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Ändringsförslag 128
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Nät och informationssystem och nät-
och informationstjänster har en viktig roll i 
samhället. Deras tillförlitlighet och 
säkerhet är en förutsättning för ekonomisk 
verksamhet och social välfärd och i 
synnerhet för den inre marknadens 
funktion.

(1) Nät och informationssystem och nät-
och informationstjänster har en viktig roll i 
samhället. Deras tillförlitlighet och 
säkerhet är en förutsättning för 
EU-medborgarnas frihet och 
övergripande säkerhet samt för ekonomisk 
verksamhet och social välfärd och i 
synnerhet för den inre marknadens 
funktion.

Or. en

Ändringsförslag 129
Krišjānis Kariņš

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Avsiktliga eller oavsiktliga
säkerhetsincidenter blir allt mer omfattande 
och vanliga, vilket utgör ett allvarligt hot 
mot nätens och informationssystemens 
funktion. Sådana incidenter kan hindra 
genomförandet av ekonomisk verksamhet, 
generera omfattande finansiella förluster, 
undergräva användarnas förtroende och 
medföra allvarliga konsekvenser för 
unionens ekonomi.

(2) Säkerhetsincidenter blir allt mer 
omfattande och vanliga, vilket utgör ett 
allvarligt hot mot nätens och 
informationssystemens funktion. Dessa 
system kan också bli ett lätt mål för 
avsiktligt sabotage som går ut på att 
stoppa eller förstöra systemet. Sådana 
incidenter kan hota invånarnas säkerhet 
och hälsa, hindra genomförandet av 
ekonomisk verksamhet, generera 
omfattande finansiella förluster, 
undergräva användarnas förtroende och 
medföra allvarliga konsekvenser för 
unionens ekonomi.
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Or. lv

Ändringsförslag 130
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Avsiktliga eller oavsiktliga 
säkerhetsincidenter blir allt mer omfattande 
och vanliga, vilket utgör ett allvarligt hot 
mot nätens och informationssystemens 
funktion. Sådana incidenter kan hindra 
genomförandet av ekonomisk verksamhet, 
generera omfattande finansiella förluster, 
undergräva användarnas förtroende och 
medföra allvarliga konsekvenser för 
unionens ekonomi.

(2) Avsiktliga eller oavsiktliga 
säkerhetsincidenter blir allt mer omfattande 
och vanliga, vilket utgör ett allvarligt hot 
mot nätens och informationssystemens 
funktion. Sådana incidenter kan hindra 
genomförandet av ekonomisk verksamhet, 
generera omfattande finansiella förluster, 
undergräva användarnas och investerarnas
förtroende och medföra allvarliga 
konsekvenser för unionens ekonomi.

Or. en

Motivering

It-angrepp mot börsnoterade företag är en utbredd företeelse och inkluderar stöld av
finansiella tillgångar, immateriella rättigheter och störning av verksamheten för företagens 
kunder eller affärspartner och kan inverka på relationerna med aktieägarna samt på 
potentiella investerares beslut.

Ändringsförslag 131
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Avsiktliga eller oavsiktliga 
säkerhetsincidenter blir allt mer omfattande 
och vanliga, vilket utgör ett allvarligt hot 
mot nätens och informationssystemens 
funktion. Sådana incidenter kan hindra 
genomförandet av ekonomisk verksamhet, 
generera omfattande finansiella förluster, 
undergräva användarnas förtroende och 

(2) Avsiktliga eller oavsiktliga 
säkerhetsincidenter blir allt mer omfattande 
och vanliga och får allt större 
konsekvenser, vilket utgör ett allvarligt hot 
mot nätens och informationssystemens 
funktion. Sådana incidenter kan hindra 
genomförandet av ekonomisk verksamhet, 
generera omfattande finansiella förluster, 
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medföra allvarliga konsekvenser för 
unionens ekonomi.

undergräva användarnas förtroende och 
medföra allvarliga konsekvenser för 
unionens ekonomi.

Or. en

Ändringsförslag 132
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Som ett kommunikationsinstrument 
utan gränser har de digitala 
informationssystemen, och i synnerhet 
internet, en viktig funktion för att främja 
den gränsöverskridande rörligheten för 
varor, tjänster och personer. Denna 
transnationella natur innebär att störningar 
i en medlemsstat även kan påverka andra 
medlemsstater och EU som helhet. Nätens 
och informationssystemens motståndskraft 
och stabilitet är därför avgörande för en 
smidigt fungerande inre marknad.

(3) Som ett kommunikationsinstrument 
utan traditionella gränser har de digitala 
informationssystemen, och i synnerhet 
internet, en viktig funktion för att främja 
den gränsöverskridande rörligheten för 
varor, tjänster, idéer och personer. Denna 
transnationella natur innebär att störningar 
i en medlemsstat även kan påverka andra 
medlemsstater och EU som helhet. Nätens 
och informationssystemens motståndskraft 
och stabilitet är därför avgörande för en 
smidigt fungerande inre marknad och 
dessutom för fungerande yttre marknader.

Or. en

Motivering

Att den inre marknadens nät och informationssystem är motståndskraftiga och stabila är 
också mycket viktigt för samspelet med globala och regionala marknader såsom Nordamerika 
eller Asien etc.

Ändringsförslag 133
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Skäl 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(4) En samarbetsmekanism bör inrättas på 
unionsnivå för att möjliggöra 
informationsutbyte och samordning av 
upptäckt och samordnade svarsåtgärder när 
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
informationsinfrastruktur, för att främja 
en riskhanteringskultur och säkerställa att 
de allvarligaste incidenterna rapporteras.
Den rättsliga ramen måste baseras på 
behovet av att skydda medborgarens 
privatliv och integritet.

Or. en

Ändringsförslag 134
Ivailo Kalfin

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 
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

(4) En samarbetsmekanism bör inrättas på 
unionsnivå för att möjliggöra 
informationsutbyte och samordning av 
upptäckt och samordnade svarsåtgärder när 
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 offentliga och privata operatörer av 
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informationsinfrastrukturer, för att främja 
en riskhanteringskultur och säkerställa att 
de allvarligaste incidenterna rapporteras.

kritisk informationsinfrastruktur, för att 
främja en riskhanteringskultur och 
säkerställa att de allvarligaste incidenterna 
rapporteras. Nätverket för varningar om 
hot mot kritisk infrastruktur (Ciwin) bör 
utvidgas till dessa operatörer.

Or. en

Ändringsförslag 135
Ioannis A. Tsoukalas

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 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.

(4) En samarbetsmekanism bör inrättas på 
unionsnivå för att möjliggöra 
informationsutbyte och samordning av
förebyggande åtgärder, upptäckt och 
svarsåtgärder när 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
informationsinfrastruktur, för att främja 
en riskhanteringskultur och säkerställa att 
de allvarligaste incidenterna rapporteras.

Or. en

Ändringsförslag 136
Christian Ehler, Manfred Weber, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till direktiv
Skäl 4



PE523.040v01-00 8/126 AM\1009437SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(4) En samarbetsmekanism bör inrättas på 
unionsnivå för att möjliggöra 
informationsutbyte och samordning av 
upptäckt och samordnade svarsåtgärder när 
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,
operatörer av kritisk
informationsinfrastruktur och 
börsnoterade företag, för att främja en 
riskhanteringskultur och säkerställa att de 
allvarligaste incidenterna rapporteras.

Or. en

Motivering

Säkerhetsöverträdelser riktade mot börsnoterade företag kan i hög grad påverka företagets 
produkter, tjänster, relationer med kunder och leverantörer, och konkurrensvillkoren 
generellt och kan därför ha stora konsekvenser för hur den inre (samt yttre) marknaden 
fungerar. Därför bör även börsnoterade företag omfattas av detta direktiv.

Ändringsförslag 137
Amelia Andersdotter

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 
det gäller nät- och informationssäkerhet. 
För att denna mekanism ska vara effektiv 
och inkluderande är det viktigt att alla 
medlemsstater har en minimikapacitet och 

(4) En samarbetsmekanism bör inrättas på 
unionsnivå för att möjliggöra 
informationsutbyte och samordning av 
upptäckt och samordnade svarsåtgärder när 
det gäller nät- och informationssäkerhet. 
För att denna mekanism ska vara effektiv 
och inkluderande är det viktigt att alla 
medlemsstater har en minimikapacitet och 
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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.

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 på marknaden, för att 
främja en riskhanteringskultur och 
säkerställa att incidenterna rapporteras.

Or. en

Ändringsförslag 138
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) För att se till att regeringar inte 
överskrider eller missbrukar sina 
befogenheter är det av största vikt att 
offentliga myndigheters informations- och 
säkerhetssystem är öppna för insyn, 
berättigade, väldefinierade och antagna 
på ett öppet sätt genom en demokratisk 
process.

Or. en

Ändringsförslag 139
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Detta direktiv bör tillämpas på alla nät 
och informationssystem, så att alla 
relevanta incidenter och risker täcks. De 
skyldigheter som införs för offentliga 
förvaltningar och marknadsoperatörer 
bör dock inte tillämpas på företag som 

(5) Detta direktiv bör tillämpas på alla nät 
och informationssystem, så att alla 
relevanta incidenter och risker täcks.
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tillhandahåller allmänna 
kommunikationsnät eller allmänt 
tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster enligt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 
om ett gemensamt regelverk för 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster (ramdirektiv)25, 
som omfattas av de särskilda 
säkerhets- och integritetskrav som 
fastställs i artikel 13a i direktivet; 
direktivet bör inte heller tillämpas på 
tillhandahållare av betrodda tjänster.
__________________
25 EGT L 108, 24.4.2002, s. 33.

Or. en

Ändringsförslag 140
Ivailo Kalfin

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Detta direktiv bör tillämpas på alla nät 
och informationssystem, så att alla 
relevanta incidenter och risker täcks. De 
skyldigheter som införs för offentliga 
förvaltningar och marknadsoperatörer
bör dock inte tillämpas på företag som 
tillhandahåller allmänna 
kommunikationsnät eller allmänt 
tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster enligt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 
om ett gemensamt regelverk för 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster (ramdirektiv)25, 
som omfattas av de särskilda säkerhets-
och integritetskrav som fastställs i 
artikel 13a i direktivet; direktivet bör inte 

(5) Detta direktiv bör tillämpas på nät och 
informationssystem som tillhandahåller 
och/eller bedriver tjänster, enligt 
förteckningen i artikel 3.8 b i detta 
direktiv, så att alla relevanta incidenter och 
risker täcks. Skyldigheterna bör dock inte 
tillämpas på företag som tillhandahåller 
allmänna kommunikationsnät eller allmänt 
tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster enligt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 
om ett gemensamt regelverk för 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster (ramdirektiv), som 
omfattas av de särskilda säkerhets- och 
integritetskrav som fastställs i artikel 13a i 
direktivet; direktivet bör inte heller 
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heller tillämpas på tillhandahållare av 
betrodda tjänster.

tillämpas på tillhandahållare av betrodda 
tjänster.

__________________ __________________
25 EGT L 108, 24.4.2002, s. 33. 25 EGT L 108, 24.4.2002, s. 33.

Or. en

Ändringsförslag 141
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Detta direktiv bör tillämpas på alla nät 
och informationssystem, så att alla 
relevanta incidenter och risker täcks. De 
skyldigheter som införs för offentliga 
förvaltningar och marknadsoperatörer bör 
dock inte tillämpas på företag som 
tillhandahåller allmänna 
kommunikationsnät eller allmänt 
tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster enligt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 
om ett gemensamt regelverk för 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster (ramdirektiv)25, 
som omfattas av de särskilda 
säkerhets- och integritetskrav som fastställs 
i artikel 13a i direktivet; direktivet bör inte 
heller tillämpas på tillhandahållare av 
betrodda tjänster.

(5) Detta direktiv bör tillämpas på alla nät 
och informationssystem. De skyldigheter 
som införs för offentliga förvaltningar och 
marknadsoperatörer bör dock inte tillämpas 
på företag som tillhandahåller allmänna 
kommunikationsnät eller allmänt 
tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster enligt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 
om ett gemensamt regelverk för 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster (ramdirektiv)25, 
som omfattas av de särskilda 
säkerhets- och integritetskrav som fastställs 
i artikel 13a i direktivet; direktivet bör inte 
heller tillämpas på tillhandahållare av 
betrodda tjänster.

__________________ __________________
25 EGT L 108, 24.4.2002, s. 33. 25 EGT L 108, 24.4.2002, s. 33.

Or. en

Motivering

Det kommer alltid att förekomma incidenter och risker som inte kan omfattas på grund av det 
oändliga antalet möjliga incidenter och den snabba tekniska utvecklingen på IKT-området. 
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Den strukna delen skulle kunna ge det felaktiga intrycket att alla risker skulle kunna avvärjas 
helt, vilket inte är möjligt, åtminstone med insatser och resurser på rimlig nivå.

Ändringsförslag 142
Christian Ehler, Manfred Weber

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Detta direktiv bör tillämpas på alla nät 
och informationssystem, så att alla 
relevanta incidenter och risker täcks. De 
skyldigheter som införs för offentliga 
förvaltningar och marknadsoperatörer bör 
dock inte tillämpas på företag som 
tillhandahåller allmänna 
kommunikationsnät eller allmänt 
tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster enligt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 
om ett gemensamt regelverk för 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster (ramdirektiv)25, 
som omfattas av de särskilda 
säkerhets- och integritetskrav som fastställs 
i artikel 13a i direktivet; direktivet bör inte 
heller tillämpas på tillhandahållare av 
betrodda tjänster.

(5) Detta direktiv bör tillämpas på alla nät 
och informationssystem, så att alla 
relevanta incidenter och risker täcks. De 
skyldigheter som införs för offentliga 
förvaltningar och marknadsoperatörer bör 
dock inte tillämpas på företag som 
tillhandahåller allmänna 
kommunikationsnät eller allmänt 
tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster enligt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 
om ett gemensamt regelverk för 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster (ramdirektiv)25, 
som omfattas av de särskilda 
säkerhets- och integritetskrav som fastställs 
i artikel 13a i direktivet.

__________________ __________________
25 EGT L 108, 24.4.2002, s. 33. 25 EGT L 108, 24.4.2002, s. 33.

Or. en

Motivering

Tillhandahållare av betrodda tjänster har en nödvändig funktion för säkra ekonomiska och 
finansiella transaktioner och andra transaktioner på områdena e-handel, e-förvaltning, 
internetbanktjänster etc. Därför bör de inte uteslutas i sig.

Ändringsförslag 143
Ioannis A. Tsoukalas
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Förslag till direktiv
Skäl 6

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 offentliga förvaltningar och 
marknadsoperatörer gör det i sin tur 
omöjligt att inrätta en övergripande och 
effektiv mekanism för samarbete på 
unionsnivå och undergräver EU:s ledande 
ställning internationellt i skyddandet och 
främjandet av ett fritt, effektivt och säkert 
internet.

Or. en

Ändringsförslag 144
Amelia Andersdotter

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 

(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 
marknadsoperatörer och offentliga 
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förvaltningar. förvaltningar.

Or. en

Ändringsförslag 145
Ioannis A. Tsoukalas

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,
utveckling av tillräcklig kompetens inom 
it-säkerhet, utbyte av information och 
samordning av åtgärder samt gemensamma 
minimikrav avseende säkerhet för alla 
berörda marknadsoperatörer och offentliga 
förvaltningar.

Or. en

Ändringsförslag 146
Ivailo Kalfin

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 

(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.
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marknadsoperatörer och offentliga 
förvaltningar.

Or. en

Ändringsförslag 147
Christian Ehler, Manfred Weber

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 och offentliga 
förvaltningar. Gemensamma 
minimistandarder bör tillämpas i enlighet 
med relevanta rekommendationer från 
samordningsgrupper för it-säkerhet 
(Cyber Security Co-Ordination Groups –
CSGC).

Or. en

Ändringsförslag 148
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Bestämmelserna i detta direktiv bör 
inte påverka varje enskild medlemsstats 
möjligheter att vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att skydda sina väsentliga 

utgår
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säkerhetsintressen, för att skydda allmän 
ordning och säkerhet och för att 
möjliggöra utredning, upptäckt och åtal 
av brott. Enligt artikel 346 i 
EUF-fördraget ska ingen medlemsstat 
vara skyldig att lämna sådan information 
vars avslöjande den anser strida mot sina 
väsentliga säkerhetsintressen.

Or. en

Ändringsförslag 149
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att uppnå och bibehålla en 
gemensam hög säkerhetsnivå för nät och 
informationssystem bör alla medlemsstater 
ha en nationell nät- och 
informationssäkerhetsstrategi där de 
fastställer de strategiska mål och konkreta 
politiska åtgärder som ska genomföras. 
Man bör på nationell nivå utarbeta planer 
för samarbete om nät- och 
informationssäkerhet med grundläggande 
krav för att uppnå en kapacitet för 
svarsåtgärder som möjliggör ett effektivt 
och verkningsfullt samarbete på nationell 
nivå och unionsnivå vid incidenter.

(9) För att uppnå och bibehålla en 
gemensam hög säkerhetsnivå för nät och 
informationssystem bör alla medlemsstater 
ha en nationell nät- och 
informationssäkerhetsstrategi där de 
fastställer de strategiska mål och konkreta 
politiska åtgärder som ska genomföras. 
Man bör på nationell nivå utarbeta planer 
för samarbete om nät- och 
informationssäkerhet med grundläggande 
krav för att uppnå en kapacitet för 
svarsåtgärder som möjliggör ett effektivt 
och verkningsfullt samarbete på nationell 
nivå och unionsnivå vid incidenter.
Medlemsstaterna kan be om stöd från 
Europeiska byrån för nät- och 
informationssäkerhet (Enisa) i 
utvecklingen av sina nationella strategier 
för nät- och informationssäkerhet, på 
grundval av en gemensam grundläggande 
strategisk plan för nät- och 
informationssäkerhet. 

Or. en
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Motivering

Enisa erkänns redan av relevanta aktörer som ett mycket kompetent kunskapscentrum och ett 
tillförlitligt verktyg för att främja it-säkerheten i EU. Därför bör EU undvika dubblering av 
insatser och strukturer och utgå från Enisas kunnande och kräva att Enisa erbjuder 
rådgivningstjänster till de medlemsstater som saknar institutioner och expertis inom nät- och 
informationssäkerhet och som begär denna typ av stöd.

Ändringsförslag 150
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att uppnå och bibehålla en 
gemensam hög säkerhetsnivå för nät och 
informationssystem bör alla medlemsstater 
ha en nationell nät- och 
informationssäkerhetsstrategi där de 
fastställer de strategiska mål och konkreta 
politiska åtgärder som ska genomföras. 
Man bör på nationell nivå utarbeta planer 
för samarbete om nät- och 
informationssäkerhet med grundläggande 
krav för att uppnå en kapacitet för 
svarsåtgärder som möjliggör ett effektivt 
och verkningsfullt samarbete på nationell 
nivå och unionsnivå vid incidenter.

(9) För att uppnå och bibehålla en 
gemensam hög säkerhetsnivå för nät och 
informationssystem bör alla medlemsstater 
ha en nationell nät- och 
informationssäkerhetsstrategi där de 
fastställer de strategiska mål och konkreta 
politiska åtgärder som ska genomföras. 
Man bör på nationell nivå utarbeta planer 
för samarbete om nät- och 
informationssäkerhet med grundläggande 
krav för att uppnå en kapacitet för 
svarsåtgärder som möjliggör ett effektivt 
och verkningsfullt samarbete på nationell 
nivå och unionsnivå vid incidenter. Varje 
medlemsstat bör därför vara skyldig att 
uppfylla gemensamma standarder för 
uppgifters format och utbytbarheten av 
uppgifter som ska utbytas och utvärderas.

Or. en

Motivering

Interoperabiliteten måste garanteras.

Ändringsförslag 151
Amelia Andersdotter
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Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att uppnå och bibehålla en 
gemensam hög säkerhetsnivå för nät och 
informationssystem bör alla medlemsstater 
ha en nationell nät- och 
informationssäkerhetsstrategi där de 
fastställer de strategiska mål och konkreta 
politiska åtgärder som ska genomföras. 
Man bör på nationell nivå utarbeta planer 
för samarbete om nät- och 
informationssäkerhet med grundläggande 
krav för att uppnå en kapacitet för 
svarsåtgärder som möjliggör ett effektivt 
och verkningsfullt samarbete på nationell 
nivå och unionsnivå vid incidenter.

(9) För att uppnå och bibehålla en 
gemensam hög säkerhetsnivå för nät och 
informationssystem bör alla medlemsstater 
ha en nationell nät- och 
informationssäkerhetsstrategi där de 
fastställer de strategiska mål och konkreta 
politiska åtgärder som ska genomföras. 
Man bör på nationell nivå, på grundval av 
de minimikrav som anges i detta direktiv,
utarbeta planer för samarbete om nät- och 
informationssäkerhet med grundläggande 
krav för att uppnå en kapacitet för 
svarsåtgärder som möjliggör ett effektivt 
och verkningsfullt samarbete på nationell 
nivå och unionsnivå vid incidenter.

Or. en

Ändringsförslag 152
Ivailo Kalfin

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att uppnå ett effektivt 
genomförande av de bestämmelser som 
antas i enlighet med detta direktiv bör man 
i varje medlemsstat inrätta eller utse ett 
organ med ansvar för samordning av nät-
och informationssäkerhetsfrågor som kan 
fungera som sambandspunkt för det 
gränsöverskridande samarbetet på 
unionsnivå. Dessa organ bör förses med de 
tekniska och finansiella resurser och 
personalresurser som de behöver för att på 
ett effektivt sätt kunna utföra de uppgifter 
som de tilldelas och därmed uppnå detta 
direktivs mål.

(10) För att uppnå ett effektivt 
genomförande av de bestämmelser som 
antas i enlighet med detta direktiv bör man 
i varje medlemsstat inrätta eller utse ett 
organ med ansvar för samordning av nät-
och informationssäkerhetsfrågor som kan 
fungera som gemensam sambandspunkt 
för både den interna samordningen och
det gränsöverskridande samarbetet på 
unionsnivå. Dessa gemensamma 
nationella kontaktpunkter bör utses utan 
att det påverkar varje medlemsstats 
möjlighet att utse fler än en nationell 
behörig myndighet med ansvar för nät-
och informationssäkerhet, enligt sina 
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konstitutionella, rättsliga eller 
administrativa krav, men bör inte desto 
mindre utses med ett samordnande 
mandat på nationell nivå och unionsnivå. 
Dessa organ bör förses med de tekniska 
och finansiella resurser och 
personalresurser som de behöver för att på 
ett kontinuerligt och effektivt sätt kunna 
utföra de uppgifter som de tilldelas och 
därmed uppnå detta direktivs mål.

Or. en

Ändringsförslag 153
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att uppnå ett effektivt 
genomförande av de bestämmelser som 
antas i enlighet med detta direktiv bör man 
i varje medlemsstat inrätta eller utse ett 
organ med ansvar för samordning av 
nät- och informationssäkerhetsfrågor som 
kan fungera som sambandspunkt för det 
gränsöverskridande samarbetet på 
unionsnivå. Dessa organ bör förses med de 
tekniska och finansiella resurser och 
personalresurser som de behöver för att på 
ett effektivt sätt kunna utföra de uppgifter 
som de tilldelas och därmed uppnå detta 
direktivs mål.

(10) För att uppnå ett effektivt 
genomförande av de bestämmelser som 
antas i enlighet med detta direktiv bör man 
i varje medlemsstat inrätta eller utse ett
civilt organ, i form av en 
incidenthanteringsorganisation av typen 
ICS-CERT (Industrial Control System 
Computer Emergency Response Team),
med ansvar för samordning av nät- och 
informationssäkerhetsfrågor som kan 
fungera som sambandspunkt för det 
gränsöverskridande samarbetet på 
unionsnivå. Dessa organ bör förses med de 
tekniska och finansiella resurser och 
personalresurser som de behöver för att på 
ett effektivt sätt kunna utföra de uppgifter 
som de tilldelas och därmed uppnå detta 
direktivs mål.

Or. en

Ändringsförslag 154
Ivailo Kalfin
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Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Samtliga medlemsstater bör ha både 
den tekniska och organisatoriska kapacitet 
som krävs för att förebygga, upptäcka, 
reagera på och begränsa effekterna av 
incidenter och risker vad gäller nät och 
informationssystem. Välfungerade 
incidenthanteringsorganisationer som 
uppfyller grundläggande krav bör därför 
inrättas i alla medlemsstater för att 
garantera effektiv och kompatibel kapacitet 
att hantera incidenter och risker och 
säkerställa ett effektivt samarbete på 
unionsnivå.

(11) Samtliga medlemsstater bör ha både 
den tekniska och organisatoriska kapacitet 
som krävs för att förebygga, upptäcka, 
reagera på och begränsa effekterna av 
incidenter och risker vad gäller nät och 
informationssystem. Välfungerade 
incidenthanteringsorganisationer som 
uppfyller grundläggande krav och med 
ständig (dygnet runt) kapacitet för 
begränsning och svarsåtgärder bör därför 
inrättas i alla medlemsstater för att 
garantera effektiv och kompatibel kapacitet 
att hantera incidenter och risker och 
säkerställa ett effektivt samarbete på 
unionsnivå. Mot denna bakgrund bör 
medlemsstaterna garantera att varje tjänst 
på området, som förtecknas i bilaga II i 
föreliggande direktiv, omfattas av 
åtminstone en 
incidenthanteringsorganisation. När det 
gäller gränsöverskridande samarbete bör 
medlemsstaterna se till att 
incidenthanteringsorganisationer har 
tillräckliga medel för att delta i de 
respektive internationella och europeiska 
samarbetsnätverken. Europeiska byrån 
för nät- och informationssäkerhet bör vid 
behov tillhandahålla det stöd och den 
rådgivning som krävs för 
kapacitetsuppbyggnad.

Or. en

Ändringsförslag 155
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Förslag till direktiv
Skäl 11
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Samtliga medlemsstater bör ha både 
den tekniska och organisatoriska kapacitet 
som krävs för att förebygga, upptäcka, 
reagera på och begränsa effekterna av 
incidenter och risker vad gäller nät och 
informationssystem. Välfungerade 
incidenthanteringsorganisationer som 
uppfyller grundläggande krav bör därför 
inrättas i alla medlemsstater för att 
garantera effektiv och kompatibel kapacitet 
att hantera incidenter och risker och 
säkerställa ett effektivt samarbete på 
unionsnivå.

(11) Samtliga medlemsstater och 
marknadsoperatörer bör ha både den 
tekniska och organisatoriska kapacitet som 
krävs för att förebygga, upptäcka, reagera 
på och begränsa effekterna av incidenter 
och risker vad gäller nät och 
informationssystem. Utrustning och 
kapacitet som allmänt behövs bör 
överensstämma med gemensamt 
överenskomna tekniska standarder samt 
”standard operating procedure” (SOP).
Välfungerade 
incidenthanteringsorganisationer som 
uppfyller grundläggande krav bör därför 
inrättas i alla medlemsstater för att 
garantera effektiv och kompatibel kapacitet 
att hantera incidenter och risker och 
säkerställa ett effektivt samarbete på 
unionsnivå. Dessa 
incidenthanteringsorganisationer bör ha 
möjlighet att samverka på grundval av 
gemensamma tekniska standarder 
och SOP.

Or. en

Motivering

Interoperabiliteten måste garanteras.

Ändringsförslag 156
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Samtliga medlemsstater bör ha både 
den tekniska och organisatoriska kapacitet 
som krävs för att förebygga, upptäcka, 
reagera på och begränsa effekterna av 
incidenter och risker vad gäller nät och 

(11) Samtliga medlemsstater bör ha både 
den tekniska och organisatoriska kapacitet 
som krävs för att förebygga, upptäcka, 
reagera på och begränsa effekterna av 
incidenter och risker vad gäller nät och 
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informationssystem. Välfungerade 
incidenthanteringsorganisationer som 
uppfyller grundläggande krav bör därför 
inrättas i alla medlemsstater för att 
garantera effektiv och kompatibel kapacitet 
att hantera incidenter och risker och 
säkerställa ett effektivt samarbete på 
unionsnivå.

informationssystem. Välfungerade 
incidenthanteringsorganisationer som 
uppfyller grundläggande krav bör därför 
inrättas i alla medlemsstater för att 
garantera effektiv och kompatibel kapacitet 
att hantera incidenter och risker och 
säkerställa ett effektivt samarbete på 
unionsnivå. Säkerhetssystem för offentlig 
förvaltning måste vara säkra och 
underställas demokratisk kontroll och 
granskning.

Or. en

Ändringsförslag 157
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Samtliga medlemsstater bör ha både 
den tekniska och organisatoriska kapacitet 
som krävs för att förebygga, upptäcka, 
reagera på och begränsa effekterna av 
incidenter och risker vad gäller nät och 
informationssystem. Välfungerade
incidenthanteringsorganisationer som 
uppfyller grundläggande krav bör därför 
inrättas i alla medlemsstater för att 
garantera effektiv och kompatibel kapacitet 
att hantera incidenter och risker och 
säkerställa ett effektivt samarbete på 
unionsnivå.

(11) Samtliga medlemsstater bör ha både 
den tekniska och organisatoriska kapacitet 
som krävs för att förebygga, upptäcka, 
reagera på och begränsa effekterna av 
incidenter och risker vad gäller nät och 
informationssystem. Välfungerade
ICS-CERT som uppfyller grundläggande 
krav bör därför inrättas i alla 
medlemsstater för att garantera effektiv och 
kompatibel kapacitet att hantera incidenter 
och risker och säkerställa ett effektivt 
samarbete på unionsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 158
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Skäl 12
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) På grundval av de betydande framsteg 
som gjorts inom det europeiska forumet för 
medlemsstaterna (EFMS) när det gäller att 
främja diskussioner och utbyten av bästa 
praxis, inbegripet utarbetandet av principer 
för ett europeiskt samarbete vid
cyberkriser bör medlemsstaterna och 
kommissionen bilda ett nätverk som för 
samman dem för kontinuerlig 
kommunikation och stöder deras 
samarbete. En sådan säker och effektiv 
samarbetsmekanism bör skapa 
förutsättningar för ett strukturerat och 
samordnat genomförande av 
informationsutbyte, upptäckt och 
svarsåtgärder på unionsnivå.

(12) På grundval av de betydande framsteg 
som gjorts inom det europeiska forumet för 
medlemsstaterna (EFMS) när det gäller att 
främja diskussioner och utbyten av bästa 
praxis, inbegripet utarbetandet av principer 
för ett europeiskt samarbete vid e-kriser
bör medlemsstaterna och kommissionen 
bilda ett institutionellt nätverk som för 
samman dem för kontinuerlig 
kommunikation och stöder deras 
samarbete.

Or. en

Ändringsförslag 159
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) På grundval av de betydande framsteg 
som gjorts inom det europeiska forumet för 
medlemsstaterna (EFMS) när det gäller att 
främja diskussioner och utbyten av bästa 
praxis, inbegripet utarbetandet av principer 
för ett europeiskt samarbete vid cyberkriser 
bör medlemsstaterna och kommissionen 
bilda ett nätverk som för samman dem för 
kontinuerlig kommunikation och stöder 
deras samarbete. En sådan säker och 
effektiv samarbetsmekanism bör skapa 
förutsättningar för ett strukturerat och 
samordnat genomförande av 
informationsutbyte, upptäckt och 
svarsåtgärder på unionsnivå.

(12) På grundval av de betydande framsteg 
som gjorts inom det europeiska forumet för 
medlemsstaterna (EFMS) när det gäller att 
främja diskussioner och utbyten av bästa 
praxis, inbegripet utarbetandet av principer 
för ett europeiskt samarbete vid cyberkriser 
bör medlemsstaterna och kommissionen 
bilda ett nätverk, samordnat av Enisa, som 
för samman dem för kontinuerlig 
kommunikation och stöder deras 
samarbete. En sådan säker och effektiv 
samarbetsmekanism bör skapa 
förutsättningar för ett strukturerat och 
samordnat genomförande av 
informationsutbyte, upptäckt och 
svarsåtgärder på unionsnivå.
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Or. en

Ändringsförslag 160
Ivailo Kalfin

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Europeiska byrån för nät- och 
informationssäkerhet (Enisa) bör bistå 
medlemsstaterna och kommissionen genom 
att tillhandahålla expertis och rådgivning 
och främja utbyte av bästa praxis. Vid 
tillämpningen av detta direktiv bör 
kommissionen i synnerhet konsultera 
Enisa. För att medlemsstaterna och 
kommissionen i rätt tid ska få den 
information som behövs bör tidiga 
varningar om incidenter och risker lämnas 
inom samarbetsnätverket. För att bygga 
upp kapacitet och kunskap bland 
medlemsstaterna bör samarbetsnätverket 
också fungera som ett instrument för utbyte 
av bästa praxis och bistå sina medlemmar 
vid kapacitetsuppbyggnad samt leda 
organiserandet av sakkunnigbedömning 
och nät- och 
informationssäkerhetsövningar.

(13) Europeiska byrån för nät- och 
informationssäkerhet (Enisa) bör bistå 
medlemsstaterna och kommissionen genom 
att tillhandahålla expertis och rådgivning 
och främja utbyte av bästa praxis. Vid 
tillämpningen av detta direktiv bör 
kommissionen och medlemsstaterna i 
synnerhet konsultera Enisa. För att 
medlemsstaterna och kommissionen i rätt 
tid ska få den information som behövs bör 
tidiga varningar om incidenter och risker 
lämnas inom samarbetsnätverket. För att 
bygga upp kapacitet och kunskap bland 
medlemsstaterna bör samarbetsnätverket
också fungera som ett instrument för utbyte 
av bästa praxis och bistå sina medlemmar 
vid kapacitetsuppbyggnad samt leda 
organiserandet av sakkunnigbedömning 
och nät- och 
informationssäkerhetsövningar.

Or. en

Ändringsförslag 161
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Europeiska byrån för nät- och 
informationssäkerhet (Enisa) bör bistå 
medlemsstaterna och kommissionen genom 

(Berör inte den svenska versionen.)
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att tillhandahålla expertis och rådgivning 
och främja utbyte av bästa praxis. Vid 
tillämpningen av detta direktiv bör 
kommissionen i synnerhet konsultera 
Enisa. För att medlemsstaterna och 
kommissionen i rätt tid ska få den 
information som behövs bör tidiga 
varningar om incidenter och risker lämnas 
inom samarbetsnätverket. För att bygga 
upp kapacitet och kunskap bland 
medlemsstaterna bör samarbetsnätverket 
också fungera som ett instrument för utbyte 
av bästa praxis och bistå sina medlemmar 
vid kapacitetsuppbyggnad samt leda 
organiserandet av sakkunnigbedömning 
och nät- och 
informationssäkerhetsövningar.

Or. en

Ändringsförslag 162
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) En säker infrastruktur bör upprättas 
för informationsutbyte så att känslig och 
konfidentiell information kan utbytas 
inom samarbetsnätverket. Utan att det 
påverkar medlemsstaternas skyldighet att 
anmäla incidenter och risker med en 
unionsdimension till samarbetsnätverket 
bör medlemsstater inte få tillgång till 
konfidentiell information från andra 
medlemsstater förrän de kan visa att deras 
tekniska och finansiella resurser, 
personalresurser och 
kommunikationsinfrastruktur garanterar 
att de kan delta i nätverket på ett effektivt, 
verkningsfullt och säkert sätt.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 163
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) En säker infrastruktur bör upprättas 
för informationsutbyte så att känslig och 
konfidentiell information kan utbytas inom 
samarbetsnätverket. Utan att det påverkar 
medlemsstaternas skyldighet att anmäla 
incidenter och risker med en 
unionsdimension till samarbetsnätverket 
bör medlemsstater inte få tillgång till
konfidentiell information från andra 
medlemsstater förrän de kan visa att deras 
tekniska och finansiella resurser, 
personalresurser och 
kommunikationsinfrastruktur garanterar 
att de kan delta i nätverket på ett effektivt, 
verkningsfullt och säkert sätt.

(14) En säker infrastruktur bör upprättas 
för informationsutbyte så att känslig och 
konfidentiell information kan utbytas inom 
samarbetsnätverket och vilken alla
medlemsstater ska ha tillgång till.

Or. ro

Ändringsförslag 164
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) En säker infrastruktur bör upprättas 
för informationsutbyte så att känslig och 
konfidentiell information kan utbytas inom 
samarbetsnätverket. Utan att det påverkar 
medlemsstaternas skyldighet att anmäla 
incidenter och risker med en 
unionsdimension till samarbetsnätverket 
bör medlemsstater inte få tillgång till 
konfidentiell information från andra 
medlemsstater förrän de kan visa att deras 

(14) Under Enisas tillsyn bör en säker 
infrastruktur upprättas för 
informationsutbyte så att känslig och 
konfidentiell information kan utbytas inom 
samarbetsnätverket. Utan att det påverkar 
medlemsstaternas skyldighet att anmäla 
incidenter och risker med en 
unionsdimension till samarbetsnätverket 
bör medlemsstater inte få tillgång till 
konfidentiell information från andra 
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tekniska och finansiella resurser, 
personalresurser och 
kommunikationsinfrastruktur garanterar att 
de kan delta i nätverket på ett effektivt, 
verkningsfullt och säkert sätt.

medlemsstater förrän de kan visa att deras 
tekniska och finansiella resurser, 
personalresurser och 
kommunikationsinfrastruktur garanterar att 
de kan delta i nätverket på ett effektivt, 
verkningsfullt och säkert sätt.

Or. en

Ändringsförslag 165
Ivailo Kalfin

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Eftersom de flesta nät och 
informationssystem är i privat drift är det 
mycket viktigt med samarbete mellan 
offentlig och privat sektor. 
Marknadsoperatörer bör uppmuntras att 
upprätta egna informella 
samarbetsmekanismer för att garantera nät-
och informationssäkerheten. De bör också 
samarbeta med den offentliga sektorn och 
utbyta information och bästa praxis i utbyte 
mot operativt stöd vid incidenter.

(15) Eftersom de flesta nät och 
informationssystem är i privat drift är det 
mycket viktigt med samarbete mellan 
offentlig och privat sektor. 
Marknadsoperatörer bör uppmuntras att 
upprätta egna informella 
samarbetsmekanismer för att garantera nät-
och informationssäkerheten. De bör också 
samarbeta med den offentliga sektorn och
ömsesidigt utbyta information och bästa 
praxis, inklusive gemensam sådan, i 
utbyte mot relevant information och
operativt stöd vid incidenter. För att 
effektivt uppmuntra utbyte av information 
och bästa praxis är det mycket viktigt att 
se till att marknadsoperatörer och kritiska 
offentliga förvaltningar, som avses i 
artikel 3.8 b, som deltar i sådana utbyten 
inte missgynnas till följd av samarbetet. 
Tillräckliga skyddsmekanismer behövs för 
att se till att sådant samarbete inte utsätter 
dessa operatörer för högre risk i samband 
med efterlevnaden eller nya 
ansvarsskyldigheter enligt bland annat 
lagstiftningen om konkurrens, 
immateriella rättigheter, uppgiftsskydd 
eller it-brottslighet, eller utsätter dem för 
ökade operativa risker eller 
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säkerhetsrisker.

Or. en

Ändringsförslag 166
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Eftersom de flesta nät och 
informationssystem är i privat drift är det 
mycket viktigt med samarbete mellan 
offentlig och privat sektor. 
Marknadsoperatörer bör uppmuntras att 
upprätta egna informella 
samarbetsmekanismer för att garantera nät-
och informationssäkerheten. De bör också 
samarbeta med den offentliga sektorn och 
utbyta information och bästa praxis i utbyte 
mot operativt stöd vid incidenter.

(15) Eftersom de flesta nät och 
informationssystem är i privat drift är det 
mycket viktigt med samarbete mellan 
offentlig och privat sektor. 
Marknadsoperatörer bör uppmuntras att 
upprätta egna informella 
samarbetsmekanismer för att garantera nät-
och informationssäkerheten. De bör också 
samarbeta med den offentliga sektorn och 
utbyta information och bästa praxis i utbyte 
mot operativt stöd och relevant 
information vid incidenter.

Or. en

Ändringsförslag 167
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Eftersom de flesta nät och 
informationssystem är i privat drift är det 
mycket viktigt med samarbete mellan 
offentlig och privat sektor. 
Marknadsoperatörer bör uppmuntras att 
upprätta egna informella 
samarbetsmekanismer för att garantera nät-
och informationssäkerheten. De bör också 
samarbeta med den offentliga sektorn och 

(15) Eftersom de flesta nät och 
informationssystem är i privat drift är det 
mycket viktigt med samarbete mellan 
offentlig och privat sektor. 
Marknadsoperatörer bör uppmuntras att 
upprätta egna informella 
samarbetsmekanismer för att garantera nät-
och informationssäkerheten. De bör också 
samarbeta med den offentliga sektorn och 



AM\1009437SV.doc 29/126 PE523.040v01-00

SV

utbyta information och bästa praxis i utbyte 
mot operativt stöd vid incidenter.

utbyta information och bästa praxis i utbyte 
mot operativt stöd och information vid 
incidenter.

Or. en

Ändringsförslag 168
Ioannis A. Tsoukalas

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 en 
gemensam webbplats skapas av Enisa och
de behöriga myndigheterna där sådan 
information om incidenter och risker som 
inte är konfidentiell ska offentliggöras.

Or. en

Ändringsförslag 169
Ivailo Kalfin

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
nationella behöriga myndigheterna, som 
fungerar som gemensamma 
kontaktpunkter, skapa en gemensam 
webbplats på EU-nivå för offentliggörande 
av sådan information om incidenter och 
risker som inte är konfidentiell.

Or. en
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Ändringsförslag 170
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

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 
behöriga myndigheterna skapa en 
gemensam webbplats för att offentliggöra
sådan information om incidenter och risker 
som inte är konfidentiell och för att 
eventuellt ge råd om lämpliga 
underhållsåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 171
Amelia Andersdotter

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 
behöriga myndigheterna skapa en 
gemensam webbplats för offentliggörande 
av sådan information om incidenter, risker
och sätt att begränsa risker som inte är 
konfidentiell.

Or. en

Ändringsförslag 172
Ivailo Kalfin
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Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) När information anses konfidentiell 
enligt unionens bestämmelser och 
nationella bestämmelser om 
företagshemlighet bör denna 
konfidentialitet säkerställas vid 
genomförande av verksamheter och 
uppfyllande av mål enligt detta direktiv.

(17) Den policy för klassificering av 
information som avses i skäl 14 bör följa 
det av Enisa rekommenderade 
Information Sharing Traffic Light 
Protocol. All information som utbytes ska 
klassificeras och hanteras enligt dess grad 
av känslighet enligt informationskällans 
angivelse. När information anses 
konfidentiell enligt unionens bestämmelser 
och nationella bestämmelser om 
företagshemlighet bör denna 
konfidentialitet säkerställas vid 
genomförande av verksamheter och 
uppfyllande av mål enligt detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 173
Christian Ehler, Manfred Weber

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) På grundval av i synnerhet de 
nationella erfarenheterna av krishantering 
bör kommissionen och medlemsstaterna, i 
samarbete med Enisa, utarbeta en 
unionsplan för nät- och 
informationssäkerhetssamarbete som 
omfattar samarbetsmekanismer för att 
bemöta risker och incidenter. Planen bör 
vederbörligen beaktas när tidiga varningar 
görs inom samarbetsnätverket.

(18) På grundval av i synnerhet de 
nationella erfarenheterna av krishantering 
bör kommissionen och medlemsstaterna, i 
samarbete med Enisa, utarbeta en 
unionsplan för nät- och 
informationssäkerhetssamarbete som 
omfattar samarbetsmekanismer för att
förebygga, upptäcka, rapportera och
bemöta risker och incidenter. Planen bör 
vederbörligen beaktas när tidiga varningar 
görs inom samarbetsnätverket.

Or. en
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Ändringsförslag 174
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) På grundval av i synnerhet de 
nationella erfarenheterna av krishantering 
bör kommissionen och medlemsstaterna, i 
samarbete med Enisa, utarbeta en 
unionsplan för nät- och 
informationssäkerhetssamarbete som 
omfattar samarbetsmekanismer för att 
bemöta risker och incidenter. Planen bör 
vederbörligen beaktas när tidiga varningar 
görs inom samarbetsnätverket.

(18) På grundval av i synnerhet de 
nationella erfarenheterna av krishantering 
bör kommissionen och medlemsstaterna, i 
samarbete med Enisa, utarbeta en 
unionsplan för nät- och 
informationssäkerhetssamarbete som 
omfattar samarbetsmekanismer, bästa 
praxis och operationsmönster för att 
bemöta risker och incidenter. Planen bör 
vederbörligen beaktas när tidiga varningar 
görs inom samarbetsnätverket.

Or. en

Ändringsförslag 175
Amelia Andersdotter

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 

utgår
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samarbetsnätverket.

Or. en

Ändringsförslag 176
Amelia Andersdotter

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 svarsåtgärderna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 177
Ioannis A. Tsoukalas

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 
svarsåtgärderna.

(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 och Enisa bör, liksom 
kommissionen, informeras om de åtgärder 
som vidtas på nationell nivå till följd av de 
samordnade svarsåtgärderna.
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Or. en

Ändringsförslag 178
Ioannis A. Tsoukalas

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 
offentliga förvaltningar och 
marknadsoperatörer. En kultur av 
riskhantering och nära samarbete, 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 179
Amelia Andersdotter

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 

(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 
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föreskrifter och beträffande föreskrifter för 
informationssamhällets tjänster27, som 
ligger till grund för informationssamhällets 
tjänster i senare led eller onlineverksamhet, 
t.ex. e-handelsplattformar,
internetbelningsslussar, 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.

föreskrifter och beträffande föreskrifter för 
informationssamhällets tjänster27, 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.

__________________ __________________
27 EGT L 204, 21.7.1998, s. 37. 27 EGT L 204, 21.7.1998, s. 37.

Or. en

Ändringsförslag 180
Ivailo Kalfin

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 

(24) Dessa skyldigheter bör utvidgas 
bortom sektorn för elektronisk 
kommunikation till offentliga och privata
viktiga leverantörer och operatörer av 
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definitionen i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 98/34/EG av den 
22 juni 1998 om ett 
informationsförfarande beträffande 
tekniska standarder och föreskrifter och 
beträffande föreskrifter för 
informationssamhällets tjänster27, som 
ligger till grund för 
informationssamhällets tjänster i senare 
led eller onlineverksamhet, t.ex. 
e-handelsplattformar, 
internetbelningsslussar, 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.

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, finansinstitut, börser och
hälso- och sjukvård. Störningar av dessa 
nät och informationssystem skulle påverka 
den inre marknaden och den fysiska och 
finansiella integriteten för mottagarna av 
de tjänster de tillhandahåller.
Informationssamhällets tjänster i senare 
led eller onlineverksamhet, t.ex. 
e-handelsplattformar, sociala nät, 
sökmotorer, onlineförsäljning av 
tillämpningar samt programutvecklare 
och hårdvarutillverkare ska inte omfattas 
av någon av den obligatoriska 
rapportering som avses i detta direktiv. 
Inte desto mindre rekommenderas starkt 
att de frivilligt rapporterar och utbyter 
information med behöriga myndigheter 
enligt de mekanismer som fastställs i detta 
direktiv, särskilt i händelse av allvarliga 
incidenter eller störningar.

__________________
27 EGT L 204, 21.7.1998, s. 37.

Or. en

Ändringsförslag 181
Christian Ehler, Manfred Weber

Förslag till direktiv
Skäl 24
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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 beträffande föreskrifter för 
informationssamhällets tjänster27, som 
ligger till grund för informationssamhällets 
tjänster i senare led eller onlineverksamhet, 
t.ex. e-handelsplattformar, 
internetbelningsslussar, 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.

(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 beträffande föreskrifter för 
informationssamhällets tjänster27, 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. 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. Skyldigheterna bör också 
gälla för börsnoterade företag på grund 
av deras betydelse för den inre 
marknadens funktion.

__________________ __________________
27 EGT L 204, 21.7.1998, s. 37. 27 EGT L 204, 21.7.1998, s. 37.

Or. en

Motivering

Säkerhetskedjan börjar och slutar med lösningar från tillverkare av hårdvara och 
programvara. Därför bör dessa inte uteslutas. Säkerhetsöverträdelser riktade mot 



PE523.040v01-00 38/126 AM\1009437SV.doc

SV

börsnoterade företag kan i hög grad påverka företagets produkter, tjänster, relationer med 
kunder och leverantörer, och konkurrensvillkoren generellt och kan därför ha stora 
konsekvenser för hur den inre (samt yttre) marknaden fungerar. Därför bör även 
börsnoterade företag omfattas av detta direktiv.

Ändringsförslag 182
Christian Ehler, Manfred Weber

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.

utgår

Or. en

Motivering

Detta skulle kunna utesluta möjligheten att skapa en europeisk lösning när det behövs, 
särskilt på området gemensamma europeiska standarder. Därför bör detta stycke strykas.

Ändringsförslag 183
Ioannis A. Tsoukalas

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 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. Däremot bör krav ställas på 
användning av internationella standarder 
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för it-säkerhet. 

Or. en

Ändringsförslag 184
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att undvika oproportionerligt 
stora finansiella och administrativa 
bördor för små operatörer och användare 
bör kraven stå i proportion till den risk 
som det berörda nätet eller 
informationssystemet utgör, med 
beaktande av de bästa sådana åtgärderna. 
Dessa krav bör inte gälla för 
mikroföretag.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 185
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att undvika oproportionerligt stora 
finansiella och administrativa bördor för 
små operatörer och användare bör kraven 
stå i proportion till den risk som det 
berörda nätet eller informationssystemet 
utgör, med beaktande av de bästa sådana 
åtgärderna. Dessa krav bör inte gälla för 
mikroföretag.

(27) För att undvika oproportionerligt stora 
finansiella och administrativa bördor för 
små operatörer och användare bör kraven 
stå i proportion till den risk som det 
berörda nätet eller informationssystemet 
utgör, med beaktande av de bästa sådana 
åtgärderna.

Or. en
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Motivering

Företagets storlek avgör inte alltid hur pass säkerhetsrelevant deras produkt är.

Ändringsförslag 186
Amelia Andersdotter

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 
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.

(28) Behöriga myndigheter bör se till att 
upprätthålla informella och tillförlitliga 
kanaler för informationsutbyte mellan 
marknadsoperatörer och mellan offentlig 
och privat sektor. Vid genomförandet av 
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.

Or. en

Ändringsförslag 187
Ivailo Kalfin

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Behöriga myndigheter bör se till att 
upprätthålla informella och tillförlitliga 

(28) Behöriga myndigheter, inklusive de 
gemensamma kontaktpunkterna, bör se 
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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 
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.

till att upprätthålla informella och 
tillförlitliga kanaler för informationsutbyte 
mellan marknadsoperatörer och mellan 
offentlig och privat sektor och bör hantera 
all information som utbyts i enlighet med 
säkerhetsklassificeringen, såsom denna 
anges av informationskällan. 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 
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.

Or. en

Ändringsförslag 188
Jürgen Creutzmann

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 
anmälningsskyldigheterna bör behöriga 
myndigheter särskilt ta hänsyn till behovet 

(28) Behöriga myndigheter bör se till att 
upprätthålla informella och tillförlitliga 
kanaler för informationsutbyte mellan 
marknadsoperatörer och mellan offentlig 
och privat sektor. Tidigare okända svaga 
punkter eller incidenter som rapporterats 
till behöriga myndigheter bör meddelas 
tillverkaren och tjänsteleverantören av de 
IKT-produkter och IKT-tjänster som 
påverkas. 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 
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av att hålla uppgifter om produkters 
sårbara aspekter strikt konfidentiella till 
dess att ändamålsenliga säkerhetslösningar 
släpps.

affärerna för de offentliga förvaltningar 
och marknadsoperatörer som rapporterar 
incidenter. Vid genomförandet av 
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.

Or. en

Motivering

Om myndigheter är medvetna om svaga punkter hos vissa IKT-produkter eller IKT-tjänster, 
bör de meddela tillverkarna och tjänsteleverantörerna för att möjliggöra för dessa att 
anpassa sina produkter och tjänster i god tid.

Ändringsförslag 189
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

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 
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.

(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 
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 men inte fördröja en anmälan mer 
än vad som nödvändigtvis krävs.



AM\1009437SV.doc 43/126 PE523.040v01-00

SV

Or. en

Ändringsförslag 190
Ioannis A. Tsoukalas

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 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 och mäta incidenters 
antal, storlek och omfattning, liksom 
tillförlitliga och heltäckande data om 
faktiska incidenter som har inverkat på 
nätens och informationssystemens drift.

Or. en

Ändringsförslag 191
Amelia Andersdotter

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 

utgår
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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 192
Francisco Sosa Wagner

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) Ibland är det kriminell verksamhet 
som ligger bakom en incident. 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.

Or. es

Motivering

Det finns ingen anledning att automatiskt anta att alla säkerhetsincidenter i någon del av 
nätverket är kriminella. Det är ett oproportionerligt synsätt överdrivet inriktat på ”säkerhet”, 
då man, för att skydda medborgarnas rättigheter, utgår från att risker alltid föreligger.
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Ändringsförslag 193
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

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 
och brottsbekämpande myndigheter samt 
samarbete med EC3 (Europol Cybercrime 
Center) och Enisa 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 194
Ioannis A. Tsoukalas

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 

(30) I många fall är det kriminell 
verksamhet eller cyberkrig 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,
brottsbekämpande myndigheter och 



PE523.040v01-00 46/126 AM\1009437SV.doc

SV

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.

försvarsinstitutioner 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 och 
incidenter som kan utgöra cyberkrig till 
försvarsinstitutioner. Incidenters allvarliga 
kriminella art bör bedömas i ljuset av 
EU-lagstiftningen om it-brott.

Or. en

Ändringsförslag 195
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

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
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 
uppgifter28. 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 

(31) Säkerheten för personuppgifter 
äventyras ofta till följd av incidenter.
Medlemsstater och marknadsoperatörer 
bör skydda personuppgifter som lagras, 
behandlas eller överförs mot oavsiktlig 
eller olaglig förstörelse, oavsiktlig förlust 
eller ändring, och otillåten eller olaglig 
lagring, utlämning, spridning eller 
tillgång, och garantera genomförandet av 
en säkerhetsstrategi för behandling av 
personuppgifter. 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 
säkerhetsincidenten också är ett 
personuppgiftsbrott i linje med förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning 
om skydd för enskilda personer med 
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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.

avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana 
uppgifter28. 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.

__________________ __________________
28 SEC(2012)0072 28 SEC(2012)0072

Or. en

Motivering

Anpassad till förslaget till dataskyddsdirektiv.

Ändringsförslag 196
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till direktiv
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Standardisering av säkerhetskrav är en 
marknadsdriven process. För att säkerställa 
en konvergerad tillämpning av 
säkerhetsstandarder bör medlemsstaterna 
främja efterlevnad eller överensstämmelse 
med specificerade standarder för att 
garantera en hög säkerhetsnivå på 
unionsnivå. Därför kan det vara nödvändigt 
att utarbeta harmoniserade standarder, i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av 
den 25 oktober 2012 om europeisk 
standardisering och om ändring av rådets 
direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt 

(32) Standardisering av säkerhetskrav är en 
marknadsdriven process. För att säkerställa 
en konvergerad tillämpning av 
säkerhetsstandarder bör medlemsstaterna 
främja efterlevnad eller överensstämmelse 
med specificerade standarder för att 
garantera en hög säkerhetsnivå på 
unionsnivå. Därför kan det vara nödvändigt 
att utarbeta harmoniserade standarder, i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av 
den 25 oktober 2012 om europeisk 
standardisering och om ändring av rådets 
direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt 
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av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 
97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 
2007/23/EG, 2009/23/EG och 
2009/105/EG samt om upphävande av 
rådets beslut 87/95/EEG och 
Europaparlamentets och rådets 
beslut 1673/2006/EG29.

av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 
97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 
2007/23/EG, 2009/23/EG och 
2009/105/EG samt om upphävande av 
rådets beslut 87/95/EEG och 
Europaparlamentets och rådets 
beslut 1673/2006/EG29. Internationella 
standarder för it-säkerhet bör vara 
noggrant granskade för att säkra att de 
inte har komprometterats och att de ger 
en tillräcklig säkerhetsnivå, och sålunda 
garanterar att den föreskrivna 
efterlevnaden av it-säkerhetsstandarder 
ökar unionens it-säkerhet som helhet och 
inte minskar denna.

__________________ __________________
29 EUT L 316, 14.11.2012, s. 12. 29 EUT L 316, 14.11.2012, s. 12.

Or. en

Ändringsförslag 197
Ivailo Kalfin

Förslag till direktiv
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Standardisering av säkerhetskrav är en 
marknadsdriven process. För att säkerställa 
en konvergerad tillämpning av 
säkerhetsstandarder bör medlemsstaterna 
främja efterlevnad eller överensstämmelse 
med specificerade standarder för att 
garantera en hög säkerhetsnivå på 
unionsnivå. Därför kan det vara
nödvändigt att utarbeta harmoniserade 
standarder, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 
om europeisk standardisering och om 
ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 
93/15/EEG samt av Europaparlamentets 
och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 

(32) Standardisering av säkerhetskrav är en 
marknadsdriven process. För att säkerställa 
en konvergerad tillämpning av 
säkerhetsstandarder bör medlemsstaterna 
främja efterlevnad eller överensstämmelse 
med specificerade standarder för att 
garantera en hög säkerhetsnivå på 
unionsnivå. Därför behöver tillämpning av 
öppna internationella standarder för nät-
och informationssäkerhet eller 
utformning av sådana verktyg övervägas. 
Ytterligare insatser kan vara nödvändiga 
för att utarbeta harmoniserade standarder, i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av 
den 25 oktober 2012 om europeisk 
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95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 
2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 
2009/105/EG samt om upphävande av 
rådets beslut 87/95/EEG och 
Europaparlamentets och rådets 
beslut 1673/2006/EG29.

standardisering och om ändring av rådets 
direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt 
av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 
97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 
2007/23/EG, 2009/23/EG och 
2009/105/EG samt om upphävande av 
rådets beslut 87/95/EEG och 
Europaparlamentets och rådets 
beslut 1673/2006/EG29. Särskilt bör Etsi, 
Cen och Cenelec ges mandat att föreslå 
effektiva och ändamålsenliga öppna 
säkerhetsstandarder för EU, där tekniska 
preferenser undviks så långt möjligt, och 
som bör vara enkelt hanterbara av små 
och medelstora marknadsoperatörer och 
mindre offentliga förvaltningar.

__________________ __________________
29 EUT L 316, 14.11.2012, s. 12. 29 EUT L 316, 14.11.2012, s. 12.

Or. en

Ändringsförslag 198
Ivailo Kalfin

Förslag till direktiv
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Detta direktiv bör ses över med jämna 
mellanrum, främst i syfte att avgöra 
behovet av modifieringar med hänsyn till 
den tekniska utvecklingen eller ändrade 
marknadsvillkor.

(33) Detta direktiv bör ses över av 
kommissionen med jämna mellanrum, i 
samråd med alla berörda aktörer, främst i 
syfte att avgöra behovet av modifieringar 
med hänsyn till den tekniska utvecklingen 
eller ändrade marknadsvillkor.

Or. en

Ändringsförslag 199
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber
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Förslag till direktiv
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Detta direktiv bör ses över med jämna 
mellanrum, främst i syfte att avgöra 
behovet av modifieringar med hänsyn till
den tekniska utvecklingen eller ändrade 
marknadsvillkor.

(33) Detta direktiv bör ses över av 
kommissionen med jämna mellanrum, 
främst i syfte att avgöra behovet av 
modifieringar med hänsyn till ändrade 
samhälleliga, politiska, tekniska eller
marknadsrelaterade villkor.

Or. en

Ändringsförslag 200
Amelia Andersdotter

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 
genomförandebefogenheter30.

(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, 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 
genomförandebefogenheter30.

__________________ __________________
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30 EGT L 55, 28.2.1998, s. 13. 30 EGT L 55, 28.2.1998, s. 13.

Or. en

Ändringsförslag 201
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till direktiv
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Vid tillämpningen av direktivet bör 
kommissionen på lämpligt sätt samarbeta 
med relevanta sektorskommittéer och 
organ som inrättas på EU-nivå, i synnerhet
inom energi-, transport- och hälso- och 
sjukvårdsområdet.

(37) Vid tillämpningen av direktivet bör 
kommissionen på lämpligt sätt samarbeta 
med relevanta sektorskommittéer och 
organ som inrättas på EU-nivå, i synnerhet
på områdena e-förvaltning, energi, 
transport och hälso- och sjukvård.

Or. en

Ändringsförslag 202
Ivailo Kalfin

Förslag till direktiv
Skäl 38

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 anser vara 
konfidentiell i enlighet med 
unionslagstiftning och nationell lagstiftning 
om affärshemligheter, får endast utbytas 
med kommissionen, dess relevanta byråer 
och/eller andra nationella 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, samtidigt som man 
respekterar på förhand fastställda 
kriterier för konfidentialitet och säkerhet 
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samt klassifikationsprotokoll, som styr 
förfarandet för informationsutbyte.

Or. en

Ändringsförslag 203
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Det inrättar en samarbetsmekanism 
mellan medlemsstaterna som ska 
säkerställa en enhetlig tillämpning av detta 
direktiv inom unionen och, vid behov, en 
samordnad och effektiv hantering och 
samordnade och effektiva svarsåtgärder vid 
risker och incidenter som påverkar nät och 
informationssystem.

(b) Det inrättar en institutionell
samarbetsmekanism mellan 
medlemsstaterna som ska säkerställa en 
enhetlig tillämpning av detta direktiv inom 
unionen och, vid behov, en samordnad och 
effektiv hantering och samordnade och 
effektiva svarsåtgärder vid risker och 
incidenter som påverkar nät och 
informationssystem.

Or. en

Ändringsförslag 204
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Säkerhetskraven enligt artikel 14 ska 
inte tillämpas på företag som 
tillhandahåller allmänna 
kommunikationsnät eller allmänt 
tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster enligt 
direktiv 2002/21/EG, då dessa ska 
uppfylla de säkerhets- och integritetskrav 
som fastställs i artiklarna 13a och 13b i 
det direktivet, eller på leverantörer av 
betrodda tjänster.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 205
Ivailo Kalfin

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Säkerhetskraven enligt artikel 14 ska 
inte tillämpas på företag som 
tillhandahåller allmänna 
kommunikationsnät eller allmänt 
tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster enligt 
direktiv 2002/21/EG, då dessa ska uppfylla 
de säkerhets- och integritetskrav som 
fastställs i artiklarna 13a och 13b i det 
direktivet, eller på leverantörer av betrodda 
tjänster.

3. Säkerhetskraven enligt artikel 14 ska 
inte tillämpas på företag som 
tillhandahåller allmänna 
kommunikationsnät eller allmänt 
tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster enligt 
direktiv 2002/21/EG, då dessa ska uppfylla 
de säkerhets- och integritetskrav som 
fastställs i artiklarna 13a och 13b i det 
direktivet, och inte heller på leverantörer 
av betrodda tjänster eller på de tjänster i 
informationssamhället vars 
konfidentialitet, integritet, tillgänglighet 
och äkthet inte är avgörande för 
upprätthållandet av centrala ekonomiska 
eller samhälleliga funktioner.

Or. en

Ändringsförslag 206
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Detta direktiv påverkar inte 
tillämpningen av EU-lagstiftning om it-
brottslighet och rådets 
direktiv 2008/114/EG av den 
8 december 2008 om identifiering av, och 
klassificering som, europeisk kritisk 
infrastruktur och bedömning av behovet att 

4. Detta direktiv påverkar inte 
tillämpningen av EU-lagstiftning om it-
brottslighet och rådets 
direktiv 2008/114/EG av den 
8 december 2008 om identifiering av, och 
klassificering som, europeisk kritisk 
infrastruktur och bedömning av behovet att 
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stärka skyddet av denna32 stärka skyddet av denna32. Emellertid ska 
detta direktiv ses över utan dröjsmål, 
särskilt i fråga om inkluderandet av IKT 
som en europeisk infrastruktur.

__________________ __________________
32 EUT L 345, 23.12.2008, s. 75. 32 EUT L 345, 23.12.2008, s. 75.

Or. en

Motivering

Inledningsvis har IKT inte förtecknats som en europeisk kritisk infrastruktur. 
Medlemsstaterna enades om att reflektera över denna fråga och se över direktivet i ett senare 
skede. Eftersom detta ännu inte har gjorts och med tanke på den betydelse som IKT har för 
den kritiska infrastrukturen uppmanar vi medlemsstaterna att återuppta denna diskussion 
snarast möjligt.

Ändringsförslag 207
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Detta direktiv påverkar inte 
tillämpningen av EU-lagstiftning om 
it-brottslighet och rådets 
direktiv 2008/114/EG av den 
8 december 2008 om identifiering av, och 
klassificering som, europeisk kritisk 
infrastruktur och bedömning av behovet att 
stärka skyddet av denna32

4. Detta direktiv påverkar inte 
tillämpningen av direktiv 2013/40/EU om 
angrepp mot informationssystem och 
rådets direktiv 2008/114/EG av den 
8 december 2008 om identifiering av, och 
klassificering som, europeisk kritisk 
infrastruktur och bedömning av behovet att 
stärka skyddet av denna32.

__________________ __________________
32 EUT L 345, 23.12.2008, s. 75. 32 EUT L 345, 23.12.2008, s. 75.

Or. en

Ändringsförslag 208
Ivailo Kalfin
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Informationsutbytet inom 
samarbetsnätverket enligt kapitel III och 
anmälan av nät- och 
informationssäkerhetsincidenter enligt 
artikel 14 kan förutsätta behandling av 
personuppgifter. Sådan behandling, som är 
nödvändig för att tillgodose detta direktivs 
syfte av allmänintresse ska godkännas av 
medlemsstaten i enlighet med artikel 7 i
direktiv 95/46/EG och 
direktiv 2002/58/EG, såsom dessa har 
genomförts i nationell lagstiftning.

6. Informationsutbytet inom 
samarbetsnätverket enligt kapitel III och 
anmälan av nät- och 
informationssäkerhetsincidenter enligt 
artikel 14 kan förutsätta kommunikation 
med tillförlitliga tredje parter och
behandling av personuppgifter. Sådan 
behandling, som är nödvändig för att 
tillgodose detta direktivs syfte av 
allmänintresse ska godkännas av 
medlemsstaten i enlighet med artikel 7 i
direktiv 95/46/EG och 
direktiv 2002/58/EG, såsom dessa har 
genomförts i nationell lagstiftning.
Medlemsstaterna ska anta 
lagstiftningsåtgärder i enlighet med 
artikel 13 i direktiv 95/46/EG för att se till
att offentliga förvaltningar, 
marknadsoperatörer och behöriga 
myndigheter inte hålls ansvariga för 
behandling av personuppgifter som är 
nödvändig för utbyte av information inom 
samarbetsnätverket och anmälan av 
incidenter.

Or. en

Ändringsförslag 209
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Informationsutbytet inom 
samarbetsnätverket enligt kapitel III och 
anmälan av nät- och 
informationssäkerhetsincidenter enligt 
artikel 14 kan förutsätta behandling av 
personuppgifter. Sådan behandling, som är 

6. Informationsutbytet inom 
samarbetsnätverket enligt kapitel III och 
anmälan av nät- och 
informationssäkerhetsincidenter enligt 
artikel 14 kan förutsätta behandling av 
personuppgifter. Sådan behandling, som är 
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nödvändig för att tillgodose detta direktivs 
syfte av allmänintresse ska godkännas av 
medlemsstaten i enlighet med artikel 7 i
direktiv 95/46/EG och 
direktiv 2002/58/EG, såsom dessa har 
genomförts i nationell lagstiftning.

nödvändig för att tillgodose detta direktivs 
syfte av allmänintresse ska godkännas av 
medlemsstaten i enlighet med artikel 7 i
direktiv 95/46/EG och 
direktiv 2002/58/EG, såsom dessa har 
genomförts i nationell lagstiftning, efter
det att alla åtgärder har vidtagits för att se 
till att uppgifterna är anonymiserade.

Or. en

Ändringsförslag 210
Francisco Sosa Wagner

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inte vara förhindrade 
att anta eller behålla bestämmelser som 
garanterar en högre säkerhetsnivå, utan att 
det påverkar deras skyldigheter enligt 
unionslagstiftningen.

Medlemsstaterna ska inte vara förhindrade 
att anta eller behålla bestämmelser som 
garanterar en högre säkerhetsnivå i 
enlighet med EU:s stadga om de 
grundläggande rättigheterna, utan att det 
påverkar deras skyldigheter enligt 
unionslagstiftningen.

Or. es

Motivering

Det måste vara ett krav för medlemsstaternas handlingsfrihet i fråga om säkerhet att 
respektera de rättigheter som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna, i synnerhet rätten till skydd för privatliv och kommunikation, skyddet av 
personuppgifter, näringsfriheten och rätten till ett effektivt rättsmedel.

Ändringsförslag 211
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) apparat eller en grupp av 
sammankopplade apparater eller apparater 
som hör samman med varandra, av vilka en 
eller flera genom ett program utför 
automatisk behandling av datorbehandlade
uppgifter, samt

(b) apparat eller en grupp av 
sammankopplade apparater eller apparater 
som hör samman med varandra, av vilka en 
eller flera genom ett program utför 
automatisk behandling av digitala
uppgifter, samt

Or. en

Ändringsförslag 212
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) datorbehandlade uppgifter som lagras, 
behandlas, hämtas eller överförs med hjälp 
av element som omfattas av led a och b för 
att de skall kunna drivas, användas, 
skyddas och underhållas.

(c) digitala uppgifter som lagras, 
behandlas, hämtas eller överförs med hjälp 
av element som omfattas av led a och b för 
att de skall kunna drivas, användas, 
skyddas och underhållas.

Or. en

Ändringsförslag 213
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) säkerhet: förmågan hos ett nät eller ett 
informationssystem att, vid en viss 
tillförlitlighetsnivå, tåla olyckshändelser, 
olagliga handlingar eller illvilligt 
uppträdande som äventyrar 
tillgängligheten, autenticiteten, integriteten 
och konfidentialiteten hos lagrade eller 
överförda data eller hos besläktade tjänster 

(2) säkerhet: förmågan hos ett nät eller ett 
informationssystem att, vid en viss 
tillförlitlighetsnivå, tåla olyckshändelser, 
olagliga handlingar eller illvilligt 
uppträdande som äventyrar 
tillgängligheten, autenticiteten, integriteten 
och konfidentialiteten hos lagrade eller 
överförda data eller hos besläktade tjänster 
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som tillhandahålls av eller är tillgängliga 
via dessa nät och informationssystem.

som tillhandahålls av eller är tillgängliga 
via dessa nät och informationssystem.
”Säkerhet” som det definieras här 
inkluderar passande teknisk utrustning, 
lösningar och operativa förfaranden som 
garanterar de säkerhetskrav som 
framställs i detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 214
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) hög gemensam nivå av nät- och 
informationssäkerhet: nät och 
informationssystem inom unionen där 
incidenter korrigeras och inte upprepas.

Or. en

Ändringsförslag 215
Jürgen Creutzmann

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 omständighet eller 
händelse som har en faktisk negativ 
inverkan på säkerheten och som på rimligt 
sätt kan identifieras.

Or. en

Motivering

Den ursprungliga formuleringen var för bred och skulle ha försvårat tillämpningen av 
definitionen.
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Ändringsförslag 216
Jürgen Creutzmann

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 217
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) incidenthantering: alla förfaranden som 
stöder analys och begränsning av 
effekterna av en incident samt 
svarsåtgärder.

(7) incidenthantering: alla förfaranden som 
stöder upptäckt, förebyggande, analys och 
begränsning av effekterna av en incident 
samt svarsåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 218
Ivailo Kalfin

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 8 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) marknadsoperatör: (8) operatör:

Or. en
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Ändringsförslag 219
Jürgen Creutzmann

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

Ändringsförslag 220
Francisco Sosa Wagner

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 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.

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

Or. es

Motivering

Förteckningen bör vara uttömmande för att garantera insyn.

Ändringsförslag 221
Ivailo Kalfin

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 8 – led b
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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) Offentlig eller privat operatör av kritisk 
infrastruktur som är nödvändig för 
upprätthållandet av viktig ekonomisk och 
samhällelig verksamhet inom områdena
energi, transport, bank och finansiella 
tjänster, börser, informations- och 
kommunikationsteknik samt hälso- och 
sjukvård; en ej uttömmande förteckning 
över sådana verksamheter finns i bilaga II.

Or. en

Ändringsförslag 222
Jürgen Creutzmann

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-, bank-, 
börs- samt hälso- och 
sjukvårdsverksamhet; en förteckning över 
sådana verksamheter finns i bilaga II.

Or. en

Ändringsförslag 223
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 8 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Operatör av kritisk infrastruktur som är 
nödvändig för upprätthållandet av viktig 

(b) Operatör av infrastruktur som är 
nödvändig för upprätthållandet av viktig 
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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.

ekonomisk och samhällelig verksamhet
exempelvis inom områdena energi-, 
transport-, bank-, börs- samt hälso- och 
sjukvårdsverksamhet; en ej uttömmande 
förteckning över sådana verksamheter 
finns i bilaga II.

Or. en

Ändringsförslag 224
Ivailo Kalfin

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) incident som har en betydande 
inverkan: en incident som påverkar 
säkerheten och kontinuiteten för ett 
informationsnät eller informationssystem 
som leder till betydande störning av 
centrala ekonomiska eller samhälleliga 
funktioner.

Or. en

Ändringsförslag 225
Ivailo Kalfin

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 8b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8b) tjänst: den tjänst som tillhandahålls 
av en offentlig förvaltning eller 
marknadsoperatör, med uteslutande av 
alla andra tjänster från samma enhet.

Or. en
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Ändringsförslag 226
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Motivering

Det är oklart vilket mervärde och vilken rättslig effekt denna bestämmelse skulle ha.

Ändringsförslag 227
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 4 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Princip Allmän skyldighet

Or. en

Ändringsförslag 228
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa en hög 
säkerhetsnivå för nät och 
informationssystem på deras territorium i 
enlighet med detta direktiv.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 229
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa en hög 
säkerhetsnivå för nät och 
informationssystem på deras territorium i 
enlighet med detta direktiv.

Europeiska unionen och dess 
medlemsstater, offentliga förvaltningar 
och marknadsoperatörer ska säkerställa en 
hög säkerhetsnivå för de nät och 
informationssystem som de utvecklar, 
driver eller har under sin kontroll.

Or. en

Ändringsförslag 230
Francisco Sosa Wagner

Förslag till direktiv
Artikel 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa en hög 
säkerhetsnivå för nät och 
informationssystem på deras territorium i 
enlighet med detta direktiv.

Medlemsstaterna ska säkerställa en hög 
säkerhetsnivå för nät och 
informationssystem på sitt territorium i 
enlighet med Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna och
detta direktiv.

Or. es

Motivering

Det måste vara ett krav för medlemsstaternas handlingsfrihet i fråga om säkerhet att 
respektera de rättigheter som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna, i synnerhet rätten till skydd för privatliv och kommunikation, skyddet av 
personuppgifter, näringsfriheten och rätten till ett effektivt rättsmedel.

Ändringsförslag 231
Christian Ehler, Manfred Weber
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Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa en hög 
säkerhetsnivå för nät och 
informationssystem på deras territorium i 
enlighet med detta direktiv.

Medlemsstaterna ska säkerställa en hållbar 
och kontinuerlig hög säkerhetsnivå för nät
och informationssystem på sitt territorium i 
enlighet med detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 232
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Marknadsoperatörers ansvarsskyldighet

En marknadsoperatör enligt artikel 3 ska 
ansvara för all direkt skada som åsamkas 
en fysisk eller juridisk person på grund av 
underlåtenhet att fullgöra skyldigheterna 
i detta direktiv om denna skada beror på 
fel eller försummelse från dennes sida.

Or. en

Ändringsförslag 233
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Medlemsstaterna kan be om stöd från 
Europeiska byrån för nät- och 
informationssäkerhet (Enisa) i 
utvecklingen av sina nationella strategier 
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och nationella samarbetsplaner för nät-
och informationssäkerhet, på grundval av 
en gemensam grundläggande plan för 
strategi och samarbete i fråga om nät- och 
informationssäkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 234
Hans-Peter Martin

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 behörig 
nationell myndighet för säkerheten i nät 
och informationssystem (den behöriga 
myndigheten), som inte utgör en del av en 
underrättelsetjänst och som inte helt eller 
delvis är identisk med en 
underrättelsetjänst vad gäller personal 
eller infrastruktur.

Or. de

Ändringsförslag 235
Amelia Andersdotter

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 behörig 
nationell myndighet för säkerheten i nät 
och informationssystem som används på 
den inre marknaden (den behöriga 
myndigheten).

Or. en
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Ändringsförslag 236
Francisco Sosa Wagner

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 måste 
samråda med dataskyddsmyndigheterna 
och när så är lämpligt samarbeta med de 
relevanta nationella rättsvårdande 
myndigheterna.

Or. es

Motivering

En enda behörig myndighet som på nationell nivå utövar tillsyn utan att samarbeta med 
andra stödorgan står inte i proportion till att balansera säkerhet och frihet.

Ändringsförslag 237
Ivailo Kalfin

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska inrätta en 
incidenthanteringsorganisation (Computer 
Emergency Response Team, Cert) som 
ansvarar för hanteringen av incidenter och 
risker i enlighet med ett tydligt fastställt 
förfarande som ska uppfylla kraven i 
bilaga I punkt 1. En 
incidenthanteringsorganisation får inrättas 
inom den behöriga myndigheten.

1. Varje medlemsstat ska inrätta en 
incidenthanteringsorganisation (Computer 
Emergency Response Team, Cert) som 
ansvarar för hanteringen av incidenter och 
risker i enlighet med ett tydligt fastställt 
förfarande som ska uppfylla kraven i 
bilaga I punkt 1. En 
incidenthanteringsorganisation får inrättas 
inom en behörig myndighet för nät- och 
informationssäkerhet eller kan utses som
den nationella gemensamma 
kontaktpunkten.

Or. en
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Ändringsförslag 238
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska inrätta en 
incidenthanteringsorganisation (Computer 
Emergency Response Team, Cert) som 
ansvarar för hanteringen av incidenter och 
risker i enlighet med ett tydligt fastställt 
förfarande som ska uppfylla kraven i 
bilaga I punkt 1. En 
incidenthanteringsorganisation får inrättas 
inom den behöriga myndigheten.

1. Varje medlemsstat ska inrätta minst en 
incidenthanteringsorganisation (Computer 
Emergency Response Team, Cert) eller ett 
system med flera 
incidenthanteringsorganisationer, som 
omfattar sektorerna i bilaga II, som 
ansvarar för hanteringen av incidenter och 
risker i enlighet med ett tydligt fastställt 
förfarande som ska uppfylla kraven i 
bilaga I punkt 1. En 
incidenthanteringsorganisation får inrättas 
inom den behöriga myndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 239
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska inrätta en
incidenthanteringsorganisation 
(Computer Emergency Response Team, 
Cert) som ansvarar för hanteringen av 
incidenter och risker i enlighet med ett 
tydligt fastställt förfarande som ska 
uppfylla kraven i bilaga I punkt 1. En 
incidenthanteringsorganisation får inrättas 
inom den behöriga myndigheten.

1. Varje medlemsstat ska inrätta en eller 
flera incidenthanteringsorganisationer 
(Computer Emergency Response Team, 
Cert) som ansvarar för hanteringen av 
incidenter och risker i enlighet med ett 
tydligt fastställt förfarande som ska 
uppfylla kraven i bilaga I punkt 1. En 
incidenthanteringsorganisation får inrättas 
inom den behöriga myndigheten.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör ha frihet att inrätta mer än en incidenthanteringsorganisation, t.ex. på 
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sektorsbasis.

Ändringsförslag 240
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska inrätta en
incidenthanteringsorganisation 
(Computer Emergency Response Team,
Cert) som ansvarar för hanteringen av 
incidenter och risker i enlighet med ett 
tydligt fastställt förfarande som ska 
uppfylla kraven i bilaga I punkt 1. En 
incidenthanteringsorganisation får inrättas 
inom den behöriga myndigheten.

1. Varje medlemsstat ska inrätta en
organisation för incidenthantering i 
industriella kontrollsystem (Industrial 
Control System Computer Emergency 
Response Team, ICS-CERT) som ansvarar 
för hanteringen av incidenter och risker i 
enlighet med ett tydligt fastställt förfarande 
som ska uppfylla kraven i bilaga I punkt 1. 
En incidenthanteringsorganisation får 
inrättas inom den behöriga myndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 241
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Incidenthanteringsorganisationen ska 
bedriva sin verksamhet under tillsyn av den 
behöriga myndigheten, som regelbundet 
ska bedöma om resurserna är tillräckliga, 
om mandatet är ändamålsenligt och om
incidenthanteringsförfarandet är effektivt.

5. Incidenthanteringsorganisationen eller 
-organisationerna ska bedriva sin 
verksamhet under tillsyn av den behöriga 
myndigheten, som regelbundet ska bedöma 
om deras resurser är tillräckliga, om deras 
mandat är ändamålsenliga och om deras 
incidenthanteringsförfarande är effektivt.

Or. en
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Ändringsförslag 242
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 5 – led 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Incidenthanteringsorganisationen ska 
ges möjlighet och uppmuntras att inleda 
och delta i gemensamma övningar med 
vissa incidenthanteringsorganisationer, 
med alla 
incidenthanteringsorganisationer i 
medlemsstaterna och med lämpliga 
institutioner i icke-medlemsstater samt 
med incidenthanteringsorganisationer 
inom multinationella och internationella 
institutioner såsom Nato och FN.

Or. en

Ändringsförslag 243
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna kan be om stöd från 
Europeiska byrån för nät- och 
informationssäkerhet (Enisa) eller från 
andra medlemsstater i utvecklingen av sin 
nationella 
incidenthanteringsorganisation.

Or. en

Ändringsförslag 244
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1
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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 behöriga myndigheterna, Europeiska 
byrån för nät- och informationssäkerhet 
(Enisa) och kommissionen ska bilda ett 
nätverk (samarbetsnätverk) för att 
samarbeta om risker och incidenter som 
påverkar nät och informationssystem.

Or. ro

Ändringsförslag 245
Ioannis A. Tsoukalas

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 behöriga myndigheterna och 
kommissionen ska bilda ett nätverk
(samarbetsnätverk), som samordnas av 
Enisa, för att samarbeta om risker och 
incidenter som påverkar nät och 
informationssystem.

Or. en

Ändringsförslag 246
Amelia Andersdotter

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

Or. en
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Ändringsförslag 247
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Samarbetsnätverket ska föra samman 
kommissionen, Enisa och de behöriga 
myndigheterna i kontinuerlig 
kommunikation.

Or. ro

Ändringsförslag 248
Ivailo Kalfin

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 249
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber
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Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 250
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 251
Ivailo Kalfin

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Där information, tidiga varningar 
eller bästa praxis som kommer från 
marknadsoperatörer eller offentliga 
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förvaltningar utbytes inom, eller lämnas 
ut av, samarbetsnätverket ska sådant 
utbyte eller sådan utlämning ske i 
enlighet med informationens 
klassificering såsom den anges av den 
ursprungliga källan i enlighet med 
artikel 9.1. Det ska garanteras att den 
ursprungliga källan informeras om 
utbytet eller utlämnandet, inklusive vilka 
relevanta myndigheter eller operatörer 
som ska informeras om incidenten, och 
att detta utbyte eller utlämnande inte 
skadar källans berättigade intressen.

Or. en

Ändringsförslag 252
Hans-Peter Martin

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Regelbundet offentliggöra ej 
konfidentiell information om pågående 
tidiga varningar och samordnade 
svarsåtgärder på en gemensam webbplats.

(c) Regelbundet offentliggöra ej 
konfidentiell information om pågående 
tidiga varningar och samordnade 
svarsåtgärder på en gemensam webbplats
samt i maskinläsbar form.

Or. de

Ändringsförslag 253
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Regelbundet offentliggöra ej 
konfidentiell information om pågående 
tidiga varningar och samordnade 
svarsåtgärder på en gemensam webbplats.

(c) Regelbundet offentliggöra ej 
konfidentiell information om pågående 
tidiga varningar och samordnade 
svarsåtgärder på en gemensam webbplats
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och på Enisas webbplats.

Or. ro

Ändringsförslag 254
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Gemensamt diskutera och samordna 
sina åtgärder i fråga om säkerhetskrav 
och anmälan av incidenter enligt 
artikel 14 och i fråga om genomförande 
och efterlevnad enligt artikel 15.

Or. en

Motivering

Att behöriga myndigheter tillämpar skilda metoder för anmälan och offentliggörande och i 
allmänhet för genomförandet och efterlevnaden av detta direktiv skulle kunna göra det 
svårare för marknadsoperatörer som är verksamma i fler än en medlemsstat att följa det. I 
extrema fall skulle operatörer kunna motta skilda instruktioner från olika behöriga 
myndigheter. Det bör därför garanteras att behöriga myndigheter samordnar dessa 
aktiviteter i högsta möjliga grad.

Ändringsförslag 255
Christian Ehler, Manfred Weber

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) På begäran av en medlemsstat eller 
kommissionen gemensamt diskutera och 
bedöma 
incidenthanteringsorganisationernas 
effektivitet, i synnerhet när NIS-övningar 
genomförs på unionsnivå.

(e) På begäran av en medlemsstat eller 
kommissionen gemensamt diskutera och 
bedöma 
incidenthanteringsorganisationernas 
effektivitet, i synnerhet när NIS-övningar 
genomförs på unionsnivå, och genomföra 
åtgärder för att lösa identifierade 
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svagheter utan betydande dröjsmål.

Or. en

Ändringsförslag 256
Vicky Ford

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 relevanta 
europeiska organ, i synnerhet inom 
områdena dataskydd, energi, transport, 
bankverksamhet, börs och hälso- och 
sjukvård.

Or. en

Motivering

Täcks av artikel 10.4.

Ändringsförslag 257
Amelia Andersdotter

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 andra relevanta 
europeiska organ, i synnerhet inom 
områdena dataskydd, energi, transport, 
bankverksamhet, börs och hälso- och 
sjukvård.

Or. en
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Ändringsförslag 258
Christian Ehler, Manfred Weber

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 brottsutredning,
dataskydd, energi, transport, 
bankverksamhet, börs och hälso- och 
sjukvård.

Or. en

Ändringsförslag 259
Francisco Sosa Wagner

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 energi, transport, 
bankverksamhet, börs och hälso- och 
sjukvård.

Or. es

Motivering

Att skapa ett samarbetsnätverk för säkerhet måste balanseras mot dataskyddsmyndigheternas 
obligatoriska ingripande. Det bör finnas ett specifikt avsnitt som behandlar denna fråga om 
samarbete.
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Ändringsförslag 260
Ivailo Kalfin

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Gemensamt diskutera och komma 
överens om gemensam tolkning, 
konsekvent tillämpning och samordnat 
genomförande inom unionen av 
bestämmelserna i kapitel IV.

Or. en

Ändringsförslag 261
Francisco Sosa Wagner

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Obligatoriskt samarbete med 
nationella dataskyddsmyndigheter och 
med Europeiska datatillsynsmannen.

Or. es

Motivering

Att skapa ett samarbetsnätverk för säkerhet måste balanseras mot dataskyddsmyndigheternas 
obligatoriska ingripande.

Ändringsförslag 262
Christian Ehler, Manfred Weber

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3 – led i – led 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Myndigheter med ansvar för nät- och 
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informationssäkerhet ska uppmuntras att 
delta i säkerhetsforskning och andra 
lämpliga program inom Horisont 2020.

Or. en

Ändringsförslag 263
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Vid behov får marknadsoperatörer 
inbjudas att delta i verksamheten inom det 
samarbetsnätverk som avses i punkt 3 a, 
g, h och i.

Or. en

Ändringsförslag 264
Silvia-Adriana Ţicău

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 
avses i artikel 19.2.

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

Or. ro
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Ändringsförslag 265
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Ändringsförslag 266
Hans-Peter Martin

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Känslig och konfidentiell information 
inom samarbetsnätverket ska utbytas via en 
säker infrastruktur.

1. Känslig och konfidentiell information 
inom samarbetsnätverket ska utbytas via en 
säker infrastruktur. Medlemsstaterna ska 
garantera att känslig eller konfidentiell 
information som överlämnats av andra 
stater eller kommissionen inte utbyts med 
tredjeländer eller används för annat 
ändamål än det avsedda, exempelvis för 
underrättelsetjänsters verksamhet eller för 
ekonomiska beslut.

Or. de

Ändringsförslag 267
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Känslig och konfidentiell information 
inom samarbetsnätverket ska utbytas via en 
säker infrastruktur.

1. Känslig och konfidentiell information 
inom samarbetsnätverket ska utbytas via en 
säker infrastruktur som drivs under tillsyn 
av Enisa.
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Or. en

Ändringsförslag 268
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Inom fem år från det att detta direktiv 
trätt i kraft säkerställer medlemsstaterna 
att de krav som ställs i punkt 2 iakttas,

Or. ro

Ändringsförslag 269
Ioannis A. Tsoukalas

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 behöriga myndigheterna eller 
kommissionen ska, med Enisa som 
samordnare, lämna tidiga varningar inom 
samarbetsnätverket om de risker eller 
incidenter som uppfyller minst ett av 
följande villkor:

Or. en

Ändringsförslag 270
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

kommissionen ska lämna tidiga varningar 
inom det institutionella samarbetsnätverket 
om de risker eller incidenter som uppfyller 
minst ett av följande villkor:

Or. en

Ändringsförslag 271
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) De ökar snabbt i omfattning eller kan 
öka snabbt i omfattning.

(a) De ökar snabbt i omfattning eller kan 
öka snabbt i omfattning och påverkar eller 
kan påverka fler än en medlemsstat.

Or. en

Motivering

En snabbt ökande omfattning i sig är inte ännu en indikation på huruvida frågan är relevant 
för samarbetsnätverket. Om frågan kan hanteras av myndigheterna i en medlemsstat och om 
effekter på andra medlemsstater inte är sannolika behövs det knappast någon tidig varning 
till hela nätverket.

Ändringsförslag 272
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) De påverkar eller kan påverka mer än 
en medlemsstat.

utgår

Or. en

Motivering

Sammanslagning med led a.
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Ändringsförslag 273
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

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 behöriga 
myndigheterna eller kommissionen 
meddela all relevant information som de 
förfogar över och som kan vara till nytta 
för att bedöma risken eller incidenten då 
situationens allvar kräver det. Det är 
kommissionens uppgift att bedöma graden 
av allvar i situationen för tillämpning av 
denna bestämmelse.

Or. fr

Motivering

Systematisk anmälan av incidenter är inte relevant och det är viktigt att föreskriva att 
kommissionen gör en bedömning av hur allvarlig situationen är.

Ändringsförslag 274
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

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 behöriga 
myndigheterna eller kommissionen 
meddela all relevant information som de 
förfogar över och som kan vara till nytta 
för att bedöma risken eller incidenten.
Information som betecknas som 
hemligstämplad eller konfidentiell av den 
berörda offentliga förvaltningen eller en 
marknadsoperatör, inklusive 
marknadsoperatörens identitet, ska bara 
tillhandahållas i den grad det är 
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nödvändigt för att bedöma risken eller 
incidenten.

Or. en

Motivering

Åtgärder behöver vidtas för att uppmuntra rapportering av incidenter och samarbete med 
myndigheter. Detta fordrar tillit från marknadsoperatörernas sida, vilken kommer att stärkas 
om anonymitet och konfidentialitet garanteras. Om till exempel en hackare felaktigt utnyttjar 
en svaghet i vanligt förekommande programvarusystem, är den berörda enhetens identitet 
eventuellt inte relevant och skulle därför kunna behandlas som konfidentiell, vilket i sin tur 
minskar de negativa konsekvenserna för enheten i fråga.

Ändringsförslag 275
Amelia Andersdotter

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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 276
Vicky Ford

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 

4. Om den risk eller incident som är 
föremål för en tidig varning misstänks vara 
av brottslig art ska de nationella behöriga 
myndigheterna kontakta nationella 
myndigheter med ansvar för it-brottslighet 
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inom Europol. som ska samarbeta och utbyta 
information med Europeiska 
it-brottscentrumet inom Europol.

Or. en

Motivering

Behöriga myndigheter bör först kontakta sina nationella myndigheter med ansvar för 
it-brottslighet, som kommer att informera EC3. Detta bör leda till att onödig dubblering av 
rapporteringen undviks och säkra att den nationella kontaktpunkten förblir den centrala 
kontaktpunkten för EC3.

Ändringsförslag 277
Jürgen Creutzmann

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 allvarlig brottslig art ska de behöriga 
myndigheterna eller kommissionen vid 
behov underrätta Europeiska 
it-brottscentrumet inom Europol.

Or. en

Motivering

En automatisk skyldighet att informera Europol skulle vara alltför långtgående. Ett mer 
begränsat förhållningssätt där man riktar in sig på allvarliga brott förefaller mer lämpligt. 
De behöriga myndigheterna och kommissionen bör vidare ha ett visst utrymme att avgöra om 
Europol ska informeras.

Ändringsförslag 278
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4
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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 behöriga 
myndigheterna eller kommissionen 
underrätta Europeiska it-brottscentrumet 
inom Europol utan betydande dröjsmål.

Or. en

Ändringsförslag 279
Ivailo Kalfin

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om den risk eller incident som är 
föremål för en tidig varning misstänks 
vara av allvarlig gränsöverskridande 
teknisk art ska de behöriga 
myndigheterna eller kommissionen 
underrätta Europeiska byrån för nät- och 
informationssäkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 280
Jürgen Creutzmann

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
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Or. en

Motivering

Kriterierna förefaller vara tillräckligt tydliga i direktivet.

Ändringsförslag 281
Francisco Sosa Wagner

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. es

Ändringsförslag 282
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ha befogenhet att 
genom genomförandeakter anta unionens 
NIS-samarbetsplan. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 19.

1. Kommissionen ska ha befogenhet att 
genom genomförandeakter anta en ram för 
att säkerställa samarbetet inom nät- och 
informationssäkerhet i de olika 
medlemsstaterna. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 19.

Or. en

Motivering

Det kommer att bli svårt att komma överens om operativa regler som respekterar 
medlemsstaternas befintliga förfaranden. Inte alla verktyg och tekniker är relevanta för alla 
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medlemsstater eftersom de har olika hot och olika industrier. En ram (såsom den som redan 
tagits fram genom samarbete mellan flera medlemsstater) skulle därför vara att föredra 
eftersom den skulle ge större flexibilitet för medlemsstaterna att bibehålla sina befintliga 
strukturer samtidigt som de uppfyller kraven i direktivet.

Ändringsförslag 283
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ha befogenhet att 
genom genomförandeakter anta unionens 
NIS-samarbetsplan. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 19.

1. Kommissionen ska ha befogenhet att 
genom delegerade akter anta unionens 
NIS-samarbetsplan. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 19.

Or. en

Ändringsförslag 284
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Unionens NIS-samarbetsplan ska 
omfatta följande:

2. Unionens ram för samarbete inom nät-
och informationssäkerhet ska omfatta 
följande:

Or. en

Ändringsförslag 285
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Unionens NIS-samarbetsplan ska antas 
senast ett år efter detta direktivs 
ikraftträdande och regelbundet revideras.

3. Unionens NIS-samarbetsplan ska antas 
senast ett år efter detta direktivs 
ikraftträdande och regelbundet revideras.
Resultaten av varje revidering ska 
rapporteras till Europaparlamentet.

Or. en

Ändringsförslag 286
Francisco Sosa Wagner

Förslag till direktiv
Artikel 13 – stycke 1

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. Vid 
sådana avtal måste en hög skyddsnivå 
säkras 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. I 
avtalen ska det framgå vilket 
kontrollförfarande som ska tillämpas för
att garantera skyddet av personuppgifter 
som förmedlas via samarbetsnätverket.
Europaparlamentet ska informeras om 
avtalsförhandlingen och få insyn i 
innehållet.

Or. es

Motivering

Internationella avtal som ingås med andra länder eller säkerhetsmyndigheter måste innehålla 
en mekanism för kontroll av respekten för de medborgerliga rättigheterna. En faktisk 
demokratisk kontroll av avtalen måste dessutom göras av Europaparlamentet, som ska 
informeras i god tid om innehållet i avtalsförhandlingarna.
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Ändringsförslag 287
Amelia Andersdotter
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

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, utan att lämna ut 
EU-medborgares personuppgifter till 
tredje parter.

Or. en

Ändringsförslag 288
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

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 i enlighet med 
Europeiska unionens gällande 
lagstiftning.

Or. ro
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Ändringsförslag 289
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv
Artikel 13 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När unionen ingår internationella avtal 
med tredjeländer eller internationella 
organisationer, ska den föreskriva deras 
deltagande i vissa av samarbetsnätverkets 
verksamheter, särskilt vad gäller it-
säkerhet, utan att det påverkar 
samarbetsnätverkets möjlighet till 
informella internationella samarbeten. 
Sådana avtal ska beakta behovet av 
ändamålsenligt skydd för personuppgifter 
som förmedlas via samarbetsnätverket.

Or. fr

Motivering

Förslaget består i att inkludera denna bestämmelse när internationella avtal ingås där 
unionen är en part.

Ändringsförslag 290
Ivailo Kalfin

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 kontroller 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 

1. Medlemsstaterna ska se till att offentliga 
förvaltningar och marknadsoperatörer, som 
tillhandahåller eller driver tjänster som 
avses i artikel 3.8 b i detta direktiv, 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 
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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.

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.

Or. en

Ändringsförslag 291
Amelia Andersdotter

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
kontroller 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. Europeiska unionen och dess 
medlemsstater, offentliga förvaltningar och 
marknadsoperatörer ska vidta
ändamålsenliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder för att hantera 
risker som hotar säkerheten för de nät och 
informationssystem som de utvecklar, 
och/eller driver, och/eller 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.

Or. en

Ändringsförslag 292
Vicky Ford
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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 kontroller 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.

Or. en

Motivering

Offentligt ägda organisationer är redan inkluderade i definitionen av marknadsoperatör.

Ändringsförslag 293
Jürgen Creutzmann

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 kontroller och 
använder i sin verksamhet. Med beaktande 
av den senaste tekniken ska dessa åtgärder 

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 tekniska utvecklingen
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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.

ska dessa åtgärder garantera en 
säkerhetsnivå som är anpassad till den 
aktuella risken. I synnerhet ska lämpliga
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.

Or. en

Ändringsförslag 294
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

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 kontroller 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 offentliga 
förvaltningar och marknadsoperatörer 
vidtar ändamålsenliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder för att upptäcka 
och effektivt 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.

Or. en
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Ändringsförslag 295
Ivailo Kalfin

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 
offentliga förvaltningar och 
marknadsoperatörer, som tillhandahåller 
eller driver tjänster som avses i 
artikel 3.8 b i detta direktiv, underrättar 
den behöriga myndigheten om incidenter 
som har en betydande inverkan på 
säkerheten och kontinuiteten för de 
kärntjänster som de tillhandahåller.
Medlemsstaterna ska se till att 
efterlevnaden av detta krav inte ändrar 
bestämmelserna i artikel 9.1 i detta 
direktiv, och inte heller utsätter den 
anmälande parten för ökad 
ansvarsskyldighet eller onödig operativ 
risk eller säkerhetsrisk.

Or. en

Ändringsförslag 296
Vicky Ford

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 det
finns mekanismer för att
marknadsoperatörer ska kunna underrätta
den behöriga myndigheten om incidenter 
som har en betydande inverkan på 
säkerheten för de kärntjänster som de 
tillhandahåller.

Or. en
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Motivering

Skyldigheten att rapportera incidenter skulle kunna skapa onaturliga incitament för företag 
att söka efter och hantera incidenter, och leda till en kultur av tillmötesgående på ett formellt 
plan i stället för en genomgående beteendeförändring. En frivillig lösning där 
marknadsoperatörerna uppmuntras att rapportera incidenter skulle därför vara att föredra.

Ändringsförslag 297
Jürgen Creutzmann

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 
offentliga förvaltningar och 
marknadsoperatörer underrättar den 
behöriga myndigheten, i den medlemsstat 
där kärntjänsterna påverkas, om 
incidenter som har en betydande inverkan 
på säkerheten och/eller kontinuiteten för 
de kärntjänster som de tillhandahåller.

Or. en

Motivering

Det bör förtydligas vilken behörig myndighet som ska underrättas. Dessutom är detta en 
anpassning till Enisas riktlinjer för rapportering av incidenter.

Ändringsförslag 298
Christian Ehler, Manfred Weber

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 

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

Or. en

Ändringsförslag 299
Amelia Andersdotter

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 
offentliga förvaltningar och 
marknadsoperatörer underrättar den 
behöriga myndigheten om incidenter som 
har inverkan på säkerheten för de 
kärntjänster som de tillhandahåller.

Or. en

Ändringsförslag 300
Ivailo Kalfin

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Offentliga förvaltningar och 
marknadsoperatörer, som avses i 
artikel 3.8 a i detta direktiv, bör 
rapportera incidenter på frivillig basis i 
händelse av allvarliga incidenter, 
störningar eller hot inom deras nät eller 
system.

Or. en

Ändringsförslag 301
Ivailo Kalfin
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Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. De gemensamma kontaktpunkterna 
eller de nationella behöriga 
myndigheterna ska snarast möjligt, till 
den relevanta offentliga förvaltning eller 
marknadsoperatör som har rapporterat en 
incident, återrapportera om vidtagna 
åtgärder, beslut eller rekommendationer 
samt om eventuella informerade tredje 
parter, och om de protokoll om säkerhet 
och konfidentialitet som reglerar 
informationsutbytet.

Or. en

Ändringsförslag 302
Ivailo Kalfin

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Dessa krav enligt punkterna 1 och 2 
gäller för alla marknadsoperatörer som 
tillhandahåller tjänster inom 
Europeiska unionen.

3. Dessa krav enligt punkterna 1 och 2 
gäller för alla offentliga operatörer och
marknadsoperatörer som avses i 
artikel 3.8 b och som tillhandahåller 
tjänster inom Europeiska unionen. Dessa 
operatörer ska anmäla de incidenter som 
avses i punkterna 1 och 2 till den 
gemensamma kontaktpunkten i den 
medlemsstat där kärntjänsterna påverkas. 
Om kärntjänster i fler än en medlemsstat 
påverkas, ska den gemensamma 
kontaktpunkt som har mottagit anmälan, 
utifrån den information som lämnats av 
den ursprungliga källan, varsko de andra 
berörda gemensamma kontaktpunkterna, 
i överensstämmelse med ömsesidiga på 
förhand definierade protokoll om 
konfidentialitet och säkerhet. Den 
ursprungliga källan bör informeras 
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snarast möjligt om vilka andra 
gemensamma kontaktpunkter som har 
informerats om incidenten, samt om 
eventuella vidtagna åtgärder eller resultat 
eller eventuell information med relevans 
för incidenten.

Or. en

Ändringsförslag 303
Christian Ehler, Manfred Weber

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Dessa krav enligt punkterna 1 och 2 
gäller för alla marknadsoperatörer som 
tillhandahåller tjänster inom 
Europeiska unionen.

3. Dessa krav enligt punkterna 1 och 2 
gäller för alla marknadsoperatörer som 
tillhandahåller tjänster inom 
Europeiska unionen. Offentliga 
förvaltningar och marknadsoperatörer 
bör lämna ut uppgifter i förhållande till 
sina särskilda omständigheter.

Or. en

Ändringsförslag 304
Ivailo Kalfin

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 

4. Den behöriga myndigheten får informera 
allmänheten eller kräva att de offentliga 
myndigheterna och marknadsoperatörerna 
informerar allmänheten, om den fastställer 
att allmänhetens intresse av att incidenten 
röjs väger tyngre än eventuell negativ 
inverkan på ryktet och affärerna för den 
berörda offentliga förvaltningen eller 
marknadsoperatören. Förvaltningar och 
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som kommit in och de åtgärder som 
vidtagits i enlighet med denna punkt.

operatörer ska ha rätt att innan beslut 
fattas inför den behöriga myndigheten 
argumentera för om utlämning av 
uppgifterna är lämplig. I alla händelser 
bör medlemsstaterna undvika att avslöja 
konfidentiell affärsinformation. En gång 
om året ska de 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 305
Vicky Ford

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. 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. Vid 
anmälan av incidenter till det 
samarbetsnätverk som avses i artikel 8 får
andra nationella behöriga myndigheter 
inte offentliggöra någon information som 
mottagits om risker eller incidenter utan 
godkännande från den anmälande 
behöriga myndigheten. 

Or. en
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Ändringsförslag 306
Amelia Andersdotter

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. 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. Särskilt ska den behöriga 
myndigheten se till att medlemmar av 
allmänheten kan minska risker som rör 
dem själva och som beror på någon 
säkerhetsincident i en tjänst som 
tillhandahålls offentligt eller av en 
marknadsoperatör. 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.

Or. en

Ändringsförslag 307
Jürgen Creutzmann

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 

4. Den behöriga myndigheten får, efter 
samråd med den berörda offentliga 
förvaltningen eller marknadsoperatören,
informera allmänheten eller kräva att de 
offentliga myndigheterna och 
marknadsoperatörerna informerar 
allmänheten, om den fastställer att det 
ligger i allmänhetens intresse att incidenten 
röjs och där allmänhetens intresse väger 
tyngre än eventuella intressen hos den 
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vidtagits i enlighet med denna punkt. berörda offentliga förvaltningen eller 
marknadsoperatören som står i konflikt 
med detta. 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.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att samråd först hålls och att allmänhetens och de berörda enheternas 
respektive intressen vägs mot varandra. Ytterligare information skulle göra det möjligt för 
den behöriga myndigheten att korrekt bedöma om det är nödvändigt att lämna ut uppgifter 
och låta berörda offentliga förvaltningar och marknadsoperatörer förbereda sig för 
eventuella konsekvenser som utlämnandet skulle kunna få för deras tjänster, t.ex. ytterligare 
säkerhetsincidenter på grund av att information om svaga punkter lämnas ut eller potentiell 
skada på ryktet. 

Ändringsförslag 308
Christian Ehler, Manfred Weber

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. 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. Var sjätte månad 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.

Or. en
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Ändringsförslag 309
Francisco Sosa Wagner

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. Den behöriga myndigheten ska
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.

Or. es

Motivering

Det bör fastställas att det är obligatoriskt att till en viss gräns informera allmänheten om alla 
incidenter som ligger i allmänhetens intresse för att de aktuella incidenterna ska kunna lösas.
Det handlar om en grundläggande öppenhet och kompensation för att göra hanteringen av de 
personuppgifter som medborgarna lämnar till de nationella myndigheterna mer rättvis.

Ändringsförslag 310
Christian Ehler, Manfred Weber

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 4 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utöver att rapportera till den behöriga 
myndigheten ska marknadsoperatörer 
uppmuntras att i sina redovisningar (på 
frivillig basis) meddela incidenter som 
involverar deras företag.

Or. en
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Motivering

It-incidenter kan medföra stora finansiella förluster och avsevärda kostnader. Aktieägare och 
investerare bör informeras om konsekvenserna av dessa incidenter. Genom att uppmuntra 
företag att offentliggöra it-incidenter på frivillig basis kan man stimulera diskussionen inom 
olika sektorer om sannolikheten för framtida incidenter, omfattningen av dessa risker, samt 
lämpligheten av förebyggande åtgärder som vidtas för att minska problem med it-säkerheten.

Ändringsförslag 311
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 312
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet 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 313
Jürgen Creutzmann

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.

utgår

Or. en

Motivering

Under vilka omständigheter offentliga förvaltningar och marknadsoperatörer är skyldiga att 
anmäla bör enbart baseras på kommissionens delegerade akt i föregående punkt. I annat fall 
skulle operatörer med gränsöverskridande eller EU-omfattande tillhandahållande av tjänster 
kunna ställas inför flera skilda instruktioner/riktlinjer och skulle teoretiskt sett kunna vara 
skyldiga att anmäla en viss incident i en medlemsstat men inte i en annan.

Ändringsförslag 314
Amelia Andersdotter

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.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 315
Vicky Ford

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 ska anta 
riktlinjer avseende de omständigheter då 
marknadsoperatörer är skyldiga att anmäla 
incidenter.

Or. en

Motivering

Eftersom den delegerade akten har strukits kommer det, i syfte att skapa klarhet för företag, 
finnas ett tydligt behov av tydliga riktlinjer för att specificera när marknadsoperatörer är 
skyldiga att anmäla incidenter.

Ändringsförslag 316
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska ha befogenhet att 
genom genomförandeakter definiera 
format och förfaranden för tillämpningen 
av punkt 2. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 19.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 317
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska ha befogenhet att 
genom genomförandeakter definiera 
format och förfaranden för tillämpningen 
av punkt 2. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 19.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 318
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas på 
mikroföretag enligt definitionen i 
kommissionens 
rekommendation 2003/361/EG av den 
6 maj 2003 om definitionen av 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag35.

utgår

__________________
35 EUT L 124, 20.5.2003, s. 36.

Or. en

Ändringsförslag 319
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas på 
mikroföretag enligt definitionen i 
kommissionens 
rekommendation 2003/361/EG av den 
6 maj 2003 om definitionen av 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag35.

8. Punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas på 
mikroföretag och små och medelstora 
företag enligt definitionen i 
kommissionens 
rekommendation 2003/361/EG av den 
6 maj 2003 om definitionen av 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag35.

__________________ __________________
35 EUT L 124, 20.5.2003, s. 36. 35 EUT L 124, 20.5.2003, s. 36.

Or. en

Ändringsförslag 320
Amelia Andersdotter

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. De behöriga myndigheterna ska utreda 
fall då skyldigheterna i detta direktiv inte
uppfylls och de effekter som detta har på 
nätens och informationssystemens 
säkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 321
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1
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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 har de 
befogenheter de behöver för att se till att
offentliga förvaltningar eller 
marknadsoperatörer uppfyller sina 
skyldigheter enligt artikel 14 och de 
effekter som detta har på nätens och 
informationssystemens säkerhet.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör besluta om vilka befogenheter behöriga myndigheter bör ha för att se 
till att skyldigheterna uppfylls.

Ändringsförslag 322
Ivailo Kalfin

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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 323
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

av en policy (mätt genom kontinuerlig 
tillämpning av industrins bästa praxis på 
global nivå) genom lämpliga medel, 
särskilt genom att ge den behöriga 
myndigheten eller den gemensamma 
kontaktpunkten tillgång till resultaten av 
en säkerhetsrevision som genomförts av 
en auktoriserad intern representant eller 
en kvalificerad extern revisor.

Or. en

Ändringsförslag 324
Jürgen Creutzmann

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) genomgår, där den information som 
lämnats i enlighet med led a i denna 
punkt inte är tillräcklig, en 
säkerhetsrevision som utförs av ett 
kvalificerat oberoende organ eller av en 
nationell myndighet och ge den behöriga 
myndigheten tillgång till resultaten.

Or. en

Motivering

Säkerhetsrevisioner bör inte genomföras som självändamål utan enbart om en offentlig 
förvaltning eller marknadsoperatör inte lämnar övertygande information om 
säkerhetssituationen i sina nät och informationssystem.

Ändringsförslag 325
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Behövs inte längre eftersom det föreslås i punkt 1 att ge behöriga myndigheter de 
befogenheter de behöver för att se till att skyldigheterna uppfylls, vilket kan innebära 
bindande anvisningar men inte nödvändigtvis.

Ändringsförslag 326
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

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 har befogenhet att 
utfärda bindande anvisningar för 
marknadsoperatörer och offentliga 
förvaltningar och utfärda föreskrifter om 
rättslig skyldighet och ansvarsskyldighet, 
särskilt där en frivillig lösning inte visar 
sig effektiv.

Or. en

Ändringsförslag 327
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 328
Jürgen Creutzmann

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 får, efter att 
ha informerat den berörda offentliga 
förvaltningen eller marknadsoperatören,
anmäla incidenter som misstänks vara av 
allvarlig brottslig art till de rättsvårdande 
myndigheterna.

Or. en

Motivering

Medan incidenter av allvarlig brottslig art bör anmälas till brottsbekämpande myndigheter, 
bör de berörda företagen informeras för att kunna förbereda sig för eventuella konsekvenser 
för sina intressen. Eftersom termen ”allvarlig brottslig art” kan tolkas olika i de olika 
medlemsstaterna och för att ge behöriga myndigheter det bedömningsutrymme som behövs 
vid bedömningen av incidenter ersätts ”ska” med ”får”.

Ändringsförslag 329
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

dataskyddslagstiftning, och i fullt samråd 
med relevanta registeransvariga och 
registerförare, ska de behöriga 
myndigheterna och de gemensamma 
kontaktpunkterna ha ett nära samarbete 
med de myndigheter som ansvarar för 
skydd av personuppgifter när de åtgärdar 
incidenter som medför personuppgiftsbrott.

Or. en

Ändringsförslag 330
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av artikel 14.1 ska 
medlemsstaterna främja användningen av 
standarder och/eller specifikationer av 
relevans för nät- och 
informationssäkerheten.

1. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av artikel 14.1 ska 
medlemsstaterna, utan att föreskriva 
användning av särskild teknik, främja 
användningen av interoperabla standarder 
och/eller specifikationer av relevans för 
nät- och informationssäkerheten. Sådana 
standarder och/eller specifikationer ska 
vid behov ta hänsyn till internationella 
och/eller globala motsvarigheter.

Or. en

Ändringsförslag 331
Ivailo Kalfin

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av artikel 14.1 ska 
medlemsstaterna främja användningen av 
standarder och/eller specifikationer av 

1. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av artikel 14.1 ska 
medlemsstaterna, utan att föreskriva 
användning av särskild teknik, främja 
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relevans för nät- och 
informationssäkerheten.

användningen av öppna och interoperabla 
internationella standarder och/eller 
specifikationer av relevans för nät- och 
informationssäkerheten.

Or. en

Ändringsförslag 332
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av artikel 14.1 ska 
medlemsstaterna främja användningen av 
standarder och/eller specifikationer av 
relevans för nät- och 
informationssäkerheten.

1. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av artikel 14.1 ska 
medlemsstaterna främja användningen av
öppna standarder och/eller specifikationer 
av relevans för nät- och 
informationssäkerheten, och se till att 
dessa standarder överensstämmer med 
befintlig EU-lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 333
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av artikel 14.1 ska 
medlemsstaterna främja användningen av 
standarder och/eller specifikationer av 
relevans för nät- och 
informationssäkerheten.

1. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av artikel 14.1 ska 
medlemsstaterna främja användningen av
europeiska och internationella standarder 
och/eller specifikationer av relevans för 
nät- och informationssäkerheten.

Or. en
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Motivering

Skilda nationella standarder bör undvikas så långt möjligt för att de olika medlemsstaterna
ska få lika villkor och jämförbara rättsliga krav.

Ändringsförslag 334
Vicky Ford

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.

2. En industriledd arbetsgrupp ska med 
hjälp av kommissionen utarbeta en lista 
över de standarder och/eller 
specifikationer som avses i punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 335
Francisco Sosa Wagner

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva
påföljder för överträdelser av nationella 
bestämmelser som har utfärdats med 
tillämpning av detta direktiv och ska vidta 
de åtgärder som krävs för att se till att 
dessa påföljder tillämpas. Påföljderna ska 
vara effektiva, proportionella och 
avskräckande. Medlemsstaterna ska 
anmäla dessa bestämmelser till 
kommissionen senast det datum då 
direktivet införlivas med nationell 
lagstiftning och skall utan dröjsmål 
anmäla alla senare ändringar som 
påverkar dem.

1. Kommissionen ska lägga fram ett 
förslag om vilka kriterier som ska gälla 
för systemet med påföljder vid
överträdelser av de nationella 
bestämmelser som antas i enlighet med
detta direktiv. Medlemsstaterna ska vidta 
de åtgärder som krävs för att se till att 
dessa påföljder tillämpas.
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Or. es

Motivering

Minimikriterier måste samordnas för att undvika ekonomisk obalans och varierande 
behörighet, eller sådant som i en del fall kan påverka säkerheten i sig i vissa medlemsstater 
med minimikrav för påföljder.

Ändringsförslag 336
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva 
påföljder för överträdelser av nationella 
bestämmelser som har utfärdats med 
tillämpning av detta direktiv och ska vidta 
de åtgärder som krävs för att se till att 
dessa påföljder tillämpas. Påföljderna ska 
vara effektiva, proportionella och 
avskräckande. Medlemsstaterna ska 
anmäla dessa bestämmelser till 
kommissionen senast det datum då 
direktivet införlivas med nationell 
lagstiftning och skall utan dröjsmål anmäla 
alla senare ändringar som påverkar dem.

1. Medlemsstaterna ska föreskriva 
påföljder för oaktsamma och avsiktliga
överträdelser av nationella bestämmelser 
som har utfärdats med tillämpning av detta 
direktiv och ska vidta de åtgärder som 
krävs för att se till att dessa påföljder 
tillämpas. Påföljderna ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande. 
Medlemsstaterna ska anmäla dessa 
bestämmelser till kommissionen senast det 
datum då direktivet införlivas med 
nationell lagstiftning och skall utan 
dröjsmål anmäla alla senare ändringar som 
påverkar dem.

Or. en

Motivering

Det bör vara tydligt att påföljder endast kan tillämpas på överträdelser där 
marknadsoperatörer har underlåtit att vidta alla åtgärder som rimligtvis kunde ha förväntats
av dem. Marknadsoperatörer skulle annars kunna avskräckas från att rapportera incidenter.

Ändringsförslag 337
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 1 (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska garantera att 
påföljderna i punkt 1 i denna artikel 
endast tillämpas om marknadsoperatörer 
och offentliga förvaltningar på grund av 
grov oaktsamhet eller avsiktligt underlåtit 
att uppfylla sina skyldigheter enligt 
kapitel IV.

Or. en

Ändringsförslag 338
Silvia-Adriana Ţicău

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 under en period på fem 
år med början den [OPOCE: vänligen 
ange det datum då detta direktiv träder i 
kraft] 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.

Or. ro

Ändringsförslag 339
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2
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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 artiklarna 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.

Or. en

Ändringsförslag 340
Amelia Andersdotter

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 9.2, 10.5 och 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 offentliggörs 
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 artiklarna 10.5 och 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 offentliggörs 
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 341
Amelia Andersdotter
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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 artiklarna 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.

Or. en

Ändringsförslag 342
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska regelbundet se över hur 
detta direktiv fungerar och rapportera 
resultaten till Europaparlamentet och rådet. 
Den första rapporten ska lämnas senast
tre år efter den införlivandedag som avses i 
artikel 21. För detta syfte kan 
kommissionen begära att medlemsstaterna 
utan dröjsmål tillhandahåller information.

Kommissionen ska regelbundet se över hur 
detta direktiv fungerar och rapportera 
resultaten till Europaparlamentet och rådet.
Översynen bör huvudsakligen inriktas på 
bestämmelserna i bilaga II, särskilt 
bestämmelserna om företag som har stor 
betydelse för internet. Den första rapporten 
ska lämnas senast två år efter den 
införlivandedag som avses i artikel 21. För 
detta syfte kan kommissionen begära att 
medlemsstaterna utan dröjsmål 
tillhandahåller information.

Översynen bör också utvärdera de 
frivilliga incitamenten för börsnoterade 
företag som framställs i detta direktiv. 
Den behöriga nationella myndigheten ska 



PE523.040v01-00 120/126 AM\1009437SV.doc

SV

vartannat år utvärdera hur effektiv denna 
frivilliga lösning är. Resultaten ska 
rapporteras till kommissionen utan 
dröjsmål. Om den frivilliga lösningen som 
syftar till att skydda konsumenters och 
investerares intressen inte visar sig vara 
tillräcklig ska medlemsstaterna införa 
rättsliga skyldigheter.

Or. en

Motivering

För att hålla jämna steg med föränderliga hot och villkor på it-säkerhetsområdet ska 
bilaga II regelbundet ses över och redigeras.

Ändringsförslag 343
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska regelbundet se över 
hur detta direktiv fungerar och rapportera
resultaten till Europaparlamentet och rådet. 
Den första rapporten ska lämnas senast 
tre år efter den införlivandedag som avses i 
artikel 21. För detta syfte kan 
kommissionen begära att medlemsstaterna 
utan dröjsmål tillhandahåller information.

Vart tredje år ska kommissionen se över 
hur detta direktiv fungerar och rapportera 
resultaten till Europaparlamentet och rådet. 
Den första rapporten ska lämnas senast 
tre år efter den införlivandedag som avses i 
artikel 21. För detta syfte kan 
kommissionen begära att medlemsstaterna 
utan dröjsmål tillhandahåller information.

Or. ro

Ändringsförslag 344
Ivailo Kalfin

Förslag till direktiv
Bilaga 1 – led 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Incidenthanteringsorganisationens 
kontor och de informationssystem som den 
använder sig av ska vara lokaliserade till 

(c) Incidenthanteringsorganisationens 
kontor och de informationssystem som den 
använder sig av ska vara lokaliserade till 
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säker plats. säker plats med säkra nät och 
informationssystem.

Or. en

Ändringsförslag 345
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Förslag till direktiv
Bilaga 1 – led 2 – led a – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Övervakning av incidenter på nationell 
nivå.

– Upptäckt och övervakning av incidenter 
på nationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 346
Christian Ehler, Manfred Weber

Förslag till direktiv
Bilaga 2 – rubrik 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lista över marknadsoperatörer Lista över marknadsoperatörer – Denna 
lista är inte uttömmande och ska ses över 
vartannat år

Or. en

Ändringsförslag 347
Ivailo Kalfin

Förslag till direktiv
Bilaga 2 – rubrik 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lista över marknadsoperatörer Lista över offentliga och privata 
operatörer
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Or. en

Ändringsförslag 348
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Bilaga 2 – punkt 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. E-handelsplattformar. utgår

Or. en

Ändringsförslag 349
Ivailo Kalfin

Förslag till direktiv
Bilaga 2 – punkt 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Internetbetalningsslussar. utgår

Or. en

Ändringsförslag 350
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Bilaga 2 – punkt 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Internetbetalningsslussar. utgår

Or. en

Ändringsförslag 351
Jürgen Creutzmann
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Förslag till direktiv
Bilaga 2 – punkt 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Sociala medier. utgår

Or. en

Ändringsförslag 352
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Bilaga 2 – punkt 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Sökmotorer. utgår

Or. en

Ändringsförslag 353
Christian Ehler, Manfred Weber

Förslag till direktiv
Bilaga 2 – punkt 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Sökmotorer. utgår

Or. en

Ändringsförslag 354
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Bilaga 2 – punkt 1 – led 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Molntjänster. utgår

Or. en

Ändringsförslag 355
Ivailo Kalfin

Förslag till direktiv
Bilaga 2 – punkt 1 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Molntjänster. 5. Molntjänster från företag till 
användare.

Or. en

Ändringsförslag 356
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till direktiv
Bilaga 2 – punkt 1 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Molntjänster. 5. Molntjänster och lagringstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 357
Ivailo Kalfin

Förslag till direktiv
Bilaga 2 – punkt 1 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Informations- och 
kommunikationsteknik: Molntjänster 
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mellan företag, internetbetalningsslussar.

Or. en

Ändringsförslag 358
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Bilaga 2 – punkt 1 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Vattentjänster.

Or. en

Ändringsförslag 359
Christian Ehler, Manfred Weber

Förslag till direktiv
Bilaga 2 – punkt 1 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Utvecklare och tillverkare av 
hårdvara.

Or. en

Ändringsförslag 360
Christian Ehler, Manfred Weber

Förslag till direktiv
Bilaga 2 – punkt 1 – led 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Utvecklare och tillverkare av 
programvara.

Or. en
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Ändringsförslag 361
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Bilaga 2 – punkt 1 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Onlineförsäljning av tillämpningar. utgår

Or. en

Ändringsförslag 362
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till direktiv
Bilaga 2 – punkt 1 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Infrastruktur för högpresterande 
datorsystem.

Or. en


