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KORTFATTAD MOTIVERING

Förslaget syftar till att uppnå en hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet i hela 
unionen. Föredraganden stöder förslagets mål och rekommenderar ändringsförslag som 
kommer att öka rättssäkerheten och stärka garantier och skydd för enskilda och deras 
integritet, för att se till att enskilda har kontroll över sina personuppgifter och litar på den 
digitala miljön, och för att skapa en kultur för riskhantering och förbättrat informationsutbyte 
mellan privata och offentliga parter. 

De föreslagna ändringsförslagen avser att utöka hänvisningarna till 
uppgiftsskyddslagstiftningen, förtydliga att ”kritisk infrastruktur” inte bör omfatta sociala 
nätverk och onlineförsäljning av tillämpningar (se den ändrade förteckningen i bilaga II) och 
se till att proportionaliteten respekteras, genom att understryka den civila aspekten i ärendet. 
De flesta störningar och vanliga orsaker till systemfel är inte avsiktliga it-attacker som 
genomförs av terrorister, brottslingar eller utländska spioner, utan de är oavsiktliga och beror 
på mänskliga fel och naturliga orsaker. Det är av avgörande betydelse att EU gör skillnad 
mellan genomförandet av den föreslagna lagstiftningen och varje form av militarisering av 
ärendet, utesluter säkerhets- och övervakningsindustrins mål och beaktar det sammanhang 
som en globaliserad digital marknad utgör. 

Ett stort kvarstående bekymmer är hur det föreslagna systemet förhåller sig till det 
meddelandesystem som föreslås enligt den allmänna uppgiftsskyddsförordningen, och hur 
dessa kan samexistera. Detta är ett av skälen till att vi understryker att all EU-lagstiftning om 
it-säkerhet bör följa på antagandet av den allmänna uppgiftsskyddsförordningen och inte 
föregå det. Vidare bör man beakta de verkliga finansiella och administrativa följderna, 
inklusive den sammanlagda kostnaden för samhället och inte bara kostnaden för 
ett meddelande. Programföretag som ägnar sig åt mindre noggrann programmering, och som 
därmed sparar pengar genom att utsätta sina kunder för risker, kan inte i samtliga fall skyddas 
av den standardformulering i användarvillkoren där de friskriver sig från allt ansvar för 
tekniska fel i deras program. De måste få incitament för att se till att programmen är rimligt 
säkra. Vidare bör nyckelbegrepp förtydligas och inte lämnas öppna för medlemsstaternas 
tolkning (exempelvis betydelsen av begreppen ”offentliga förvaltningar” och ”betydande 
inverkan” samt en konkret definition av begreppet ”it-brottslighet”). 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 
utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga 
följande ändringsförslag i sitt betänkande:
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Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Eftersom de vanligare orsakerna till 
systemfel fortsatt är oavsiktliga, 
exempelvis naturliga orsaker eller 
mänskliga fel, bör infrastrukturen kunna 
stå emot både avsiktliga och oavsiktliga 
störningar, och operatörer som driver 
kritisk infrastruktur bör utforma 
motståndskraftsbaserade system som 
fungerar även när andra system utanför 
deras kontroll inte fungerar.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 32a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32a) På EU-nivå bör antagandet av 
allmän uppgiftsskyddslagstiftning föregå 
antagandet av lagstiftning om it-säkerhet. 
Direktivet om nät- och 
informationssäkerhet bör därför inte 
antas förrän den allmänna 
uppgiftsskyddsförordningen antagits.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Detta direktiv påverkar inte heller 5. Detta direktiv påverkar inte heller 
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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 uppgifter 
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 uppgifter.

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 uppgifter, 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 
(EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 
om skydd för enskilda då 
gemenskapsinstitutionerna och 
gemenskapsorganen behandlar
personuppgifter och om den fria 
rörligheten för sådana uppgifter. 

Or. en

Motivering

Även om skäl 39 innehåller en hänvisning till förordning (EG) nr 45/2001 behövs denna 
hänvisning även här, i enlighet med yttrandet från Europeiska datatillsynsmannen.

Ändringsförslag 4

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) it-beredskap: förmågan hos ett nät 
eller informationssystem att stå emot och 
återgå till full operativ kapacitet efter 
incidenter, inklusive – men inte 
begränsade till – tekniska fel, 
strömavbrott och säkerhetsrelaterade 
incidenter.

Or. en
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Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 6

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.

Or. en

Motivering

Kravet på att inrätta en ”riskbedömningsplan” är för snävt, eftersom en sådan ordalydelse 
inte innefattar annan verksamhet som behövs vid hantering av informationssäkerhetsrisker. 
Europeiska datatillsynsmannen rekommenderar att man inrättar och upprätthåller en ram för 
riskhantering, som naturligtvis också omfattar en riskbedömningsfas.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 8

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Med avseende på den information som 
samlas in, behandlas och utbyts ska de 
behöriga myndigheterna följa kraven på 
skydd av personuppgifter enligt artikel 17 
i direktiv 95/46/EG.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom samarbetsnätverket ska de behöriga 
myndigheterna göra följande:

Inom samarbetsnätverket ska de behöriga 
myndigheterna se till att endast de 
uppgifter som är strikt nödvändiga för det 
avsedda syftet samlas in och behandlas 
och att bestämmelserna i den allmänna 
uppgiftsskyddsförordningen följs samt 
göra följande:

Or. en

Ändringsförslag 10

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Personuppgifter får göras tillgängliga 
endast för mottagare som behöver 
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behandla dessa uppgifter för att utföra 
sina uppdrag i enlighet med en lämplig 
rättslig grund. De uppgifter som görs 
tillgängliga ska begränsas till vad som är 
nödvändigt för att dessa personer ska 
kunna utföra sina uppdrag. Det ska 
säkerställas att principen om 
ändamålsbegränsning efterlevs. 
Tidsfristen för lagring av dessa uppgifter 
ska anges i enlighet med de syften som 
anges i detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Det ska finnas kriterier för 
medlemsstaternas deltagande i det säkra 
systemet för informationsutbyte, för att se 
till att en hög säkerhets- och 
beredskapsnivå garanteras av alla 
deltagare och i alla steg av behandlingen, 
bland annat genom sådana lämpliga 
åtgärder för sekretess och säkerhet som 
avses i artiklarna 16 och 17 i 
direktiv 95/46/EG och i artiklarna 21 
och 22 i förordning (EG) nr 45/2001.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I de tidiga varningarna ska de behöriga 
myndigheterna eller kommissionen 

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

meddela all relevant information som de 
förfogar över och som kan vara till nytta 
för att bedöma risken eller incidenten, 
i överensstämmelse med bestämmelserna i 
den allmänna 
uppgiftsskyddsförordningen.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. På begäran av en medlemsstat eller på 
eget initiativ kan kommissionen begära att 
en medlemsstat inkommer med relevant 
information om en specifik risk eller 
incident.

3. På begäran av en medlemsstat eller på 
eget initiativ kan kommissionen begära att 
en medlemsstat inkommer med relevant 
information om en specifik risk eller 
incident, i överensstämmelse med 
bestämmelserna i den allmänna 
uppgiftsskyddsförordningen.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 15

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Programtillverkare ska vara ansvariga 
för att rätta till säkerhetsöverträdelser, 
i allvarliga fall inom 24 timmar efter att 
ha blivit informerade, och inom 
72 timmar i fall där följder sannolikt inte 
kommer att leda till någon avsevärd 
finansiell förlust eller allvarlig 
integritetsöverträdelse.

Or. en

Ändringsförslag 16

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Kommersiella programtillverkare ska 
inte skyddas genom klausuler om 
”ansvarsfriskrivning” om det kan styrkas 
att deras produkter inte är korrekt 
utformade för att hantera förutsebara 
säkerhetshot.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Dessa krav enligt punkterna 1 och 2 
gäller för alla marknadsoperatörer som 

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

programtillverkare som tillhandahåller 
tjänster inom Europeiska unionen. 
Anmälningar om incidenter i enlighet 
med punkt 2 ska tillämpas utan att det 
påverkar skyldigheter att anmäla 
personuppgiftsöverträdelser i enlighet 
med tillämplig uppgiftsskyddslagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Bilaga I – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Incidenthanteringsorganisationen ska 
genomföra och förvalta säkerhetsåtgärder 
för att säkra konfidentialiteten, integriteten, 
åtkomligheten och äktheten för den 
information som den får in och behandlar.

(b) Incidenthanteringsorganisationen ska 
genomföra och förvalta säkerhetsåtgärder 
för att säkra konfidentialiteten, integriteten, 
åtkomligheten och äktheten för den 
information som den får in och behandlar, 
samtidigt som den följer 
uppgiftsskyddskraven.

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Bilaga II

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lista över marknadsoperatörer Lista över marknadsoperatörer
Enligt artikel 3.8 a: Enligt artikel 3.8 a:

1. E-handelsplattformar. 1. E-handelsplattformar.
2. Internetbetalningsslussar. 2. Internetbetalningsslussar.

3. Sociala medier.
4. Sökmotorer. 3. Sökmotorer.

5. Molntjänster. 4. Molntjänster.
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6. Onlineförsäljning av tillämpningar.

Or. en


