
marknadsoperatörer och mellan offentlig 
och privat sektor. Vid offentliggörande av 
incidenter som rapporteras till de behöriga 
myndigheterna och de gemensamma 
kontaktpunkterna bör allmänhetens 
intresse av att få information om hot vägas 
mot eventuella negativ inverkan på ryktet 
och affärerna för de marknadsoperatörer 
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anmälningsskyldigheterna bör behöriga 
myndigheter särskilt ta hänsyn till behovet 
av att hålla uppgifter om produkters 
sårbara aspekter strikt konfidentiella till 
dess att ändamålsenliga säkerhetslösningar 
släpps.

som rapporterar incidenter. Vid 
genomförandet av 
anmälningsskyldigheterna bör behöriga 
myndigheter och gemensamma 
kontaktpunkter särskilt ta hänsyn till 
behovet av att hålla uppgifter om 
produkters sårbara aspekter strikt 
konfidentiella till dess att ändamålsenliga 
säkerhetslösningar släpps. Den allmänna 
regeln bör vara att gemensamma 
kontaktpunkter inte ska avslöja 
personuppgifter om dem som är 
inblandade i incidenter. 
Kontaktpunkterna bör endast avslöja 
personuppgifter om det är nödvändigt och 
proportionellt för ändamålet.

Or. en

Motivering

Om personuppgifter ingår i den information som offentliggörs bör det ske i linje med 
domstolens dom i de förenade målen C-92/09 och C-93/09, Volker und Markus Schecke GbR 
och Hartmut Eifert mot Land Hessen.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Behöriga myndigheter bör ha de 
medel som de behöver för att kunna 
fullgöra sina förpliktelser, inbegripet 
befogenhet att få fram tillräckligt med 
information från marknadsoperatörer och 
offentliga förvaltningar för att bedöma 
säkerhetsnivån för nät och 
informationssystem liksom tillförlitliga och 
heltäckande data om faktiska incidenter 
som har inverkat på nätens och 
informationssystemens drift.

(29) Behöriga myndigheter och 
gemensamma kontaktpunkter bör ha de 
medel som de behöver för att kunna 
fullgöra sina förpliktelser, inbegripet 
befogenhet att få fram tillräckligt med 
information från marknadsoperatörer för 
att bedöma säkerhetsnivån för nät och 
informationssystem liksom tillförlitliga och 
heltäckande data om faktiska incidenter 
som har inverkat på nätens och 
informationssystemens drift.

Or. en
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Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) I många fall är det kriminell 
verksamhet som ligger bakom en incident. 
Incidenternas kriminella art kan misstänkas 
även om det inte finns några entydiga bevis 
från början. I sådana fall bör ett lämpligt 
samarbete mellan behöriga myndigheter 
och brottsbekämpande myndigheter ingå i 
effektiva och omfattande svarsåtgärder på 
hotet från säkerhetsincidenter. För att 
främja en säker, trygg och mer 
motståndskraftig miljö krävs i synnerhet en 
systematisk rapportering av incidenter som 
misstänks vara av kriminell art till de 
brottsbekämpande myndigheterna. 
Incidenters allvarliga kriminella art bör 
bedömas i ljuset av EU-lagstiftningen om 
it-brott.

(30) I många fall är det kriminell 
verksamhet som ligger bakom en incident. 
Incidenternas kriminella art kan misstänkas 
även om det inte finns några entydiga bevis 
från början. I sådana fall bör ett lämpligt 
samarbete mellan behöriga myndigheter, 
gemensamma kontaktpunkter och 
brottsbekämpande myndigheter ingå i 
effektiva och omfattande svarsåtgärder på 
hotet från säkerhetsincidenter. För att 
främja en säker, trygg och mer 
motståndskraftig miljö krävs i synnerhet en 
systematisk rapportering av incidenter som 
misstänks vara av kriminell art till de 
brottsbekämpande myndigheterna. 
Incidenters allvarliga kriminella art bör 
bedömas i ljuset av EU-lagstiftningen om 
it-brott.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Säkerheten för personuppgifter 
äventyras ofta till följd av incidenter. I 
detta sammanhang bör de behöriga 
myndigheterna och 
dataskyddsmyndigheterna samarbeta och 
utbyta information om alla relevanta frågor 
för att hantera personuppgiftsbrott till följd 
av incidenter. Medlemsstaterna ska 
genomföra skyldigheten att anmäla 
säkerhetsincidenter på ett sätt som 
minimerar den administrativa bördan om 

(31) Säkerheten för personuppgifter 
äventyras ofta till följd av incidenter. I 
detta sammanhang bör de behöriga 
myndigheterna, de gemensamma 
kontaktpunkterna och 
dataskyddsmyndigheterna samarbeta och 
utbyta information om alla relevanta frågor 
för att hantera personuppgiftsbrott till följd 
av incidenter. Skyldigheten att anmäla 
säkerhetsincidenter bör fullgöras på ett sätt 
som minimerar den administrativa bördan 
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säkerhetsincidenten också är ett 
personuppgiftsbrott i linje med förslaget 
till Europaparlamentets och rådets 
förordning om skydd för enskilda 
personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter. Genom samarbete med 
de behöriga myndigheterna och 
dataskyddsmyndigheterna skulle Enisa 
kunna vara till hjälp genom att utveckla 
mekanismer och modeller för 
informationsutbyte så att det inte behövs 
två anmälningsmallar. Denna enda
anmälningsmall skulle underlätta 
rapporteringen av incidenter som hotar 
säkerheten för personuppgifter och 
därigenom lätta den administrativa bördan 
för företag och offentliga förvaltningar.

om säkerhetsincidenten också är ett 
personuppgiftsbrott som måste anmälas i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning 2013/xx/EU1. Enisa bör
vara till hjälp genom att utveckla 
mekanismer för informationsutbyte och en
gemensam anmälningsmall, vilket skulle 
underlätta rapporteringen av incidenter 
som hotar säkerheten för personuppgifter 
och därigenom lätta den administrativa 
bördan för företag och offentliga 
förvaltningar.

__________________
1 Europaparlamentets och rådets 
förordning xxx om skydd för enskilda 
personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter (EUT ...).

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) För att se till att samarbetsnätverket 
fungerar på ett korrekt sätt bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till 
kommissionen med avseende på 
fastställandet av de kriterier som en 
medlemsstat ska uppfylla för att ha rätt att 
delta i det säkra 
informationsutbytessystemet, ytterligare 
specificering av de händelser som utlöser 
tidig varning och definitionen av de 

(34) För att se till att samarbetsnätverket 
fungerar på ett korrekt sätt bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till 
kommissionen med avseende på 
fastställandet av de kriterier som en 
medlemsstat ska uppfylla för att ha rätt att 
delta i det säkra 
informationsutbytessystemet.
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omständigheter då marknadsoperatörer 
och offentliga förvaltningar är skyldiga 
att anmäla incidenter.

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) För att säkerställa enhetliga villkor för 
genomförandet av direktivet bör 
kommissionen ges 
genomförandebefogenheter när det gäller 
samarbetet mellan behöriga myndigheter
och kommissionen inom 
samarbetsnätverket, tillträdet till den säkra 
infrastrukturen för informationsutbyte, 
unionens samarbetsplan för nät- och 
informationssäkerhet, formaten och 
förfarandena för att informera allmänheten 
om incidenter samt standarderna och/eller 
de tekniska specifikationerna av betydelse 
för nät- och informationssäkerhet. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 
om fastställande av allmänna regler och 
principer för medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.

(36) För att säkerställa enhetliga villkor för 
genomförandet av direktivet bör 
kommissionen ges 
genomförandebefogenheter när det gäller 
samarbetet mellan gemensamma 
kontaktpunkter och kommissionen inom 
samarbetsnätverket, dock utan att det 
påverkar befintliga nationella 
samarbetsmekanismer, tillträdet till den 
säkra infrastrukturen för 
informationsutbyte, unionens 
samarbetsplan för nät- och 
informationssäkerhet samt formaten och 
förfarandena för att informera allmänheten 
om incidenter. Dessa befogenheter bör 
utövas i enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av 
den 16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Skäl 38
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Information som den nationella 
regleringsmyndigheten anser vara 
konfidentiell i enlighet med 
unionslagstiftning och nationell lagstiftning 
om affärshemligheter, får endast utbytas 
med kommissionen och andra behöriga 
myndigheter när sådant utbyte är absolut 
nödvändigt för att tillämpa bestämmelserna 
i detta direktiv. Den information som 
utbyts bör begränsas till vad som är 
relevant och proportionellt för ändamålet 
med utbytet.

(38) Information som den nationella 
regleringsmyndigheten eller en gemensam 
kontaktpunkt anser vara konfidentiell i 
enlighet med unionslagstiftning och 
nationell lagstiftning om affärshemligheter, 
får endast utbytas med kommissionen och 
andra gemensamma kontaktpunkter när 
sådant utbyte är absolut nödvändigt för att 
tillämpa bestämmelserna i detta direktiv. 
Den information som utbyts bör begränsas 
till vad som är relevant, nödvändigt och 
proportionellt för ändamålet med utbytet.

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) Utbytet av information om risker och 
incidenter inom samarbetsnätverket och 
uppfyllandet av kravet att anmäla 
incidenter till de behöriga nationella 
myndigheterna kan förutsätta behandling 
av personuppgifter. Sådan behandling av 
personuppgifter är nödvändig för att 
tillgodose detta direktivs syfte av 
allmänintresse och är därmed berättigad 
enligt artikel 7 i direktiv 95/46/EG. I 
förhållande till detta legitima syfte utgör 
den inte ett oproportionerligt och 
oacceptabelt ingripande som påverkar 
själva kärnan i rätten till skydd av 
personuppgifter som garanteras enligt 
artikel 8 i stadgan om de grundläggande 
rättigheterna. Vid tillämpningen av detta 
direktiv bör Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1049/2001 av den 
30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till 
Europaparlamentets, rådets och 

(39) Utbytet av information om risker och 
incidenter inom samarbetsnätverket och 
uppfyllandet av kravet att anmäla 
incidenter till de behöriga nationella 
myndigheterna eller gemensamma 
kontaktpunkterna kan förutsätta 
behandling av personuppgifter. Sådan 
behandling av personuppgifter är 
nödvändig för att tillgodose detta direktivs 
syfte av allmänintresse och är därmed 
berättigad enligt artikel 7 i 
direktiv 95/46/EG. I förhållande till detta 
legitima syfte utgör den inte ett 
oproportionerligt och oacceptabelt 
ingripande som påverkar själva kärnan i 
rätten till skydd av personuppgifter som 
garanteras enligt artikel 8 i stadgan om de 
grundläggande rättigheterna. Vid 
tillämpningen av detta direktiv bör 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om 
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kommissionens handlingar gälla i 
tillämpliga fall. När uppgifter behandlas av 
unionens institutioner och organ bör 
bearbetning i samband med till 
genomförandet av detta direktiv ske i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 
18 december 2000 om skydd för enskilda 
då gemenskapsinstitutionerna och 
gemenskapsorganen behandlar 
personuppgifter och om den fria 
rörligheten för sådana uppgifter.

allmänhetens tillgång till 
Europaparlamentets, rådets och 
kommissionens handlingar gälla i 
tillämpliga fall. När uppgifter behandlas av 
unionens institutioner och organ bör 
bearbetning i samband med till 
genomförandet av detta direktiv ske i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 
18 december 2000 om skydd för enskilda 
då gemenskapsinstitutionerna och 
gemenskapsorganen behandlar 
personuppgifter och om den fria 
rörligheten för sådana uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Skäl 41a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41a) I enlighet med den gemensamma 
politiska förklaringen av 
den 28 september 2011 från 
medlemsstaterna och kommissionen om 
förklarande dokument har 
medlemsstaterna åtagit sig att, i de fall 
detta är berättigat, låta anmälan av 
införlivandeåtgärder åtföljas av ett eller 
flera dokument som förklarar 
förhållandet mellan de olika delarna i ett 
direktiv och motsvarande delar i 
nationella instrument för införlivande. 
Med avseende på detta direktiv anser 
lagstiftaren att det är berättigat att 
översända sådana dokument.

Or. en
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Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) incident: en omständighet eller
händelse som har en faktisk negativ 
inverkan på säkerheten.

(4) incident: en händelse som har en faktisk 
negativ inverkan på säkerheten.

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) informationssamhällestjänst: tjänst 
enligt artikel 1.2 i direktiv 98/34/EG.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 8 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Leverantör av 
informationssamhällestjänster som 
möjliggör tillhandahållandet av andra 
informationssamhällestjänster; en ej 
uttömmande förteckning över sådana 
tjänster finns i bilaga II.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 8 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Operatör av kritisk infrastruktur som är 
nödvändig för upprätthållandet av viktig 
ekonomisk och samhällelig verksamhet 
inom områdena energi-, transport-, bank-, 
börs- samt hälso- och 
sjukvårdsverksamhet; en ej uttömmande 
förteckning över sådana verksamheter 
finns i bilaga II.

(b) Operatör av infrastruktur som är 
nödvändig för upprätthållandet av viktig 
ekonomisk och samhällelig verksamhet 
inom områdena energi, transport, 
bankverksamhet,
finansmarknadsinfrastrukturer samt 
hälso- och sjukvård, och då störningar 
eller förstörelse som gör att dessa 
funktioner inte kan upprätthållas skulle 
få betydande konsekvenser i en 
medlemsstat; en ej uttömmande 
förteckning över sådana verksamheter
finns i bilaga II.

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) reglerad marknad: reglerad 
marknad enligt definitionen i artikel 4.14 
i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/39/EG1.
________________
1 Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 
om marknader för finansiella instrument 
(EUT L 45, 16.2.2005, s. 18).

Or. en

Motivering

Genom ändringsförlaget anpassas definitionen till den förordning som väntas bli antagen av 
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Europaparlamentet och rådet om marknader för finansiella instrument och om ändring av 
förordning [EMIR] om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister.

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 11b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11b) multilateral handelsplattform 
(MTF-plattform): multilateral 
handelsplattform enligt definitionen i 
artikel 4.15 i direktiv 2004/39/EG.

Or. en

Motivering

Genom ändringsförlaget anpassas definitionen till den förordning som väntas bli antagen av 
Europaparlamentet och rådet om marknader för finansiella instrument och om ändring av 
förordning [EMIR] om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister.

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 11c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11c) organiserad handelsplattform: ett 
multilateralt system eller en multilateral 
facilitet, som inte är en reglerad marknad, 
en multilateral handelsplattform eller en 
central motpart, som drivs av ett 
värdepappersföretag eller en 
marknadsoperatör, inom vilket flera tredje 
parters köp- och säljintressen i 
obligationer, strukturerade finansiella 
produkter, utsläppsrätter eller derivat kan 
interagera inom systemet så att detta leder 
till ett avtal i enlighet med 
bestämmelserna i avdelning II i 
direktiv 2004/39/EG.

Or. en
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Motivering

Genom ändringsförlaget infogas definitionen i linje med och beroende av hur det går med den 
förordning som väntas bli antagen av Europaparlamentet och rådet om marknader för 
finansiella instrument och om ändring av förordning [EMIR] om OTC-derivat, centrala 
motparter och transaktionsregister.

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En riskbedömningsplan för
kartläggning av risker och bedömning av 
verkningarna av potentiella incidenter.

(a) En riskhanteringsram som omfattar
kartläggning, rangordning, utvärdering 
och åtgärdande av risker, bedömning av 
verkningarna av potentiella incidenter, 
handlingsalternativ för förebyggande och 
kontroll samt kriterier för valet av möjliga 
motåtgärder.

Or. en

Motivering

Formuleringen bör utvidgas så att den även omfattar andra åtgärder som behövs för att 
hantera risker i samband med informationssäkerhet.

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Definition av roller och 
ansvarsområden för olika aktörer som 
deltar i genomförandet av planen.

(b) Definition av roller och 
ansvarsområden för olika myndigheter och 
övriga aktörer som deltar i genomförandet 
av ramen.

Or. en
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Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Nationell behörig myndighet för 
säkerheten i nät och informationssystem

Nationella behöriga myndigheter och 
gemensamma kontaktpunkter för 
säkerheten i nät och informationssystem

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska utse en behörig 
nationell myndighet för säkerheten i nät 
och informationssystem (den behöriga 
myndigheten).

1. Varje medlemsstat ska utse en eller flera 
nationella behöriga myndigheter för 
säkerheten i nät och informationssystem 
(nedan kallad den behöriga myndigheten).

Or. en

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om en medlemsstat utser mer än en 
behörig myndighet ska den utse en 
nationell myndighet, t.ex. en behörig 
myndighet, som nationell gemensam 
kontaktpunkt för säkerheten i nät och 
informationssystem (nedan kallad 
gemensam kontaktpunkt). Om en 
medlemsstat bara utser en behörig 
myndighet, ska den behöriga myndigheten 
också vara den gemensamma 
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kontaktpunkten.

Or. en

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. De behöriga myndigheterna och den 
gemensamma kontaktpunkten i en 
medlemsstat ska ha ett nära samarbete 
när det gäller skyldigheterna enligt detta 
direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. Den gemensamma kontaktpunkten ska 
se till att det finns ett gränsöverskridande 
samarbete med andra gemensamma 
kontaktpunkter.

Or. en

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheterna har tillräckliga 

3. Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheterna och de 
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tekniska och finansiella resurser samt 
personalresurser för att på ett effektivt sätt 
kunna utföra de uppgifter de tilldelas och 
därigenom uppnå detta direktivs syften. 
Medlemsstaterna ska se till att de behöriga 
myndigheterna samarbetar på ett effektivt 
och säkert sätt via det nätverk som avses i 
artikel 8.

gemensamma kontaktpunkterna har 
tillräckliga tekniska och finansiella resurser 
samt personalresurser för att på ett effektivt 
sätt kunna utföra de uppgifter de tilldelas 
och därigenom uppnå detta direktivs 
syften. Medlemsstaterna ska se till att de 
gemensamma kontaktpunkterna
samarbetar på ett effektivt och säkert sätt 
via det nätverk som avses i artikel 8.

Or. en

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheterna får de 
anmälningar av incidenter som görs av 
offentliga förvaltningar och
marknadsoperatörer såsom anges i 
artikel 14.2 och att de tilldelas de 
genomförande- och 
verkställighetsbefogenheter som avses i 
artikel 15.

4. Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheterna och de 
gemensamma kontaktpunkterna får de 
anmälningar av incidenter som görs av 
marknadsoperatörer såsom anges i 
artikel 14.2 och att de tilldelas de 
genomförande- och 
verkställighetsbefogenheter som avses i 
artikel 15.

Or. en

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De behöriga myndigheterna ska när så är 
lämpligt samråda och samarbeta med de 
relevanta nationella rättsvårdande 
myndigheterna och 
dataskyddsmyndigheterna.

5. De behöriga myndigheterna och de 
gemensamma kontaktpunkterna ska när 
så är lämpligt samråda och samarbeta med 
de relevanta nationella rättsvårdande 
myndigheterna och 
dataskyddsmyndigheterna.
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Or. en

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Varje medlemsstat ska utan dröjsmål 
meddela kommissionen den behöriga 
myndighet som utses, denna myndighets 
uppgifter och alla senare ändringar av 
detta. Varje medlemsstat ska offentliggöra 
utnämningen av den behöriga 
myndigheten.

6. Varje medlemsstat ska utan dröjsmål 
meddela kommissionen de behöriga 
myndigheter och den gemensamma 
kontaktpunkt som utses, denna myndighets 
uppgifter och alla senare ändringar av 
detta. Varje medlemsstat ska offentliggöra 
utnämningen av de behöriga
myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheterna och 
kommissionen ska bilda ett nätverk 
(samarbetsnätverk) för att samarbeta om 
risker och incidenter som påverkar nät och 
informationssystem.

1. De gemensamma kontaktpunkterna och 
kommissionen ska bilda ett nätverk (nedan 
kallat samarbetsnätverk) för att samarbeta 
om risker och incidenter som påverkar nät 
och informationssystem.

Or. en

Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Samarbetsnätverket ska föra samman 2. Samarbetsnätverket ska föra samman 
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kommissionen och de behöriga 
myndigheterna i kontinuerlig 
kommunikation. På begäran ska 
Europeiska byrån för nät- och 
informationssäkerhet (Enisa) bistå 
samarbetsnätverket med expertis och råd.

kommissionen och de gemensamma 
kontaktpunkterna i kontinuerlig 
kommunikation. På begäran ska 
Europeiska byrån för nät- och 
informationssäkerhet (Enisa) bistå 
samarbetsnätverket med expertis och råd. 
Vid behov får även marknadsoperatörer 
inbjudas att delta i det samarbetsnätverk 
som avses i punkt 3 g, h och i.

Or. en

Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Inom samarbetsnätverket ska de 
behöriga myndigheterna göra följande:

3. Inom samarbetsnätverket ska de 
gemensamma kontaktpunkterna göra 
följande:

Or. en

Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Samarbetsnätverket ska offentliggöra 
en årlig rapport som grundar sig på 
nätverkets verksamhet under de senaste 
tolv månaderna och på den 
sammanfattande rapport som ska lämnas 
in i enlighet med artikel 14.4 i detta 
direktiv.

Or. en
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Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Samarbeta och utbyta information om 
alla relevanta frågor med Europeiska 
it-brottscentrumet inom Europol och med 
andra relevanta europeiska organ, i 
synnerhet inom områdena dataskydd, 
energi, transport, bankverksamhet, börs 
och hälso- och sjukvård.

(f) Samarbeta och utbyta information om 
alla relevanta frågor med Europeiska 
it-brottscentrumet inom Europol och med 
andra relevanta europeiska organ, i 
synnerhet inom områdena dataskydd, 
energi, transport, bankverksamhet, 
finansmarknadsinfrastrukturer och 
hälso- och sjukvård.

Or. en

Ändringsförslag 45

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) Vid behov involvera, rådfråga och 
utbyta information med 
marknadsoperatörer.

Or. en

Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta de bestämmelser 
som är nödvändiga för att underlätta 
samarbetet mellan behöriga myndigheter
och kommissionen enligt punkterna 2 
och 3. Dessa genomförandeakter ska antas 
i enlighet med det samrådsförfarande som 

4. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta de bestämmelser 
som är nödvändiga för att underlätta 
samarbetet mellan gemensamma 
kontaktpunkter och kommissionen enligt 
punkterna 2 och 3. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
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avses i artikel 19.2. med det samrådsförfarande som avses i 
artikel 19.2.

Or. en

Ändringsförslag 47

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa kriterier ska åtminstone omfatta 
sådana åtgärder för sekretess och 
säkerhet som avses i artiklarna 16 och 17 
i direktiv 95/46/EG och i artiklarna 21 
och 22 i förordning (EG) nr 45/2001.

Or. en

Ändringsförslag 48

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheterna eller 
kommissionen ska lämna tidiga varningar 
inom samarbetsnätverket om de risker eller 
incidenter som uppfyller minst ett av 
följande villkor:

1. De gemensamma kontaktpunkterna
eller kommissionen ska lämna tidiga 
varningar inom samarbetsnätverket om de 
risker eller incidenter som uppfyller minst 
ett av följande villkor:

Or. en

Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I de tidiga varningarna ska de behöriga 
myndigheterna eller kommissionen 
meddela all relevant information som de 
förfogar över och som kan vara till nytta 
för att bedöma risken eller incidenten.

2. I de tidiga varningarna ska de 
gemensamma kontaktpunkterna eller 
kommissionen meddela all relevant 
information som de förfogar över och som 
kan vara till nytta för att bedöma risken 
eller incidenten.

Or. en

Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om den risk eller incident som är 
föremål för en tidig varning misstänks vara 
av brottslig art ska de behöriga 
myndigheterna eller kommissionen 
underrätta Europeiska it-brottscentrumet 
inom Europol.

4. Om den risk eller incident som är 
föremål för en tidig varning misstänks vara 
av brottslig art ska de gemensamma 
kontaktpunkterna eller kommissionen 
underrätta Europeiska it-brottscentrumet 
inom Europol.

Or. en

Ändringsförslag 51

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 18 när det gäller ytterligare 
specificering av risker och incidenter som 
utlöser en tidig varning enligt punkt 1.

utgår

Or. en
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Motivering

Begreppen ”risk” och ”incident” definieras i artikel 3.3 och 3.4. Ytterligare specificering av 
dessa begrepp i delegerade akter kan leda till motstridigheter i förhållande till den 
grundläggande rättsakten. I artikel 10.1 anges dessutom redan ytterligare kriterier för tidig 
varning.

Ändringsförslag 52

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Efter en tidig varning enligt artikel 10 
ska de behöriga myndigheterna, efter att 
gjort en bedömning av den relevanta 
informationen enas om samordnade 
svarsåtgärder i enlighet med unionens 
NIS-samarbetsplan enligt artikel 12.

1. Efter en tidig varning enligt artikel 10 
ska de gemensamma kontaktpunkterna, 
efter att gjort en bedömning av den 
relevanta informationen enas om 
samordnade svarsåtgärder i enlighet med 
unionens NIS-samarbetsplan enligt 
artikel 12.

Or. en

Ändringsförslag 53

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – led a – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– En definition av format och förfaranden 
för de behöriga myndigheternas insamling 
och utbyte av kompatibla och jämförbara 
uppgifter om risker och incidenter.

– En definition av format och förfaranden 
för de gemensamma kontaktpunkternas
insamling och utbyte av kompatibla och 
jämförbara uppgifter om risker och 
incidenter.

Or. en

Ändringsförslag 54

Förslag till direktiv
Artikel 13
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar samarbetsnätverkets 
möjlighet att ha informella internationella 
samarbeten får unionen ingå internationella 
avtal med tredjeländer eller internationella 
organisationer som tillåter och organiserar 
deras deltagande i vissa av 
samarbetsnätverkets verksamheter. Sådana 
avtal ska beakta behovet av ändamålsenligt 
skydd för personuppgifter som förmedlas 
via samarbetsnätverket.

Utan att det påverkar samarbetsnätverkets 
möjlighet att ha informella internationella 
samarbeten får unionen ingå internationella 
avtal med tredjeländer eller internationella 
organisationer som tillåter och organiserar 
deras deltagande i vissa av 
samarbetsnätverkets verksamheter. Sådana 
avtal ska beakta behovet av ändamålsenligt 
skydd för personuppgifter som förmedlas 
via samarbetsnätverket. Om 
personuppgifter överförs till mottagare i 
länder utanför unionen ska det ske i 
enlighet med artiklarna 25 och 26 i 
direktiv 95/46/EG och artikel 9 i 
förordning (EG) nr 45/2001. 

Or. en

Ändringsförslag 55

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att offentliga 
förvaltningar och marknadsoperatörer 
vidtar ändamålsenliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder för att hantera 
risker som hotar säkerheten för de nät och 
informationssystem som de kontrollerar 
och använder i sin verksamhet. Med 
beaktande av den senaste tekniken ska 
dessa åtgärder garantera en säkerhetsnivå 
som är anpassad till den aktuella risken. I 
synnerhet ska åtgärder vidtas för att 
förebygga och minimera de effekter som 
incidenter som påverkar deras nät och 
informationssystem har på de kärntjänster 
som de tillhandahåller och därmed 
säkerställa kontinuiteten för de tjänster som 
använder dessa nät och 
informationssystem.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
marknadsoperatörer vidtar ändamålsenliga 
tekniska och organisatoriska åtgärder för 
att hantera risker som hotar säkerheten för 
de nät och informationssystem som de 
kontrollerar och använder i sin verksamhet. 
Med beaktande av den senaste tekniken ska 
dessa åtgärder garantera en säkerhetsnivå 
som är anpassad till den aktuella risken. I 
synnerhet ska åtgärder vidtas för att 
förebygga och minimera de effekter som 
incidenter som påverkar deras nät och 
informationssystem har på de kärntjänster 
som de tillhandahåller och därmed 
säkerställa kontinuiteten för de tjänster som 
använder dessa nät och 
informationssystem.
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Or. en

Ändringsförslag 56

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
offentliga förvaltningar och
marknadsoperatörer underrättar den 
behöriga myndigheten om incidenter som 
har en betydande inverkan på säkerheten
för de kärntjänster som de tillhandahåller.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
marknadsoperatörerna underrättar den 
behöriga myndigheten om incidenter som 
har en betydande inverkan på 
kontinuiteten i de kärntjänster som de 
tillhandahåller. För att avgöra om en 
incident har en betydande inverkan ska 
man ta hänsyn till bl.a. följande faktorer:

Or. en

Motivering

De faktorer i leden a, b och c som ska användas för att avgöra om en incident har en 
betydande inverkan bör överensstämma med dem som fastställs i Enisas tekniska riktlinjer för 
rapportering av incidenter i samband med direktiv 2009/140/EG.

Ändringsförslag 57

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Hur många användares kärntjänster 
som påverkades.

Or. en

Ändringsförslag 58

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Hur länge incidenten varade.

Or. en

Ändringsförslag 59

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Hur stort geografiskt område som 
påverkades av incidenten.

Or. en

Ändringsförslag 60

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Marknadsoperatörerna ska anmäla de 
incidenter som avses i punkterna 1 och 2 
till den behöriga myndigheten eller den 
gemensamma kontaktpunkten i den 
medlemsstat där kärntjänsten påverkas. 
Om kärntjänster påverkas i mer än en 
medlemsstat, ska den gemensamma 
kontaktpunkt som har mottagit anmälan 
meddela övriga berörda gemensamma 
kontaktpunkter med utgångspunkt i 
informationen från marknadsoperatören.

Or. en
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Ändringsförslag 61

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den behöriga myndigheten får informera 
allmänheten eller kräva att de offentliga 
myndigheterna och 
marknadsoperatörerna informerar 
allmänheten, om den fastställer att det 
ligger i allmänhetens intresse att 
incidenten röjs. En gång om året ska den 
behöriga myndigheten lämna in en 
sammanfattande rapport till 
samarbetsnätverket om de anmälningar 
som kommit in och de åtgärder som 
vidtagits i enlighet med denna punkt.

4. Efter samråd med den behöriga 
myndigheten och den berörda 
marknadsoperatören får den 
gemensamma kontaktpunkten informera 
allmänheten om enskilda incidenter, om 
allmänheten behöver känna till dessa för 
att man ska kunna förhindra en incident 
eller åtgärda en pågående incident eller 
om den marknadsoperatör som drabbats 
av en incident har avböjt att utan onödigt 
dröjsmål åtgärda en allvarlig strukturell 
sårbarhet i samband med den incidenten. 
En gång om året ska den gemensamma 
kontaktpunkten lämna in en 
sammanfattande rapport till 
samarbetsnätverket om de anmälningar 
som kommit in och de åtgärder som 
vidtagits i enlighet med denna punkt.

Or. en

Ändringsförslag 62

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 18 när det gäller definition av de 
omständigheter då offentliga 
förvaltningar och marknadsoperatörer är 
skyldiga att anmäla incidenter.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 63

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Utan att det påverkar tillämpningen av 
delegerade akter som antas enligt punkt 5 
får de behöriga myndigheterna anta 
riktlinjer och, om nödvändigt, utfärda 
anvisningar avseende de omständigheter 
då offentliga förvaltningar och
marknadsoperatörer är skyldiga att anmäla 
incidenter.

6. De behöriga myndigheterna eller den 
gemensamma kontaktpunkten får anta 
riktlinjer avseende de omständigheter då 
marknadsoperatörer är skyldiga att anmäla 
incidenter.

Or. en

Ändringsförslag 64

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
behöriga myndigheterna har de 
befogenheter de behöver för att utreda fall 
då offentliga förvaltningar eller
marknadsoperatörer inte uppfyllt sina 
skyldigheter enligt artikel 14 och de 
effekter som detta har på nätens och 
informationssystemens säkerhet.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
behöriga myndigheterna och de 
gemensamma kontaktpunkterna har de 
befogenheter de behöver för att undersöka
fall då marknadsoperatörer inte uppfyllt 
sina skyldigheter enligt artikel 14 och de 
effekter som detta har på nätens och 
informationssystemens säkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 65

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheterna har befogenhet att 

2. Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheterna och de 
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ålägga att marknadsoperatörer och 
offentliga förvaltningar

gemensamma kontaktpunkterna har 
befogenhet att ålägga att 
marknadsoperatörer

Or. en

Ändringsförslag 66

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) genomgår en säkerhetsrevision som 
utförs av ett kvalificerat oberoende organ 
eller av en nationell myndighet och ge den 
behöriga myndigheten tillgång till 
resultaten.

(b) tillhandahåller dokumentation som 
visar att säkerhetsåtgärderna genomförts 
effektivt, t.ex. resultaten av en 
säkerhetsrevision som utförts av 
internrevisorer, ett kvalificerat oberoende 
organ eller av en nationell myndighet och 
ge den behöriga myndigheten eller den 
gemensamma kontaktpunkten tillgång till 
dokumentationen. Vid behov får den 
behöriga myndigheten eller den 
gemensamma kontaktpunkten begära 
ytterligare dokumentation eller utgöra 
ytterligare en revision.

Or. en

Ändringsförslag 67

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I en sådan begäran ska de behöriga 
myndigheterna och de gemensamma 
kontaktpunkterna uppge syftet med 
begäran och ange tillräckligt tydligt vilken 
information som begärs.

Or. en
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Ändringsförslag 68

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheterna har befogenhet att 
utfärda bindande anvisningar för 
marknadsoperatörer och offentliga 
förvaltningar.

3. Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheterna och de 
gemensamma kontaktpunkterna har 
befogenhet att utfärda bindande 
anvisningar för marknadsoperatörer.

Or. en

Ändringsförslag 69

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De behöriga myndigheterna ska anmäla 
incidenter som misstänks vara av allvarlig 
brottslig art till de rättsvårdande 
myndigheterna.

4. De behöriga myndigheterna och de 
gemensamma kontaktpunkterna ska 
anmäla incidenter som misstänks vara av 
allvarlig brottslig art till de rättsvårdande 
myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 70

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De behöriga myndigheterna ska ha ett 
nära samarbete med de myndigheter som 
ansvarar för skydd av personuppgifter när 
de åtgärdar incidenter som medför 
personuppgiftsbrott.

5. De behöriga myndigheterna och de 
gemensamma kontaktpunkterna ska ha ett 
nära samarbete med de myndigheter som 
ansvarar för skydd av personuppgifter när 
de åtgärdar incidenter som medför 
personuppgiftsbrott. De gemensamma 
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kontaktpunkterna och 
dataskyddsmyndigheterna ska i nära 
samarbete med Enisa utforma 
mekanismer för informationsutbyte och 
en gemensam mall för anmälningar både 
enligt artikel 14.2 i detta direktiv och 
enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning [xxx] om skydd för enskilda 
personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 71

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska säkerställa att alla 
skyldigheter som införs för offentliga 
förvaltningar och marknadsoperatörer i 
enlighet med detta kapitel kan bli föremål 
för rättslig prövning.

6. Medlemsstaterna ska säkerställa att alla 
skyldigheter som införs för 
marknadsoperatörer i enlighet med detta 
kapitel kan bli föremål för rättslig 
prövning.

Or. en

Ändringsförslag 72

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska i 
genomförandeakter utarbeta en lista över 
de standarder som avses i punkt 1. Listan 
ska kungöras i Europeiska unionens 
officiella tidning.

utgår

Or. en



PE514.882v01-00 40/55 PR\942819SV.doc

SV

Ändringsförslag 73

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska se till att de 
påföljder som avses i punkt 1 i denna 
artikel inte är tillämpliga om en 
marknadsoperatör oavsiktligt eller utan 
stor försumlighet har underlåtit att 
fullgöra sina skyldigheter enligt 
kapitel IV.

Or. en

Ändringsförslag 74

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Befogenhet att anta de delegerade akter 
som avses i artiklarna 9.2, 10.5 och 14.5
ska ges till kommissionen. Kommissionen 
ska utarbeta en rapport om delegeringen av 
befogenhet senast nio månader före 
utgången av femårsperioden. Delegeringen 
av befogenhet ska genom tyst medgivande 
förlängas med perioder av samma längd, 
såvida inte Europaparlamentet eller rådet 
motsätter sig en sådan förlängning senast 
tre månader före utgången av perioden 
i fråga.

2. Befogenhet att anta de delegerade akter 
som avses i artikel 9.2 ska ges till 
kommissionen för en femårsperiod från 
och med den införlivandedag som avses i 
artikel 21. Kommissionen ska utarbeta en 
rapport om delegeringen av befogenhet 
senast nio månader före utgången av 
femårsperioden. Delegeringen av 
befogenhet ska genom tyst medgivande 
förlängas med perioder av samma längd, 
såvida inte Europaparlamentet eller rådet 
motsätter sig en sådan förlängning senast 
tre månader före utgången av perioden 
i fråga.

Or. en
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Ändringsförslag 75

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 9.2, 10.5 and 14.5 får när som 
helst återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artikel 9.2 får när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning eller 
vid ett senare i beslutet angivet datum. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 76

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas i enlighet 
med artiklarna 9.2, 10.5 och 14.5 ska träda 
i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

5. En delegerad akt som antas i enlighet 
med artikel 9.2 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period av två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Or. en
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Ändringsförslag 77

Förslag till direktiv
Bilaga II – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Enligt artikel 3.8 a: utgår

Or. en

Motivering

Inledningen ”Enligt artikel 3.8 a:” bör utgå. Ett ändringsförslag med strykning var inte 
tekniskt möjligt.

Ändringsförslag 78

Förslag till direktiv
Bilaga II – stycke 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. E-handelsplattformar. utgår

Or. en

Ändringsförslag 79

Förslag till direktiv
Bilaga II – stycke 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Internetbetalningsslussar. utgår

Or. en

Ändringsförslag 80

Förslag till direktiv
Bilaga II – stycke 1 – led 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Sociala medier. utgår

Or. en

Ändringsförslag 81

Förslag till direktiv
Bilaga II – stycke 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Sökmotorer utgår

Or. en

Ändringsförslag 82

Förslag till direktiv
Bilaga II – stycke 1 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Molntjänster. utgår

Or. en

Ändringsförslag 83

Förslag till direktiv
Bilaga II – stycke 1 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Onlineförsäljning av tillämpningar. utgår

Or. en



PE514.882v01-00 44/55 PR\942819SV.doc

SV

Ändringsförslag 84

Förslag till direktiv
Bilaga II – stycke 2 – punkt 1 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Elektricitet.
– Leverantörer.
– Systemansvariga för distributionssystem 
och återförsäljare till slutkunderna.
– Systemansvariga för 
elöverföringssystem.
– Elmarknadsaktörer.

Or. en

Motivering

Följande struktur bör användas: 1. Energi – a. Elektricitet – Strecksatser. Denna struktur 
gäller även nedanstående ändringsförslag.

Ändringsförslag 85

Förslag till direktiv
Bilaga II – stycke 2 – punkt 1 – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Olja.
– Oljeledningar och oljelager.
– Operatörer av oljeproduktion, 
raffinaderier, bearbetningsanläggningar, 
lagring och överföring.

Or. en

Ändringsförslag 86

Förslag till direktiv
Bilaga II – stycke 2 – punkt 1 – led c (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Gas.
– Leverantörer.
– Systemansvariga för distributionssystem 
och återförsäljare till slutkunderna.
– Systemansvariga för 
gasöverföringssystem, naturgaslager och 
LNG.
– Operatörer av naturgasproduktion, 
raffinaderier, bearbetningsanläggningar, 
lagring och överföring.
– Gasmarknadsaktörer.

Or. en

Ändringsförslag 87

Förslag till direktiv
Bilaga II – stycke 2 – punkt 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– El- och gasleverantörer. utgår

Or. en

Motivering

Strukturen ändras i den andra delen av bilaga II (som avses i artikel 3.8 b) så att den 
överensstämmer med strukturen i bilaga I till rådets direktiv 2008/114/EG. Denna anpassning 
gäller även nedanstående ändringsförslag.

Ändringsförslag 88

Förslag till direktiv
Bilaga II – stycke 2 – punkt 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Systemansvariga för el- och/eller 
gasdistributionssystem och återförsäljare 

utgår
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till slutkunderna.

Or. en

Ändringsförslag 89

Förslag till direktiv
Bilaga II – stycke 2 – punkt 1 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Systemansvariga för 
gasöverföringssystem, naturgaslager och 
LNG.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 90

Förslag till direktiv
Bilaga II – stycke 2 – punkt 1 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Systemansvariga för 
elöverföringssystem.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 91

Förslag till direktiv
Bilaga II – stycke 2 – punkt 1 – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Oljeledningar och oljelager. utgår

Or. en
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Ändringsförslag 92

Förslag till direktiv
Bilaga II – stycke 2 – punkt 1 – strecksats 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– El- och gasmarknadsaktörer. utgår

Or. en

Ändringsförslag 93

Förslag till direktiv
Bilaga II – stycke 2 – punkt 1 – strecksats 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Operatörer av olje- och 
naturgasproduktion, raffinaderier och 
bearbetningsanläggningar.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 94

Förslag till direktiv
Bilaga II – stycke 2 – punkt 2 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Vägtransport
i) Trafikstyrning och trafikledning.
ii) Logistiska stödtjänster:
– Lager- och magasineringstjänster.
– Godshantering.
– Andra stödverksamheter för transporter.

Or. en
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Ändringsförslag 95

Förslag till direktiv
Bilaga II – stycke 2 – punkt 2 – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Järnvägstransport
i) Järnväg (infrastrukturförvaltare, 
integrerade företag och 
järnvägstransportföretag).
ii) Trafikstyrning och trafikledning.
iii) Logistiska stödtjänster:
– Lager- och magasineringstjänster.
– Godshantering.
– Andra stödverksamheter för transporter.

Or. en

Ändringsförslag 96

Förslag till direktiv
Bilaga II – stycke 2 – punkt 2 – led c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Luftfart.
i) Lufttrafikföretag (gods- och 
persontransporter).
ii) Flygplatser.
iii) Trafikstyrning och trafikledning.
iv) Logistiska stödtjänster:
– Lagertjänster.
– Godshantering.
– Andra stödverksamheter för transporter.

Or. en
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Ändringsförslag 97

Förslag till direktiv
Bilaga II – stycke 2 – punkt 2 – led d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Sjötransporter.
i) Sjötransportföretag (transportföretag 
som bedriver persontrafik till havs och 
längs kuster samt transportföretag som 
bedriver godstrafik till havs och längs 
kuster).
ii) Hamnar.
iii) Trafikstyrning och trafikledning.
iv) Logistiska stödtjänster:
– Lager- och magasineringstjänster.
– Godshantering.
– Andra stödverksamheter för transporter.

Or. en

Ändringsförslag 98

Förslag till direktiv
Bilaga II – stycke 2 – punkt 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Lufttrafikföretag (gods- och 
persontransporter).

utgår

Or. en

Ändringsförslag 99

Förslag till direktiv
Bilaga II – stycke 2 – punkt 2 – strecksats 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Sjötransportföretag (transportföretag 
som bedriver persontrafik till havs och 
längs kuster samt transportföretag som 
bedriver godstrafik till havs och längs 
kuster).

utgår

Or. en

Ändringsförslag 100

Förslag till direktiv
Bilaga II – stycke 2 – punkt 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Järnväg (infrastrukturförvaltare, 
integrerade företag och 
järnvägstransportföretag).

utgår

Or. en

Ändringsförslag 101

Förslag till direktiv
Bilaga II – stycke 2 – punkt 2 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Flygplatser. utgår

Or. en

Ändringsförslag 102

Förslag till direktiv
Bilaga II – stycke 2 – punkt 2 – strecksats 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Hamnar utgår

Or. en

Ändringsförslag 103

Förslag till direktiv
Bilaga II – stycke 2 – punkt 2 – strecksats 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Trafikstyrning och trafikledning. utgår

Or. en

Ändringsförslag 104

Förslag till direktiv
Bilaga II – stycke 2 – punkt 2 – strecksats 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Logistiska stödtjänster a) lager- och 
magasineringstjänster, b) godshantering 
och c) andra stödverksamheter för 
transporter).

utgår

Or. en

Ändringsförslag 105

Förslag till direktiv
Bilaga II – stycke 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Finansmarknadsinfrastruktur: börser och 
organisationer för central motpartsclearing.

4. Finansmarknadsinfrastruktur: reglerade 
marknader, multilaterala 
handelsplattformar, organiserade 
handelsplattformar och organisationer för 
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central motpartsclearing.

Or. en

Motivering

Genom ändringsförlaget anpassas ordalydelsen i bilaga II och definitioner som införs i 
enlighet med den förordning som väntas bli antagen av Europaparlamentet och rådet om 
marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning [EMIR] om OTC-derivat, 
centrala motparter och transaktionsregister.
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MOTIVERING

1. Bakgrund

Redan 2010 i den digitala agendan för Europa efterlystes lagstiftning för en politik för 
nät- och informationssäkerhet på hög nivå. Eftersom nät- och informationssystemen är 
sammanlänkade kan allvarliga systemstörningar i en medlemsstat påverka andra 
medlemsstater och unionen som helhet. Tillförlitlighet och stabilitet i nät- och 
informationssystem samt kontinuitet i kärntjänsterna är en förutsättning för en välfungerande 
inre marknad, särskilt för den digitala inre marknadens fortsatta utveckling. 

Bakgrunden till Europeiska kommissionens föreliggande förslag till direktiv om åtgärder för 
att säkerställa en hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet i hela unionen är de 
olika kapacitetsnivåerna och fragmenteringen i unionen. Förslaget syftar till att förbättra 
säkerheten på internet och i de privata nät- och informationssystem som stöder funktionerna i 
våra samhällen och ekonomier. 

Kommissionen uppmanar därför medlemsstaterna att öka beredskapen och förbättra 
samarbetet med varandra. För detta ändamål bör operatörer av kritisk infrastruktur inom 
områden som energi, transport, och viktiga leverantörer av informationssamhällets tjänster, 
liksom offentliga förvaltningar, vidta ändamålsenliga åtgärder för att hantera säkerhetsrisker 
och rapportera allvarliga incidenter till de behöriga nationella myndigheterna. 

2. Förslag till betänkande

Föredraganden stöder det föreslagna direktivets övergripande syfte, dvs. att säkerställa en hög 
gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet. För att öka effektiviteten i de föreslagna 
åtgärderna anser föredraganden att detta direktiv till att börja med bör begränsas till vissa 
operatörer, säkerställa de investeringar i nät- och informationssäkerhet som redan är gjorda 
och förhindra dubblering av institutionella strukturer och av de skyldigheter som ålagts 
marknadsoperatörerna. Föredraganden anser dessutom att detta direktiv bör främja utveckling 
av ömsesidigt förtroende och utbyte mellan offentliga och privata aktörer samt förhindra 
ogynnsamma reaktioner i form av en ”efterlevnadskultur” i stället för en önskvärd 
”riskhanteringskultur”. Mot bakgrund av dessa aspekter föreslår föredraganden att man
stärker direktivets verkan genom följande huvudsakliga ändringar.

A. Räckvidd

Förslaget till direktiv syftar till att ålägga offentliga förvaltningar och marknadsoperatörer 
skyldigheter när det gäller bl.a. kritiska infrastrukturer och informationssamhällets tjänster. 
För att direktivet ska ge proportionalitet och snabba resultat anser föredraganden att de 
obligatoriska åtgärder som fastställs i kapitel IV bör begränsas till infrastrukturer som är 
kritiska i striktare bemärkelse. Föredraganden anser att informationssamhällets tjänster därför 
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inte bör ingå i bilaga II till detta direktiv. Direktivet bör i stället inriktas på 
marknadsoperatörer som tillhandahåller tjänster, bl.a. inom energi- och transportsektorn samt 
inom hälso- och sjukvårdsrelaterad infrastruktur och finansmarknadsinfrastrukturer.

Med tanke på det allmännyttiga uppdraget måste offentliga förvaltningar förvalta sina 
nät- och informationssystem med vederbörlig aktsamhet. Föredraganden anser därför inte att 
det är rimligt att dessa åläggs samma skyldigheter som marknadsoperatörer och föreslår 
således ändrad räckvidd. Vid sidan om detta håller föredraganden med om att bilaga II bör ha 
en ej uttömmande karaktär och att direktivet bör ses över med jämna mellanrum, även med 
hänsyn till utvecklingen av ny teknik.

B. Nationella behöriga myndigheter

I förslaget till direktiv föreskrivs att varje medlemsstat ska utse en nationell behörig 
myndighet som ansvarar för att övervaka tillämpningen av direktivet. Föredraganden anser att 
man med denna bestämmelse inte tar tillräcklig hänsyn till befintliga strukturer. Inom vissa av 
de sektorer som omfattas av direktivet rapporterar marknadsoperatörerna redan formellt eller 
informellt vissa nät- och informationssäkerhetsincidenter till de sektorsspecifika 
tillsynsmyndigheterna. Dessa myndigheter har direkt koppling och nära förbindelse till 
respektive sektor och därmed ingående kunskaper om hot och sårbarhet, särskilt inom den 
egna sektorn, och har därför unika möjligheter att bedöma effekterna av potentiella och 
inträffade incidenter inom sektorn. 

Utöver befintliga sektorsinvesteringar kan vissa medlemsstater behöva utse mer än en 
nationell behörig myndighet på grund av sin konstitutionella struktur eller andra 
omständigheter. Därför föreslår föredraganden att direktivet ändras så att varje medlemsstat 
kan utse mer än en behörig myndighet. För att säkerställa enhetlig tillämpning inom 
medlemsstaten och för att möjliggöra ett effektivt och smidigt samarbete på unionsnivå bör 
varje medlemsstat utse en gemensam kontaktpunkt som ansvarar för bl.a. deltagandet i 
samarbetsnätverket enligt artikel 8 och tidiga varningar i enlighet med artikel 10.

C. Samarbetsnätverk

För att stärka samarbetsnätverkets verksamhet anser föredraganden att man bör överväga att 
inbjuda marknadsoperatörer att delta när så är lämpligt. Dessutom skulle en årsrapport om 
nätverkets verksamhet ge värdefull information om hur utbytet av bästa metoder förlöper 
mellan medlemsstaterna och hur incidentrapporteringen utvecklas i unionen.

D. Säkerhetskrav och anmälan av incidenter

Den främsta nyheten i förslaget till direktiv är införandet av en skyldighet för 
marknadsoperatörer att rapportera incidenter som har en betydande inverkan på säkerheten för 
de kärntjänster som de tillhandahåller. För att klargöra skyldigheternas omfattning och 
införliva dem i den grundläggande akten föreslår föredraganden att de delegerade akterna 
enligt artikel 14.5 ersätts med tydliga kriterier för huruvida en incident har en betydande 
inverkan och ska anmälas. Med tanke på avsikten att skapa överensstämmelse med 
direktiv 2009/140/EG skulle omfattningen av och kriterierna för anmälan kunna klargöras 
med hjälp av indikatorer liknande dem som fastställs i Enisas tekniska riktlinjer för 
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incidentrapportering i samband med direktiv 2009/140/EG. Föredraganden rekommenderar 
också att man stärker skyddet när det gäller offentliggörande av information i samband med 
incidenter och klargör lagstiftningens tillämplighet i det fall en incident påverkar 
kärntjänsterna i flera medlemsstater, så att det inte införs ett flertal eller oklara 
rapporteringsskyldigheter.

E. Genomförande och efterlevnad

Föredraganden anser att man måste främja en riskhanteringskultur och bygga vidare på 
marknadsoperatörernas befintliga ansträngningar. I detta sammanhang är formen för 
tillhandahållandet av information om den konkreta riskhanteringen inte det viktigaste, utan 
snarare det övergripande samarbetet och de konkreta åtgärder som marknadsoperatörerna 
vidtar.

Artikel 15 måste därför ge utrymme för flexibilitet när det gäller dokumentationen om 
efterlevnad av de säkerhetskrav som införs för marknadsoperatörer. Det bör vara tillåtet att 
intyga efterlevnad på annat sätt än genom säkerhetsrevisioner.

F. Påföljder

Visserligen behövs påföljder för marknadsoperatörer vid överträdelser för att stärka 
direktivets effektivitet, men föredraganden anser att potentiella påföljder inte bör avskräcka 
från att rapportera incidenter och ge negativa effekter. Man bör förhindra att snabb 
incidentrapportering motverkas av risken för påföljder för bl.a. blotta överträdelsen av 
formföreskrifter. Föredraganden föreslår därför ett klargörande om att ingen påföljd bör 
fastställas om marknadsoperatören oavsiktligt eller utan stor försumlighet har underlåtit att 
fullgöra skyldigheterna enligt kapitel IV.


