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Ändringsförslag 20
Marie-Christine Vergiat

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 ekonomisk 
verksamhet, social välfärd och 
kommunikation och utbyten mellan 
personer, organisationer inom 
civilsamhället och företag samt för skydd 
av och respekt för integritet och 
personuppgifter.

Or. fr

Ändringsförslag 21
Ágnes Hankiss

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 förtroende och 
medföra allvarliga konsekvenser för 
unionens ekonomi. Allt fler inser nu att 
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kontrollsystemen är sårbara för 
it-attacker från bland annat fientliga 
regeringar, terroristgrupper och andra 
illasinnade inkräktare. Smarta och 
samordnade attacker kan allvarligt skada 
infrastrukturens stabilitet, prestanda och 
ekonomi.

Or. en

Ändringsförslag 22
Marie-Christine Vergiat

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, oavsett vilka som gett 
upphov till dessa, 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. De drabbar särskilt 
medborgarna och deras förtroende för 
informationssystemen, när deras 
personuppgifter är föremål för 
omfattande hantering och övervakning 
utan tillräcklig kontroll.

Or. fr

Ändringsförslag 23
Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Skäl 3



AM\1006685SV.doc 5/55 PE521.696v01-00

SV

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 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 och för 
kommunikation och utbyten mellan 
personer, organisationer inom 
civilsamhället och företag.

Or. fr

Ändringsförslag 24
Marie-Christine Vergiat

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 
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 kritiska
informationsinfrastrukturer, för att främja 
en riskhanteringskultur och säkerställa att 
de allvarligaste incidenterna rapporteras. 
Detta fordrar inrättande av lämpliga 
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utbildningar som inkluderar de 
konsekvenser som dessa incidenter har 
för skyddet av uppgifter och 
medborgarnas integritet.

Or. fr

Ändringsförslag 25
Ágnes Hankiss

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Detta direktiv bör inriktas på de 
verkligt kritiska delarna av den kritiska
infrastrukturen
(1) som är kritiska på grund av sin 
strukturella position i systemet som helhet 
och som förstärker det ömsesidiga 
beroendet av andra infrastrukturer och 
sektorer,
(2) som är kritiska i sig på grund av sin 
roll eller funktion i samhället.

Or. en

Ändringsförslag 26
Marie-Christine Vergiat

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 

(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 företag bör dock inte 
tillämpas på företag som tillhandahåller 
allmänna kommunikationsnät eller allmänt 
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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)2, 
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.

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)2, 
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.

__________________ __________________
2 EGT L 108, 24.4.2002, s. 33. 2 EGT L 108, 24.4.2002, s. 33.

Or. fr

Ändringsförslag 27
Marie-Christine Vergiat

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 företag gör 
det i sin tur omöjligt att inrätta en 
övergripande och effektiv mekanism för 
samarbete på unionsnivå.

Or. fr
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Ändringsförslag 28
Ágnes Hankiss

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Det är viktigt att inse den inneboende 
osäkerheten hos de komplexa system som 
omger oss. Detta kräver en klarare 
gemensam uppfattning om vad som är 
viktigt bland dem som skyddar en 
organisation och de som fastställer dess 
strategiska inriktning.

Or. en

Ändringsförslag 29
Marie-Christine Vergiat

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 
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.

(8) Bestämmelserna i detta direktiv bör inte 
påverka varje enskild medlemsstats 
möjligheter att vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att skydda sina väsentliga 
säkerhetsintressen, för att skydda allmän 
ordning och säkerhet och för att möjliggöra 
utredning, upptäckt och åtal av brott, 
förutsatt att de inte använder detta som 
förevändning för att inte fullgöra sina 
mer allmänna skyldigheter att respektera 
skyddet av integritet och personuppgifter.
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. fr
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Ändringsförslag 30
Marie-Christine Vergiat

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, 
samtidigt som man respekterar och 
skyddar integriteten och personuppgifter.

Or. fr

Ändringsförslag 31
Ágnes Hankiss

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 

(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 en 
nationell behörig myndighet under civil 
kontroll och med fullständig demokratisk 
tillsyn som har insyn i verksamheten med 
ansvar för samordning av nät- och 
informationssäkerhetsfrågor som kan 
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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.

fungera som sambandspunkt för det 
gränsöverskridande samarbetet på 
unionsnivå. Den nationella behöriga 
myndigheten och den nationella 
kontaktpunkten 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 32
Ágnes Hankiss

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Detta samarbetsnätverk bör också 
göra det möjligt för de behöriga 
nationella myndigheterna och 
kommissionen att i samråd med Enisa, 
Europols it-brottscentrum och relevanta 
offentliga förvaltningar och 
marknadsoperatörer sprida erfarenheter, 
diskutera frågor och komma överens om 
allt som rör en konsekvent tolkning och 
en smidig och harmonisk tillämpning av 
detta direktiv och framför allt kapitel IV i 
samtliga medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 33
Ágnes Hankiss

Förslag till direktiv
Skäl 14a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Allt fler sektorer inför molntjänster 
i sin datormiljö, t.ex. it-tjänster som driver 
kritisk infrastruktur. För att vara 
tillräckliga måste säkerhetsåtgärderna 
garantera sekretess, integritet och 
tillgänglighet för de uppgifter som 
hanteras i molnet. Att vara värd för 
infrastrukturtjänster och lagra känslig
information i molnmiljön medför krav på 
säkerhet och driftsäkerhet som de 
nuvarande molntjänsterna har svårt att 
uppfylla. Därför krävs det garantier för 
att datatjänsterna i molnmiljön kan 
erbjuda ett tillräckligt skydd för känslig 
information om kritisk infrastruktur
genom utveckling av innovativ teknik för 
att upptäcka intrång.

Or. en

Ändringsförslag 34
Ágnes Hankiss

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
sinsemellan utbyta information och bästa 
praxis samt vid behov erbjuda ömsesidigt
operativt stöd vid incidenter.

Or. en
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Ändringsförslag 35
Marie-Christine Vergiat

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 drivs av privata 
företag är det mycket viktigt med 
samarbete mellan offentlig och privat 
sektor. Företagen 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.

Or. fr

Ändringsförslag 36
Nils Torvalds

Förslag till direktiv
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Redan befintliga nationella 
mekanismer för samarbete mellan 
offentliga och privata operatörer bör 
respekteras fullt ut, och de bestämmelser 
som anges i detta direktiv bör inte 
undergräva sådana etablerade 
samarbetsarrangemang. 

Or. en

Ändringsförslag 37
Josef Weidenholzer
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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 snabbt och 
uttömmande offentliggörande av sådan 
information om incidenter och risker som 
inte är konfidentiell.

Or. de

Ändringsförslag 38
Marie-Christine Vergiat

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:s medborgare och företag
ordentligt bör de behöriga myndigheterna 
skapa en gemensam webbplats för 
offentliggörande av information om enkla 
metoder för att skydda 
informationssystem samt information om 
incidenter och risker som inte är 
konfidentiell.

Or. fr

Ändringsförslag 39
Ágnes Hankiss

Förslag till direktiv
Skäl 16a (nytt)



PE521.696v01-00 14/55 AM\1006685SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Tröskelvärdet som utlöser 
anmälningskravet bör definieras på ett 
sådant sätt att det bygger på Enisas 
tekniska riktlinjer för att meddela 
incidenter enligt direktiv 2009/140/EG 
och som fokuserar anmälningskravet på 
de överträdelser som påverkar eller som 
kan påverka de berörda nätverkens och 
tjänsternas kontinuitet eller integritet. 
Detta kommer att främja utvecklingen av 
villkor och kriterier för en konsekvent 
tillämpning och harmoniserad efterlevnad 
av bestämmelserna i detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 40
Nils Torvalds

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 anger
samarbetsmekanismer för att bemöta risker 
och incidenter. Planen bör vederbörligen 
beaktas när tidiga varningar görs inom 
samarbetsnätverket.

Or. en

Ändringsförslag 41
Ágnes Hankiss
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Förslag till direktiv
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) För att undvika en dubblering av de 
aktiviteter som utförs av olika 
internationella och europeiska 
institutioner, organ och byråer och redan 
befintliga 
incidenthanteringsorganisationer bör 
Enisa, de nationella 
incidenthanteringsorganisationerna och 
Europols it-brottscentrum ges möjlighet 
att i största möjliga utsträckning delta i 
samarbetsnätverket.

Or. en

Ändringsförslag 42
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de
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Ändringsförslag 43
Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) I och med att nät- och 
informationssäkerhetsproblemen är globala 
till sin natur behövs ett närmare 
internationellt samarbete för att förbättra 
säkerhetsstandarder och 
informationsutbyten och främja ett 
gemensamt sätt att hantera nät- och 
informationssäkerhetsfrågor.

(21) I och med att nät- och 
informationssäkerhetsproblemen är globala 
till sin natur behövs ett närmare 
internationellt samarbete för att förbättra 
säkerhetsstandarder och 
informationsutbyten och främja ett 
gemensamt sätt att hantera nät- och 
informationssäkerhetsfrågor, förutsatt att 
de stater med vilka sådant samarbete 
planeras besitter instrument för kontroll 
och skydd av uppgifter som garanterar 
samma säkerhet som EU:s motsvarande 
instrument.

Or. fr

Ändringsförslag 44
Nils Torvalds

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 

(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. I de fall där en 
sådan kultur av riskhantering redan 
finns, och framför allt där den bygger på 
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som kan säkerställa ett effektivt samarbete 
från alla medlemsstater.

frivilliga rutiner, bör den stödjas, stärkas 
och spridas. Lika konkurrensvillkor för 
alla krävs också för ett effektivt fungerande 
samarbetsnätverk som kan säkerställa ett 
effektivt samarbete från alla 
medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 45
Marie-Christine Vergiat

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 företag. En 
kultur av riskhantering, som inbegriper 
riskbedömning och genomförande av 
säkerhetsåtgärder som syftar till att 
föregripa avsiktliga och oavsiktliga 
säkerhetsincidenter, bör främjas och 
utvecklas genom ändamålsenliga krav i 
lagstiftning och ändamålsenlig
branschpraxis. Lika konkurrensvillkor för 
alla krävs också för ett effektivt fungerande 
samarbetsnätverk som kan säkerställa ett 
effektivt samarbete från alla 
medlemsstater.

Or. fr

Ändringsförslag 46
Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Offentliga förvaltningar och privata 
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företag, inklusive leverantörer av tjänster 
inom nät, information och programvara, 
bör betrakta skyddet av sina 
informationssystem och de uppgifter som 
dessa innehåller som en del av sin 
omsorgsplikt. En lämplig skyddsnivå bör 
garanteras mot hot och sårbarheter som 
rimligen kan identifieras. De kostnader 
och bördor som ett sådant skydd medför 
bör spegla den skada som ett it-angrepp 
skulle kunna orsaka för de drabbade 
personerna.

Or. fr

Ändringsförslag 47
Ágnes Hankiss

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Dessa skyldigheter bör utvidgas
bortom sektorn för elektronisk 
kommunikation till viktiga leverantörer av 
informationssamhällets tjänster, enligt 
definitionen i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 98/34/EG av den 
22 juni 1998 om ett 
informationsförfarande beträffande 
tekniska standarder och föreskrifter och 
beträffande föreskrifter för 
informationssamhällets tjänster4, som 
ligger till grund för 
informationssamhällets tjänster i senare 
led eller onlineverksamhet, t.ex. 
e-handelsplattformar, 
internetbetalningsslussar, sociala nät, 
sökmotorer, molntjänster och 
onlineförsäljning av tillämpningar. 
Störningar i denna typ av 
informationssamhällestjänster hindrar 
tillhandahållandet av andra 
informationssamhällestjänster som är 
beroende av dem. Programutvecklare och 

(24) Dessa skyldigheter bör utvidgas till de 
molndatatjänster som lagrar EU:s 
känsliga information om kritisk 
infrastruktur, enligt definitionen i direktiv
2008/114/EG om kritisk infrastruktur.
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,
hälso- och sjukvård och jordbruk.
Störningar i dessa nät och 
informationssystem skulle påverka den inre 
marknaden.
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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.

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

Or. en

Ändringsförslag 48
Nils Torvalds, Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Dessa skyldigheter bör utvidgas 
bortom sektorn för elektronisk 
kommunikation till viktiga leverantörer av 
informationssamhällets tjänster, enligt 
definitionen i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 98/34/EG av den 
22 juni 1998 om ett informationsförfarande 
beträffande tekniska standarder och 
föreskrifter och beträffande föreskrifter för 
informationssamhällets tjänster4, 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 

(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 tjänster4, 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 
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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.

tillhandahållandet av andra 
informationssamhällestjänster som är 
beroende av dem. Programutvecklare och 
hårdvarutillverkare spelar en viktig roll för 
att skydda programvara och hårdvara mot 
såväl avsiktliga som oavsiktliga bakdörrar 
som kan få negativa effekter för rätten till 
dataintegritet och nätverks- och 
informationssäkerhet och bör därför även 
omfattas av bestämmelserna i detta 
direktiv. 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.

__________________ __________________
4 EGT L 204, 21.7.1998, s. 37. 4 EGT L 204, 21.7.1998, s. 37.

Or. en

Ändringsförslag 49
Marie-Christine Vergiat

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 
företag bör inte omfatta krav på att en viss 
kommersiell informations- och 
kommunikationsteknisk produkt utformas, 
utvecklas eller tillverkas på ett visst sätt.

Or. fr
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Ändringsförslag 50
Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 51
Nils Torvalds, Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) Användningen av såväl avsiktliga 
som oavsiktliga bakdörrar i program- och 
hårdvara som används av viktiga 
leverantörer av tjänster i 
informationssamhället är särskilt 
oroande. Sådana avsiktliga och 
oavsiktliga bakdörrar för behandling av 
personuppgifter bör enbart vara tillåtna 
på grundval av rättsliga krav eller behov 
grundade på unionslagstiftning eller 
medlemsstaternas lagar.
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Or. en

Ändringsförslag 52
Tanja Fajon

Förslag till direktiv
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) Barn exponeras mycket tidigt för 
internet och annan modern teknik samt 
de hot som detta medför. Goda 
vägledande principer för barnvänliga 
zoner på internet är avgörande för att 
kunna minska skadorna och garantera att 
skyddet av barnen och deras rättigheter 
inte äventyras.

Or. en

Ändringsförslag 53
Nils Torvalds

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 
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.

Or. en

Ändringsförslag 54
Marie-Christine Vergiat
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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. Dessa krav bör inte gälla för 
små företag om de inte verkar inom de 
känsliga sektorer till vilka skyldigheterna 
i direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 
utsträcks genom detta direktiv, eftersom 
risken på detta område inte beror på 
företagets storlek utan på karaktären och 
omfattningen av de uppgifter som 
hanteras.

Or. fr

Ändringsförslag 55
Josef Weidenholzer

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. Vid offentliggörande av 
incidenter som rapporteras till de behöriga 
myndigheterna bör allmänhetens intresse 
av att få information om hot prioriteras 
högre än kortsiktiga ekonomiska 
överväganden.
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av att hålla uppgifter om produkters 
sårbara aspekter strikt konfidentiella till 
dess att ändamålsenliga 
säkerhetslösningar släpps.

Or. de

Ändringsförslag 56
Marie-Christine Vergiat

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 
företag och offentlig 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. fr

Ändringsförslag 57
Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Skäl 29
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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 företag 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.

Or. fr

Ändringsförslag 58
Tanja Fajon

Förslag till direktiv
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) Genom att utnyttja internet i 
kriminell verksamhet kan den 
organiserade brottsligheten utöka sin 
verksamhet inom penningtvätt och 
förfalskning och när det gäller andra 
produkter och tjänster som kränker den 
immateriella äganderätten samt för att 
experimentera med nya kriminella 
verksamheter, vilket avslöjar en 
skrämmande förmåga att utnyttja den 
moderna tekniken.

Or. en

Ändringsförslag 59
Ágnes Hankiss

Förslag till direktiv
Skäl 30
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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 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, till 
exempel it-terrorism, dvs. att stänga 
kritiska nationella infrastrukturer med 
hjälp av it-verktyg för att tvinga eller 
skrämma en regering eller 
civilbefolkning, bör bedömas i ljuset av 
EU-lagstiftningen om it-brott och 
Europarådets konvention om it-brott.

Or. en

Ändringsförslag 60
Marie-Christine Vergiat

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 

(30) I vissa fall är det kriminell verksamhet 
som ligger bakom en incident, och
incidenterna kan vara av kriminell art. 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 
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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.

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. fr

Ändringsförslag 61
Ágnes Hankiss

Förslag till direktiv
Skäl 30a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30a) Medlemsstaterna bör avsätta 
tillräckliga resurser till de inhemska 
insatserna för att bekämpa radikalisering 
och terrorism eftersom dessa omedelbart 
kommer att inbegripa skyddet av kritisk 
infrastruktur. De bör stödja ett närmare 
samarbete mellan EU och Nato inom 
politiken mot terrorism. EU:s höga 
representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik, EU:s samordnare för 
terroristbekämpning och Europols 
it-brottscentrum bör hållas fullständigt 
informerade om risker som anses gälla 
terrorism.

Or. en

Ändringsförslag 62
Tanja Fajon

Förslag till direktiv
Skäl 30a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30a) It-brott orsakar allt allvarligare 
ekonomiska och sociala skador som 
drabbar miljontals konsumenter, med 
förluster som uppskattas till 290 miljarder 
euro per år.4a

__________________
4a Nortons rapport om it-brott 2012.

Or. en

Ändringsförslag 63
Tanja Fajon

Förslag till direktiv
Skäl 31a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31a) Personuppgifter erhålls ofta genom 
bedrägerier, framför allt av den 
organiserade brottsligheten, för att skapa 
falska dokument eller ändra äkta 
dokument i syfte att begå andra brott.

Or. en

Ändringsförslag 64
Tanja Fajon

Förslag till direktiv
Skäl 31b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31b) Enligt kommissionens 
undersökningar5a har 1,8 procent av alla 
som använder internet i EU fallit offer för 
identitetsstöld, och 12 procent har fallit 
offer för någon form av it-bedrägeri. 
Skyddet av personuppgifter på internet är 
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en viktig förutsättning för kampen mot 
nätbrottslighet och ett viktigt instrument 
för att återskapa medborgarnas 
förtroende för nättjänster.
__________________
5a Särskild rapport nr 390 om it-brott, 
juli 2012.

Or. en

Ändringsförslag 65
Tanja Fajon

Förslag till direktiv
Skäl 32a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32a) Detta direktiv bör antas först efter 
det att den allmänna 
dataskyddslagstiftningen har antagits.

Or. en

Ändringsförslag 66
Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Detta direktiv bör ses över av 
kommissionen 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 den tekniska 
utvecklingen eller ändrade marknadsvillkor 
och skyldigheter som syftar till högsta 
nivå av säkerhet och integritet för nät och 
information samt skydd av privatliv och 
personuppgifter.

Or. fr
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Ändringsförslag 67
Marie-Christine Vergiat

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 och andra behöriga 
myndigheter när sådant utbyte är absolut 
nödvändigt för att tillämpa bestämmelserna 
i detta direktiv, även när det gäller 
straffrättsliga förfaranden. Den 
information som utbyts bör begränsas till 
vad som är relevant och proportionellt för 
ändamålet med utbytet.

Or. fr

Ändringsförslag 68
Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) Utbytet av information om risker och 
incidenter inom samarbetsnätverket och 
uppfyllandet av kravet att anmäla 
incidenter till de behöriga nationella 
myndigheterna kan förutsätta behandling 
av personuppgifter. Sådan behandling av 
personuppgifter är nödvändig för att 
tillgodose detta direktivs syfte av 
allmänintresse och är därmed berättigad
enligt artikel 7 i direktiv 95/46/EG. I 
förhållande till detta legitima syfte utgör 
den inte ett oproportionerligt och 

(39) Utbytet av information om risker och 
incidenter inom samarbetsnätverket och 
uppfyllandet av kravet att anmäla 
incidenter till de behöriga nationella 
myndigheterna kan förutsätta behandling 
av personuppgifter. Om sådan behandling 
av personuppgifter är nödvändig för att 
tillgodose detta direktivs syfte av 
allmänintresse kan den vara berättigad 
enligt artikel 7 i direktiv 95/46/EG. Detta 
undantar dock inte de behöriga 
myndigheterna från kravet att ett
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oacceptabelt ingripande som påverkar 
själva kärnan i rätten till skydd av 
personuppgifter som garanteras enligt 
artikel 8 i stadgan om de grundläggande 
rättigheterna. Vid tillämpningen av detta 
direktiv bör Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1049/2001 av den 
30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till 
Europaparlamentets, rådets och 
kommissionens handlingar8 gälla i 
tillämpliga fall. När uppgifter behandlas av 
unionens institutioner och organ bör 
bearbetning i samband med till 
genomförandet av detta direktiv ske i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 
18 december 2000 om skydd för enskilda 
då gemenskapsinstitutionerna och 
gemenskapsorganen behandlar 
personuppgifter och om den fria 
rörligheten för sådana uppgifter.

ingripande måste vara proportionerligt 
och inte får kränka rätten till skydd av 
personuppgifter som garanteras enligt 
artikel 8 i stadgan om de grundläggande 
rättigheterna. Vid tillämpningen av detta 
direktiv bör Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1049/2001 av den 
30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till 
Europaparlamentets, rådets och 
kommissionens handlingar8 gälla i 
tillämpliga fall. När uppgifter behandlas av 
unionens institutioner och organ bör 
bearbetning i samband med till 
genomförandet av detta direktiv ske i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 
18 december 2000 om skydd för enskilda 
då gemenskapsinstitutionerna och 
gemenskapsorganen behandlar 
personuppgifter och om den fria 
rörligheten för sådana uppgifter.

__________________ __________________
8 EGT L 145, 31.5.2001, s. 43. 8 EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.

Or. fr

Ändringsförslag 69
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Skäl 41a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41a) Vid alla åtgärder måste ett 
tillräckligt skydd av grundläggande 
mänskliga rättigheter, särskilt de 
rättigheter som anges i 
Europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna (artikel 8, 
privat- och familjeliv) säkerställas och 
överensstämmelsen med 
proportionalitetsprincipen garanteras.
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Or. de

Ändringsförslag 70
Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Det fastställer säkerhetskrav för 
marknadsaktörer och offentliga 
förvaltningar.

(c) Det fastställer säkerhetskrav för företag
och offentliga förvaltningar.

Or. fr

Ändringsförslag 71
Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Detta direktiv påverkar inte heller
tillämpningen av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 95/46/EG av den 
24 oktober 1995 om skydd för enskilda 
personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter10 och Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2002/58/EG av den 
12 juli 2002 om behandling av 
personuppgifter och integritetsskydd inom 
sektorn för elektronisk kommunikation och 
Europaparlamentets och rådets förordning 
om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana 
uppgifter11.

5. Detta direktiv respekterar till fullo
tillämpningen av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 95/46/EG av den 
24 oktober 1995 om skydd för enskilda 
personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter10 och Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2002/58/EG av den 
12 juli 2002 om behandling av 
personuppgifter och integritetsskydd inom 
sektorn för elektronisk kommunikation och 
Europaparlamentets och rådets förordning 
om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana 
uppgifter11.

__________________ __________________
10 EGT L 281, 23.11.1995, s. 31. 10 EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.
11 SEC(2012) 72 final. 11 SEC(2012) 72 final.
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Or. fr

Ändringsförslag 72
Ágnes Hankiss

Förslag till direktiv
Artikel 2

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, utan att 
det påverkar deras skyldigheter enligt 
unionslagstiftningen. När medlemsstaterna 
inför bestämmelserna i kapitel IV i sin 
nationella lagstiftning får de dock inte 
bibehålla eller införa nationella 
bestämmelser som skiljer sig från eller 
som strider mot dem som anges i det 
kapitlet.

Or. en

Ändringsförslag 73
Csaba Sógor

Förslag till direktiv
Artikel 2

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, utan att 
det påverkar deras skyldigheter enligt 
unionslagstiftningen, men de måste 
uppfylla de gemensamma minimikrav som 
anges i detta direktiv.

Or. hu
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Ändringsförslag 74
Josef Weidenholzer

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

Or. de

Ändringsförslag 75
Marie-Christine Vergiat

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 
som tillhandahålls av eller är tillgängliga 
via dessa nät och informationssystem.

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

Or. fr

Ändringsförslag 76
Nils Torvalds

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) NIS-samarbetsplan: en plan som 
fastställer en ram för organisatoriska roller, 
ansvarsområden och förfaranden för att 
bibehålla eller återställa driften av nät och 
informationssystem som påverkas av en 
risk eller incident.

(6) NIS-samarbetsplan: en plan som 
fastställer ett förslag till ram för 
organisatoriska roller, ansvarsområden och 
förfaranden för att bibehålla eller återställa 
driften av nät och informationssystem som 
påverkas av en risk eller incident.

Or. en

Ändringsförslag 77
Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 8 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) marknadsoperatör: (8) företag:

Or. fr

Ändringsförslag 78
Josef Weidenholzer

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.

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

Or. de
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Ändringsförslag 79
Ágnes Hankiss

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

Or. en

Ändringsförslag 80
Josef Weidenholzer

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

Or. de

Ändringsförslag 81
Ágnes Hankiss

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

(11a) hotinformation: information som 
beskriver en attack som resulterar i en 
incident eller ett försök att orsaka en 
incident och inkluderar 
it-angreppssignaturer.

Or. en

Ändringsförslag 82
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska anta en nationell 
NIS-strategi som fastställer de strategiska 
målen och de konkreta politiska åtgärderna 
och lagstiftningsåtgärderna för att uppnå 
och upprätthålla en hög nivå av nät- och 
informationssäkerhet. Den nationella 
NIS-strategin ska i synnerhet omfatta 
följande:

1. Varje medlemsstat ska anta en nationell 
NIS-strategi som fastställer de strategiska 
målen och de konkreta politiska åtgärderna 
för att uppnå och upprätthålla en hög nivå 
av nät- och informationssäkerhet. Den 
nationella NIS-strategin ska i synnerhet 
omfatta följande:

Or. de

Ändringsförslag 83
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En styrelseram för att uppnå de 
strategiska målen och prioriteringarna, 
inklusive en tydlig definition av roller och 
ansvarsområden för offentliga organ och 
andra berörda aktörer.

(b) En styrelseram för att uppnå de 
strategiska målen och prioriteringarna, 
inklusive en tydlig definition av roller och 
ansvarsområden för offentliga organ och 
relevanta aktörer.
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Or. de

Ändringsförslag 84
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Identifiering av allmänna beredskaps-, 
svars- och återhämtningsåtgärder, inklusive 
mekanismer för samarbete mellan offentlig 
och privat sektor.

(c) Identifiering av allmänna beredskaps-, 
svars- och återhämtningsåtgärder, inklusive 
mekanismer för samarbete mellan offentlig 
och privat sektor samt mellan offentlig 
sektor och den tredje sektorn.

Or. fi

Ändringsförslag 85
Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) En ram för riskhantering som 
åtminstone omfattar en regelbunden 
utvärdering av risker som möjliggör
kartläggning av risker och bedömning av 
verkningarna av potentiella incidenter, 
samt åtgärder för att garantera säkerhet, 
integritet och uppgifter, inklusive ett 
system för tidig varning.

Or. fr

Motivering

En riskbedömningsplan räcker inte och omfattar inte andra nödvändiga åtgärder för 
riskhantering i fråga om nät- och informationssäkerhet. Europeiska datatillsynsmannen 
rekommenderar inrättandet av en ram för riskhantering som omfattar utvärdering av 
riskerna.
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Ändringsförslag 86
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den nationella NIS-strategin och den 
nationella NIS-samarbetsplanen ska 
meddelas kommissionen inom en månad 
från antagandet.

3. Den nationella NIS-strategin och den 
nationella NIS-samarbetsplanen ska 
meddelas kommissionen, det ansvariga 
utskottet i Europaparlamentet samt 
Europeiska datatillsynsmannen inom en 
månad från antagandet.

Or. de

Ändringsförslag 87
Csaba Sógor

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den nationella NIS-strategin och den 
nationella NIS-samarbetsplanen ska 
meddelas kommissionen inom en månad 
från antagandet.

3. Varje medlemsstat ska inom 12 
månader efter det att föreliggande direktiv 
antas och officiellt offentliggörs 
färdigställa en egen nationell nät- och 
informationssäkerhetsstrategi. Den 
nationella NIS-strategin och den nationella 
NIS-samarbetsplanen ska meddelas 
kommissionen inom en månad från 
antagandet.

Or. hu

Motivering

Eftersom det inte finns någon gräns fastställd för framställandet av de nationella strategierna 
kan det uppstå förseningar och förhalningar, vilket äventyrar nätets själva karaktär. 
Bestämmelserna i det föreliggande direktivet ska visserligen enligt artikel 21 införas i den 
nationella lagstiftningen inom 18 månader. Men om de nationella strategierna antas först mot 
slutet av denna period betyder det att det blir förseningar på de andra nivåerna. I ändringen 



PE521.696v01-00 40/55 AM\1006685SV.doc

SV

föreslås därför att en tidsfrist på 12 månader fastställs när det gäller de nationella 
strategierna.

Ändringsförslag 88
Csaba Sógor

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska efter att ha samlat 
in varje medlemsstats nationella nät- och 
informationssäkerhetsstrategi på ett 
organiserat sätt förmedla dessa till varje 
medlemsstat.

Or. hu

Motivering

Det är av värde att medlemsstaterna får ta del av varandras planer. Det är till hjälp i 
anpassningen och kan även bidra till utbytet av bästa praxis.

Ändringsförslag 89
Csaba Sógor

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Kommissionen ska sammanställa den 
nationella nät- och 
informationssäkerhetsstrategins struktur 
senast 6 månader efter det att 
föreliggande förordning har antagits. 
Målet är att hjälpa medlemsstaterna att 
utarbeta och anta dokument med liknande 
struktur.

Or. hu
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Motivering

På unionsnivå kan man på ett mer verksamt sätt organisera och anpassa 28 dokument om de 
har en liknande konstruktion. Kommissionens riktlinjer skulle visserligen inte vara bindande, 
men skulle ändå leda till att medlemsstaterna vid utarbetandet av de egna strategierna skulle 
följa denna föreslagna modell eller struktur.

Ändringsförslag 90
Josef Weidenholzer

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 ska samråda 
och ha ett nära samarbete med de 
behöriga nationella rättsvårdande 
myndigheterna och 
dataskyddsmyndigheterna.

Or. de

Ändringsförslag 91
Marie-Christine Vergiat

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 ska samråda
med de relevanta nationella rättsvårdande 
myndigheterna och 
dataskyddsmyndigheterna, där detta visar 
sig vara nödvändigt och med beaktande 
av proportionalitetsprincipen, samt vid 
behov samarbeta med dessa.

Or. fr
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Ändringsförslag 92
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna ska tillse att de 
behöriga myndigheterna under alla 
omständigheter informerar de relevanta 
nationella rättsvårdande myndigheterna
och dataskyddsmyndigheterna så snart en 
misstanke uppkommer om att en nationell 
myndighet i en medlemsstat eller ett 
tredjeland
– är upphov till en meddelad incident,
– är upphov till en möjlig incident som 

rapporterats på grundval av material som 
offentliggjorts av visslare, en trovärdig 
offentlig källa eller på grundval av 
information som har lämnats till den 
behöriga myndigheten konfidentiellt.

Or. en

Ändringsförslag 93
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Medlemsstaterna ska se till att 
meddelanden till de nationella 
rättsvårdande myndigheterna på grundval 
av punkt 5a (ny) automatiskt leder till en 
uppmaning till Europols centrum för 
it-brottslighet att undersöka incidenten, 
utan att detta ska påverka 
medlemsstaternas behörighet att utreda 
incidenten.

Or. en
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Ändringsförslag 94
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. Varje medlemsstat ska utan dröjsmål 
meddela kommissionen, det ansvariga 
utskottet i Europaparlamentet och
Europeiska datatillsynsmannen den 
behöriga myndighet som utses, denna 
myndighets uppgifter och alla senare 
ändringar av detta. Varje medlemsstat ska 
utan dröjsmål offentliggöra utnämningen 
av den behöriga myndigheten.

Or. de

Ändringsförslag 95
Csaba Sógor

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Den behöriga myndigheten ska 
årligen utarbeta en rapport till 
medlemsstatens behöriga ministerium och 
där redovisa för i vilken omfattning den 
utfört de uppgifter som föreskrivs i 
direktivet. Till den årliga rapporteringen 
hör även granskning och godkännande av 
räkenskaperna.

Or. hu

Motivering

Vid inrättandet av ett organ är det ett minimikrav att lagföreskriften även innehåller 
bestämmelser om ansvar och redovisning, vilket i detta fall kan ske i form av en årlig 
rapportering.
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Ändringsförslag 96
Ágnes Hankiss

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) 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 97
Josef Weidenholzer

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 ska inrättas 
inom den behöriga myndigheten.

Or. de

Ändringsförslag 98
Josef Weidenholzer
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Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska underrätta 
kommissionen om 
incidenthanteringsorganisationernas 
resurser och mandat samt om deras 
förfarande för incidenthantering.

4. Medlemsstaterna ska underrätta 
kommissionen, Europeiska 
datatillsynsmannen samt allmänheten om 
incidenthanteringsorganisationernas 
resurser och mandat samt om deras 
förfarande för incidenthantering.

Or. de

Ändringsförslag 99
Ágnes Hankiss

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. På begäran ska 
Europeiska byrån för nät- och 
informationssäkerhet (Enisa) bistå 
samarbetsnätverket med teknikneutral 
vägledning om åtgärder som är lämpliga 
för såväl offentliga som privata sektorer.

Or. en

Ändringsförslag 100
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

offentliggöra uttömmande information om 
pågående tidiga varningar och samordnade 
svarsåtgärder på en gemensam webbplats.

Or. de

Ändringsförslag 101
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) På en begäran av en medlemsstat eller 
kommissionen gemensamt diskutera och 
bedöma en eller leda nationella 
NIS-strategier och nationella 
NIS-samarbetsplaner enligt artikel 5, inom 
detta direktivs räckvidd.

(d) På en begäran av en medlemsstat,
kommissionen eller Europaparlamentet
gemensamt diskutera och bedöma en eller 
leda nationella NIS-strategier och 
nationella NIS-samarbetsplaner enligt 
artikel 5, inom detta direktivs räckvidd.

Or. de

Ändringsförslag 102
Josef Weidenholzer

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,
kommissionen eller Europaparlamentet
gemensamt diskutera och bedöma 
incidenthanteringsorganisationernas 
effektivitet, i synnerhet när NIS-övningar 
genomförs på unionsnivå.

Or. de

Ändringsförslag 103
Josef Weidenholzer
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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 
relevanta frågor med Europeiska 
it-brottscentrumet inom Europol, 
Europeiska datatillsynsmannen samt 
nationella dataskyddsmyndigheter.

Or. de

Ändringsförslag 104
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Anordna regelbundna kollegiala 
granskningar av kapacitet och beredskap.

(h) Anordna regelbundna kollegiala 
granskningar av kapacitet, beredskap samt 
efterlevnad av dataskyddsbestämmelser.

Or. de

Ändringsförslag 105
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Anordna NIS-övningar på unionsnivå 
och delta, såsom lämpligt, i internationella 
NIS-övningar.

(i) Anordna NIS-övningar på unionsnivå 
och delta i internationella NIS-övningar.

Or. de
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Ändringsförslag 106
Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Anordna NIS-övningar på unionsnivå 
och delta, såsom lämpligt, i internationella 
NIS-övningar.

(i) Anordna NIS-övningar på unionsnivå 
och delta, såsom lämpligt, i internationella 
NIS-övningar, förutsatt att dataskyddet för 
EU-medborgarna garanteras av berörda 
medlemsstater.

Or. fr

Ändringsförslag 107
Marie-Christine Vergiat

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Personuppgifter ska meddelas endast 
till de mottagare som har tillstånd att 
hantera dessa vid utförandet av sina 
arbetsuppgifter. De uppgifter som 
meddelas ska begränsas till dem som 
krävs för utförandet av dessa 
arbetsuppgifter med respekt för 
EU-lagstiftningen på detta område. Det 
ska säkerställas att principen om 
ändamålsbegränsning efterlevs. 
Tidsgränsen för att spara dessa uppgifter 
får inte överstiga sex månader, och kan 
förnyas en gång.

Or. fr

Ändringsförslag 108
Ágnes Hankiss
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Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter besluta om 
medlemsstaternas tillträde till denna 
säkra infrastruktur, i enlighet med de 
kriterier som avses i punkterna 2 och 3. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 19.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 109
Josef Weidenholzer

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 är av brottslig 
art ska de behöriga myndigheterna eller 
kommissionen underrätta Europeiska 
it-brottscentrumet inom Europol.

Or. de

Ändringsförslag 110
Ágnes Hankiss

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Konkret information om it-hot mot 
kritisk nationell infrastruktur ska spridas 
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till säkerhetsprövad personal inom 
utvalda verksamheter i den privata 
sektorn.

Or. en

Ändringsförslag 111
Nils Torvalds

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 112
Nils Torvalds

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– En definition av förfarandena och
kriterierna för samarbetsnätverkets 
bedömning av risker och incidenter.

– En definition av kriterierna för 
samarbetsnätverkets bedömning av risker 
och incidenter.

Or. en

Ändringsförslag 113
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 13
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Utan att det påverkar samarbetsnätverkets 
möjligheter, 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.

Or. de

Ändringsförslag 114
Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Artikel 13

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 får endast ingås med medlemsstater
som garanterar skydd för personuppgifter 
för sina medborgare på en nivå jämförbar 
med EU:s nivå och som möjliggör för 
EU-medborgarna att försvara sina 
rättigheter inom denna stat. Om så inte är 
fallet kan de bara delta inom ramen för 
det informella samarbetet.

Or. fr

Ändringsförslag 115
Nils Torvalds



PE521.696v01-00 52/55 AM\1006685SV.doc

SV

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 och proportionella
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

Ändringsförslag 116
Josef Weidenholzer

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 
vidtar ändamålsenliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder för att begränsa 
de 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 
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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.

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 samt 
datasäkerheten för de tjänster som 
använder dessa nät och 
informationssystem.

Or. de

Ändringsförslag 117
Marie-Christine Vergiat

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 företag 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. fr

Ändringsförslag 118
Christian Ehler
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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 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

Ändringsförslag 119
Ágnes Hankiss

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 såväl incidenter 
som hot som har en inverkan på säkerheten 
för de kärntjänster som de tillhandahåller.

Or. en
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Ändringsförslag 120
Carl Schlyter

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

Ändringsförslag

(a) Kommersiella programvarutillverkare 
ska hållas ansvariga vid en eventuell 
allvarlig försummelse som gäller skydd 
och säkerhet, trots klausuler om 
ansvarsfrihet i brukaravtalen.

Or. en

Motivering

I licensavtalet fritar de kommersiella programvarutillverkarna sig själva från allt eventuellt 
ansvar på grund av oaktsamhet i samband med säkerhet och dålig programmering. För att 
förmå programvarutillverkarna att investera i säkerhetsåtgärder krävs det en annan kultur. 
Den kan enbart förverkligas om programvarutillverkarna hålls ansvariga för alla 
säkerhetsbrister.


