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KORT BEGRUNDELSE

Forslaget har til formål at sikre et højt fælles niveau for net- og informationssikkerhed i EU. 
Ordføreren støtter målene med forslaget, som anbefaler ændringer, der vil forbedre 
retssikkerheden og styrke garantier og beskyttelse af enkeltpersoner og deres privatliv, for at 
sikre, at de har kontrol over deres personoplysninger og tillid til det digitale miljø, og med 
henblik på at skabe en kultur for risikostyring og forbedring af informationsdeling mellem 
private og offentlige parter. 

De foreslåede ændringer går på at styrke henvisninger til lovgivningen om databeskyttelse, 
der præciserer, at "kritisk infrastruktur" ikke bør omfatte sociale netværk og 
applikationsforhandlere (se ændret oversigt i bilag II), og sørge for, at proportionaliteten 
overholdes, ved at understrege virksomhedens civile aspekt: de fleste afbrydelser og 
almindelige årsager til systemfejl skyldes ikke forsætlige cyberangreb fra terrorister, 
kriminelle eller udenlandske spioner, men utilsigtede, menneskelige fejl og naturlige årsager. 
Det er af afgørende betydning, at EU adskiller gennemførelsen af den foreslåede lovgivning 
fra enhver militarisering af emnet, med undtagelse af sikkerheds- og overvågningsbranchens 
mål, under hensyntagen til det globaliserede digitale marked. 

Der er stadig stor bekymring, hvad angår forholdet mellem det foreslåede system og det 
anmeldelsessystem, der er foreslået under den generelle databeskyttelsesforordning, og deres 
effektive sameksistens, hvilket er en af grundene til, at vi fremhæver det faktum, at 
vedtagelsen af enhver EU-lovgivning om cybersikkerhed bør ske efter vedtagelsen af den 
generelle databeskyttelsesforordning, ikke før. Endvidere bør de reelle økonomiske og 
administrative konsekvenser tages i betragtning, herunder de samlede samfundsmæssige 
omkostninger og ikke kun omkostningerne ved at foretage en anmeldelse. Softwarefirmaer, 
der producerer sjusket programmering og dermed sparer penge ved at udsætte deres kunder 
for en risiko, kan ikke i alle tilfælde beskyttes af standarden på brugernes betingelser, der 
benægter enhver ansvar for fejl i deres software. De skal have incitamenter til at garantere, at 
de er rimeligt sikre. Endelig bør nøglebegreber afklares og ikke efterlades åbne for 
fortolkning af medlemsstaterne (såsom meningen med begreberne "offentlige forvaltninger", 
"betydelig indvirkning", og en konkret definition af begrebet "cyberkriminalitet"). 

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Udvalget om 
det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende ændringsforslag i sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 32 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32a) Vedtagelsen af generel 
databeskyttelseslovgivning på EU-plan 
bør gå forud for vedtagelsen af lovgivning 
om cybersikkerhed på EU-plan. Derfor 
bør NIS-direktivet først vedtages, når den 
generelle databeskyttelsesforordning er 
blevet vedtaget.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF 
af 24. oktober 1995 om beskyttelse af 
fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger og om fri 
udveksling af sådanne oplysninger og 
heller ikke Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om 
behandling af personoplysninger og 
beskyttelse af privatlivets fred i den 
elektroniske kommunikationssektor og 
heller ikke Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 45/2001 af 
18. december 2000 om beskyttelse af 
fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger i 
fællesskabsinstitutionerne og -organerne 
og om fri udveksling af sådanne 
oplysninger. 

Or. en

Begrundelse

Selvom der i betragtning 39 er henvisning til forordning (EF) nr. 45/2001, er det nødvendigt 
at gentage henvisningen i overensstemmelse med EDPS' udtalelse.

Ændringsforslag 4

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"cyberrobusthed": et nets eller et 
informationssystems evne til at modstå og 
gendannes til fuld operationel kapacitet 
efter hændelser, herunder, men ikke 
begrænset til: tekniske fejl, strømsvigt 
eller sikkerhedshændelser

Or. en
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Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

"hændelse": enhver omstændighed eller 
begivenhed, der har en faktisk negativ 
indvirkning på sikkerheden og leveringen 
af centrale tjenester

Or. en

Ændringsforslag 6

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(a) en ramme for risikostyring

Or. en

Begrundelse

Forpligtelsen til at etablere en "risikovurderingsplan" er for snæver som sådan. 
Formuleringen omfatter ikke andre aktiviteter, der er nødvendige i forbindelse med 
forvaltning af informationssikkerhedsrisici. EDPS anbefaler at oprette og vedligeholde en 
ramme for risikostyring, hvilket naturligvis også indebærer en risikovurderingsfase.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. De kompetente myndigheder skal for 
så vidt angår oplysninger, der indsamles, 
behandles og udveksles, overholde 
kravene om beskyttelse af 
personoplysninger som fastsat i artikel 17 
i direktiv 95/46/EF.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden for samarbejdsnetværket skal de 
kompetente myndigheder:

Inden for samarbejdsnetværket skal de 
kompetente myndigheder, der sikrer, at 
kun de data, der er strengt nødvendige til 
formålet, indsamles og behandles, og at 
bestemmelserne i den generelle 
databeskyttelsesforordning overholdes:

Or. en



PE514.755v01-00 8/12 PA\941696DA.doc

DA

Ændringsforslag 10

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en
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Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. På anmodning af en medlemsstat eller på 
eget initiativ kan Kommissionen anmode 
en medlemsstat om at fremlægge alle 
relevante oplysninger vedrørende en 
specifik risiko eller hændelse i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
den generelle databeskyttelsesforordning.

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Hvis risikoen eller hændelsen formodes 
at være af kriminel karakter, underretter de 
kompetente myndigheder eller 
Kommissionen Europol's europæiske 
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center for bekæmpelse af cyberkriminalitet. center for bekæmpelse af cyberkriminalitet 
i overensstemmelse med bestemmelserne i 
den generelle databeskyttelsesforordning.

Or. en

Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en
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Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kravene i stk. 1 og 2 finder anvendelse 
på alle markedsoperatører, som leverer 
tjenester i Den Europæiske Union.

3. Kravene i stk. 1 og 2 finder anvendelse 
på alle markedsoperatører og 
softwareproducenter, som leverer tjenester 
i Den Europæiske Union. Anmeldelse af 
hændelser i henhold til stk. 2 berører ikke 
krav om anmeldelse af brud på 
persondatasikkerheden i 
overensstemmelse med gældende 
lovgivning om databeskyttelse.

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) It-beredskabsenheden skal gennemføre 
og administrere sikkerhedsforanstaltninger, 
der har til formål at sikre fortroligheden, 
integriteten, disponibiliteten og 
autenticiteten af oplysninger, som enheden 
modtager og behandler.

(b) It-beredskabsenheden skal gennemføre
og administrere sikkerhedsforanstaltninger, 
der har til formål at sikre fortroligheden, 
integriteten, disponibiliteten og 
autenticiteten af oplysninger, som enheden 
modtager og behandler, og som opfylder 
kravene til databeskyttelse.

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Bilag II

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Liste over markedsaktører Liste over markedsaktører
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Jf. artikel 3, stk. 8, litra a): Jf. artikel 3, stk. 8, litra a):
1. E-handelsplatforme 1. E-handelsplatforme

2. Internetbetalingsportaler 2. Internetbetalingsportaler

3. Sociale netværk
4. Søgemaskiner 3. Søgemaskiner
5. Cloud computing-tjenester 4. Cloud computing-tjenester

6. Applikationsforhandlere

Or. en


