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Ändringsförslag 157
Alfred Sant, Carmen Avram

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I den digitala tidsåldern stöder 
informations- och 
kommunikationstekniken (IKT) komplexa 
system som används för dagliga 
samhällsaktiviteter. Den får våra 
ekonomier att fungera inom viktiga 
sektorer, däribland finanssektorn, och 
förbättrar den inre marknadens funktion. 
Ökad digitalisering och sammanlänkning 
ökar också IKT-riskerna och gör samhället 
som helhet – och i synnerhet det finansiella 
systemet – mer sårbart för cyberhot eller 
IKT-avbrott. Även om den allmänt 
utbredda användningen av IKT-system och 
hög digitalisering och konnektivitet i dag 
är centrala inslag i all verksamhet som 
bedrivs av unionens finansiella enheter är 
den digitala motståndskraften ännu inte 
tillräckligt inbyggd i deras operativa ramar.

(1) I den digitala tidsåldern stöder 
informations- och 
kommunikationstekniken (IKT) komplexa 
system som används för dagliga 
samhällsaktiviteter. Den får våra 
ekonomier att fungera inom viktiga 
sektorer, däribland finanssektorn, och 
förbättrar den inre marknadens funktion. 
Ökad digitalisering och sammanlänkning 
ökar också IKT-riskerna och gör samhället 
som helhet – och i synnerhet det finansiella 
systemet – mer sårbart för cyberhot eller 
IKT-avbrott. Även om den allmänt 
utbredda användningen av IKT-system och 
hög digitalisering och konnektivitet i dag 
är centrala inslag i all verksamhet som 
bedrivs av unionens finansiella enheter har 
den digitala motståndskraften ännu inte 
byggts in tillräckligt i deras operativa 
ramar.

Or. en

Ändringsförslag 158
Billy Kelleher, Engin Eroglu, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Olivier Chastel, 
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Dragoș Pîslaru

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Användningen av IKT har under de 
senaste årtiondena fått en avgörande roll 
inom finanssektorn och är idag kritisk för 
driften av alla finansiella enheters vanliga 
dagliga funktioner. Digitaliseringen 
omfattar t.ex. betalningar, som i allt högre 

(2) Användningen av IKT har under de 
senaste årtiondena fått en avgörande roll 
inom finanssektorn och är idag kritisk för 
driften av alla finansiella enheters vanliga 
dagliga funktioner. Digitaliseringen 
omfattar t.ex. betalningar, som i allt högre 
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grad har gått från kontanter och 
pappersbaserade metoder till användning 
av digitala lösningar, liksom clearing och 
avveckling av värdepapper, elektronisk och 
algoritmisk handel, utlåning och 
finansiering, peer-to-peer-finansiering, 
kreditvärdering, 
försäkringsgarantiverksamhet, 
skadereglering och back-office-
verksamhet. Finanssektorn har inte bara 
blivit till stor del digital i hela sektorn, utan 
digitaliseringen har också fördjupat 
sammanlänkningar och beroenden inom 
finanssektorn och med 
tredjepartsinfrastruktur och 
tredjepartstjänsteleverantörer.

grad har gått från kontanter och 
pappersbaserade metoder till användning 
av digitala lösningar, liksom clearing och 
avveckling av värdepapper, elektronisk och 
algoritmisk handel, utlåning och 
finansiering, peer-to-peer-finansiering, 
kreditvärdering, skadereglering och back-
office-verksamhet. Försäkringssektorn 
har också förvandlats genom 
användningen av IKT-teknik, från 
uppkomsten av digitala 
försäkringsförmedlare som arbetar med 
försäkringsteknik (insurtech) till digital 
försäkringsgarantiverksamhet och 
avtalsbaserad fördelning. Finanssektorn 
har inte bara blivit till stor del digital i hela 
sektorn, utan digitaliseringen har också 
fördjupat sammanlänkningar och 
beroenden inom finanssektorn och med 
tredjepartsinfrastruktur och 
tredjepartstjänsteleverantörer.

Or. en

Ändringsförslag 159
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) På senare år har IKT-risker 
uppmärksammats av nationella, europeiska 
och internationella beslutsfattare, 
tillsynsmyndigheter och 
standardiseringsorgan i ett försök att öka 
motståndskraften, fastställa standarder och 
samordna reglerings- och tillsynsarbetet. 
På internationell nivå har Baselkommittén 
för banktillsyn, kommittén för betalnings- 
och marknadsinfrastruktur, rådet för 
finansiell stabilitet, Financial Stability 
Institute samt G7- och G20-länderna som 
mål att förse behöriga myndigheter och 
marknadsoperatörer inom olika 
jurisdiktioner med verktyg för att stärka 

(4) På senare år har IKT-risker 
uppmärksammats av nationella, europeiska 
och internationella beslutsfattare, 
tillsynsmyndigheter och 
standardiseringsorgan i ett försök att öka 
motståndskraften, fastställa standarder och 
samordna reglerings- och tillsynsarbetet. 
På internationell nivå har Baselkommittén 
för banktillsyn, kommittén för betalnings- 
och marknadsinfrastruktur, rådet för 
finansiell stabilitet, Financial Stability 
Institute samt G7- och G20-länderna som 
mål att förse behöriga myndigheter och 
marknadsoperatörer inom olika 
jurisdiktioner med verktyg för att stärka 
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motståndskraften hos deras finansiella 
system.

motståndskraften hos deras finansiella 
system. Följaktligen är det nödvändigt att 
beakta cyberrisker i samband med ett i 
hög grad sammanlänkat globalt 
finansiellt system där enhetlig 
internationell reglering och samarbete 
mellan behöriga myndigheter måste 
prioriteras globalt.

Or. en

Ändringsförslag 160
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Unionens finansiella sektor regleras 
genom ett harmoniserat enhetligt regelverk 
och styrs av ett europeiskt system för 
finansiell tillsyn. Icke desto mindre är 
bestämmelserna om digital operativ 
motståndskraft och IKT-säkerhet ännu inte 
fullständigt eller konsekvent 
harmoniserade, trots att den digitala 
operativa motståndskraften är avgörande 
för att säkerställa finansiell stabilitet och 
marknadsintegritet i den digitala tidsåldern, 
och inte mindre viktiga än t.ex. 
gemensamma standarder för tillsyn eller 
marknadsbeteenden. Det enhetliga 
regelverket och tillsynssystemet bör därför 
utvecklas så att de även omfattar denna del, 
genom att mandaten utökas för de 
finansiella tillsynsmyndigheter som har i 
uppdrag att övervaka och skydda den 
finansiella stabiliteten och 
marknadsintegriteten.

(8) Unionens finansiella sektor regleras 
genom ett harmoniserat enhetligt regelverk 
och styrs av ett europeiskt system för 
finansiell tillsyn. Icke desto mindre är 
bestämmelserna om digital operativ 
motståndskraft och IKT-säkerhet ännu inte 
fullständigt eller konsekvent 
harmoniserade, trots att den digitala 
operativa motståndskraften är avgörande 
för att säkerställa finansiell stabilitet och 
marknadsintegritet i den digitala tidsåldern, 
och inte mindre viktiga än t.ex. 
gemensamma standarder för tillsyn eller 
marknadsbeteenden. Det enhetliga 
regelverket och tillsynssystemet bör därför 
utvecklas så att de även omfattar denna del, 
genom att mandaten stärks för de 
finansiella tillsynsmyndigheterna för att 
hantera cyberrisker inom den finansiella 
sektorn och underlätta integriteten, 
effektiviteten och en korrekt funktion av 
den inre marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 161
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Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, France Jamet

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Skillnader i lagstiftning och olika 
nationella reglerings- eller tillsynsstrategier 
för IKT-risker skapar hinder för den inre 
marknaden för finansiella tjänster och 
hindrar ett smidigt utövande av 
etableringsfriheten och tillhandahållandet 
av tjänster för finansiella enheter med 
gränsöverskridande närvaro. Konkurrensen 
mellan samma typ av finansiella enheter 
med verksamhet i olika medlemsstater kan 
också snedvridas. Särskilt på områden där 
unionens harmonisering har varit mycket 
begränsad – såsom testning av den 
digitala operativa motståndskraften – eller 
saknas – såsom övervakning av 
tredjepartsrisker inom IKT – kan 
skillnader som härrör från den planerade 
utvecklingen på nationell nivå skapa 
ytterligare hinder för den inre 
marknadens funktion, till skada för 
marknadsaktörerna och den finansiella 
stabiliteten.

(9) Avsaknaden av samordning och 
interoperabilitet mellan nationella 
reglerings- eller tillsynsstrategier för IKT-
risker skapar hinder för 
gränsöverskridande cyberresiliens och 
hindrar tillhandahållandet av tjänster för 
finansiella enheter med gränsöverskridande 
närvaro. Konkurrensen mellan samma typ 
av finansiella enheter med verksamhet i 
olika medlemsstater kan också snedvridas.

Or. en

Ändringsförslag 162
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Att inrätta och upprätthålla 
lämpliga nätverks- och 
informationsinfrastruktursystem är också 
en grundläggande förutsättning för 
effektiv sammanställning av riskdata och 
riskrapporteringsmetoder, vilket i sin tur 
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är en förutsättning för en sund och 
hållbar riskhantering och beslutsprocess 
hos kreditinstitut. Baselkommittén för 
banktillsyn offentliggjorde 2013 en 
uppsättning principer för effektiv 
sammanställning av riskdata och 
riskrapportering (BCBS 239) som bygger 
på två övergripande principer för styrning 
och it-infrastruktur och skulle 
genomföras senast i början av 2016. 
Enligt Baselrapporten från april 2020 och 
ECB:s rapport om den tematiska 
översynen från maj 2018 om effektiv 
sammanställning av riskdata och 
riskrapportering var de framsteg med 
genomförandet som gjorts av globala 
systemviktiga banker otillfredsställande 
och en källa till oro. För att underlätta 
efterlevnad och anpassning till 
internationella standarder bör 
kommissionen, i nära samarbete med 
ECB och efter samråd med EBA och 
ESRB, utarbeta en rapport för att bedöma 
hur BCBS 239-principerna samspelar 
med bestämmelserna i DORA-
förordningen och, i förekommande fall, 
hur dessa principer bör införlivas i 
unionslagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 163
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 12a – led 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom den här förordningen, där reglerna 
för IKT-risker konsolideras och 
uppdateras, skulle alla bestämmelser om 
digitala risker inom finanssektorn för första 
gången samlas på ett enhetligt sätt i en 
enda rättsakt. Detta initiativ bör därför 
täppa till luckorna eller avhjälpa bristen på 

Genom den här förordningen, där reglerna 
för IKT-risker konsolideras och 
uppdateras, skulle alla bestämmelser om 
digitala risker inom finanssektorn för första 
gången samlas på ett enhetligt sätt i en 
enda rättsakt. Detta initiativ bör därför 
täppa till luckorna eller avhjälpa bristen på 
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konsekvens i vissa av de berörda 
rättsakterna, även i fråga om den 
terminologi som används i dem, och bör 
uttryckligen hänvisa till IKT-risker genom 
riktade regler om IKT-
riskhanteringsförmåga, rapportering och 
testning och övervakning av 
tredjepartsrisk.

konsekvens i vissa av de berörda 
rättsakterna, även i fråga om den 
terminologi som används i dem, och bör 
uttryckligen hänvisa till IKT-risker genom 
riktade regler om IKT-
riskhanteringsförmåga, rapportering och 
testning och övervakning av 
tredjepartsrisk. Detta initiativ syftar också 
till att öka medvetenheten om IKT-risker 
och det erkänns att IKT-incidenter och 
bristande operativ motståndskraft kan 
äventyra finansiella enheters finansiella 
sundhet.

Or. en

Ändringsförslag 164
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Skäl 13 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Finansiella enheter bör följa samma 
tillvägagångssätt och samma 
principbaserade regler i sin hantering av 
IKT-risker. Enhetlighet bidrar till att öka 
förtroendet för det finansiella systemet och 
bevara dess stabilitet, särskilt i tider av 
överanvändning av IKT-system, IKT-
plattformar och IKT-infrastrukturer, vilket 
medför ökad digital risk.

(13) Finansiella enheter bör följa samma 
tillvägagångssätt och samma 
principbaserade regler i sin hantering av 
IKT-risker, beroende på deras storlek, art, 
komplexitet och riskprofil. Enhetlighet 
bidrar till att öka förtroendet för det 
finansiella systemet och bevara dess 
stabilitet, särskilt i tider av överanvändning 
av IKT-system, IKT-plattformar och IKT-
infrastrukturer, vilket medför ökad digital 
risk.

Or. en

Ändringsförslag 165
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 13 – inledningen



AM\1232471SV.docx 9/310 PE693.603v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Finansiella enheter bör följa samma 
tillvägagångssätt och samma 
principbaserade regler i sin hantering av 
IKT-risker. Enhetlighet bidrar till att öka 
förtroendet för det finansiella systemet och 
bevara dess stabilitet, särskilt i tider av 
överanvändning av IKT-system, IKT-
plattformar och IKT-infrastrukturer, vilket 
medför ökad digital risk.

(13) Finansiella enheter bör följa samma 
tillvägagångssätt och samma 
principbaserade regler i sin hantering av 
IKT-risker. Enhetlighet bidrar till att öka 
förtroendet för det finansiella systemet och 
bevara dess stabilitet, särskilt i tider av 
starkt beroende av IKT-system, IKT-
plattformar och IKT-infrastrukturer, vilket 
medför ökad digital risk.

Or. en

Ändringsförslag 166
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Användningen av en förordning 
bidrar till att minska lagstiftningens 
komplexitet, främja konvergens i tillsynen 
och öka rättssäkerheten, samtidigt som 
den bidrar till att begränsa 
efterlevnadskostnaderna, särskilt för 
finansiella enheter som bedriver 
gränsöverskridande verksamhet, och till 
att minska snedvridningen av 
konkurrensen. Valet av en förordning för 
inrättandet av en gemensam ram för 
finansiella enheters digitala operativa 
motståndskraft förefaller därför vara det 
lämpligaste sättet att garantera en 
enhetlig och samstämmig tillämpning av 
alla delar av IKT-riskhanteringen inom 
unionens finanssektorer.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 167
Alfred Sant, Carmen Avram
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Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Detta tillvägagångssätt bör 
emellertid inte på något sätt anses 
innebära att denna förordning vid 
genomförandet skulle hämma innovation 
och flexibilitet när det gäller hur 
finansiella enheter tar itu med frågor om 
motståndskraft samtidigt som de följer 
bestämmelserna. Genom dialog med 
tillsynsmyndigheter, som bör inse 
fördelarna med flexibilitet, kommer det att 
finnas fullt utrymme för anpassning och 
innovation samtidigt som en hög 
motståndskraft bibehålls.

Or. en

Ändringsförslag 168
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 16 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Eftersom denna förordning leder till 
en ökad harmonisering av komponenter för 
digital motståndskraft genom att det införs 
strängare krav på IKT-riskhantering och 
IKT-relaterad incidentrapportering än de 
som fastställs i unionens nuvarande 
lagstiftning om finansiella tjänster, innebär 
detta en ökad harmonisering även jämfört 
med kraven i direktiv (EU) 2016/1148. 
Denna förordning utgör följaktligen lex 
specialis i förhållande till direktiv (EU) 
2016/1148.

(16) Eftersom denna förordning leder till 
en ökad harmonisering av komponenter för 
digital motståndskraft genom att det införs 
strängare krav på IKT-riskhantering och 
IKT-relaterad incidentrapportering än de 
som fastställs i unionens nuvarande 
lagstiftning om finansiella tjänster, innebär 
detta en ökad harmonisering även jämfört 
med kraven i direktiv (EU) 2016/1148. 
Denna förordning utgör följaktligen för 
finanssektorn lex specialis i förhållande 
till direktiv (EU) 2016/1148.

Or. en
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Ändringsförslag 169
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Skäl 16 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Eftersom denna förordning leder till 
en ökad harmonisering av komponenter för 
digital motståndskraft genom att det införs 
strängare krav på IKT-riskhantering och 
IKT-relaterad incidentrapportering än de 
som fastställs i unionens nuvarande 
lagstiftning om finansiella tjänster, innebär 
detta en ökad harmonisering även jämfört 
med kraven i direktiv (EU) 2016/1148. 
Denna förordning utgör följaktligen lex 
specialis i förhållande till direktiv (EU) 
2016/1148.

(16) Eftersom denna förordning leder till 
en ökad harmonisering av komponenter för 
digital motståndskraft genom att det införs 
strängare krav på IKT-riskhantering och 
IKT-relaterad incidentrapportering än de 
som fastställs i unionens nuvarande 
lagstiftning om finansiella tjänster, innebär 
detta en ökad harmonisering även jämfört 
med kraven i direktiv (EU) 2016/1148. 
Denna förordning utgör följaktligen för 
finansiella enheter lex specialis i 
förhållande till direktiv (EU) 2016/1148.

Or. en

Ändringsförslag 170
Billy Kelleher, Engin Eroglu, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Gilles Boyer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Dragoș Pîslaru

Förslag till förordning
Skäl 17 – led 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De europeiska tillsynsmyndigheterna och 
de nationella behöriga myndigheterna bör 
kunna delta i de strategiska politiska 
diskussionerna och det tekniska arbetet i 
samarbetsgruppen för säkerhet i nätverks- 
och informationssystem, utbyta 
information och samarbeta ytterligare med 
de gemensamma kontaktpunkter som har 
utsetts enligt direktiv (EU) 2016/1148. De 
behöriga myndigheterna enligt denna 
förordning bör också samråda och 
samarbeta med de nationella CSIRT-
enheter som har utsetts i enlighet med 
artikel 9 i direktiv (EU) 2016/1148.

De europeiska tillsynsmyndigheterna och 
de nationella behöriga myndigheterna bör 
kunna delta i de strategiska politiska 
diskussionerna och det tekniska arbetet i 
samarbetsgruppen för säkerhet i nätverks- 
och informationssystem, utbyta 
information och samarbeta ytterligare med 
de gemensamma kontaktpunkter som har 
utsetts enligt direktiv (EU) 2016/1148. De 
behöriga myndigheterna enligt denna 
förordning bör också samråda och 
samarbeta med de nationella CSIRT-
enheter som har utsetts i enlighet med 
artikel 9 i direktiv (EU) 2016/1148, särskilt 
när de slutför tillsynsplanen för eller 
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rekommendationerna till kritiska 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster för 
att säkerställa att det inte förekommer 
några inkonsekvenser med eller 
dubbleringar av de skyldigheter som 
åläggs kritiska tredjepartsleverantörer av 
IKT-tjänster enligt direktiv (EU) 
2016/1148.

Or. en

Ändringsförslag 171
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Det är också viktigt att säkerställa 
överensstämmelse med direktivet om 
europeisk kritisk infrastruktur, som för 
närvarande ses över för att förbättra 
skyddet av och motståndskraften hos 
kritisk infrastruktur mot icke 
cyberrelaterade hot, vilket kan få 
konsekvenser för finanssektorn.31

(18) Det är också viktigt att säkerställa 
överensstämmelse både med direktivet om 
europeisk kritisk infrastruktur, som för 
närvarande ses över för att förbättra 
skyddet av och motståndskraften hos 
kritisk infrastruktur mot icke 
cyberrelaterade hot, och med direktivet om 
kritiska enheters motståndskraft, vilket 
kan få konsekvenser för finanssektorn.31

_________________ _________________
31 Rådets direktiv 2008/114/EG av den 8 
december 2008 om identifiering av, och 
klassificering som, europeisk kritisk 
infrastruktur och bedömning av behovet att 
stärka skyddet av denna (EUT L 345, 
23.12.2008, s. 75).

31 Rådets direktiv 2008/114/EG av den 8 
december 2008 om identifiering av, och 
klassificering som, europeisk kritisk 
infrastruktur och bedömning av behovet att 
stärka skyddet av denna (EUT L 345, 
23.12.2008, s. 75).

Or. en

Ändringsförslag 172
Alfred Sant

Förslag till förordning
Skäl 19
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Leverantörer av molntjänster är en 
kategori av leverantörer av digitala tjänster 
som omfattas av direktiv (EU) 2016/1148. 
Som sådana omfattas de av 
efterhandstillsyn som utförs av de 
nationella myndigheter som har utsetts i 
enlighet med det direktivet. Denna tillsyn 
är begränsad till de krav på IKT-säkerhets- 
och incidentrapportering som fastställs i 
den rättsakten. Eftersom den tillsynsram 
som inrättas genom denna förordning är 
tillämplig på alla kritiska 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster, 
inbegripet leverantörer av molntjänster, när 
de tillhandahåller IKT-tjänster till 
finansiella enheter, bör den betraktas som 
ett komplement till den tillsyn som utförs 
enligt direktiv (EU) 2016/1148. Den 
tillsynsram som inrättas genom denna 
förordning bör dessutom omfatta 
leverantörer av molntjänster i avsaknad av 
en EU-omfattande sektorsövergripande 
ram för inrättande av en digital 
tillsynsmyndighet.

(19) Leverantörer av molntjänster är en 
kategori av leverantörer av digitala tjänster 
som omfattas av direktiv (EU) 2016/1148. 
Som sådana omfattas de av 
efterhandstillsyn som utförs av de 
nationella myndigheter som har utsetts i 
enlighet med det direktivet. Denna tillsyn 
är begränsad till de krav på IKT-säkerhets- 
och incidentrapportering som fastställs i 
den rättsakten. Eftersom den tillsynsram 
som inrättas genom denna förordning är 
tillämplig på alla kritiska 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster, 
inbegripet leverantörer av molntjänster, när 
de tillhandahåller IKT-tjänster till 
finansiella enheter, bör den betraktas som 
ett komplement till den tillsyn som utförs 
enligt direktiv (EU) 2016/1148 och de krav 
på både innehåll och förfarande som är 
tillämpliga på kritiska 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster 
enligt denna förordning bör vara 
samstämda och sammanhängande med de 
som är tillämpliga enligt det direktivet. 
Den tillsynsram som inrättas genom denna 
förordning bör dessutom omfatta 
leverantörer av molntjänster i avsaknad av 
en EU-omfattande sektorsövergripande 
ram för inrättande av en digital 
tillsynsmyndighet.

Or. en

Ändringsförslag 173
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) För att de finansiella enheterna ska 
kunna behålla full kontroll över IKT-risker 
måste de ha övergripande kapacitet som 

(20) För att de finansiella enheterna ska 
kunna behålla full kontroll över IKT-risker 
måste de ha övergripande kapacitet som 
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möjliggör en kraftfull och effektiv IKT-
riskhantering, tillsammans med särskilda 
mekanismer och riktlinjer för IKT-
relaterad incidentrapportering, testning av 
IKT-system, IKT-kontroller och IKT-
processer samt för hantering av IKT-
tredjepartsrisker. Den digitala operativa 
motståndskraften för det finansiella 
systemet bör stärkas samtidigt som man 
möjliggör en proportionerlig tillämpning 
av kraven på finansiella enheter som är 
mikroföretag enligt definitionen i 
kommissionens rekommendation 
2003/361/EG32.

möjliggör en kraftfull och effektiv IKT-
riskhantering, tillsammans med särskilda 
mekanismer och riktlinjer för IKT-
relaterad incidentrapportering, testning av 
IKT-system, IKT-kontroller och IKT-
processer samt för hantering av IKT-
tredjepartsrisker. Den digitala operativa 
motståndskraften för det finansiella 
systemet bör stärkas samtidigt som man 
möjliggör en proportionerlig tillämpning 
av kraven.

_________________
32 Kommissionens rekommendation av 
den 6 maj 2003 om definitionen av 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36).

Or. en

Motivering

Bestämmelserna bör tillämpas proportionerligt för alla enheter inom tillämpningsområdet.

Ändringsförslag 174
Alfred Sant

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) För att de finansiella enheterna ska 
kunna behålla full kontroll över IKT-risker 
måste de ha övergripande kapacitet som 
möjliggör en kraftfull och effektiv IKT-
riskhantering, tillsammans med särskilda 
mekanismer och riktlinjer för IKT-
relaterad incidentrapportering, testning av 
IKT-system, IKT-kontroller och IKT-
processer samt för hantering av IKT-
tredjepartsrisker. Den digitala operativa 
motståndskraften för det finansiella 
systemet bör stärkas samtidigt som man 

(20) För att de finansiella enheterna ska 
kunna behålla full kontroll över IKT-risker 
måste de ha övergripande kapacitet som 
möjliggör en kraftfull och effektiv IKT-
riskhantering, tillsammans med särskilda 
mekanismer och riktlinjer för IKT-
relaterad incidentrapportering, testning av 
IKT-system, IKT-kontroller och IKT-
processer samt för hantering av IKT-
tredjepartsrisker. Den digitala operativa 
motståndskraften för det finansiella 
systemet bör stärkas samtidigt som man 
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möjliggör en proportionerlig tillämpning 
av kraven på finansiella enheter som är 
mikroföretag enligt definitionen i 
kommissionens rekommendation 
2003/361/EG32.

möjliggör en proportionerlig tillämpning 
av kraven på finansiella enheter som är 
mikroföretag och små företag enligt 
definitionen i kommissionens 
rekommendation 2003/361/EG32 samt 
också beaktar deras art, omfattning, 
komplexitet och övergripande riskprofil.

_________________ _________________
32 Kommissionens rekommendation av den 
6 maj 2003 om definitionen av 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36).

32 Kommissionens rekommendation av den 
6 maj 2003 om definitionen av 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36).

Or. en

Ändringsförslag 175
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, France Jamet

Förslag till förordning
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) Om finansiella enheter är skyldiga 
att rapportera IKT-relaterade incidenter 
enligt denna förordning eller enligt annan 
unionslagstiftning eller nationell 
lagstiftning bör de behöriga 
myndigheterna se till att 
rapporteringsprocessen strömlinjeformas 
och görs på ett sätt som använder 
modellen av en myndighet som utgör ”en 
enda kontaktpunkt” för att underlätta 
effektiv rapportering. Med hänsyn till de 
rättsliga ramarna enligt det enhetliga 
regelverket och lagstiftningen om 
cybersäkerhet bör dessutom nationella 
lagstiftare och behöriga myndigheter på 
både unionsnivå och nationell nivå 
säkerställa en sträng efterlevnad av 
proportionalitetsprincipen för att 
förhindra en alltför stor börda på 
marknadsaktörerna.

Or. en
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Ändringsförslag 176
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, France Jamet

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Tröskelvärden och taxonomier för 
rapportering av IKT-relaterade incidenter 
varierar avsevärt på nationell nivå. Även 
om en samsyn kan uppnås genom 
relevant arbete som utförs av Europeiska 
unionens cybersäkerhetsbyrå (Enisa)33 och 
samarbetsgruppen för säkerhet i nätverks- 
och informationssystem för finansiella 
enheter enligt direktiv (EU) 2016/1148, 
kan det fortfarande förekomma eller växa 
fram olika strategier för tröskelvärden 
och taxonomier för de andra finansiella 
enheterna. Detta medför flera krav som 
finansiella enheter måste uppfylla, 
särskilt när de är verksamma inom flera 
av unionens jurisdiktioner och när de 
ingår i en finansiell koncern. Dessa 
skillnader kan dessutom hindra 
inrättandet av ytterligare enhetliga eller 
centraliserade mekanismer på unionsnivå 
för att påskynda rapporteringsprocessen 
och underlätta ett snabbt och smidigt 
informationsutbyte mellan behöriga 
myndigheter, vilket är avgörande för att 
hantera IKT-risker vid storskaliga attacker 
med eventuella konsekvenser för det 
finansiella systemet.

(21) Tröskelvärden och taxonomier för 
rapportering av IKT-relaterade incidenter 
varierar avsevärt på nationell nivå. 
Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå 
(Enisa)33 och samarbetsgruppen för 
säkerhet i nätverks- och 
informationssystem för finansiella enheter 
enligt direktiv (EU) 2016/1148 
tillhandahåller nödvändig samordning 
mellan nationella metoder. Enisa och 
samarbetsgruppen för säkerhet i nätverks- 
och informationssystem bör förbättra 
gränsöverskridande mekanismer på 
unionsnivå för att påskynda 
rapporteringsprocessen och underlätta ett 
snabbt och smidigt informationsutbyte 
mellan behöriga myndigheter, vilket är 
avgörande för att hantera IKT-risker vid 
storskaliga attacker med eventuella 
konsekvenser för det finansiella systemet.

_________________ _________________
33 Enisa Reference Incident Classification 
Taxonomy, 
https://www.enisa.europa.eu/publications/r
eference-incident-classification-taxonomy.

33 Enisa Reference Incident Classification 
Taxonomy, 
https://www.enisa.europa.eu/publications/r
eference-incident-classification-taxonomy.

Or. en

Ändringsförslag 177
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Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) För att minska den administrativa 
bördan samt undvika komplexitet och 
dubbla rapporteringskrav för 
betaltjänstleverantörer som faller inom 
tillämpningsområdet för denna 
förordning bör skyldigheten att 
rapportera incidenter enligt direktiv (EU) 
2015/2366 upphöra att gälla. Som sådana 
bör kreditinstitut, institut för elektroniska 
pengar och betalningsinstitut enligt denna 
förordning rapportera alla operativa eller 
säkerhetsrelaterade och icke-
betalningsrelaterade incidenter som 
tidigare rapporterades enligt direktiv (EU) 
2015/2366, oavsett om incidenterna är 
IKT-relaterade eller inte.

Or. en

Ändringsförslag 178
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) För att de behöriga myndigheterna 
ska kunna fullgöra sina tillsynsuppgifter 
genom att skaffa sig en fullständig 
överblick över IKT-relaterade incidenters 
art, frekvens, betydelse och inverkan och 
för att förbättra informationsutbytet mellan 
berörda offentliga myndigheter, inbegripet 
brottsbekämpande myndigheter och 
resolutionsmyndigheter, är det nödvändigt 
att fastställa regler för att komplettera IKT-
systemet för incidentrapportering med de 
krav som för närvarande saknas i 
lagstiftningen för finansiella delsektorer 

(22) För att de behöriga myndigheterna 
ska kunna fullgöra sina tillsynsuppgifter 
genom att skaffa sig en fullständig 
överblick över IKT-relaterade incidenters 
art, frekvens, betydelse och inverkan och 
för att förbättra informationsutbytet mellan 
berörda offentliga myndigheter, inbegripet 
brottsbekämpande myndigheter och 
resolutionsmyndigheter, är det nödvändigt 
att fastställa regler för att uppnå ett starkt 
IKT-system för incidentrapportering med 
krav som åtgärdar luckorna i 
lagstiftningen om sektoriella finansiella 



PE693.603v01-00 18/310 AM\1232471SV.docx

SV

och undanröja eventuella överlappningar 
och dubbleringar för att minska 
kostnaderna. Det är därför viktigt att 
harmonisera IKT-systemet för 
incidentrapportering genom att kräva att 
alla finansiella enheter endast ska 
rapportera till sina behöriga myndigheter. 
Dessutom bör de europeiska 
tillsynsmyndigheterna ges befogenhet att 
närmare specificera IKT-relaterade delar i 
incidentrapporteringen, såsom taxonomi, 
tidsramar, datamängder, mallar och 
tillämpliga tröskelvärden.

tjänster och undanröja eventuella 
överlappningar och dubbleringar för att 
minska kostnaderna. Det är därför viktigt 
att harmonisera IKT-systemet för 
incidentrapportering genom att kräva att 
alla finansiella enheter ska rapportera till 
sina behöriga myndigheter genom en enda 
strömlinjeformad ram i enlighet med 
denna förordning. Dessutom bör de 
europeiska tillsynsmyndigheterna ges 
befogenhet att närmare specificera IKT-
relaterade delar i incidentrapporteringen, 
såsom taxonomi, tidsramar, datamängder, 
mallar och tillämpliga tröskelvärden.

Or. en

Ändringsförslag 179
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Francesca Donato, France Jamet

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) För att de behöriga myndigheterna 
ska kunna fullgöra sina tillsynsuppgifter 
genom att skaffa sig en fullständig 
överblick över IKT-relaterade incidenters 
art, frekvens, betydelse och inverkan och 
för att förbättra informationsutbytet mellan 
berörda offentliga myndigheter, inbegripet 
brottsbekämpande myndigheter och 
resolutionsmyndigheter, är det nödvändigt 
att fastställa regler för att komplettera IKT-
systemet för incidentrapportering med de 
krav som för närvarande saknas i 
lagstiftningen för finansiella delsektorer 
och undanröja eventuella överlappningar 
och dubbleringar för att minska 
kostnaderna. Det är därför viktigt att 
harmonisera IKT-systemet för 
incidentrapportering genom att kräva att 
alla finansiella enheter endast ska 
rapportera till sina behöriga myndigheter. 
Dessutom bör de europeiska 
tillsynsmyndigheterna ges befogenhet att 

(22) För att de behöriga myndigheterna 
ska kunna fullgöra sina tillsynsuppgifter 
genom att skaffa sig en fullständig 
överblick över IKT-relaterade incidenters 
art, frekvens, betydelse och inverkan och 
för att förbättra informationsutbytet mellan 
berörda offentliga myndigheter, inbegripet 
brottsbekämpande myndigheter och 
resolutionsmyndigheter, är det nödvändigt 
att fastställa regler för att komplettera IKT-
systemet för incidentrapportering med de 
krav som för närvarande saknas i 
lagstiftningen för finansiella delsektorer 
och undanröja eventuella överlappningar 
och dubbleringar för att minska 
kostnaderna. Det är därför viktigt att 
strömlinjeforma IKT-systemet för 
incidentrapportering genom att kräva att 
alla finansiella enheter endast ska 
rapportera till sina behöriga myndigheter. 
Dessutom bör de europeiska 
tillsynsmyndigheterna ges befogenhet att 
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närmare specificera IKT-relaterade delar i 
incidentrapporteringen, såsom taxonomi, 
tidsramar, datamängder, mallar och 
tillämpliga tröskelvärden.

närmare specificera IKT-relaterade delar i 
incidentrapporteringen, såsom taxonomi, 
tidsramar, datamängder, mallar och 
tillämpliga tröskelvärden, efter samråd 
med nationella tillsynsmyndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 180
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Krav på testning av digital operativ 
motståndskraft har utarbetats för vissa 
finansiella delsektorer inom flera, icke 
samordnade nationella ramar där samma 
frågor behandlas på olika sätt. Detta leder 
till dubbla kostnader för 
gränsöverskridande finansiella enheter och 
försvårar det ömsesidiga erkännandet av 
resultat. Icke samordnade tester kan därför 
leda till att den inre marknaden 
fragmenteras.

(23) Krav på testning av digital operativ 
motståndskraft har utarbetats för vissa 
finansiella delsektorer inom flera, och 
ibland inte tillräckligt samordnade, 
nationella ramar där samma frågor 
behandlas på olika sätt. Detta leder till 
dubbla kostnader för gränsöverskridande 
finansiella enheter och kan hämma det 
ömsesidiga erkännandet av resultat. Icke 
samordnade tester kan därför leda till att 
den inre marknaden fragmenteras.

Or. en

Ändringsförslag 181
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, France Jamet

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) I de fall där det inte krävs någon 
testning förblir dessutom sårbarheter 
oupptäckta, vilket innebär en högre risk för 
den finansiella enheten och i förlängningen 
för den finansiella sektorns stabilitet och 
integritet. Utan unionsåtgärder skulle 
testningen av digital operativ 

(24) I de fall där det inte krävs någon 
testning förblir dessutom sårbarheter 
oupptäckta, vilket innebär en högre risk för 
den finansiella enheten och i förlängningen 
för den finansiella sektorns stabilitet och 
integritet. För att åtgärda sådana 
överlappningar, skillnader och luckor kan 
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motståndskraft fortsätta att vara ojämn 
och det skulle inte finnas något 
ömsesidigt erkännande av testresultat i 
olika jurisdiktioner. Eftersom det är 
osannolikt att andra finansiella 
delsektorer skulle anta sådana system i en 
meningsfull omfattning skulle de också gå 
miste om de potentiella fördelarna, t.ex. 
att avslöja sårbarheter och risker, testa 
försvarskapacitet och driftskontinuitet och 
öka kundernas, leverantörernas och 
affärspartnernas förtroende. För att 
åtgärda sådana överlappningar, skillnader 
och luckor är det nödvändigt att fastställa 
regler som syftar till samordnad testning av 
finansiella enheter och behöriga 
myndigheter, för att på så sätt underlätta 
ömsesidigt erkännande av avancerade 
tester för betydande finansiella enheter.

det vara fördelaktigt att fastställa regler 
som syftar till samordnad testning av 
finansiella enheter och behöriga 
myndigheter, för att på så sätt underlätta 
ömsesidigt erkännande av avancerade 
tester för betydande finansiella enheter.

Or. en

Ändringsförslag 182
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Det råder brist på homogenitet och 
konvergens när det gäller IKT-
tredjepartsrisk och beroende av IKT-
tredjeparter. Trots vissa ansträngningar för 
att ta itu specifikt med 
utkontrakteringsområdet, t.ex. 2017 års 
rekommendationer om utkontraktering till 
molntjänstleverantörer,34 behandlas frågan 
om systemrisker som kan utlösas av 
finanssektorns exponering mot ett 
begränsat antal kritiska 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster 
nästan inte alls i unionslagstiftningen. 
Denna brist på unionsnivå förvärras av att 
det inte finns några särskilda mandat och 
verktyg som gör det möjligt för nationella 
tillsynsmyndigheter att skaffa sig en god 

(28) Det råder brist på homogenitet och 
konvergens när det gäller IKT-
tredjepartsrisk och beroende av IKT-
tredjeparter. Trots vissa ansträngningar för 
att ta itu specifikt med 
utkontrakteringsområdet, t.ex. 2017 års 
rekommendationer om utkontraktering till 
molntjänstleverantörer,34 behandlas frågan 
om systemrisker som kan utlösas av 
finanssektorns exponering mot ett 
begränsat antal kritiska 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster 
nästan inte alls i unionslagstiftningen. 
Denna brist på unionsnivå förvärras av att 
det inte finns några särskilda mandat och 
verktyg som gör det möjligt för nationella 
tillsynsmyndigheter att skaffa sig en god 
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bild av beroendet av IKT-tredjeparter och 
på lämpligt sätt övervaka risker som 
uppstår till följd av koncentration av 
sådana beroenden av IKT-tredjeparter.

bild av beroendet av IKT-tredjeparter och 
på lämpligt sätt övervaka risker som 
uppstår till följd av koncentration av 
sådana beroenden av IKT-tredjeparter. 
Befintliga riktlinjer och de riktlinjer som 
för närvarande utarbetas av de europeiska 
tillsynsmyndigheterna bör ses över, 
revideras och harmoniseras för att 
återspegla bestämmelserna i denna 
förordning.

_________________ _________________
34 Rekommendationer om utkontraktering 
till molntjänstleverantörer 
(EBA/REC/2017/03), som nu har upphävts 
genom EBA:s riktlinjer för utkontraktering 
(EBA/GL/2019/02).

34 Rekommendationer om utkontraktering 
till molntjänstleverantörer 
(EBA/REC/2017/03), som nu har upphävts 
genom EBA:s riktlinjer för utkontraktering 
(EBA/GL/2019/02).

Or. en

Ändringsförslag 183
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Med hänsyn till de potentiella 
systemrisker som den ökade 
utkontrakteringen och koncentrationen av 
IKT-tredjeparter medför, och till de 
nationella mekanismer som gör det möjligt 
för finansiella tillsynsmyndigheter att 
kvantitativt och kvalitativt fastställa och 
åtgärda konsekvenserna av IKT-risker som 
uppstår hos kritiska tredjepartsleverantörer 
av IKT-tjänster, är det nödvändigt att 
inrätta en lämplig unionsram för tillsyn 
som möjliggör en kontinuerlig 
övervakning av verksamheten hos 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster som 
är kritiska leverantörer till finansiella 
enheter.

(29) Med hänsyn till de potentiella 
systemrisker som den ökade 
utkontrakteringen och koncentrationen av 
IKT-tredjeparter medför, och till de 
nationella mekanismer som gör det möjligt 
för finansiella tillsynsmyndigheter att 
kvantitativt och kvalitativt fastställa och 
åtgärda konsekvenserna av IKT-risker som 
uppstår hos kritiska tredjepartsleverantörer 
av IKT-tjänster, är det nödvändigt att 
inrätta en lämplig unionsram för tillsyn 
som möjliggör en frekvent övervakning av 
verksamheten hos tredjepartsleverantörer 
av IKT-tjänster som tillhandahåller 
kritiska tjänster till finansiella enheter.

Or. en
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Ändringsförslag 184
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Med hänsyn till de potentiella 
systemrisker som den ökade 
utkontrakteringen och koncentrationen av 
IKT-tredjeparter medför, och till de 
nationella mekanismer som gör det möjligt 
för finansiella tillsynsmyndigheter att 
kvantitativt och kvalitativt fastställa och 
åtgärda konsekvenserna av IKT-risker som 
uppstår hos kritiska tredjepartsleverantörer 
av IKT-tjänster, är det nödvändigt att 
inrätta en lämplig unionsram för tillsyn 
som möjliggör en kontinuerlig övervakning 
av verksamheten hos 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster som 
är kritiska leverantörer till finansiella 
enheter.

(29) Med hänsyn till de potentiella 
systemrisker som den ökade 
utkontrakteringen och koncentrationen av 
IKT-tredjeparter medför, och till de 
nationella mekanismer som gör det möjligt 
för finansiella tillsynsmyndigheter att 
kvantitativt och kvalitativt fastställa och 
åtgärda konsekvenserna av IKT-risker som 
uppstår hos kritiska tredjepartsleverantörer 
av IKT-tjänster, är det nödvändigt att 
inrätta en lämplig unionsram för tillsyn 
som möjliggör en kontinuerlig övervakning 
av verksamheten hos 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster som 
är kritiska leverantörer till finansiella 
enheter. Eftersom tillhandahållandet av 
IKT-tjänster inom en koncern inte medför 
samma risker bör tjänsteleverantörer som 
ingår i samma koncern eller 
institutionella skyddssystem inte 
definieras som kritiska 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 185
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) I och med att IKT-hoten blir mer 
komplexa och sofistikerade kommer 
effektiva upptäcktsåtgärder och 
förebyggande åtgärder att i hög grad vara 

(30) I och med att IKT-hoten blir mer 
komplexa och sofistikerade kommer 
effektiva upptäcktsåtgärder och 
förebyggande åtgärder att i hög grad vara 
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beroende av regelbundet utbyte av 
underrättelser om hot och sårbarhet mellan 
finansiella enheter. Informationsutbyte 
bidrar till ökad medvetenhet om cyberhot, 
vilket i sin tur ökar de finansiella 
enheternas förmåga att förhindra att hot 
materialiseras till verkliga incidenter och 
gör det möjligt för de finansiella enheterna 
att bättre begränsa effekterna av IKT-
relaterade incidenter och återhämta sig mer 
effektivt. I avsaknad av vägledning på 
unionsnivå verkar flera faktorer ha hindrat 
sådant utbyte av underrättelser, framför allt 
osäkerhet om förenligheten med 
dataskyddsreglerna, antitrustreglerna och 
ansvarsbestämmelserna.

beroende av regelbundet utbyte av 
underrättelser om hot och sårbarhet mellan 
finansiella enheter. Informationsutbyte 
bidrar till ökad medvetenhet om cyberhot, 
vilket i sin tur ökar de finansiella 
enheternas förmåga att förhindra att hot 
materialiseras till verkliga incidenter och 
gör det möjligt för de finansiella enheterna 
att bättre begränsa effekterna av IKT-
relaterade incidenter och återhämta sig mer 
effektivt. I avsaknad av vägledning på 
unionsnivå verkar flera faktorer ha hindrat 
sådant utbyte av underrättelser, framför allt 
osäkerhet om antitrustreglerna och 
ansvarsbestämmelserna. Dataskydd utgör 
inte ett hinder för att dela underrättelser 
inom finanssektorn eftersom kraven på 
dataskydd bör uppfattas som ett 
grundläggande krav som bör efterlevas 
för att säkerställa att enskilda personers 
rättigheter inom ramen för regelverket om 
digital operativ motståndskraft för 
finansiella enheter skyddas. I det 
avseendet har de nationella 
dataskyddsmyndigheterna en viktig roll 
att spela för att främja allmänhetens 
medvetenhet om och förståelse för risker, 
regler, skyddsåtgärder och rättigheter i 
samband med databehandling, liksom 
medvetenheten hos 
personuppgiftsansvariga och 
personuppgiftsbiträden när det gäller 
deras skyldigheter enligt den allmänna 
dataskyddsförordningen. I Europeiska 
dataskyddsstyrelsens vägledning som 
fastställs i riktlinjer, rekommendationer 
och bästa praxis uppmuntras dessutom en 
konsekvent tillämpning av den allmänna 
dataskyddsförordningen.

Or. en

Ändringsförslag 186
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
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Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) I och med att IKT-hoten blir mer 
komplexa och sofistikerade kommer 
effektiva upptäcktsåtgärder och 
förebyggande åtgärder att i hög grad vara 
beroende av regelbundet utbyte av 
underrättelser om hot och sårbarhet mellan 
finansiella enheter. Informationsutbyte 
bidrar till ökad medvetenhet om cyberhot, 
vilket i sin tur ökar de finansiella 
enheternas förmåga att förhindra att hot 
materialiseras till verkliga incidenter och 
gör det möjligt för de finansiella enheterna 
att bättre begränsa effekterna av IKT-
relaterade incidenter och återhämta sig mer 
effektivt. I avsaknad av vägledning på 
unionsnivå verkar flera faktorer ha hindrat 
sådant utbyte av underrättelser, framför allt 
osäkerhet om förenligheten med 
dataskyddsreglerna, antitrustreglerna och 
ansvarsbestämmelserna.

(30) I och med att IKT-hoten blir mer 
komplexa och sofistikerade kommer 
effektiva upptäcktsåtgärder och 
förebyggande åtgärder att i hög grad vara 
beroende av regelbundet utbyte av 
underrättelser om hot och sårbarhet mellan 
finansiella enheter. Informationsutbyte 
bidrar till ökad medvetenhet om cyberhot, 
vilket i sin tur ökar de finansiella 
enheternas förmåga att förhindra att hot 
materialiseras till verkliga incidenter och 
gör det möjligt för de finansiella enheterna 
att bättre begränsa effekterna av IKT-
relaterade incidenter och återhämta sig mer 
effektivt. I avsaknad av vägledning på 
unionsnivå verkar flera faktorer ha hindrat 
sådant utbyte av underrättelser, framför allt 
osäkerhet om förenligheten med 
dataskyddsreglerna, antitrustreglerna och 
ansvarsbestämmelserna. Det är därför 
viktigt att stärka samarbetsarrangemang 
och rapportering mellan finansiella 
enheter och behöriga myndigheter samt 
informationsutbyte med allmänheten i 
syfte att utveckla ett öppet ramverk för 
utbyte av underrättelser och en strategi 
för ”inbyggd säkerhet”, som är väsentliga 
för att öka den finansiella sektorns 
operativa motståndskraft och beredskap 
när det gäller cyberhot.

Or. en

Ändringsförslag 187
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Trots den breda täckning som 
föreskrivs i denna förordning bör man vid 

(33) Trots den breda täckning som 
föreskrivs i denna förordning bör man vid 
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tillämpningen av reglerna om digital 
operativ motståndskraft beakta betydande 
skillnader mellan finansiella enheter i fråga 
om storlek, affärsprofiler eller exponering 
för digital risk. Som en allmän princip bör 
finansiella enheter, när de fördelar resurser 
och kapacitet till genomförandet av IKT-
riskhanteringsramen, på lämpligt sätt väga 
sina IKT-relaterade behov mot sin storlek 
och affärsprofil, medan de behöriga 
myndigheterna bör fortsätta att bedöma och 
se över tillvägagångssättet för en sådan 
fördelning.

tillämpningen av reglerna om digital 
operativ motståndskraft beakta betydande 
skillnader mellan finansiella enheter i fråga 
om storlek, art, komplexitet och riskprofil. 
Som en allmän princip bör finansiella 
enheter, när de fördelar resurser och 
kapacitet till genomförandet av IKT-
riskhanteringsramen, på lämpligt sätt väga 
sina IKT-relaterade behov mot sin storlek, 
art, komplexitet och riskprofil, medan de 
behöriga myndigheterna bör fortsätta att 
bedöma och se över tillvägagångssättet för 
en sådan fördelning. Ramverket för 
riskhantering bör följaktligen tillämpas 
på finansiella enheter enligt en 
riskbaserad metod som tar vederbörlig 
hänsyn till deras storlek, art, komplexitet 
och riskprofil.

Or. en

Ändringsförslag 188
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Trots den breda täckning som 
föreskrivs i denna förordning bör man vid 
tillämpningen av reglerna om digital 
operativ motståndskraft beakta betydande 
skillnader mellan finansiella enheter i fråga 
om storlek, affärsprofiler eller exponering 
för digital risk. Som en allmän princip bör 
finansiella enheter, när de fördelar resurser 
och kapacitet till genomförandet av IKT-
riskhanteringsramen, på lämpligt sätt väga 
sina IKT-relaterade behov mot sin storlek 
och affärsprofil, medan de behöriga 
myndigheterna bör fortsätta att bedöma och 
se över tillvägagångssättet för en sådan 
fördelning.

(33) Trots den breda täckning som 
föreskrivs i denna förordning bör man vid 
tillämpningen av reglerna om digital 
operativ motståndskraft beakta betydande 
skillnader mellan finansiella enheter i fråga 
om storlek, affärsprofiler eller exponering 
för digital risk. Som en allmän princip bör 
finansiella enheter, när de fördelar resurser 
och kapacitet till genomförandet av IKT-
riskhanteringsramen, på lämpligt sätt väga 
sina IKT-relaterade behov mot sin art, 
storlek, komplexitet, affärsmodell och 
riskprofil, medan de behöriga 
myndigheterna bör fortsätta att bedöma och 
se över tillvägagångssättet för en sådan 
fördelning i syfte att säkerställa en 
proportionerlig tillämpning.
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Or. en

Ändringsförslag 189
José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Eftersom större finansiella enheter 
kan ha mer omfattande resurser och 
snabbt skulle kunna använda medel för 
att utveckla styrningsstrukturer och 
inrätta olika företagsstrategier, bör endast 
finansiella enheter som inte är 
mikroföretag i den mening som avses i 
denna förordning vara skyldiga att inrätta 
mer komplexa styrformer. Framför allt är 
sådana enheter bättre rustade att inrätta 
särskilda ledningsfunktioner för att 
övervaka arrangemang med 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster 
eller för att sköta krishantering, 
organisera sin IKT-riskhantering enligt 
modellen med tre försvarslinjer eller anta 
ett personaldokument som på ett 
heltäckande sätt förklarar riktlinjerna för 
åtkomsträttigheter.

utgår

På samma sätt bör endast sådana 
finansiella enheter uppmanas att göra 
djupgående bedömningar efter större 
förändringar i infrastrukturen och 
processerna för nätverks- och 
informationssystem, regelbundet 
genomföra riskanalyser av befintliga IKT-
system eller utöka testningen av 
driftskontinuitet och åtgärds- och 
återställningsplaner för att fånga upp 
överflyttningsscenarier mellan primär 
IKT-infrastruktur och 
reservanläggningar.

Or. en
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Ändringsförslag 190
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 34 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Eftersom större finansiella enheter 
kan ha mer omfattande resurser och snabbt 
skulle kunna använda medel för att 
utveckla styrningsstrukturer och inrätta 
olika företagsstrategier, bör endast 
finansiella enheter som inte är 
mikroföretag i den mening som avses i 
denna förordning vara skyldiga att inrätta 
mer komplexa styrformer. Framför allt är 
sådana enheter bättre rustade att inrätta 
särskilda ledningsfunktioner för att 
övervaka arrangemang med 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster eller 
för att sköta krishantering, organisera sin 
IKT-riskhantering enligt modellen med tre 
försvarslinjer eller anta ett 
personaldokument som på ett heltäckande 
sätt förklarar riktlinjerna för 
åtkomsträttigheter.

(34) Eftersom större finansiella enheter 
kan ha mer omfattande resurser och snabbt 
skulle kunna använda medel för att 
utveckla styrningsstrukturer och inrätta 
olika företagsstrategier, bör endast 
finansiella enheter som inte är små och 
medelstora företag i den mening som 
avses i denna förordning vara skyldiga att 
inrätta mer komplexa styrformer. Framför 
allt är sådana enheter bättre rustade att 
inrätta särskilda ledningsfunktioner för att 
övervaka arrangemang med 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster eller 
för att sköta krishantering, organisera sin 
IKT-riskhantering enligt modellen med tre 
försvarslinjer eller anta ett 
personaldokument som på ett heltäckande 
sätt förklarar riktlinjerna för 
åtkomsträttigheter.

Or. en

Ändringsförslag 191
José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Eftersom endast de finansiella 
enheter som har identifierats som 
betydande vid tillämpning av avancerade 
testning av digital motståndskraft bör vara 
skyldiga att utföra hotstyrda 
penetrationstester, bör dessutom de 
administrativa processer och finansiella 
kostnader som genomförandet av sådana 
tester medför överföras till en liten andel 

utgår
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av de finansiella enheterna. För att 
minska regelbördan bör slutligen endast 
andra finansiella enheter än mikroföretag 
uppmanas att regelbundet rapportera till 
de behöriga myndigheterna om alla 
kostnader och förluster som orsakas av 
IKT-avbrott och om resultatet av 
översyner efter betydande IKT-avbrott.

Or. en

Ändringsförslag 192
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Eftersom endast de finansiella 
enheter som har identifierats som 
betydande vid tillämpning av avancerade 
testning av digital motståndskraft bör vara 
skyldiga att utföra hotstyrda 
penetrationstester, bör dessutom de 
administrativa processer och finansiella 
kostnader som genomförandet av sådana 
tester medför överföras till en liten andel 
av de finansiella enheterna. För att minska 
regelbördan bör slutligen endast andra 
finansiella enheter än mikroföretag 
uppmanas att regelbundet rapportera till de 
behöriga myndigheterna om alla kostnader 
och förluster som orsakas av IKT-avbrott 
och om resultatet av översyner efter 
betydande IKT-avbrott.

(35) Eftersom endast de finansiella 
enheter som har identifierats som 
betydande vid tillämpning av avancerade 
testning av digital motståndskraft bör vara 
skyldiga att utföra hotstyrda 
penetrationstester, bör dessutom de 
administrativa processer och finansiella 
kostnader som genomförandet av sådana 
tester medför överföras till en liten andel 
av de finansiella enheterna. För att minska 
regelbördan bör slutligen endast andra 
finansiella enheter än små och medelstora 
företag uppmanas att regelbundet 
rapportera till de behöriga myndigheterna 
om alla kostnader och förluster som 
orsakas av IKT-avbrott och om resultatet 
av översyner efter betydande IKT-avbrott.

Or. en

Ändringsförslag 193
Alfred Sant, Carmen Avram

Förslag till förordning
Skäl 35
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Eftersom endast de finansiella 
enheter som har identifierats som 
betydande vid tillämpning av avancerade 
testning av digital motståndskraft bör vara 
skyldiga att utföra hotstyrda 
penetrationstester, bör dessutom de 
administrativa processer och finansiella 
kostnader som genomförandet av sådana 
tester medför överföras till en liten andel 
av de finansiella enheterna. För att minska 
regelbördan bör slutligen endast andra 
finansiella enheter än mikroföretag 
uppmanas att regelbundet rapportera till de 
behöriga myndigheterna om alla kostnader 
och förluster som orsakas av IKT-avbrott 
och om resultatet av översyner efter 
betydande IKT-avbrott.

(35) Eftersom endast de finansiella 
enheter som har identifierats som 
betydande vid tillämpning av avancerade 
testning av digital motståndskraft bör vara 
skyldiga att utföra hotstyrda 
penetrationstester, bör dessutom de 
administrativa processer och finansiella 
kostnader som genomförandet av sådana 
tester medför överföras till en liten andel 
av de finansiella enheterna. För att minska 
regelbördan bör slutligen endast andra 
finansiella enheter än mikroföretag 
uppmanas att regelbundet rapportera till de 
behöriga myndigheterna om alla kostnader 
och förluster som orsakas av betydande 
IKT-avbrott och om resultatet av översyner 
efter sådana IKT-avbrott.

Or. en

Ändringsförslag 194
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Eftersom endast de finansiella 
enheter som har identifierats som 
betydande vid tillämpning av avancerade 
testning av digital motståndskraft bör vara 
skyldiga att utföra hotstyrda 
penetrationstester, bör dessutom de 
administrativa processer och finansiella 
kostnader som genomförandet av sådana 
tester medför överföras till en liten andel 
av de finansiella enheterna. För att minska 
regelbördan bör slutligen endast andra 
finansiella enheter än mikroföretag 
uppmanas att regelbundet rapportera till de 
behöriga myndigheterna om alla kostnader 
och förluster som orsakas av IKT-avbrott 
och om resultatet av översyner efter 
betydande IKT-avbrott.

(35) Eftersom endast de finansiella 
enheter som har identifierats som 
betydande vid tillämpning av avancerade 
testning av digital motståndskraft bör vara 
skyldiga att utföra hotstyrda 
penetrationstester, bör dessutom de 
administrativa processer och finansiella 
kostnader som genomförandet av sådana 
tester medför överföras till en liten andel 
av de finansiella enheterna. För att minska 
regelbördan bör slutligen endast andra 
finansiella enheter än mikroföretag 
uppmanas att regelbundet rapportera till de 
behöriga myndigheterna om alla 
uppskattade kostnader och förluster som 
orsakas av IKT-avbrott och om resultatet 
av översyner efter betydande IKT-avbrott.
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Or. en

Ändringsförslag 195
José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 39a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39a) Det bör vara obligatoriskt att dela 
underrättelser om hot. Finansinstitut bör 
vara skyldiga enligt lag att lämna in 
rapporter om kända hot till sina 
nationella behöriga myndigheter och 
relevant europeisk tillsynsmyndighet. 
Informationen kan sedan delas på 
begäran (konfidentiellt och anonymt) 
genom en clearingcentral, t.ex. en EU-
knutpunkt för incidentrapportering.

Or. en

Ändringsförslag 196
José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 39b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39b) Det kollektiva intresset för att 
förhindra instabilitet inom systemet och 
omfattande skada på det finansiella 
systemet uppväger tydligt varje enskild 
institutions intresse för att skydda 
affärshemligheter eller förhindra att dess 
anseende skadas. Trots detta bör lämpliga 
mekanismer för sekretessbelagt utbyte och 
hantering av uppgifter om incidenter 
införas för att minska risken för läckor.

Or. en
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Ändringsförslag 197
Alfred Sant, Carmen Avram

Förslag till förordning
Skäl 41a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41a) Definitionen av kritiska eller 
viktiga funktioner i denna förordning bör 
omfatta kritiska funktioner enligt 
definitionen i direktiv (EU) 2014/59. 
Därigenom bör funktioner som anses vara 
kritiska funktioner enligt direktiv (EU) 
2014/59 anses vara kritiska eller viktiga i 
den mening som avses i denna 
förordning.

Or. en

Motivering

Hänvisningen till direktivet om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av 
kreditinstitut och värdepappersföretag (BRRD) säkerställer att DORA omfattar kritiska 
funktioner i den mening som avses i BRRD.

Ändringsförslag 198
Billy Kelleher, Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Olivier Chastel, Gilles Boyer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Dragoș Pîslaru

Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) Det bör övervägas ytterligare 
diskussioner om en eventuell 
centralisering av IKT-relaterade 
incidentrapporter genom en enda 
gemensam EU-knutpunkt som antingen 
direkt tar emot relevanta rapporter och 
automatiskt underrättar nationella 
behöriga myndigheter, eller som enbart 
tar emot rapporter från de nationella 
behöriga myndigheterna och fyller en 
samordnande funktion. De europeiska 
tillsynsmyndigheterna bör åläggas att 

(43) Centralisering av IKT-relaterade 
incidentrapporter kommer att uppnås 
genom inrättandet av en enda gemensam 
EU-knutpunkt för rapportering av större 
IKT-relaterade incidenter. Den nya EU-
knutpunkten kommer att centralisera 
rapporter som tas emot från de nationella 
behöriga myndigheterna och fyller en 
samordnande funktion.
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senast vid ett visst datum i samråd med 
ECB och Enisa utarbeta en gemensam 
rapport om möjligheten att inrätta en 
sådan gemensam EU-knutpunkt.

Or. en

Ändringsförslag 199
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Francesca Donato, France Jamet

Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) Det bör övervägas ytterligare 
diskussioner om en eventuell centralisering 
av IKT-relaterade incidentrapporter genom 
en enda gemensam EU-knutpunkt som 
antingen direkt tar emot relevanta rapporter 
och automatiskt underrättar nationella 
behöriga myndigheter, eller som enbart tar 
emot rapporter från de nationella behöriga 
myndigheterna och fyller en samordnande 
funktion. De europeiska 
tillsynsmyndigheterna bör åläggas att 
senast vid ett visst datum i samråd med 
ECB och Enisa utarbeta en gemensam 
rapport om möjligheten att inrätta en sådan 
gemensam EU-knutpunkt.

(43) Det bör övervägas ytterligare 
diskussioner om en eventuell centralisering 
av IKT-relaterade incidentrapporter genom 
en enda gemensam EU-knutpunkt som 
antingen direkt tar emot relevanta rapporter 
och automatiskt underrättar nationella 
behöriga myndigheter, eller som enbart tar 
emot rapporter från de nationella behöriga 
myndigheterna och fyller en samordnande 
funktion. De europeiska 
tillsynsmyndigheterna bör åläggas att 
senast vid ett visst datum i samråd med 
ECB, Enisa och nationella 
tillsynsmyndigheter utarbeta en gemensam 
rapport om möjligheten att inrätta en sådan 
gemensam EU-knutpunkt.

Or. en

Ändringsförslag 200
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) För att uppnå en stabil digital 
operativ motståndskraft, och i linje med 
internationella standarder (t.ex. G7-

(44) För att uppnå en stabil digital 
operativ motståndskraft, och i linje med 
internationella standarder (t.ex. G7-
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gruppens Fundamental Elements for 
Threat-Led Penetration Testing), bör 
finansiella enheter regelbundet testa sina 
IKT-system och sin personal med avseende 
på hur effektiv deras kapacitet för 
förebyggande, upptäckt, åtgärd och 
återställning är, för att upptäcka och 
åtgärda potentiella IKT-sårbarheter. För att 
ta hänsyn till skillnader mellan och inom 
de finansiella undersektorerna när det 
gäller de finansiella enheternas 
cybersäkerhetsberedskap bör testerna 
omfatta ett brett spektrum av verktyg och 
åtgärder, alltifrån en bedömning av 
grundläggande krav (t.ex. 
sårbarhetsbedömningar och skanningar, 
analyser av öppen källkod, 
nätverkssäkerhetsbedömningar, 
bristanalyser, fysiska 
säkerhetsgranskningar, frågeformulär och 
programvarulösningar, 
källkodsgranskningar där så är möjligt, 
scenariobaserade tester, 
kompatibilitetstester, resultatprovning eller 
end-to-end-tester) till mer avancerade 
tester (t.ex. hotstyrda penetrationstester för 
de finansiella enheter som är tillräckligt 
mogna ur ett IKT-perspektiv). Testningen 
av den digitala operativa motståndskraften 
bör därför vara mer krävande för 
betydande finansiella enheter (t.ex. stora 
kreditinstitut, fondbörser, 
värdepapperscentraler, centrala motparter 
osv.). Samtidigt bör testning av digital 
operativ motståndskraft också vara mer 
relevant för vissa delsektorer som har en 
central betydelse för systemet (t.ex. 
betalningar, bankverksamhet, clearing och 
avveckling) och mindre relevant för andra 
delsektorer (t.ex. kapitalförvaltare, 
kreditvärderingsinstitut osv.). 
Gränsöverskridande finansiella enheter 
som utövar sin etableringsfrihet eller frihet 
att tillhandahålla tjänster inom unionen bör 
uppfylla en enda uppsättning avancerade 
testkrav (t.ex. hotstyrda penetrationstester) 
i sin hemmedlemsstat, och detta test bör 
omfatta IKT-infrastrukturerna i alla 
jurisdiktioner i unionen där den 

gruppens Fundamental Elements for 
Threat-Led Penetration Testing), bör 
finansiella enheter regelbundet testa sina 
IKT-system och sin personal med avseende 
på hur effektiv deras kapacitet för 
förebyggande, upptäckt, åtgärd och 
återställning är, för att upptäcka och 
åtgärda potentiella IKT-sårbarheter. För att 
ta hänsyn till skillnader mellan och inom 
de finansiella undersektorerna när det 
gäller de finansiella enheternas 
cybersäkerhetsberedskap bör testerna 
omfatta ett brett spektrum av verktyg och 
åtgärder, alltifrån en bedömning av 
grundläggande krav (t.ex. 
sårbarhetsbedömningar och skanningar, 
analyser av öppen källkod, 
nätverkssäkerhetsbedömningar, 
bristanalyser, fysiska 
säkerhetsgranskningar, frågeformulär och 
programvarulösningar, 
källkodsgranskningar där så är möjligt, 
scenariobaserade tester, 
kompatibilitetstester, resultatprovning eller 
end-to-end-tester) till mer avancerade 
tester (t.ex. hotstyrda penetrationstester för 
de finansiella enheter som är tillräckligt 
mogna ur ett IKT-perspektiv). Testningen 
av den digitala operativa motståndskraften 
bör därför vara mer krävande för 
betydande finansiella enheter (t.ex. stora 
kreditinstitut, fondbörser, 
värdepapperscentraler, centrala motparter 
osv.). Samtidigt bör testning av digital 
operativ motståndskraft också vara mer 
relevant för vissa delsektorer som har en 
central betydelse för systemet (t.ex. 
betalningar, bankverksamhet, clearing och 
avveckling) och mindre relevant för andra 
delsektorer (t.ex. kapitalförvaltare, 
kreditvärderingsinstitut osv.). 
Gränsöverskridande finansiella enheter 
som utövar sin etableringsfrihet eller frihet 
att tillhandahålla tjänster inom unionen bör 
uppfylla en enda uppsättning avancerade 
testkrav (t.ex. hotstyrda penetrationstester) 
i sin hemmedlemsstat, och detta test bör 
omfatta IKT-infrastrukturerna i alla 
jurisdiktioner i unionen där den 
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gränsöverskridande koncernen bedriver 
verksamhet, vilket innebär att 
testningskostnader uppstår i endast en 
jurisdiktion för gränsöverskridande 
koncerner.

gränsöverskridande koncernen bedriver 
verksamhet, vilket innebär att 
testningskostnader uppstår i endast en 
jurisdiktion för gränsöverskridande 
koncerner. För att stärka samarbetet inom 
finansiella enheters motståndskraft med 
betrodda tredjeländer bör kommissionen 
och behöriga myndigheter dessutom 
sträva efter att skapa en ram för 
ömsesidigt erkännande av resultat av 
hotstyrda penetrationstester.

Or. en

Ändringsförslag 201
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) För att säkerställa en sund 
övervakning av IKT-tredjepartsrisk är det 
nödvändigt att fastställa en uppsättning 
principbaserade regler för att vägleda 
finansiella enheters övervakning av risker 
som uppstår i samband med funktioner 
som har utkontrakterats till 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster och, 
mer allmänt, inom ramen för beroenden av 
IKT-tredjeparter.

(45) För att säkerställa en sund 
övervakning av IKT-tredjepartsrisk är det 
nödvändigt att fastställa en uppsättning 
principbaserade regler för att vägleda 
finansiella enheters övervakning av risker 
som uppstår i samband med funktioner 
som har utkontrakterats till 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster, 
särskilt när det gäller tillhandahållandet 
av kritiska eller viktiga funktioner av 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster, 
och, mer allmänt, inom ramen för 
beroenden av IKT-tredjeparter.

Or. en

Ändringsförslag 202
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Skäl 47
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) Denna övervakning bör följa ett 
strategiskt tillvägagångssätt för IKT-
tredjepartsrisker som inrättas formellt 
genom att den finansiella enhetens 
ledningsorgan antar en särskild strategi 
som bygger på en kontinuerlig granskning 
av alla sådana beroenden av IKT-
tredjeparter. För att öka 
tillsynsmyndigheternas medvetenhet om 
beroenden av IKT-tredjeparter och 
ytterligare stödja den tillsynsram som 
inrättas genom denna förordning, bör 
finansiella tillsynsmyndigheter regelbundet 
få viktig information från registren och bör 
kunna begära utdrag ur registren på ad hoc-
basis.

(47) Denna övervakning bör följa ett 
strategiskt tillvägagångssätt för IKT-
tredjepartsrisker som inrättas formellt 
genom att den finansiella enhetens 
ledningsorgan antar en särskild strategi 
som bygger på en frekvent granskning av 
alla sådana beroenden av IKT-tredjeparter. 
För att öka tillsynsmyndigheternas 
medvetenhet om beroenden av IKT-
tredjeparter och ytterligare stödja den 
tillsynsram som inrättas genom denna 
förordning, bör finansiella 
tillsynsmyndigheter regelbundet få viktig 
information från registren och bör kunna 
begära utdrag ur registren på ad hoc-basis.

Or. en

Ändringsförslag 203
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) Denna övervakning bör följa ett 
strategiskt tillvägagångssätt för IKT-
tredjepartsrisker som inrättas formellt 
genom att den finansiella enhetens 
ledningsorgan antar en särskild strategi 
som bygger på en kontinuerlig granskning 
av alla sådana beroenden av IKT-
tredjeparter. För att öka 
tillsynsmyndigheternas medvetenhet om 
beroenden av IKT-tredjeparter och 
ytterligare stödja den tillsynsram som 
inrättas genom denna förordning, bör 
finansiella tillsynsmyndigheter regelbundet 
få viktig information från registren och bör 
kunna begära utdrag ur registren på ad hoc-
basis.

(47) Denna övervakning bör följa ett 
strategiskt tillvägagångssätt för IKT-
tredjepartsrisker som inrättas formellt 
genom att den finansiella enhetens 
ledningsorgan antar en särskild strategi 
som bygger på en kontinuerlig granskning 
av alla sådana beroenden av IKT-
tredjeparter. För att öka 
tillsynsmyndigheternas medvetenhet om 
beroenden av IKT-tredjeparter och 
ytterligare stödja den tillsynsram som 
inrättas genom denna förordning, bör 
finansiella tillsynsmyndigheter regelbundet 
få viktig information från registren och bör 
kunna begära utdrag ur registren på ad hoc-
basis. Frekvensen av sådana interaktioner 
bör vara proportionerlig till 
riskbedömningen av enheterna, deras 
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storlek samt tillförlitligheten och 
säkerheten hos systemen för 
informationsutbyte.

Or. en

Ändringsförslag 204
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) En grundlig förhandsanalys bör 
ligga till grund för och utföras innan 
formella avtalsarrangemang ingås, medan 
uppsägning av avtal bör föranledas av 
åtminstone en rad omständigheter som 
visar på brister hos tredjepartsleverantören 
av IKT-tjänster.

(48) En grundlig förhandsanalys bör 
ligga till grund för och utföras innan 
formella avtalsarrangemang ingås, medan 
korrigerande och avhjälpande åtgärder, 
som kan omfatta uppsägning av avtal, bör 
vidtas om det förekommer åtminstone en 
rad omständigheter som visar på brister hos 
tredjepartsleverantören av IKT-tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 205
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) En grundlig förhandsanalys bör 
ligga till grund för och utföras innan 
formella avtalsarrangemang ingås, medan 
uppsägning av avtal bör föranledas av 
åtminstone en rad omständigheter som 
visar på brister hos tredjepartsleverantören 
av IKT-tjänster.

(48) En grundlig förhandsanalys bör 
ligga till grund för och utföras innan 
formella avtalsarrangemang ingås, medan 
uppsägning av avtal bör föranledas av 
åtminstone en rad omständigheter som 
visar på allvarliga brister hos 
tredjepartsleverantören av IKT-tjänster.

Or. en
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Ändringsförslag 206
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49) För att hantera systemeffekterna av 
koncentrationsrisken för IKT-tredjeparter 
bör en balanserad lösning främjas genom 
en flexibel och gradvis strategi, eftersom 
strikta tak eller strikta begränsningar kan 
hindra företagens affärsverksamhet och 
avtalsfrihet. Finansiella enheter bör göra en 
grundlig bedömning av 
avtalsarrangemangen för att fastställa 
sannolikheten för att en sådan risk uppstår, 
bland annat genom djupgående analyser av 
underentreprenadavtal, särskilt när de ingås 
med tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster 
som är etablerade i ett tredjeland. I detta 
skede, och i syfte att uppnå en rimlig 
balans mellan kravet på att bevara 
avtalsfriheten och kravet på att garantera 
finansiell stabilitet, anses det inte lämpligt 
att fastställa strikta tak och gränser för 
exponeringar mot IKT-tredjeparter. Den 
europeiska tillsynsmyndighet som har 
utsetts för att utöva tillsyn över varje 
kritisk tredjepartsleverantör av IKT-tjänster 
(nedan kallad den ledande 
tillsynsmyndigheten) bör vid fullgörandet 
av sina tillsynsuppgifter ägna särskild 
uppmärksamhet åt att fullt ut förstå 
omfattningen av ömsesidiga beroenden och 
upptäcka specifika fall där en hög 
koncentration av kritiska 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster i 
unionen sannolikt kommer att sätta press 
på stabiliteten och integriteten i unionens 
finansiella system och upprätthålla en 
dialog med kritiska tredjepartsleverantörer 
av IKT-tjänster där denna risk har 
identifierats.38

(49) För att hantera systemeffekterna av 
koncentrationsrisken för IKT-tredjeparter 
bör en balanserad lösning främjas genom 
en flexibel och gradvis strategi, eftersom 
strikta tak eller strikta begränsningar kan 
hindra företagens affärsverksamhet och 
avtalsfrihet. Finansiella enheter bör göra en 
grundlig bedömning av 
avtalsarrangemangen för att fastställa 
sannolikheten för att en sådan risk uppstår, 
bland annat genom djupgående analyser av 
underentreprenadavtal, särskilt när de ingås 
med tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster 
som är etablerade i ett tredjeland. I detta 
skede, och i syfte att uppnå en rimlig 
balans mellan kravet på att bevara 
avtalsfriheten och kravet på att garantera 
finansiell stabilitet, anses det inte lämpligt 
att fastställa strikta tak och gränser för 
exponeringar mot IKT-tredjeparter. Det 
gemensamma tillsynsorganet som utövar 
tillsyn över en kritisk tredjepartsleverantör 
av IKT-tjänster bör vid fullgörandet av sina 
tillsynsuppgifter ägna särskild 
uppmärksamhet åt att fullt ut förstå 
omfattningen av ömsesidiga beroenden och 
upptäcka specifika fall där en hög 
koncentration av kritiska 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster i 
unionen sannolikt kommer att sätta press 
på stabiliteten och integriteten i unionens 
finansiella system och upprätthålla en 
dialog med kritiska tredjepartsleverantörer 
av IKT-tjänster där denna risk har 
identifierats.38

_________________ _________________
38 Om det dessutom skulle uppstå en risk 38 Om det dessutom skulle uppstå en risk 
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för missbruk av en tredjepartsleverantör av 
IKT-tjänster som anses dominerande bör 
de finansiella enheterna också ha möjlighet 
att lämna in ett formellt eller informellt 
klagomål till Europeiska kommissionen 
eller till de nationella konkurrensrättsliga 
myndigheterna.

för missbruk av en tredjepartsleverantör av 
IKT-tjänster som anses dominerande bör 
de finansiella enheterna också ha möjlighet 
att lämna in ett formellt eller informellt 
klagomål till Europeiska kommissionen 
eller till de nationella konkurrensrättsliga 
myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 207
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, France Jamet, Francesca Donato

Förslag till förordning
Skäl 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49) För att hantera systemeffekterna av 
koncentrationsrisken för IKT-tredjeparter 
bör en balanserad lösning främjas genom 
en flexibel och gradvis strategi, eftersom 
strikta tak eller strikta begränsningar kan 
hindra företagens affärsverksamhet och 
avtalsfrihet. Finansiella enheter bör göra en 
grundlig bedömning av 
avtalsarrangemangen för att fastställa 
sannolikheten för att en sådan risk uppstår, 
bland annat genom djupgående analyser av 
underentreprenadavtal, särskilt när de ingås 
med tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster 
som är etablerade i ett tredjeland. I detta 
skede, och i syfte att uppnå en rimlig 
balans mellan kravet på att bevara 
avtalsfriheten och kravet på att garantera 
finansiell stabilitet, anses det inte lämpligt 
att fastställa strikta tak och gränser för 
exponeringar mot IKT-tredjeparter. Den 
europeiska tillsynsmyndighet som har 
utsetts för att utöva tillsyn över varje 
kritisk tredjepartsleverantör av IKT-tjänster 
(nedan kallad den ledande 
tillsynsmyndigheten) bör vid fullgörandet 
av sina tillsynsuppgifter ägna särskild 
uppmärksamhet åt att fullt ut förstå 
omfattningen av ömsesidiga beroenden och 
upptäcka specifika fall där en hög 

(49) För att hantera systemeffekterna av 
koncentrationsrisken för IKT-tredjeparter 
bör en balanserad lösning främjas genom 
en flexibel och gradvis strategi, eftersom 
strikta tak eller strikta begränsningar kan 
hindra företagens affärsverksamhet och 
avtalsfrihet. Finansiella enheter bör göra en 
grundlig bedömning av 
avtalsarrangemangen för att fastställa 
sannolikheten för att en sådan risk uppstår, 
bland annat genom djupgående analyser av 
underentreprenadavtal, särskilt när de ingås 
med tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster 
som är etablerade i ett tredjeland. I denna 
förordning bör arrangemang för 
entreprenad med tredjelands 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster 
förbjudas om dessa tredjeparter har eller 
misstänks ha anknytning till utländska 
regeringar eller till utländska militärer. I 
detta skede, och i syfte att uppnå en rimlig 
balans mellan kravet på att bevara 
avtalsfriheten och kravet på att garantera 
finansiell stabilitet, anses det inte lämpligt 
att fastställa strikta tak och gränser för 
exponeringar mot IKT-tredjeparter. Den 
europeiska tillsynsmyndighet som har 
utsetts för att utöva tillsyn över varje 
kritisk tredjepartsleverantör av IKT-tjänster 
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koncentration av kritiska 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster i 
unionen sannolikt kommer att sätta press 
på stabiliteten och integriteten i unionens 
finansiella system och upprätthålla en 
dialog med kritiska tredjepartsleverantörer 
av IKT-tjänster där denna risk har 
identifierats.38

(nedan kallad den ledande 
tillsynsmyndigheten) bör vid fullgörandet 
av sina tillsynsuppgifter ägna särskild 
uppmärksamhet åt att fullt ut förstå 
omfattningen av ömsesidiga beroenden och 
upptäcka specifika fall där en hög 
koncentration av kritiska 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster i 
unionen sannolikt kommer att sätta press 
på stabiliteten och integriteten i unionens 
finansiella system och upprätthålla en 
dialog med kritiska tredjepartsleverantörer 
av IKT-tjänster där denna risk har 
identifierats.38

_________________ _________________
38 Om det dessutom skulle uppstå en risk 
för missbruk av en tredjepartsleverantör av 
IKT-tjänster som anses dominerande bör 
de finansiella enheterna också ha möjlighet 
att lämna in ett formellt eller informellt 
klagomål till Europeiska kommissionen 
eller till de nationella konkurrensrättsliga 
myndigheterna.

38 Om det dessutom skulle uppstå en risk 
för missbruk av en tredjepartsleverantör av 
IKT-tjänster som anses dominerande bör 
de finansiella enheterna också ha möjlighet 
att lämna in ett formellt eller informellt 
klagomål till Europeiska kommissionen 
eller till de nationella konkurrensrättsliga 
myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 208
Alfred Sant, Carmen Avram

Förslag till förordning
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) För att säkerställa att finansiella 
enheter fortfarande har full kontroll över 
all utveckling som kan försämra deras 
IKT-säkerhet bör tidsfrister för anmälan 
och rapporteringsskyldigheter för 
tredjepartsleverantören av IKT-tjänster 
fastställas för händelser som kan ha en 
väsentlig inverkan på 
tredjepartsleverantörens förmåga att 
effektivt utföra kritiska eller viktiga 
funktioner, inbegripet tillhandahållande av 
bistånd från tredjepartsleverantören i 

(52) För att säkerställa att finansiella 
enheter fortfarande har full kontroll över 
all utveckling som kan försämra deras 
IKT-säkerhet bör tidsfrister för anmälan 
och rapporteringsskyldigheter för 
tredjepartsleverantören av IKT-tjänster 
fastställas för händelser som kan ha en 
väsentlig inverkan på 
tredjepartsleverantörens förmåga att 
effektivt utföra kritiska eller viktiga 
funktioner, inbegripet tillhandahållande av 
bistånd från tredjepartsleverantören i 
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händelse av en IKT-relaterad incident utan 
extra kostnad eller till en kostnad som 
fastställs på förhand.

händelse av en IKT-relaterad incident som 
är relevant för de tjänster som 
tillhandahålls av tredjepartsleverantören 
av IKT-tjänster till finansinstitutet utan 
extra kostnad eller till en kostnad som 
fastställs på förhand. Tillhörande IKT-
tjänster som de finansiella enheterna inte 
är operativt beroende av ska inte omfattas 
av denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 209
Jonás Fernández, Niels Fuglsang

Förslag till förordning
Skäl 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53) Den finansiella enhetens eller en 
utsedd tredjeparts rätt till åtkomst, kontroll 
och revision är avgörande verktyg i de 
finansiella enheternas fortlöpande 
övervakning av IKT-
tredjepartsleverantörens prestanda, i 
kombination med att den sistnämnda 
samarbetar fullt ut under kontrollerna. På 
samma sätt bör den finansiella enhetens 
behöriga myndighet ha dessa rättigheter för 
att, på grundval av anmälningar, 
kontrollera och granska 
tredjepartsleverantören av IKT-tjänster, 
med förbehåll för sekretesskrav.

(53) Den finansiella enhetens eller en 
utsedd tredjeparts rätt till åtkomst, kontroll 
och revision bör omfatta alla relevanta 
IKT-system, nätverk, anordningar, 
information och data som antingen 
används för eller bidrar till 
tillhandahållandet av tjänster till 
finansiella enheter. De är avgörande 
verktyg i de finansiella enheternas 
fortlöpande övervakning av IKT-
tredjepartsleverantörens prestanda, i 
kombination med att den sistnämnda 
samarbetar fullt ut under kontrollerna. På 
samma sätt bör den finansiella enhetens 
behöriga myndighet ha dessa rättigheter för 
att, på grundval av anmälningar, 
kontrollera och granska 
tredjepartsleverantören av IKT-tjänster, 
med förbehåll för sekretesskrav.

Or. en

Ändringsförslag 210
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea
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Förslag till förordning
Skäl 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53) Den finansiella enhetens eller en 
utsedd tredjeparts rätt till åtkomst, kontroll 
och revision är avgörande verktyg i de 
finansiella enheternas fortlöpande 
övervakning av IKT-
tredjepartsleverantörens prestanda, i 
kombination med att den sistnämnda 
samarbetar fullt ut under kontrollerna. På 
samma sätt bör den finansiella enhetens 
behöriga myndighet ha dessa rättigheter för 
att, på grundval av anmälningar, 
kontrollera och granska 
tredjepartsleverantören av IKT-tjänster, 
med förbehåll för sekretesskrav.

(53) Den finansiella enhetens eller en 
utsedd tredjeparts rätt till åtkomst, kontroll 
och revision, i samband med 
användningen av IKT-tjänster som 
tillhandahålls av tredjepartsleverantören 
av tjänster avseende kritiska eller viktiga 
funktioner, är avgörande verktyg i de 
finansiella enheternas fortlöpande 
övervakning av IKT-
tredjepartsleverantörens prestanda, i 
kombination med att den sistnämnda 
samarbetar fullt ut under kontrollerna. På 
samma sätt bör den finansiella enhetens 
behöriga myndighet ha dessa rättigheter för 
att, på grundval av anmälningar, 
kontrollera och granska 
tredjepartsleverantören av IKT-tjänster, 
med förbehåll för sekretesskrav.

Or. en

Ändringsförslag 211
Alfred Sant, Carmen Avram

Förslag till förordning
Skäl 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53) Den finansiella enhetens eller en 
utsedd tredjeparts rätt till åtkomst, kontroll 
och revision är avgörande verktyg i de 
finansiella enheternas fortlöpande 
övervakning av IKT-
tredjepartsleverantörens prestanda, i 
kombination med att den sistnämnda 
samarbetar fullt ut under kontrollerna. På 
samma sätt bör den finansiella enhetens 
behöriga myndighet ha dessa rättigheter för 
att, på grundval av anmälningar, 
kontrollera och granska 
tredjepartsleverantören av IKT-tjänster, 

(53) Den finansiella enhetens eller en 
utsedd tredjeparts rätt till åtkomst, kontroll 
och revision ska omfatta endast kritiska 
och viktiga funktioner samt är avgörande 
verktyg i de finansiella enheternas 
fortlöpande övervakning av IKT-
tredjepartsleverantörens prestanda, i 
kombination med att den sistnämnda 
samarbetar fullt ut under kontrollerna. På 
samma sätt bör den finansiella enhetens 
behöriga myndighet ha dessa rättigheter för 
att, på grundval av anmälningar, 
kontrollera och granska 
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med förbehåll för sekretesskrav. tredjepartsleverantören av IKT-tjänster, 
med förbehåll för sekretesskrav.

Or. en

Ändringsförslag 212
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54) Avtalsarrangemangen bör innehålla 
tydliga uppsägningsrättigheter och 
tillhörande minimimeddelanden samt 
särskilda exitstrategier som i synnerhet 
möjliggör obligatoriska övergångsperioder 
under vilka tredjepartsleverantörer av IKT-
tjänster bör fortsätta att tillhandahålla 
relevanta funktioner för att minska risken 
för avbrott på finansiell enhetsnivå eller 
göra det möjligt för den finansiella enheten 
att på ett effektivt sätt byta till andra 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster, 
eller använda sig av lösningar på plats som 
är förenliga med den tillhandahållna 
tjänstens komplexitet.

(54) Avtalsarrangemangen bör innehålla 
tydliga uppsägningsrättigheter som en sista 
lösning och tillhörande 
minimimeddelanden samt särskilda 
exitstrategier som i synnerhet möjliggör 
obligatoriska övergångsperioder under 
vilka tredjepartsleverantörer av IKT-
tjänster bör fortsätta att tillhandahålla 
relevanta funktioner för att minska risken 
för avbrott på finansiell enhetsnivå eller 
göra det möjligt för den finansiella enheten 
att på ett effektivt sätt byta till andra 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster, 
eller använda sig av interna lösningar som 
är förenliga med den tillhandahållna 
tjänstens komplexitet.

Or. en

Ändringsförslag 213
Alfred Sant, Carmen Avram

Förslag till förordning
Skäl 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54) Avtalsarrangemangen bör innehålla 
tydliga uppsägningsrättigheter och 
tillhörande minimimeddelanden samt 
särskilda exitstrategier som i synnerhet 
möjliggör obligatoriska övergångsperioder 

(54) Avtalsarrangemangen bör innehålla 
tydliga uppsägningsrättigheter och 
tillhörande minimimeddelanden samt 
särskilda exitstrategier som i synnerhet 
möjliggör obligatoriska övergångsperioder 
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under vilka tredjepartsleverantörer av IKT-
tjänster bör fortsätta att tillhandahålla 
relevanta funktioner för att minska risken 
för avbrott på finansiell enhetsnivå eller 
göra det möjligt för den finansiella enheten 
att på ett effektivt sätt byta till andra 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster, 
eller använda sig av lösningar på plats som 
är förenliga med den tillhandahållna 
tjänstens komplexitet.

under vilka tredjepartsleverantörer av IKT-
tjänster bör fortsätta att tillhandahålla 
relevanta funktioner för att minska risken 
för avbrott på finansiell enhetsnivå eller 
göra det möjligt för den finansiella enheten 
att på ett effektivt sätt byta till andra 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster, 
eller använda sig av lösningar på plats som 
är förenliga med den tillhandahållna 
tjänstens komplexitet. Vidare bör 
kreditinstitut också se till att relevanta 
IKT-avtal är stabila och fullt verkställbara 
i händelse av resolution av 
kreditinstitutet. I linje med 
resolutionsmyndigheternas förväntningar 
bör kreditinstitut se till att relevanta avtal 
för IKT-tjänster är motståndskraftiga mot 
resolution. Så länge kritiska och viktiga 
IKT-funktioner fortsätter att utföras bör 
dessa finansiella enheter säkerställa att 
det i avtalen föreskrivs bland annat 
klausuler om att de inte får sägas upp, 
upphävas och ändras på grund av 
omstrukturering eller resolution.

Or. en

Ändringsförslag 214
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54) Avtalsarrangemangen bör innehålla 
tydliga uppsägningsrättigheter och 
tillhörande minimimeddelanden samt 
särskilda exitstrategier som i synnerhet 
möjliggör obligatoriska övergångsperioder 
under vilka tredjepartsleverantörer av IKT-
tjänster bör fortsätta att tillhandahålla 
relevanta funktioner för att minska risken 
för avbrott på finansiell enhetsnivå eller 
göra det möjligt för den finansiella enheten 
att på ett effektivt sätt byta till andra 

(54) Avtalsarrangemangen bör innehålla 
tydliga uppsägningsrättigheter och 
tillhörande minimimeddelanden samt 
särskilda exitstrategier som i synnerhet 
möjliggör obligatoriska övergångsperioder 
under vilka tredjepartsleverantörer av IKT-
tjänster bör fortsätta att tillhandahålla 
relevanta funktioner för att minska risken 
för avbrott på finansiell enhetsnivå eller 
göra det möjligt för den finansiella enheten 
att på ett effektivt sätt byta till andra 
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tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster, 
eller använda sig av lösningar på plats som 
är förenliga med den tillhandahållna 
tjänstens komplexitet.

tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster, 
eller använda sig av lösningar på plats som 
är förenliga med den tillhandahållna 
tjänstens komplexitet. Dessutom bör 
kreditinstitut också se till att relevanta 
IKT-avtal är stabila och fullt verkställbara 
i händelse av resolution av 
kreditinstitutet. I det avseendet bör 
kreditinstitut i relevanta avtal för IKT-
tjänster inkludera klausuler som är 
motståndskraftiga mot resolution och som 
bland annat säkerställer att avtalen inte 
får sägas upp, upphävas eller ändras på 
grund av resolution så länge väsentliga 
skyldigheter fortsätter att utföras.

Or. en

Motivering

I linje med resolutionsmyndigheternas förväntningar på banker att de säkerställer operativ 
kontinuitet i händelse av resolution.

Ändringsförslag 215
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Skäl 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(57) Eftersom det endast är motiverat 
med en särskild behandling av kritiska 
tredjepartsleverantörer bör en 
urvalsmekanism för tillämpningen av 
unionens tillsynsram inrättas för att ta 
hänsyn till omfattningen och arten av den 
finansiella sektorns beroende av sådana 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster 
genom en uppsättning kvantitativa och 
kvalitativa kriterier för att fastställa 
kritikalitetsparametrar som grund för att 
inkludera leverantörerna i tillsynen. 
Kritiska tredjepartsleverantörer av IKT-
tjänster som inte automatiskt utses genom 
tillämpning av dessa kriterier bör ha 
möjlighet att delta frivilligt i tillsynsramen, 

(57) Eftersom det endast är motiverat 
med en särskild behandling av kritiska 
tredjepartsleverantörer bör en 
urvalsmekanism för tillämpningen av 
unionens tillsynsram inrättas för att ta 
hänsyn till omfattningen och arten av den 
finansiella sektorns beroende av sådana 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster 
genom en uppsättning kvantitativa och 
kvalitativa kriterier för att fastställa 
kritikalitetsparametrar som grund för att 
inkludera leverantörerna i tillsynen. 
Kritiska tredjepartsleverantörer av IKT-
tjänster som inte automatiskt utses genom 
tillämpning av dessa kriterier bör ha 
möjlighet att delta frivilligt i tillsynsramen, 
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medan de tredjepartsleverantörer på IKT-
området som redan omfattas av 
tillsynsmekanismer som har inrättats inom 
ramen för Eurosystemet till stöd för de 
uppgifter som avses i artikel 127.2 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt bör undantas.

medan de tredjepartsleverantörer på IKT-
området som redan omfattas av 
tillsynsmekanismer som har inrättats inom 
ramen för Eurosystemet till stöd för de 
uppgifter som avses i artikel 127.2 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt bör undantas. På samma sätt 
bör företag som ingår i en finansiell 
koncern och som tillhandahåller IKT-
tjänster uteslutande till finansiella 
enheter inom samma finansiella koncern 
inte omfattas av utseendemekanismen.

Or. en

Ändringsförslag 216
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Skäl 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(58) Kravet på att 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster 
som har klassificerats som kritiska ska 
vara rättsligt erkända i unionen innebär 
inte datalokalisering, eftersom denna 
förordning inte medför några ytterligare 
krav på lagring eller behandling av data i 
unionen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 217
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Förslag till förordning
Skäl 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(58) Kravet på att tredjepartsleverantörer 
av IKT-tjänster som har klassificerats som 
kritiska ska vara rättsligt erkända i 

(58) Kravet på att inrätta ett dotterbolag 
i unionen för tredjepartsleverantörer av 
IKT-tjänster som har klassificerats som 
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unionen innebär inte datalokalisering, 
eftersom denna förordning inte medför 
några ytterligare krav på lagring eller 
behandling av data i unionen.

kritiska innebär inte datalokalisering, 
eftersom denna förordning inte medför 
några ytterligare krav på lagring eller 
behandling av data i unionen. Kravet på att 
ha ett dotterbolag i unionen syftar till att 
inrätta en kontaktpunkt mellan 
tredjepartsleverantören av IKT-tjänster, å 
ena sidan, och de europeiska 
tillsynsmyndigheterna och det 
gemensamma verkställande 
tillsynsorganet, å andra sidan, samt 
säkerställa att det gemensamma 
verkställande tillsynsorganet kan fullgöra 
sina uppgifter och utöva sina tillsyns- och 
verkställighetsbefogenheter i enlighet med 
denna förordning.

Or. en

Motivering

Hänvisningar till det gemensamma verkställande tillsynsorganet ska införas i hela 
förordningen.

Ändringsförslag 218
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Skäl 58a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(58a) På grund av den väsentliga 
inverkan som utseendet som kritisk kan 
ha på tredjepartsleverantören av IKT-
tjänster bör rätten att yttra sig i förväg 
fastställas som en skyldighet som ålagts 
den ledande tillsynsmyndigheten för att 
vederbörligen ta hänsyn till all ytterligare 
information som tillhandahålls av 
tredjepartsleverantören av IKT-tjänster 
under utseendeprocessens gång.

Or. en
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Ändringsförslag 219
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 60

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(60) För att utnyttja den nuvarande 
flerskiktade institutionella strukturen på 
området finansiella tjänster bör de 
europeiska tillsynsmyndigheternas 
gemensamma kommitté fortsätta att 
säkerställa den övergripande 
sektorsövergripande samordningen i alla 
frågor som rör IKT-risker, i enlighet med 
sina uppgifter i fråga om cybersäkerhet, 
med stöd av en ny underkommitté 
(tillsynsforum) som utför förberedande 
arbete för både enskilda beslut riktade till 
kritiska tredjepartsleverantörer av IKT-
tjänster och kollektiva rekommendationer, 
särskilt när det gäller riktmärkning av 
tillsynsprogram för kritiska 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster, och 
fastställande av bästa praxis för hantering 
av IKT-koncentrationsrisker.

(60) För att utnyttja den nuvarande 
flerskiktade institutionella strukturen på 
området finansiella tjänster bör de 
europeiska tillsynsmyndigheternas 
gemensamma kommitté fortsätta att 
säkerställa den övergripande 
sektorsövergripande samordningen i alla 
frågor som rör IKT-risker, i enlighet med 
sina uppgifter i fråga om cybersäkerhet, 
genom en ny kommitté (det gemensamma 
tillsynsorganet) som antar både enskilda 
beslut riktade till kritiska 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster och 
kollektiva rekommendationer, särskilt när 
det gäller riktmärkning av tillsynsprogram 
för kritiska tredjepartsleverantörer av IKT-
tjänster, och fastställer bästa praxis för 
hantering av IKT-koncentrationsrisker.

Or. en

Ändringsförslag 220
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 61

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(61) För att säkerställa att 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster som 
spelar en avgörande roll för den finansiella 
sektorns funktion övervakas på 
motsvarande sätt på unionsnivå bör en av 
de europeiska tillsynsmyndigheterna utses 
till ledande tillsynsmyndighet för varje 

(61) För att säkerställa att 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster som 
spelar en avgörande roll för den finansiella 
sektorns funktion övervakas på 
motsvarande sätt på unionsnivå bör det 
gemensamma tillsynsorganet ansvara för 
tillsynen av varje kritisk 
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kritisk tredjepartsleverantör av IKT-
tjänster.

tredjepartsleverantör av IKT-tjänster och 
vara beroende av gemensamma 
granskningsgrupper.

Or. en

Ändringsförslag 221
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Skäl 61

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(61) För att säkerställa att 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster som 
spelar en avgörande roll för den finansiella 
sektorns funktion övervakas på 
motsvarande sätt på unionsnivå bör en av 
de europeiska tillsynsmyndigheterna utses 
till ledande tillsynsmyndighet för varje 
kritisk tredjepartsleverantör av IKT-
tjänster.

(61) För att säkerställa att 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster som 
spelar en avgörande roll för den finansiella 
sektorns funktion övervakas på 
motsvarande sätt på unionsnivå fastställs i 
denna förordning att Europeiska 
bankmyndigheten (EBA) bör fungera som 
ledande tillsynsmyndighet för varje kritisk 
tredjepartsleverantör av IKT-tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 222
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Skäl 62 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(62) De ledande tillsynsmyndigheterna 
bör ha de befogenheter som krävs för att 
genomföra utredningar, kontroller på plats 
och på annan plats hos kritiska 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster, få 
tillträde till alla relevanta lokaler och 
platser och få fullständig och uppdaterad 
information så att de kan få verklig inblick 
i typen, omfattningen och effekten av den 
IKT-tredjepartsrisk som de finansiella 
enheterna och i förlängningen unionens 

(62) Den ledande tillsynsmyndigheten 
bör ha de befogenheter som krävs för att 
genomföra utredningar, kontroller på plats 
och på annan plats hos kritiska 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster, få 
tillträde till alla relevanta lokaler och 
platser och få fullständig och uppdaterad 
information så att den ledande 
tillsynsmyndigheten kan få verklig inblick 
i typen, omfattningen och effekten av den 
IKT-tredjepartsrisk som de finansiella 
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finansiella system utsätts för. enheterna och i förlängningen unionens 
finansiella system utsätts för.

Or. en

Ändringsförslag 223
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 62 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(62) De ledande tillsynsmyndigheterna 
bör ha de befogenheter som krävs för att 
genomföra utredningar, kontroller på plats 
och på annan plats hos kritiska 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster, få 
tillträde till alla relevanta lokaler och 
platser och få fullständig och uppdaterad 
information så att de kan få verklig inblick 
i typen, omfattningen och effekten av den 
IKT-tredjepartsrisk som de finansiella 
enheterna och i förlängningen unionens 
finansiella system utsätts för.

(62) Det gemensamma tillsynsorganet 
bör ha de befogenheter som krävs för att 
genomföra utredningar, kontroller på plats 
och på annan plats hos kritiska 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster, få 
tillträde till alla relevanta lokaler och 
platser och få fullständig och uppdaterad 
information så att de kan få verklig inblick 
i typen, omfattningen och effekten av den 
IKT-tredjepartsrisk som de finansiella 
enheterna och i förlängningen unionens 
finansiella system utsätts för.

Or. en

Ändringsförslag 224
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Skäl 62 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att de europeiska tillsynsmyndigheterna 
anförtros den ledande tillsynen är en 
förutsättning för att man ska kunna få 
grepp om och ta itu med den 
systemrelaterade dimensionen av IKT-
risker inom finanssektorn. Det fotavtryck 
som kritiska tredjepartsleverantörer av 
IKT-tjänster har i unionen och de 

Att Europeiska bankmyndigheten 
anförtros den ledande tillsynsrollen, i nära 
samarbete med Europeiska försäkrings- 
och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) 
och Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten (Esma), är en 
förutsättning för att man ska kunna få 
grepp om och ta itu med den 
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potentiella problemen med IKT-
koncentrationsrisker i samband med detta 
kräver en gemensam strategi på 
unionsnivå. Att ett stort antal revisioner 
utförs och åtkomsträttigheter utnyttjas 
separat av en mängd behöriga myndigheter 
med liten eller ingen samordning, skulle 
inte ge någon fullständig överblick över 
IKT-tredjepartsriskerna och skulle 
samtidigt innebära onödig redundans, 
börda och komplexitet för kritiska IKT-
tredjepartsleverantörer som skulle ställas 
inför en mängd förfrågningar.

systemrelaterade dimensionen av IKT-
risker inom finanssektorn. Det fotavtryck 
som kritiska tredjepartsleverantörer av 
IKT-tjänster har i unionen och de 
potentiella problemen med IKT-
koncentrationsrisker i samband med detta 
kräver en gemensam strategi på 
unionsnivå. Att ett stort antal revisioner 
utförs och åtkomsträttigheter utnyttjas 
separat av en mängd behöriga myndigheter 
med liten eller ingen samordning, skulle 
inte ge någon fullständig överblick över 
IKT-tredjepartsriskerna och skulle 
samtidigt innebära onödig redundans, 
börda och komplexitet för kritiska IKT-
tredjepartsleverantörer som skulle ställas 
inför en mängd förfrågningar.

Or. en

Ändringsförslag 225
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Skäl 63

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(63) Dessutom bör de ledande 
tillsynsmyndigheterna kunna lämna 
rekommendationer om IKT-riskfrågor och 
lämpliga åtgärder, vilket även kan innebära 
att de motsätter sig vissa 
avtalsarrangemang som i förlängningen 
påverkar stabiliteten i den finansiella 
enheten eller det finansiella systemet. 
Efterlevnaden av sådana materiella 
rekommendationer från de ledande 
tillsynsmyndigheterna bör beaktas av de 
nationella behöriga myndigheterna inom 
ramen för deras uppdrag i samband med 
tillsynen över finansiella enheter.

(63) Dessutom bör den ledande 
tillsynsmyndigheten kunna lämna 
rekommendationer om IKT-riskfrågor och 
lämpliga åtgärder, vilket även kan innebära 
att de motsätter sig vissa 
avtalsarrangemang som i förlängningen 
påverkar stabiliteten i den finansiella 
enheten eller det finansiella systemet. 
Innan sådana rekommendationer slutförs 
bör kritiska tredjepartsleverantörer av 
IKT-tjänster ges möjlighet att lämna 
information som de rimligen anser bör 
beaktas innan rekommendationen slutförs 
och utfärdas.
Efterlevnaden av sådana materiella 
rekommendationer från den ledande 
tillsynsmyndigheten bör beaktas av de 
nationella behöriga myndigheterna inom 
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ramen för deras uppdrag i samband med 
tillsynen över finansiella enheter.

Or. en

Ändringsförslag 226
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Skäl 63a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(63a) För att undvika dubbleringar och 
motsägelser med de tekniska och 
organisatoriska åtgärder som kan 
tillämpas på kritiska 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster 
bör ledande tillsynsmyndigheter ta 
vederbörlig hänsyn till den ram som 
fastställs i direktiv (EU) 2016/1148 när de 
utövar sina befogenheter enligt 
tillsynsramen i denna förordning. Innan 
sådana befogenheter utövas bör den 
ledande tillsynsmyndigheten samråda med 
relevanta behöriga myndigheter som har 
jurisdiktion enligt direktiv (EU) 
2016/1148 och tillsynsforumet.

Or. en

Ändringsförslag 227
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 66

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(66) För att dra nytta av den tekniska 
expertisen hos de behöriga myndigheternas 
experter på operativ riskhantering och IKT-
riskhantering bör de ledande 
tillsynsmyndigheterna ta vara på nationell 

(66) För att dra nytta av den tekniska 
expertisen hos de behöriga myndigheternas 
experter på operativ riskhantering och IKT-
riskhantering bör det gemensamma 
tillsynsorganet vara beroende av 
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tillsynserfarenhet och inrätta särskilda 
granskningsgrupper för varje enskild 
kritisk tredjepartsleverantör av IKT-
tjänster, för att samla sektorsövergripande 
grupper som kan stödja förberedelserna 
och det faktiska genomförandet av 
tillsynsverksamhet, inbegripet kontroller på 
plats av kritiska tredjepartsleverantörer av 
IKT-tjänster, samt nödvändig uppföljning 
av dem.

gemensamma granskningsgrupper som 
består av nationella tillsynsexperter och 
särskild personal från de europeiska 
tillsynsmyndigheterna för varje enskild 
kritisk tredjepartsleverantör av IKT-
tjänster, för att samla sektorsövergripande 
grupper som kan stödja det faktiska 
genomförandet av tillsynsverksamhet, 
inbegripet kontroller på plats av kritiska 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster, 
samt nödvändig uppföljning av dem.

Or. en

Ändringsförslag 228
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru

Förslag till förordning
Skäl 66a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(66a) För att inkludera all praktisk 
erfarenhet och operativ expertis bör det 
gemensamma verkställande 
tillsynsorganet bestå av oberoende 
direktörer från varje europeisk 
tillsynsmyndighet, som ansvarar för 
digital operativ motståndskraft för 
finanssektorn.

Or. en

Motivering

Hänvisningar till det gemensamma verkställande tillsynsorganet ska anpassas i hela 
förordningen.

Ändringsförslag 229
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru

Förslag till förordning
Skäl 66b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(66b) För att tillhandahålla en lämplig 
nivå av expertis och ansvarsskyldighet bör 
de oberoende direktörerna utses av 
tillsynsstyrelsen för varje europeisk 
tillsynsmyndighet på grundval av meriter, 
kunskap och relevant erfarenhet av digital 
operativ motståndskraft, efter ett öppet 
urvalsförfarande som anordnas och 
förvaltas av relevant tillsynsstyrelse med 
biträde av kommissionen och med respekt 
för principen om jämställdhet. Innan de 
oberoende direktörerna utnämns och 
senast en månad efter det att relevant 
tillsynsstyrelse har gjort urvalet bör 
Europaparlamentet, efter att ha hört de 
utvalda personerna, godkänna eller 
förkasta deras utnämning. Endast utvalda 
kandidater som godkänts av 
Europaparlamentet får utses av relevant 
tillsynsstyrelse.

Or. en

Ändringsförslag 230
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru

Förslag till förordning
Skäl 66c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(66c) För att garantera transparens och 
demokratisk kontroll samt tillvarata 
unionsinstitutionernas rättigheter bör de 
oberoende direktörerna vara ansvariga 
inför Europaparlamentet och rådet för 
alla beslut som fattas på grundval av 
denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 231
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru
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Förslag till förordning
Skäl 66d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(66d) Dessa direktörer bör agera 
oberoende och objektivt i hela unionens 
intresse. De bör säkerställa att tillräcklig 
hänsyn tas till en väl fungerande inre 
marknad samt till den finansiella 
stabiliteten i varje medlemsstat och i 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 232
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Francesca Donato, France Jamet

Förslag till förordning
Skäl 67

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(67) De behöriga myndigheterna bör ha 
alla nödvändiga tillsyns-, utrednings- och 
sanktionsbefogenheter för att säkerställa 
tillämpningen av denna förordning. 
Administrativa sanktioner bör i princip 
offentliggöras. Eftersom finansiella enheter 
och tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster 
kan vara etablerade i olika medlemsstater 
och övervakas av olika behöriga 
sektorsmyndigheter, bör ett nära samarbete 
mellan de relevanta behöriga 
myndigheterna, inbegripet ECB när det 
gäller särskilda uppgifter som den tilldelas 
genom rådets förordning (EU) nr 
1024/201339, och samråd med de 
europeiska tillsynsmyndigheterna 
säkerställas genom ömsesidigt 
informationsutbyte och bistånd inom 
ramen för tillsynsverksamheten.

(67) De behöriga myndigheterna bör ha 
alla nödvändiga tillsyns-, utrednings- och 
sanktionsbefogenheter för att säkerställa 
tillämpningen av denna förordning. 
Administrativa sanktioner bör i princip 
offentliggöras. Eftersom finansiella enheter 
och tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster 
kan vara etablerade i olika medlemsstater 
och övervakas av olika behöriga 
sektorsmyndigheter, bör ett nära samarbete 
mellan de relevanta nationella behöriga 
myndigheterna och ECB när det gäller 
särskilda uppgifter som den tilldelas genom 
rådets förordning (EU) nr 1024/201339, och 
samråd med de europeiska 
tillsynsmyndigheterna säkerställas genom 
ömsesidigt informationsutbyte och bistånd 
inom ramen för tillsynsverksamheten.

_________________ _________________
39 Rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av 
den 15 oktober 2013 om tilldelning av 

39 Rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av 
den 15 oktober 2013 om tilldelning av 
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särskilda uppgifter till Europeiska 
centralbanken i fråga om politiken för 
tillsyn över kreditinstitut (EUT L 287, 
29.10.2013, s. 63).

särskilda uppgifter till Europeiska 
centralbanken i fråga om politiken för 
tillsyn över kreditinstitut (EUT L 287, 
29.10.2013, s. 63).

Or. en

Ändringsförslag 233
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 67

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(67) De behöriga myndigheterna bör ha 
alla nödvändiga tillsyns-, utrednings- och 
sanktionsbefogenheter för att säkerställa 
tillämpningen av denna förordning. 
Administrativa sanktioner bör i princip 
offentliggöras. Eftersom finansiella enheter 
och tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster 
kan vara etablerade i olika medlemsstater 
och övervakas av olika behöriga 
sektorsmyndigheter, bör ett nära samarbete 
mellan de relevanta behöriga 
myndigheterna, inbegripet ECB när det 
gäller särskilda uppgifter som den tilldelas 
genom rådets förordning (EU) nr 
1024/201339, och samråd med de 
europeiska tillsynsmyndigheterna 
säkerställas genom ömsesidigt 
informationsutbyte och bistånd inom 
ramen för tillsynsverksamheten.

(67) De behöriga myndigheterna, 
inklusive det gemensamma 
tillsynsorganet, bör ha alla nödvändiga 
tillsyns-, utrednings- och 
sanktionsbefogenheter för att säkerställa 
tillämpningen av denna förordning. 
Administrativa sanktioner bör i princip 
offentliggöras. Eftersom finansiella enheter 
och tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster 
kan vara etablerade i olika medlemsstater 
och övervakas av olika behöriga 
sektorsmyndigheter, bör ett nära samarbete 
mellan de relevanta behöriga 
myndigheterna, inbegripet ECB när det 
gäller särskilda uppgifter som den tilldelas 
genom rådets förordning (EU) nr 
1024/201339, och samråd med de 
europeiska tillsynsmyndigheterna 
säkerställas genom ömsesidigt 
informationsutbyte och bistånd inom 
ramen för tillsynsverksamheten. Den 
gemensamma resolutionsnämnden och de 
nationella resolutionsmyndigheterna bör 
involveras i mekanismerna för ömsesidigt 
informationsutbyte för de enheter som 
avses i artikel 7 i förordning (EU) nr 
806/2014. Nationella 
resolutionsmyndigheter bör till den 
gemensamma resolutionsnämnden 
kvartalsvis tillhandahålla en 
sammanfattning av rapporterade 
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incidenter för enheter inom deras 
ansvarsområden.

_________________ _________________
39 Rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av 
den 15 oktober 2013 om tilldelning av 
särskilda uppgifter till Europeiska 
centralbanken i fråga om politiken för 
tillsyn över kreditinstitut (EUT L 287, 
29.10.2013, s. 63).

39 Rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av 
den 15 oktober 2013 om tilldelning av 
särskilda uppgifter till Europeiska 
centralbanken i fråga om politiken för 
tillsyn över kreditinstitut (EUT L 287, 
29.10.2013, s. 63).

Or. en

Ändringsförslag 234
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen

Förslag till förordning
Skäl 69 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tekniska standarder bör säkerställa en 
konsekvent harmonisering av kraven i 
denna förordning. Eftersom de europeiska 
tillsynsmyndigheterna har högspecialiserad 
expertis på området bör de få i uppdrag att 
utarbeta förslag till tekniska standarder för 
tillsyn som inte inbegriper några politiska 
val, och som ska läggas fram för 
kommissionen. Tekniska standarder för 
tillsyn bör utarbetas inom områdena IKT-
riskhantering, rapportering, testning och 
nyckelkrav för en sund övervakning av 
IKT-tredjepartsrisker.

Tekniska standarder bör säkerställa en 
konsekvent harmonisering av kraven i 
denna förordning utan att hindra 
innovation och likabehandling av olika 
typer av teknik. Eftersom de europeiska 
tillsynsmyndigheterna har högspecialiserad 
expertis på området bör de få i uppdrag att 
utarbeta förslag till tekniska standarder för 
tillsyn som inte inbegriper några politiska 
val, och som ska läggas fram för 
kommissionen. Tekniska standarder för 
tillsyn bör utarbetas inom områdena IKT-
riskhantering, rapportering, testning och 
nyckelkrav för en sund övervakning av 
IKT-tredjepartsrisker.

Or. en

Ändringsförslag 235
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Engin Eroglu

Förslag till förordning
Skäl 69 – led 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tekniska standarder bör säkerställa en 
konsekvent harmonisering av kraven i 
denna förordning. Eftersom de europeiska 
tillsynsmyndigheterna har högspecialiserad 
expertis på området bör de få i uppdrag att 
utarbeta förslag till tekniska standarder för 
tillsyn som inte inbegriper några politiska 
val, och som ska läggas fram för 
kommissionen. Tekniska standarder för 
tillsyn bör utarbetas inom områdena IKT-
riskhantering, rapportering, testning och 
nyckelkrav för en sund övervakning av 
IKT-tredjepartsrisker.

Tekniska standarder bör säkerställa en 
konsekvent harmonisering av kraven i 
denna förordning. Eftersom de europeiska 
tillsynsmyndigheterna har högspecialiserad 
expertis på området bör de få i uppdrag att 
utarbeta förslag till tekniska standarder för 
tillsyn som inte inbegriper några politiska 
val, och som ska läggas fram för 
kommissionen. Tekniska standarder för 
tillsyn bör utarbetas inom områdena IKT-
riskhantering, rapportering, testning och 
nyckelkrav för en sund övervakning av 
IKT-tredjepartsrisker. När förslag till 
tekniska standarder för tillsyn utarbetas 
bör de europeiska tillsynsmyndigheterna 
ta vederbörlig hänsyn till sina uppdrag i 
förhållande till 
proportionalitetsaspekterna och rådfråga 
sina respektive rådgivande kommittéer för 
proportionalitet, särskilt när det gäller 
tillämpningen av DORA-ramen på små 
och medelstora företag samt medelstora 
midcap-bolag.

Or. en

Ändringsförslag 236
Alfred Sant

Förslag till förordning
Skäl 69a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(69a) De riktlinjer om tillämpningen av 
dessa förordningar och direktiv som 
utfärdas av de europeiska 
tillsynsmyndigheterna bör ses över och 
revideras som en del av 
konsolideringsprocessen så att den 
rättsliga grunden för IKT-riskkrav i 
unionsrätten uteslutande härrör från 
denna förordning, dess 
genomförandeakter och/eller de beslut 
och rekommendationer som antas i 
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enlighet därmed, när det gäller enheter 
inom dess tillämpningsområde.

Or. en

Ändringsförslag 237
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 71

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(71) För att göra det lättare att jämföra 
viktiga IKT-relaterade incidentrapporter 
och säkerställa insyn i avtalsarrangemang 
för användningen av IKT-tjänster som 
tillhandahålls av tredjepartsleverantörer av 
IKT-tjänster, bör de europeiska 
tillsynsmyndigheterna ges i uppdrag att 
utarbeta förslag till tekniska standarder för 
genomförande där det fastställs 
standardiserade mallar, formulär och 
förfaranden för finansiella enheter för 
rapportering av en större IKT-relaterad 
incident, samt standardiserade mallar för 
registrering av information. När de 
europeiska tillsynsmyndigheterna utarbetar 
dessa standarder bör de ta hänsyn till de 
finansiella enheternas storlek och 
komplexitet samt arten av och risknivån för 
deras verksamhet. Kommissionen bör ges 
befogenhet att anta tekniska standarder för 
tillsyn genom delegerade akter i enlighet 
med artikel 291 i EUF-fördraget och i 
enlighet med artikel 15 i förordningarna 
(EU) nr 1093/2010, (EU) nr 1094/2010 
respektive (EU) nr 1095/2010. Eftersom 
ytterligare krav redan har specificerats 
genom delegerade akter och 
genomförandeakter baserade på tekniska 
standarder för tillsyn och genomförande i 
förordningarna (EG) nr 1060/2009, (EU) 
nr 648/2012, (EU) nr 600/2014 respektive 
(EU) nr 909/2014 är det lämpligt att ge de 
europeiska tillsynsmyndigheterna i 
uppdrag att, antingen enskilt eller 

(71) För att göra det lättare att jämföra 
viktiga IKT-relaterade incidentrapporter 
och säkerställa insyn i avtalsarrangemang 
för användningen av IKT-tjänster som 
tillhandahålls av tredjepartsleverantörer av 
IKT-tjänster, bör de europeiska 
tillsynsmyndigheterna ges i uppdrag att 
utarbeta förslag till tekniska standarder för 
genomförande där det fastställs 
standardiserade mallar, formulär och 
förfaranden för finansiella enheter för 
rapportering av en större IKT-relaterad 
incident, samt standardiserade mallar för 
registrering av information. När de 
europeiska tillsynsmyndigheterna utarbetar 
dessa standarder bör de ta hänsyn till de 
finansiella enheternas art, storlek, 
komplexitet och affärsprofil samt arten av 
och risknivån för deras verksamhet. 
Kommissionen bör ges befogenhet att anta 
tekniska standarder för tillsyn genom 
delegerade akter i enlighet med artikel 291 
i EUF-fördraget och i enlighet med artikel 
15 i förordningarna (EU) nr 1093/2010, 
(EU) nr 1094/2010 respektive (EU) nr 
1095/2010. Eftersom ytterligare krav redan 
har specificerats genom delegerade akter 
och genomförandeakter baserade på 
tekniska standarder för tillsyn och 
genomförande i förordningarna (EG) 
nr 1060/2009, (EU) nr 648/2012, (EU) 
nr 600/2014 respektive (EU) nr 909/2014 
är det lämpligt att ge de europeiska 
tillsynsmyndigheterna i uppdrag att, 
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gemensamt genom den gemensamma 
kommittén, överlämna tekniska standarder 
för tillsyn och genomförande till 
kommissionen för antagande av delegerade 
akter och genomförandeakter för att 
överföra och uppdatera befintliga IKT-
riskhanteringsregler.

antingen enskilt eller gemensamt genom 
den gemensamma kommittén, överlämna 
tekniska standarder för tillsyn och 
genomförande till kommissionen för 
antagande av delegerade akter och 
genomförandeakter för att överföra och 
uppdatera befintliga IKT-
riskhanteringsregler.

Or. en

Ändringsförslag 238
José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 73a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(73a) Även om skydd mot cyberattacker 
är ett viktigt verktyg mot finansiell 
instabilitet bör det noteras att de viktigaste 
systemriskerna inte är resultatet av 
externa hot utan att de i stället härrör 
från det finansiella systemet i sig på 
grund av dess interna mekanismer och 
incitamentstruktur. I detta avseende bör 
denna förordning tolkas som ett 
nödvändigt, men inte tillräckligt, villkor 
för att främja finansiell stabilitet.

Or. en

Ändringsförslag 239
Alfred Sant, Carmen Avram

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led a – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– rapportering av större operativa 
eller säkerhets- och betalningsrelaterade 
incidenter till de behöriga myndigheterna 
av de finansiella enheter som avses i 
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artikel 2.1 a–c,

Or. en

Ändringsförslag 240
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led a – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– åtgärder för att finansiella enheter 
ska kunna hantera tredjepartsrelaterade 
IKT-risker på ett sunt sätt.

– åtgärder för en sund hantering av 
tredjepartsrelaterade IKT-risker av 
finansiella enheter.

Or. en

Ändringsförslag 241
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I denna förordning föreskrivs att 
de europeiska tillsynsmyndigheterna ska 
utarbeta tekniska standarder för tillsyn 
inom områdena IKT-riskhantering, 
rapportering, testning och nyckelkrav för 
en sund övervakning av IKT-
tredjepartsrisker. När de europeiska 
tillsynsmyndigheterna utarbetar dessa 
tekniska standarder för tillsyn ska de ta 
full hänsyn till och införliva tidigare 
riktlinjer samt alla andra lagstadgade 
krav som utfärdats innan denna 
förordning trädde i kraft, i syfte att 
tillhandahålla en kontinuerlig och stabil 
reglering, när det är möjligt, och i 
enlighet med denna förordning.

Or. en
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Ändringsförslag 242
Alfred Sant, Carmen Avram

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Denna förordning påverkar inte 
medlemsstaternas befogenheter när det 
gäller att upprätthålla allmän säkerhet, 
försvar och nationell säkerhet i enlighet 
med unionsrätten.

Or. en

Ändringsförslag 243
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kraven i denna förordning ska 
tillämpas på ett sätt som är 
proportionerligt till storleken av och 
risken för de enheter som omfattas av 
denna förordning.

Or. en

Motivering

Ett riskbaserat och proportionerligt tillvägagångssätt införs i förordningen.

Ändringsförslag 244
Engin Eroglu

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag



PE693.603v01-00 62/310 AM\1232471SV.docx

SV

(a) Kreditinstitut. (a) Kreditinstitut, såvida det inte är ett 
litet och icke-komplext institut enligt 
definitionen i artikel 4.145 i förordning 
(EU) 2019/876 (CRR-2).

Or. en

Ändringsförslag 245
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster, emittenter av 
kryptotillgångar, emittenter av 
tillgångsanknutna token och emittenter av 
betydande tillgångsanknutna token.

(e) Leverantörer av 
kryptotillgångstjänster, emittenter av och 
de som erbjuder kryptotillgångar, 
emittenter av tillgångsanknutna token och 
emittenter av betydande tillgångsanknutna 
token.

Or. en

Ändringsförslag 246
Alfred Sant, Carmen Avram

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Värdepapperscentraler. (f) Värdepapperscentraler och 
operatörer av avvecklingssystem för 
värdepapper.

Or. en

Ändringsförslag 247
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
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Artikel 2 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Värdepapperscentraler. (f) Värdepapperscentraler och 
operatörer av avvecklingssystem för 
värdepapper.

Or. en

Ändringsförslag 248
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(k) Förvaltningsbolag. (k) Förvaltningsbolag och internt 
förvaltat UCITS-investeringsbolag i den 
mening som avses i direktiv 2009/65/EG 
och förvaltare av alternativa 
investeringsfonder enligt definitionen i 
artikel 4.1 b i direktiv 2011/61/EU.

Or. en

Ändringsförslag 249
Carmen Avram

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(n) Försäkringsförmedlare, 
återförsäkringsförmedlare och 
försäkringsförmedlare som bedriver 
förmedling som sidoverksamhet.

utgår

Or. en
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Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att skydda små och medelstora företag från ytterligare 
byråkrati och extra kostnader, med tanke på att försäkringsförmedlare inte lagrar 
personuppgifter utan endast underlättar dataflödet mellan konsumenter och försäkringsbolag. 
Den allmänna dataskyddsförordningen ska dessutom fortfarande tillämpas för 
försäkringsförmedlare.

Ändringsförslag 250
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(n) Försäkringsförmedlare, 
återförsäkringsförmedlare och 
försäkringsförmedlare som bedriver 
förmedling som sidoverksamhet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 251
Costas Mavrides

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(n) Försäkringsförmedlare, 
återförsäkringsförmedlare och 
försäkringsförmedlare som bedriver 
förmedling som sidoverksamhet.

utgår

Or. en

Motivering

The risk to the financial stability arising out of the activities of intermediaries is very low. The 
vast majority of intermediaries do not develop/use their own ICT system. Intermediaries use, 
for their clients and their policies, either the insurers’ system or a market interface. In the 
cases where, in addition to a “general software” for databases, a more insurance-specific 
software is used, they are brought by specialised “insurance” software houses (increasingly 
cloud-based), which guarantee insurance market conformity and allow for safe interaction 
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with insurers or other parties within the insurance value chain. Consequently, the 
communication and ICT transactions between an intermediary and an insurer are always 
carried out via a system in which the level of protection is guaranteed by either the insurer or 
the interface. By including intermediaries in the scope of DORA, compliance with the ICT-
risk management requirements will be unnecessarily duplicated or triplicated.The 
consequences of an intermediary not being operational for a day or a week are of extremely 
low risk for the insurance contract and service continuity and furthermore for the financial 
stability. Macro-economically, the shutdown of an intermediary ICT system has no 
consequence on the provider’s capability of rendering services or on the integrity of the 
“main-ICT system” of the insurer. Micro-economically, consumers’ personal data are 
safeguarded as the insurance contract information is stored by the insurer and the integrity of 
the contract is not affected. Other consequences are covered under GDPR, which is 
applicable to insurance intermediaries. Moreover, insurance intermediaries are regulated by 
the Insurance Distribution Directive Article 10.6 of the IDD which includes measures that 
protect clients’ money.

Ändringsförslag 252
Olivier Chastel

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(n) Försäkringsförmedlare, 
återförsäkringsförmedlare och 
försäkringsförmedlare som bedriver 
förmedling som sidoverksamhet.

(n) Försäkringsförmedlare, 
återförsäkringsförmedlare och 
försäkringsförmedlare som bedriver 
förmedling som sidoverksamhet, förutsatt 
att de inte är mikroföretag eller små eller 
medelstora företag och att de inte endast 
använder organiserade automatiska 
försäljningssystem.

Or. en

Ändringsförslag 253
José Manuel García-Margallo y Marfil

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(n) Försäkringsförmedlare, 
återförsäkringsförmedlare och 

(n) Försäkringsförmedlare, 
återförsäkringsförmedlare och 
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försäkringsförmedlare som bedriver 
förmedling som sidoverksamhet.

försäkringsförmedlare som bedriver 
förmedling som sidoverksamhet, förutsatt 
att de inte är mikroföretag eller små eller 
medelstora företag och att de inte endast 
använder organiserade automatiska 
försäljningssystem.

Or. en

Ändringsförslag 254
Jessica Polfjärd

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(n) Försäkringsförmedlare, 
återförsäkringsförmedlare och 
försäkringsförmedlare som bedriver 
förmedling som sidoverksamhet.

(n) Försäkringsförmedlare, 
återförsäkringsförmedlare och 
försäkringsförmedlare som bedriver 
förmedling som sidoverksamhet, förutsatt 
att de inte är mikroföretag eller små eller 
medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 255
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(n) Försäkringsförmedlare, 
återförsäkringsförmedlare och 
försäkringsförmedlare som bedriver 
förmedling som sidoverksamhet.

(n) Försäkringsförmedlare, 
återförsäkringsförmedlare och 
försäkringsförmedlare som bedriver 
förmedling som sidoverksamhet, förutsatt 
att de inte är mikroföretag eller små eller 
medelstora företag.

Or. en
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Ändringsförslag 256
Siegfried Mureşan

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(n) Försäkringsförmedlare, 
återförsäkringsförmedlare och 
försäkringsförmedlare som bedriver 
förmedling som sidoverksamhet.

(n) Försäkringsförmedlare, 
återförsäkringsförmedlare och 
försäkringsförmedlare som bedriver 
förmedling som sidoverksamhet, med 
undantag av mikroföretag.

Or. en

Ändringsförslag 257
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led o

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(o) Tjänstepensionsinstitut. (o) Tjänstepensionsinstitut, förutsatt 
att de inte har pensionssystem som 
tillsammans har högst 15 medlemmar 
totalt.

Or. en

Ändringsförslag 258
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led o

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(o) Tjänstepensionsinstitut. (o) Tjänstepensionsinstitut, förutsatt 
att de inte är mikroföretag eller små eller 
medelstora företag.

Or. en
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Ändringsförslag 259
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led q

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(q) Lagstadgade revisorer och 
revisionsföretag.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 260
Engin Eroglu

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led q

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(q) Lagstadgade revisorer och 
revisionsföretag.

utgår

Or. en

Motivering

De ingår inte i det finansiella systemet och är inte tekniskt kopplade till det.

Ändringsförslag 261
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led q

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(q) Lagstadgade revisorer och 
revisionsföretag.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 262
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led ua (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ua) Koncerninterna leverantörer av 
IKT-tjänster, när de tillhandahåller IKT-
tjänster som är relaterade till kritiska eller 
viktiga funktioner, med undantag för 
avsnitt II i kapitel V i denna förordning 
som inte är tillämpligt på sådana 
leverantörer.

Or. en

Ändringsförslag 263
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Engin Eroglu

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Betalningssystem.

Or. en

Ändringsförslag 264
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led ua (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ua) Operatörer av betalningsordningar 
och betalningssystem.

Or. en
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Ändringsförslag 265
Alfred Sant, Carmen Avram, Niels Fuglsang

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led ua (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ua) Nätverk för kontokort.

Or. en

Motivering

Kontokortens kontinuitet, effektivitet och säkerhet bidrar fullt ut till finansiell stabilitet, också 
med tanke på deras mycket breda användning bland konsumenterna.

Ändringsförslag 266
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, France Jamet

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led ua (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ua) Centralbanker, inklusive ECB.

Or. en

Ändringsförslag 267
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led ub (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ub) Europeiska tillsynsmyndigheter, 
behöriga myndigheter, kommissionens 
generaldirektorat med ansvar för 
finanspolitiken, i tillämpliga delar.

Or. en
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Ändringsförslag 268
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kapitel III i denna förordning ska 
tillämpas på alla betaltjänstleverantörer 
enligt definitionen i direktiv (EU) 
2015/2366.

Or. en

Motivering

I linje med förslaget till inrättande av en enda rapporteringskanal enligt PSD2 (ändrad i 
Omnibusdirektivet).

Ändringsförslag 269
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, France Jamet

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid tillämpningen av denna 
förordning ska de enheter som avses i 
leden a–t tillsammans benämnas finansiella 
enheter.

2. Vid tillämpningen av denna 
förordning ska de enheter som avses i 
leden a–t och centralbankerna, inklusive 
ECB, tillsammans benämnas finansiella 
enheter.

Or. en

Ändringsförslag 270
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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2a. Denna förordning ska betraktas 
som en sektorsspecifik unionsrättsakt vid 
tillämpning av direktivet om åtgärder för 
en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i 
hela unionen [infoga hela titeln och EUT-
publikationens referens när det är känt] 
(NIS-2-direktivet) med avseende på 
finansiella enheter. Bestämmelserna i 
denna förordning rörande 
riskhanteringsåtgärder för informations- 
och kommunikationsteknik (IKT), 
hantering av IKT-relaterade incidenter, 
särskilt incidentrapportering, samt om 
rapportering om testning av digital 
operativ motståndskraft, arrangemang för 
informationsutbyte och IKT-
tredjepartsrisk ska tillämpas i stället för 
dem som fastställs i NIS-2-direktivet. 
Medlemsstaterna ska därför inte tillämpa 
de bestämmelser i NIS-2-direktivet som 
avser riskhanterings- och 
rapporteringsskyldigheter beträffande 
cybersäkerhet, om informationsutbyte 
eller om tillsyn och efterlevnadskontroll 
på finansiella enheter som omfattas av 
denna förordning. Det är samtidigt viktigt 
att upprätthålla starka förbindelser och 
informationsutbyte med finanssektorn 
inom ramen för NIS-2-direktivet. Därför 
gör denna förordning det möjligt för alla 
finansiella tillsynsmyndigheter, de 
europeiska tillsynsmyndigheterna för 
finanssektorn och de nationella behöriga 
myndigheterna enligt denna förordning 
att delta i de strategiska politiska 
diskussionerna och det tekniska arbetet 
inom ramen för samarbetsgruppen, och 
att utbyta information och samarbeta med 
de gemensamma kontaktpunkter som 
utsetts enligt NIS-2-direktivet och med de 
nationella CSIRT-enheterna. De behöriga 
myndigheterna enligt denna förordning 
ska även översända uppgifter om större 
IKT-relaterade incidenter till de 
gemensamma kontaktpunkter som utsetts 
enligt NIS-2-direktivet om säkerhet i 
nätverks- och informationssystem. Vidare 
ska medlemsstaterna fortsätta att 
inkludera finanssektorn i sina strategier 
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för cybersäkerhet och de nationella 
CSIRT-enheterna kan inbegripa 
finanssektorn i sin verksamhet.

Or. en

Motivering

Med tanke på att kraven i DORA helt kommer att ersätta alla krav i NIS-direktivet på 
finansiella enheter som för närvarande faller inom dess tillämpningsområde kopieras skäl 13 
i förslaget till NIS-2-direktiv till artikel 2 i DORA för att klargöra samspelet mellan de två 
texterna. Detta medför rättssäkerhet för att NIS-direktivet (och eventuella framtida 
revideringar) inte kommer att tillämpas på enheter som regleras enligt DORA.

Ändringsförslag 271
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Denna förordning ska inte 
tillämpas på följande:
(a) Lagstadgade revisorer och 
revisionsföretag, som är mikroföretag 
samt små och medelstora företag enligt 
definitionen i artikel 2 i bilaga till 
rekommendation 2003/361.
(b) Försäkrings- och 
återförsäkringsföretag som utgör 
undantag från tillämpningsområdet på 
grund av storlek i enlighet med artikel 4 i 
direktiv 2009/138/EG.
(c) Försäkringsförmedlare, 
återförsäkringsförmedlare och 
försäkringsförmedlare som bedriver 
förmedling som sidoverksamhet, som är 
mikroföretag i enlighet med artikel 3 led 
50.

Or. en
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Motivering

I linje med proportionalitetsprincipen och ett riskbaserat tillvägagångssätt bör denna 
förordning inriktas på relevanta enheter som är utsatta för IKT-risker. Tillämpningsområdet 
bör därför revideras för att undanta lagstadgade revisorer och revisionsföretag, som är 
mikroföretag, små och medelstora företag samt försäkrings- och återförsäkringsföretag som 
inte omfattas av direktiv 2009/138/EG (Solvens II), och försäkringsförmedlare, 
återförsäkringsförmedlare och försäkringsförmedlare som bedriver förmedling som 
sidoverksamhet, som är mikroföretag i enlighet med artikel 3 led 50.

Ändringsförslag 272
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) digital operativ motståndskraft: en 
finansiell enhets förmåga att bygga upp, 
säkerställa och se över sin operativa 
integritet ur ett tekniskt perspektiv genom 
att, direkt eller indirekt, med användning 
av tjänster från IKT-
tredjepartsleverantörer, säkerställa hela 
skalan av IKT-relaterad kapacitet som 
behövs för att hantera säkerheten i de 
nätverks- och informationssystem som en 
finansiell enhet använder och som stöder 
ett fortlöpande tillhandahållande av 
finansiella tjänster och deras kvalitet.

(1) digital operativ motståndskraft: en 
finansiell enhets förmåga att bygga upp, 
säkerställa och se över sin tekniska 
operativa integritet genom att säkerställa 
ett fortlöpande tillhandahållande av tjänster 
och deras kvalitet trots operativa 
störningar som påverkar dess IKT-
kapacitet.

Or. en

Ändringsförslag 273
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) digital operativ motståndskraft: en 
finansiell enhets förmåga att bygga upp, 
säkerställa och se över sin operativa 

(1) operativ motståndskraft: en 
finansiell enhets förmåga att bygga upp, 
säkerställa och se över sin operativa 
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integritet ur ett tekniskt perspektiv genom 
att, direkt eller indirekt, med användning 
av tjänster från IKT-
tredjepartsleverantörer, säkerställa hela 
skalan av IKT-relaterad kapacitet som 
behövs för att hantera säkerheten i de 
nätverks- och informationssystem som en 
finansiell enhet använder och som stöder 
ett fortlöpande tillhandahållande av 
finansiella tjänster och deras kvalitet.

integritet ur ett tekniskt perspektiv genom 
att, direkt eller indirekt, med användning 
av tjänster från IKT-
tredjepartsleverantörer, säkerställa hela 
skalan av IKT-relaterad kapacitet som 
behövs för att hantera säkerheten i de 
nätverks- och informationssystem som en 
finansiell enhet använder och som stöder 
ett fortlöpande tillhandahållande av 
finansiella tjänster och deras kvalitet.

Or. en

Ändringsförslag 274
Billy Kelleher, Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) IKT-risk: varje rimligen 
identifierbar omständighet i samband med 
användningen av nätverks- och 
informationssystem – inbegripet 
funktionsfel, kapacitetsöverskridande, fel, 
avbrott, försämring, missbruk, förlust 
eller annan typ av skadlig eller icke 
skadlig händelse – som, om de inträffar, 
kan äventyra säkerheten i nätverks- och 
informationssystem, verktyg eller 
processer som är beroende av teknik, 
funktioner hos eller drift av processer, eller 
tillhandahållandet av tjänster, och som 
därigenom äventyrar integriteten eller 
tillgängligheten hos data, programvara 
eller andra komponenter i IKT-tjänster 
och IKT-infrastruktur eller orsakar en 
sekretessöverträdelse, skada på fysisk 
IKT-infrastruktur eller andra negativa 
effekter.

(4) IKT-risk: varje rimligen 
identifierbar omständighet som härrör 
från användningen av nätverks- och 
informationssystem som, om de inträffar, 
kan äventyra säkerheten i eller orsaka 
negativa effekter på nätverks- och 
informationssystem, verktyg eller 
processer som är beroende av teknik, 
funktioner hos eller drift av processer, eller 
tillhandahållandet av tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 275
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Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) IKT-risk: varje rimligen 
identifierbar omständighet i samband med 
användningen av nätverks- och 
informationssystem – inbegripet 
funktionsfel, kapacitetsöverskridande, fel, 
avbrott, försämring, missbruk, förlust 
eller annan typ av skadlig eller icke 
skadlig händelse – som, om de inträffar, 
kan äventyra säkerheten i nätverks- och 
informationssystem, verktyg eller 
processer som är beroende av teknik, 
funktioner hos eller drift av processer, eller 
tillhandahållandet av tjänster, och som 
därigenom äventyrar integriteten eller 
tillgängligheten hos data, programvara eller 
andra komponenter i IKT-tjänster och IKT-
infrastruktur eller orsakar en 
sekretessöverträdelse, skada på fysisk IKT-
infrastruktur eller andra negativa effekter.

(4) IKT-risk: varje rimligen 
identifierbar omständighet i samband med 
användningen av nätverks- och 
informationssystem som, om de inträffar, 
kan äventyra säkerheten i nätverks- och 
informationssystem, verktyg eller 
processer som är beroende av teknik, 
funktioner hos eller drift av processer, eller 
tillhandahållandet av tjänster, och som 
därigenom äventyrar integriteten eller 
tillgängligheten hos data, programvara eller 
andra komponenter i IKT-tjänster och IKT-
infrastruktur eller orsakar en 
sekretessöverträdelse, skada på fysisk IKT-
infrastruktur eller andra negativa effekter.

Or. en

Ändringsförslag 276
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) IKT-risk: varje rimligen 
identifierbar omständighet i samband med 
användningen av nätverks- och 
informationssystem – inbegripet 
funktionsfel, kapacitetsöverskridande, fel, 
avbrott, försämring, missbruk, förlust eller 
annan typ av skadlig eller icke skadlig 
händelse – som, om de inträffar, kan 
äventyra säkerheten i nätverks- och 

(4) operativ risk: varje rimligen 
identifierbar omständighet i samband med 
användningen av nätverks- och 
informationssystem – inbegripet 
funktionsfel, kapacitetsöverskridande, fel, 
avbrott, försämring, missbruk, förlust eller 
annan typ av skadlig eller icke skadlig 
händelse – som, om de inträffar, kan 
äventyra säkerheten i nätverks- och 
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informationssystem, verktyg eller 
processer som är beroende av teknik, 
funktioner hos eller drift av processer, eller 
tillhandahållandet av tjänster, och som 
därigenom äventyrar integriteten eller 
tillgängligheten hos data, programvara eller 
andra komponenter i IKT-tjänster och IKT-
infrastruktur eller orsakar en 
sekretessöverträdelse, skada på fysisk IKT-
infrastruktur eller andra negativa effekter.

informationssystem, verktyg eller 
processer som är beroende av teknik, 
funktioner hos eller drift av processer, eller 
tillhandahållandet av tjänster, och som 
därigenom äventyrar integriteten eller 
tillgängligheten hos data, programvara eller 
andra komponenter i IKT-tjänster och IKT-
infrastruktur eller orsakar en 
sekretessöverträdelse, skada på fysisk IKT-
infrastruktur eller andra negativa effekter.

Or. en

Motivering

Det finns ingen tydlig avgränsning mellan IKT-risk och icke-IKT-risk som kan påverka 
användningen av nätverks- och informationssystem. Definitionen av risk revideras därför för 
att säkerställa att den omfattar alla risker som påverkar nätverks- och informationssystem. 
Detta ändringsförslag är avsett att tillämpas övergripande i hela texten.

Ändringsförslag 277
Alfred Sant, Carmen Avram

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) IKT-risk: varje rimligen 
identifierbar omständighet i samband med 
användningen av nätverks- och 
informationssystem – inbegripet 
funktionsfel, kapacitetsöverskridande, fel, 
avbrott, försämring, missbruk, förlust eller 
annan typ av skadlig eller icke skadlig 
händelse – som, om de inträffar, kan 
äventyra säkerheten i nätverks- och 
informationssystem, verktyg eller 
processer som är beroende av teknik, 
funktioner hos eller drift av processer, eller 
tillhandahållandet av tjänster, och som 
därigenom äventyrar integriteten eller 
tillgängligheten hos data, programvara eller 
andra komponenter i IKT-tjänster och IKT-
infrastruktur eller orsakar en 
sekretessöverträdelse, skada på fysisk IKT-
infrastruktur eller andra negativa effekter.

(4) IKT-risk: varje rimligen 
identifierbar omständighet i samband med 
användningen av nätverks- och 
informationssystem – inbegripet 
funktionsfel, kapacitetsöverskridande, fel, 
avbrott, försämring, missbruk, förlust eller 
annan typ av skadlig eller icke skadlig 
händelse – som, om de inträffar, kan 
äventyra säkerheten i nätverks- och 
informationssystem, verktyg eller 
processer som är beroende av IKT, 
funktioner hos eller drift av processer, eller 
tillhandahållandet av tjänster, och som 
därigenom äventyrar integriteten eller 
tillgängligheten hos data, programvara eller 
andra komponenter i IKT-tjänster och IKT-
infrastruktur eller orsakar en 
sekretessöverträdelse, skada på fysisk IKT-
infrastruktur eller andra negativa effekter.
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Or. en

Ändringsförslag 278
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) informationstillgång: en samling 
materiell eller immateriell skyddsvärd 
information.

(5) informationstillgång: en samling 
materiell eller immateriell information, 
som är av värde för en enhet och som 
kräver skydd.

Or. en

Ändringsförslag 279
Alfred Sant, Carmen Avram

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) incident: varje händelse som 
skulle kunna störa eller som faktiskt stör 
en finansiell enhets verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 280
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) IKT-relaterad incident: en 
oförutsedd identifierad händelse i 
nätverks- och informationssystemen, till 
följd av skadlig eller icke-skadlig 
verksamhet, som äventyrar säkerheten i 

(6) IKT-relaterad incident: varje 
händelse som undergräver 
tillgängligheten, autenticiteten, 
integriteten eller konfidentialiteten hos 
lagrade, överförda eller behandlade 
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nätverks- och informationssystem, i den 
information som behandlas, lagras eller 
överförs i sådana system, eller som har 
negativa effekter på tillgängligheten, 
konfidentialiteten, kontinuiteten eller 
autenticiteten hos de finansiella tjänster 
som tillhandahålls av den finansiella 
enheten.

uppgifter eller hos de tillhörande tjänster 
som erbjuds genom eller är tillgängliga 
via nätverks- och informationssystem.

Or. en

Ändringsförslag 281
Christophe Hansen

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) IKT-relaterad incident: en 
oförutsedd identifierad händelse i 
nätverks- och informationssystemen, till 
följd av skadlig eller icke-skadlig 
verksamhet, som äventyrar säkerheten i 
nätverks- och informationssystem, i den 
information som behandlas, lagras eller 
överförs i sådana system, eller som har 
negativa effekter på tillgängligheten, 
konfidentialiteten, kontinuiteten eller 
autenticiteten hos de finansiella tjänster 
som tillhandahålls av den finansiella 
enheten.

(6) IKT-relaterad incident: en händelse 
eller en serie sammankopplade händelser, 
oplanerad av den finansiella enheten, som 
har eller kommer att ha en negativ effekt 
på integriteten, tillgängligheten, 
konfidentialiteten, kontinuiteten och/eller 
autenticiteten hos de finansiella tjänster 
som tillhandahålls av den finansiella 
enheten.

Or. en

Ändringsförslag 282
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) IKT-relaterad incident: en (6) operativ incident: varje händelse 
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oförutsedd identifierad händelse i 
nätverks- och informationssystemen, till 
följd av skadlig eller icke-skadlig 
verksamhet, som äventyrar säkerheten i 
nätverks- och informationssystem, i den 
information som behandlas, lagras eller 
överförs i sådana system, eller som har 
negativa effekter på tillgängligheten, 
konfidentialiteten, kontinuiteten eller 
autenticiteten hos de finansiella tjänster 
som tillhandahålls av den finansiella 
enheten.

som äventyrar säkerheten i nätverks- och 
informationssystem, i den information som 
behandlas, lagras eller överförs i sådana 
system, eller som har negativa effekter på 
tillgängligheten, konfidentialiteten, 
kontinuiteten eller autenticiteten hos de 
finansiella tjänster som tillhandahålls av 
den finansiella enheten.

Or. en

Motivering

Det finns ingen tydlig avgränsning mellan IKT-relaterade incidenter och andra typer av icke-
IKT-relaterade incidenter som påverkar nätverks- och informationssystem. Definitionen av 
incidenter revideras därför i linje med den definition som används i NIS-direktivet och i 
finanssektorn. Detta ändringsförslag är avsett att tillämpas övergripande i hela texten.

Ändringsförslag 283
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) IKT-relaterad incident: en 
oförutsedd identifierad händelse i nätverks- 
och informationssystemen, till följd av 
skadlig eller icke-skadlig verksamhet, som 
äventyrar säkerheten i nätverks- och 
informationssystem, i den information 
som behandlas, lagras eller överförs i 
sådana system, eller som har negativa 
effekter på tillgängligheten, 
konfidentialiteten, kontinuiteten eller 
autenticiteten hos de finansiella tjänster 
som tillhandahålls av den finansiella 
enheten.

(6) IKT-relaterad incident: en 
oförutsedd identifierad händelse eller en 
serie sammankopplade händelser i 
nätverks- och informationssystemen, som 
äventyrar säkerheten i nätverks- och 
informationssystem eller som har negativa 
effekter på tillgängligheten, 
konfidentialiteten, kontinuiteten eller 
autenticiteten hos de finansiella tjänster 
som tillhandahålls av den finansiella 
enheten.

Or. en
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Ändringsförslag 284
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) IKT-relaterad incident: en 
oförutsedd identifierad händelse i 
nätverks- och informationssystemen, till 
följd av skadlig eller icke-skadlig 
verksamhet, som äventyrar säkerheten i 
nätverks- och informationssystem, i den 
information som behandlas, lagras eller 
överförs i sådana system, eller som har 
negativa effekter på tillgängligheten, 
konfidentialiteten, kontinuiteten eller 
autenticiteten hos de finansiella tjänster 
som tillhandahålls av den finansiella 
enheten.

(6) IKT-relaterad incident: en 
oförutsedd identifierad incident i nätverks- 
och informationssystemen, till följd av 
skadlig eller icke-skadlig verksamhet, som 
äventyrar säkerheten i nätverks- och 
informationssystem, i den information som 
behandlas, lagras eller överförs i sådana 
system, eller som har eller sannolikt 
kommer att ha negativa effekter på 
tillgängligheten, konfidentialiteten, 
kontinuiteten eller autenticiteten hos de 
finansiella tjänster som tillhandahålls av 
den finansiella enheten.

Or. en

Ändringsförslag 285
Billy Kelleher, Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) IKT-relaterad incident: en 
oförutsedd identifierad händelse i 
nätverks- och informationssystemen, till 
följd av skadlig eller icke-skadlig 
verksamhet, som äventyrar säkerheten i 
nätverks- och informationssystem, i den 
information som behandlas, lagras eller 
överförs i sådana system, eller som har 
negativa effekter på tillgängligheten, 
konfidentialiteten, kontinuiteten eller 
autenticiteten hos de finansiella tjänster 
som tillhandahålls av den finansiella 
enheten.

(6) IKT-relaterad incident: varje 
händelse som har en faktisk negativ effekt 
på säkerheten i nätverks- och 
informationssystemen, till följd av skadlig 
eller icke-skadlig verksamhet, som 
äventyrar säkerheten i nätverks- och 
informationssystem, i den information som 
behandlas, lagras eller överförs i sådana 
system, eller som har negativa effekter på 
tillgängligheten, konfidentialiteten, 
kontinuiteten eller autenticiteten hos de 
finansiella tjänster som tillhandahålls av 
den finansiella enheten.

Or. en
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Ändringsförslag 286
Alfred Sant, Jonás Fernández, Carmen Avram, Niels Fuglsang

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) operativ eller säkerhets- och 
betalningsrelaterad incident: en händelse 
eller en serie sammankopplade händelser 
som är oförutsedda av de finansiella 
enheter som avses i artikel 2.1 a–c och 
som har eller sannolikt kommer att ha en 
negativ effekt på integriteten, 
tillgängligheten, konfidentialiteten, 
autenticiteten eller kontinuiteten hos 
betalningsrelaterade tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 287
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) större IKT-relaterad incident: IKT-
relaterad incident med potentiellt stor 
negativ inverkan på nätverks- och 
informationssystem som stöder den 
finansiella enhetens kritiska funktioner.

(7) större IKT-relaterad incident: IKT-
relaterad incident med en förväntad 
betydande negativ inverkan på nätverks- 
och informationssystem som stöder den 
finansiella enhetens kritiska funktioner. 
cyberhot:

Or. en

Ändringsförslag 288
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) större IKT-relaterad incident: IKT-
relaterad incident med potentiellt stor 
negativ inverkan på nätverks- och 
informationssystem som stöder den 
finansiella enhetens kritiska funktioner.

(7) större IKT-relaterad incident: IKT-
relaterad incident som har eller sannolikt 
kommer att ha en stor negativ inverkan på 
nätverks- och informationssystem som 
stöder den finansiella enhetens kritiska 
funktioner.

Or. en

Ändringsförslag 289
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) större IKT-relaterad incident: IKT-
relaterad incident med potentiellt stor 
negativ inverkan på nätverks- och 
informationssystem som stöder den 
finansiella enhetens kritiska funktioner.

(7) större IKT-relaterad incident: IKT-
relaterad incident med stor risk för 
väsentlig negativ inverkan på nätverks- och 
informationssystem som stöder den 
finansiella enhetens kritiska funktioner.

Or. en

Ändringsförslag 290
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) större IKT-relaterad incident: IKT-
relaterad incident med potentiellt stor 
negativ inverkan på nätverks- och 
informationssystem som stöder den 
finansiella enhetens kritiska funktioner.

(7) större operativ incident: incident 
med potentiellt stor negativ inverkan på 
nätverks- och informationssystem som 
stöder den finansiella enhetens kritiska 
funktioner.

Or. en
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Ändringsförslag 291
Alfred Sant, Jonás Fernández, Niels Fuglsang

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) större operativ eller 
säkerhetsmässig betalningsrelaterad 
incident: en operativ eller 
säkerhetsmässig betalningsrelaterad 
incident som uppfyller kriterierna i artikel 
16.2 a.

Or. en

Ändringsförslag 292
Alfred Sant, Jonás Fernández, Carmen Avram, Niels Fuglsang

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) betydande cyberhot: ett cyberhot 
vars särdrag klart tyder på att det 
sannolikt kommer att leda till en större 
IKT-relaterad incident eller en större 
operativ eller säkerhetsmässig 
betalningsrelaterad incident.

Or. en

Ändringsförslag 293
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) sårbarhet: en svaghet, mottaglighet 
eller brist hos en tillgång, ett system, en 

(12) sårbarhet: en svaghet, mottaglighet 
eller brist hos en tillgång, ett system, en 
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process eller en kontroll som kan utnyttjas 
av ett hot.

process eller en kontroll som kan utnyttjas 
av ett cyberhot.

Or. en

Ändringsförslag 294
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) tredjepartsleverantör av IKT-
tjänster: ett företag som tillhandahåller 
digitala tjänster och datatjänster, 
inbegripet leverantörer av molntjänster, 
programvara, dataanalystjänster, 
datacentraler, men med undantag av 
leverantörer av maskinvarukomponenter 
och företag som har auktoriserats enligt 
unionsrätten och som tillhandahåller 
elektroniska kommunikationstjänster 
enligt definitionen i artikel 2.4 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2018/1972/EU43.

(15) tredjepartsleverantör av IKT-
tjänster: ett företag som tillhandahåller 
IKT-tjänster.

_________________
43 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2018/1972 av den 11 december 2018 
om inrättande av en europeisk kodex för 
elektronisk kommunikation 
(omarbetning) (EUT L 321, 17.12.2018, s. 
36).

Or. en

Ändringsförslag 295
Engin Eroglu

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(15) tredjepartsleverantör av IKT-
tjänster: ett företag som tillhandahåller 
digitala tjänster och datatjänster, inbegripet 
leverantörer av molntjänster, programvara, 
dataanalystjänster, datacentraler, men med 
undantag av leverantörer av 
maskinvarukomponenter och företag som 
har auktoriserats enligt unionsrätten och 
som tillhandahåller elektroniska 
kommunikationstjänster enligt 
definitionen i artikel 2.4 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2018/1972/EU43.

(15) tredjepartsleverantör av IKT-
tjänster: ett företag som tillhandahåller 
digitala tjänster och datatjänster, inbegripet 
leverantörer av molntjänster, programvara, 
dataanalystjänster, datacentraler.

_________________
43 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2018/1972 av den 11 december 2018 
om inrättande av en europeisk kodex för 
elektronisk kommunikation 
(omarbetning) (EUT L 321, 17.12.2018, s. 
36).

Or. en

Motivering

Anpassning till EBA:s definition.

Ändringsförslag 296
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) tredjepartsleverantör av IKT-
tjänster: ett företag som tillhandahåller 
digitala tjänster och datatjänster, 
inbegripet leverantörer av molntjänster, 
programvara, dataanalystjänster, 
datacentraler, men med undantag av 
leverantörer av maskinvarukomponenter 
och företag som har auktoriserats enligt 
unionsrätten och som tillhandahåller 
elektroniska kommunikationstjänster enligt 
definitionen i artikel 2.4 i 

(15) tredjepartsleverantör av IKT-
tjänster: ett företag som tillhandahåller 
IKT-tjänster, men med undantag av 
leverantörer av maskinvarukomponenter 
och företag som har auktoriserats enligt 
unionsrätten och som tillhandahåller 
elektroniska kommunikationstjänster enligt 
definitionen i artikel 2.4 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2018/1972/EU43.
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Europaparlamentets och rådets direktiv 
2018/1972/EU43.

_________________ _________________
43 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2018/1972 av den 11 december 2018 
om inrättande av en europeisk kodex för 
elektronisk kommunikation (omarbetning) 
(EUT L 321, 17.12.2018, s. 36).

43 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2018/1972 av den 11 december 2018 
om inrättande av en europeisk kodex för 
elektronisk kommunikation (omarbetning) 
(EUT L 321, 17.12.2018, s. 36).

Or. en

Ändringsförslag 297
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) tredjepartsleverantör av IKT-
tjänster: ett företag som tillhandahåller 
digitala tjänster och datatjänster, inbegripet 
leverantörer av molntjänster, programvara, 
dataanalystjänster, datacentraler, men med 
undantag av leverantörer av 
maskinvarukomponenter och företag som 
har auktoriserats enligt unionsrätten och 
som tillhandahåller elektroniska 
kommunikationstjänster enligt definitionen 
i artikel 2.4 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2018/1972/EU43.

(15) tredjepartsleverantör av IKT-
tjänster: ett företag som tillhandahåller 
digitala tjänster och datatjänster, inbegripet 
leverantörer av molntjänster, programvara, 
dataanalystjänster, datacentraler, däribland 
en ekonomisk enhet som tillhandahåller 
IKT-tjänster och som utgör en del av ett 
företag som tillhandahåller ett bredare 
urval av produkter eller tjänster, men med 
undantag av leverantörer av 
maskinvarukomponenter och företag som 
har auktoriserats enligt unionsrätten och 
som tillhandahåller elektroniska 
kommunikationstjänster enligt definitionen 
i artikel 2.4 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2018/1972/EU43.

_________________ _________________
43 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2018/1972 av den 11 december 2018 
om inrättande av en europeisk kodex för 
elektronisk kommunikation (omarbetning) 
(EUT L 321, 17.12.2018, s. 36).

43 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2018/1972 av den 11 december 2018 
om inrättande av en europeisk kodex för 
elektronisk kommunikation (omarbetning) 
(EUT L 321, 17.12.2018, s. 36).

Or. en
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Ändringsförslag 298
Engin Eroglu

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) koncernintern leverantör av IKT-
tjänster: en leverantör av IKT-tjänster 
som ingår i en koncern av institut som är 
permanent underställda ett centralt organ 
i enlighet med vad som avses i artikel 10 
eller 113.6 i förordning (EU) nr 575/2013 
eller som ingår i samma institutionella 
skyddssystem i den mening som avses i 
artikel 113.7 i förordning (EU) nr 
575/2013, eller där kreditinstitut är 
knutna till varandra i ett nätverk i 
enlighet med bestämmelser i lag, 
bolagsordning eller motsvarande i den 
mening som avses i artikel 400.2 d i den 
förordningen.

Or. en

Motivering

En definition av ”koncernintern leverantör av IKT-tjänster” behövs i sammanhanget. Detta 
förslag bygger på tillsynskrav (med hänvisning till kapitalkravsförordningen) och syftar till 
att täcka de olika decentraliserade bankmodellerna i Europa.

Ändringsförslag 299
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) koncernintern 
tredjepartsleverantör av IKT-tjänster: ett 
företag som ingår i en finansiell koncern 
och tillhandahåller IKT-tjänster 
uteslutande till finansiella enheter inom 
samma koncern, däribland till dess 
moderbolag, dotterbolag och filialer eller 
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andra enheter som står under samma 
ägarskap eller ledning.

Or. en

Ändringsförslag 300
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) koncernintern 
tredjepartsleverantör av IKT-tjänster: en 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster 
som befinner sig i en konsoliderad 
ställning gentemot en finansiell enhet, 
eller som ingår i samma koncern som en 
finansiell enhet enligt definitionen i 
förordning (EU) nr 575/2013.

Or. en

Ändringsförslag 301
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) koncernintern IKT-
tjänsteleverantör: ett företag som 
tillhandahåller IKT-tjänster uteslutande 
till finansiella enheter inom samma 
koncern.

Or. en

Ändringsförslag 302
Bogdan Rzońca
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Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) IKT-tjänster: digitala tjänster och 
datatjänster som tillhandahålls genom IKT-
system till en eller flera interna eller 
externa användare, inbegripet 
tillhandahållande av data, datainmatning, 
datalagring, databehandling och 
rapportering, dataövervakning samt 
databaserade affärs- och 
beslutsstödtjänster.

(16) IKT-tjänster: digitala tjänster och 
datatjänster som tillhandahålls genom IKT-
system till en eller flera interna eller 
externa användare.

Or. en

Ändringsförslag 303
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) IKT-tjänster: digitala tjänster och 
datatjänster som tillhandahålls genom IKT-
system till en eller flera interna eller 
externa användare, inbegripet 
tillhandahållande av data, datainmatning, 
datalagring, databehandling och 
rapportering, dataövervakning samt 
databaserade affärs- och 
beslutsstödtjänster.

(16) IKT-tjänster: digitala tjänster och 
datatjänster som fortlöpande tillhandahålls 
genom IKT-system till en eller flera interna 
eller externa användare, inbegripet 
datainmatning, datalagring, databehandling 
och rapportering, dataövervakning samt 
databaserade affärs- och 
beslutsstödtjänster, hårdvara som en tjänst 
och hårdvarutjänster som omfattar 
teknisk support via mjukvara eller 
uppdateringar av fast programvara av 
hårdvaruleverantören.

Or. en

Ändringsförslag 304
Alfred Sant

Förslag till förordning
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Artikel 3 – stycke 1 – led 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) IKT-tjänster: digitala tjänster och 
datatjänster som tillhandahålls genom IKT-
system till en eller flera interna eller 
externa användare, inbegripet 
tillhandahållande av data, datainmatning, 
datalagring, databehandling och 
rapportering, dataövervakning samt 
databaserade affärs- och 
beslutsstödtjänster.

(16) IKT-tjänster: digitala tjänster och 
datatjänster som tillhandahålls genom IKT-
system till en eller flera interna eller 
externa användare, inbegripet 
tillhandahållande av data, datainmatning, 
datalagring, databehandling och 
rapportering, dataövervakning samt 
databaserade affärs- och beslutsstödtjänster 
med undantag för underhållsavtal för 
licensierad mjukvara och 
telekommunikationsavtal.

Or. en

Ändringsförslag 305
Alfred Sant, Carmen Avram

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) kritisk eller viktig funktion: en 
funktion vars upphörande, brister eller 
misslyckande väsentligt skulle försämra en 
finansiell enhets fortsatta efterlevnad av 
villkoren och skyldigheterna i 
auktorisationen eller av dess övriga 
skyldigheter enligt tillämplig lagstiftning 
om finansiella tjänster, eller dess 
finansiella resultat eller sundheten eller 
kontinuiteten i dess tjänster och 
verksamhet.

(17) kritisk eller viktig funktion: en 
funktion som är av avgörande betydelse 
för en finansiell enhets verksamhet 
eftersom den utan funktionen inte skulle 
kunna tillhandahålla sina tjänster, eller 
vars misslyckande väsentligt skulle 
försämra en finansiell enhets fortsatta 
efterlevnad av villkoren och skyldigheterna 
i auktorisationen eller av dess övriga 
skyldigheter enligt tillämplig lagstiftning 
om finansiella tjänster, eller dess 
finansiella resultat, eller kontinuiteten i 
dess tjänster och verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 306
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea
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Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) kritisk eller viktig funktion: en 
funktion vars upphörande, brister eller 
misslyckande väsentligt skulle försämra en 
finansiell enhets fortsatta efterlevnad av 
villkoren och skyldigheterna i 
auktorisationen eller av dess övriga 
skyldigheter enligt tillämplig lagstiftning 
om finansiella tjänster, eller dess 
finansiella resultat eller sundheten eller 
kontinuiteten i dess tjänster och 
verksamhet.

(17) kritisk eller viktig funktion: en 
IKT-funktion vars upphörande, brister 
eller misslyckande väsentligt skulle 
försämra en finansiell enhets fortsatta 
efterlevnad av villkoren och skyldigheterna 
i auktorisationen eller av dess övriga 
skyldigheter enligt tillämplig lagstiftning 
om finansiella tjänster, eller dess 
finansiella resultat eller sundheten eller 
kontinuiteten i dess tjänster och 
verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 307
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) kritisk tredjepartsleverantör av 
IKT-tjänster: en tredjepartsleverantör av 
IKT-tjänster som har utsetts i enlighet med 
artikel 29 och som omfattas av den 
tillsynsram som avses i artiklarna 30–37.

(18) kritisk tredjepartsleverantör av 
IKT-tjänster: en tredjepartsleverantör av 
IKT-tjänster som har utsetts i enlighet med 
artikel 29 och som omfattas av den 
tillsynsram som avses i artiklarna 30–37, 
såvida inte tredjepartsleverantören av 
IKT-tjänster tillhör samma koncern eller 
samma institutionella skyddssystem.

Or. en

Motivering

Koncerninterna tjänster bör inte klassificeras som kritiska tredjepartsleverantörer.

Ändringsförslag 308
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea
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Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) kritisk tredjepartsleverantör av 
IKT-tjänster: en tredjepartsleverantör av 
IKT-tjänster som har utsetts i enlighet med 
artikel 29 och som omfattas av den 
tillsynsram som avses i artiklarna 30–37.

(18) kritisk tredjepartsleverantör av 
IKT-tjänster: en tredjepartsleverantör av 
IKT-tjänster som har utsetts i enlighet med 
artikel 28 och som omfattas av den 
tillsynsram som avses i artiklarna 29–36.

Or. en

Ändringsförslag 309
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) tredjepartsleverantör av IKT-
tjänster som är etablerad i ett tredjeland: en 
tredjepartsleverantör av IKT-tjänster som 
är en juridisk person som är etablerad i ett 
tredjeland, som inte har etablerat 
verksamhet/närvaro i unionen och som har 
ingått ett avtal med en finansiell enhet om 
tillhandahållande av IKT-tjänster.

(19) tredjepartsleverantör av IKT-
tjänster som är etablerad i ett tredjeland: en 
tredjepartsleverantör av IKT-tjänster som 
är en juridisk person som är etablerad i ett 
tredjeland, som inte har etablerat en 
juridisk person i unionen och som har 
ingått ett avtal med en finansiell enhet om 
tillhandahållande av IKT-tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 310
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) IKT-underleverantör etablerad i ett 
tredjeland: IKT-underleverantör som är en 
juridisk person som är etablerad i ett 
tredjeland, som inte har etablerat 
verksamhet/närvaro i unionen och som har 

(20) IKT-underleverantör etablerad i ett 
tredjeland: IKT-underleverantör som är en 
juridisk person som är etablerad i ett 
tredjeland, som inte har etablerat en 
juridisk person i unionen och som har 
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ingått ett avtal antingen med en 
tredjepartsleverantör av IKT-tjänster eller 
med en tredjepartsleverantör av IKT-
tjänster som är etablerad i ett tredjeland.

ingått ett avtal antingen med en 
tredjepartsleverantör av IKT-tjänster eller 
med en tredjepartsleverantör av IKT-
tjänster som är etablerad i ett tredjeland.

Or. en

Ändringsförslag 311
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) IKT-koncentrationsrisk: exponering 
mot enskilda eller flera närstående kritiska 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster som 
skapar ett visst beroende av sådana 
leverantörer, så att otillgänglighet, fel eller 
annan typ av brist hos dessa kan äventyra 
förmågan hos en finansiell enhet och i 
förlängningen hos unionens finansiella 
system som helhet att tillhandahålla 
kritiska funktioner eller leda till andra 
typer av negativa effekter, inbegripet stora 
förluster.

(21) IKT-koncentrationsrisk: exponering 
mot enskilda eller flera närstående kritiska 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster som 
skapar ett visst beroende av sådana 
leverantörer, så att otillgänglighet, fel eller 
annan typ av brist hos dessa kan äventyra 
den finansiella stabiliteten i unionen som 
helhet eller förmågan hos en finansiell 
enhet att tillhandahålla kritiska funktioner 
eller leda till andra typer av negativa 
effekter, inbegripet stora förluster.

Or. en

Ändringsförslag 312
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) kreditinstitut: ett kreditinstitut 
enligt definitionen i artikel 4.1.1 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 575/201346,

(23) kreditinstitut: ett kreditinstitut 
enligt definitionen i artikel 4.1.1 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 575/201346, med undantag för 
små och icke-komplexa institut enligt 
definitionen i led 145 i artikel 1 i 
förordning (EU) nr 575/2013.
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_________________ _________________
46 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 
juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut 
och värdepappersföretag och om ändring 
av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 
176, 27.6.2013, s. 1).

46 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 
juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut 
och värdepappersföretag och om ändring 
av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 
176, 27.6.2013, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 313
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) kreditinstitut som undantas genom 
direktiv 2013/36/EU: ett kreditinstitut som 
åtnjuter ett undantag i enlighet med leden 
4–23 i artikel 2.5 i direktiv 2013/36/EU. 

Or. en

Ändringsförslag 314
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 24a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24a) små och icke sammanlänkade 
värdepappersföretag: ett 
värdepappersföretag som uppfyller kraven 
i artikel 12.1 i förordning 2019/2033. 

Or. en

Ändringsförslag 315
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Engin Eroglu
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Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) betalningssystem: ett 
betalningssystem i den mening som avses 
i artikel 4.7 i direktiv (EU) 2015/2366, 
med undantag för betalningssystem som 
omfattas av ECB:s förordning (EU) 
795/2014.

Or. en

Ändringsförslag 316
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) betalningsinstitut som undantas 
genom direktiv (EU) 2015/2366: ett 
betalningsinstitut som åtnjuter ett 
undantag i enlighet med artikel 32.1 i 
direktiv (EU) 2015/2366.

Or. en

Ändringsförslag 317
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) institut för elektroniska pengar 
som undantas genom direktiv 
2009/110/EG: ett institut för elektroniska 
pengar som åtnjuter ett undantag i 
enlighet med artikel 9 i direktiv 
2009/110/EG.
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Or. en

Ändringsförslag 318
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) försäkringsförmedlare: 
försäkringsförmedlare enligt definitionen i 
artikel 2.3 i direktiv (EU) 2016/97.

(36) försäkringsförmedlare: en 
försäkringsförmedlare enligt definitionen i 
artikel 2.1.3 i direktiv (EU) 2016/97 som 
inte är ett mikroföretag i den mening som 
avses i denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 319
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) försäkringsförmedlare som bedriver 
förmedling som sidoverksamhet: 
försäkringsförmedlare som bedriver 
förmedling som sidoverksamhet enligt 
definitionen i artikel 2.4 i direktiv (EU) 
2016/97.

(37) försäkringsförmedlare som bedriver 
förmedling som sidoverksamhet: en 
försäkringsförmedlare som bedriver 
förmedling som sidoverksamhet enligt 
definitionen i artikel 2.4 i direktiv (EU) 
2016/97 och som inte är ett mikroföretag i 
den mening som avses i denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 320
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(38) återförsäkringsförmedlare: 
återförsäkringsförmedlare enligt 
definitionen i artikel 2.5 i direktiv (EU) 
2016/97.

(38) återförsäkringsförmedlare: en 
återförsäkringsförmedlare enligt 
definitionen i artikel 2.1.5 i direktiv (EU) 
2016/97 som inte är ett mikroföretag 
enligt definitionen i led 50 i denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 321
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) lagstadgad revisor: lagstadgad 
revisor enligt definitionen i artikel 2 2 i 
direktiv 2006/43/EG.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 322
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) revisionsföretag: ett 
revisionsföretag enligt definitionen i 
artikel 2.3 i direktiv 2006/43/EG.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 323
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 44a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44a) erbjudare av kryptotillgångar: 
erbjudare av ”kryptotillgångar” enligt 
definitionen i [artikel 3.1 h] i [EUT: 
infoga hänvisning till förordningen om 
marknader för kryptotillgångar].

Or. en

Ändringsförslag 324
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 45a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45a) erbjudare av tillgångsanknutna 
token: erbjudare av tillgångsanknutna 
token enligt definitionen i [artikel 3.1 i] i 
[EUT: infoga hänvisning till 
förordningen om marknader för 
kryptotillgångar].

Or. en

Ändringsförslag 325
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 46a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46a) erbjudare av betydande 
tillgångsanknutna token: erbjudare av 
betydande tillgångsanknutna token enligt 
definitionen i [artikel 3.1 j] i [EUT: 
infoga hänvisning till förordningen om 
marknader för kryptotillgångar].

Or. en
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Ändringsförslag 326
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) mikroföretag: mikroföretag enligt 
definitionen i artikel 2.3 i bilagan till 
rekommendation 2003/361/EG.

(50) mikroföretag och små och 
medelstora företag: finansiella enheter 
enligt definitionen i artikel 2.3 i bilagan till 
rekommendation 2003/361/EG.

Or. en

Ändringsförslag 327
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) mikroföretag: mikroföretag enligt 
definitionen i artikel 2.3 i bilagan till 
rekommendation 2003/361/EG.

(50) mikroföretag och små och 
medelstora företag: finansiella enheter 
enligt definitionen i artikel 2 i bilagan till 
rekommendation 2003/361/EG.

Or. en

Ändringsförslag 328
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) mikroföretag: mikroföretag enligt 
definitionen i artikel 2.3 i bilagan till 
rekommendation 2003/361/EG.

(50) mikroföretag: mikroföretag enligt 
definitionen i artikel 2.2 i bilagan till 
rekommendation 2003/361/EG.

Or. en
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Ändringsförslag 329
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 50a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50a) små och medelstora företag: 
företag som underskrider de 
tröskelvärden som fastställs i definitionen 
av medelstora företag i artikel 3.3 i 
direktiv 2013/34/EU.

Or. en

Ändringsförslag 330
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 50a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50a) små företag: finansiella enheter 
enligt definitionen i artikel 2.2 i bilagan 
till rekommendation 2003/361/EG.

Or. en

Ändringsförslag 331
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 50a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50a) behöriga myndigheter: nationella 
behöriga myndigheter i enlighet med 
artikel 41 eller, för kreditinstitut som 
anses vara systemviktiga, ECB i enlighet 
med förordning (EU) nr 1024/2013.

Or. en
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Ändringsförslag 332
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 50a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50a) ledande tillsynsorgan: Europeiska 
bankmyndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 333
Alfred Sant, Carmen Avram

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 50b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50b) tjänst: en tjänst som vanligtvis 
utförs mot ersättning på distans, på 
elektronisk väg och på enskild begäran av 
en tjänstemottagare, och där i) ”på 
distans” betyder tjänster som 
tillhandahålls utan att parterna är 
närvarande samtidigt, ii) ”på elektronisk 
väg” betyder en tjänst som sänds vid 
utgångspunkten och tas emot vid 
slutpunkten med hjälp av utrustning för 
elektronisk behandling (inbegripet digital 
signalkomprimering) och lagring av 
uppgifter, och som i sin helhet sänds, 
befordras och tas emot genom tråd, radio, 
optiska medel eller andra 
elektromagnetiska medel, och iii) ”på 
individuell begäran av en 
tjänstemottagare” betyder en tjänst som 
tillhandahålls genom överföring av 
uppgifter på individuell begäran.

Or. en
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Motivering

Definition från direktiv EU 2015/1535 – artikel 1.1 b.

Ändringsförslag 334
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 50c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50c) funktion: identifiering, skydd och 
förebyggande, upptäckt, åtgärd och 
återställande, lärande och utveckling samt 
kommunikation i användningen och 
förvaltningen av IKT-system.

Or. en

Ändringsförslag 335
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a (ny)
Proportionalitetsprincipen

Finansiella enheter annat än de som 
avses i artikel 14a ska tillämpa reglerna 
om IKT-riskhantering som föreskrivs i 
detta kapitel i enlighet med 
proportionalitetsprincipen, genom att ta 
hänsyn till deras företags storlek, deras 
tjänsters, åtgärders och verksamhets art, 
omfattning och komplexitet, och deras 
övergripande riskprofil.

Or. en
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Motivering

Denna artikel syftar till att säkerställa en mer proportionerlig tillämpning av de regler om 
IKT-riskhantering som föreskrivs i detta kapitel, med hänsyn tagen till de finansiella 
enheternas storlek, art, omfattning, komplexitet och övergripande riskprofil. Detta har 
genomförts på liknande sätt i artikel 29.3 i Solvens II-direktivet.

Ändringsförslag 336
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Finansiella enheter ska ha interna 
styrnings- och kontrollramar som 
säkerställer en effektiv och ansvarsfull 
hantering av alla IKT-risker.

1. Finansiella enheter ska ha en 
ändamålsenlig intern styrnings- och 
kontrollram som säkerställer en effektiv 
och ansvarsfull hantering av alla IKT-
risker och som är proportionerlig till 
enhetens art, omfattning och komplexitet, 
i syfte att uppnå en hög nivå på den 
digitala operativa motståndskraften.

Or. en

Ändringsförslag 337
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Finansiella enheter ska ha interna 
styrnings- och kontrollramar som 
säkerställer en effektiv och ansvarsfull 
hantering av alla IKT-risker.

1. Finansiella enheter ska ha interna 
styrnings- och kontrollramar som 
säkerställer en effektiv och ansvarsfull 
hantering av alla IKT-risker. Dessa ramar 
ska stå i proportion till den finansiella 
enhetens storlek, art, omfattning, 
komplexitet och övergripande riskprofil.

Or. en
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Ändringsförslag 338
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) ha det slutliga ansvaret för att 
hantera den finansiella enhetens IKT-
risker,

(a) ha det slutgiltiga ansvaret för att 
hantera den finansiella enhetens IKT-
risker,

Or. en

Ändringsförslag 339
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) införa förfaranden och planer som 
syftar till att säkerställa motståndskraften, 
kontinuiteten och tillgängligheten hos 
IKT-systemen och bibehålla höga 
standarder för säkerhet, konfidentialitet 
och dataintegritet,

Or. en

Ändringsförslag 340
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) godkänna, övervaka och 
regelbundet se över genomförandet av den 
IKT-kontinuitetsplan och den IKT-
katastrofplan för den finansiella enheten 
som avses i artikel 10.1 respektive 10.3,

(d) godkänna, övervaka och 
regelbundet se över genomförandet av den 
IKT-kontinuitetsplan och den IKT-
katastrofplan för den finansiella enheten 
som kan utarbetas som en oberoende del 
av den bredare kontinuitetsplanen 
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respektive katastrofplanen, för att hantera 
och begränsa risker som skulle kunna ha 
en skadlig effekt på den finansiella 
enhetens IKT-system och IKT-tjänster 
och för att underlätta deras snabba 
återhämtning om så är nödvändigt,

Or. en

Ändringsförslag 341
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) anslå och regelbundet se över 
lämplig budget för att uppfylla den 
finansiella enhetens behov av digital 
operativ motståndskraft när det gäller alla 
typer av resurser, inbegripet utbildning om 
IKT-risker och IKT-färdigheter för all 
berörd personal,

(f) anslå och regelbundet se över 
lämplig budget för att uppfylla den 
finansiella enhetens behov av digital 
operativ motståndskraft när det gäller alla 
typer av resurser, inbegripet relevant 
utbildning om IKT-risker och IKT-
färdigheter för all personal,

Or. en

Ändringsförslag 342
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) vederbörligen informeras om IKT-
relaterade incidenter och deras inverkan 
samt om åtgärder, återställande och 
korrigerande åtgärder.

(i) regelbundet informeras om större 
IKT-relaterade incidenter och deras 
inverkan samt om åtgärder, återställande 
och korrigerande åtgärder.

Or. en
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Ändringsförslag 343
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) vederbörligen informeras om IKT-
relaterade incidenter och deras inverkan 
samt om åtgärder, återställande och 
korrigerande åtgärder.

(i) vederbörligen informeras om större 
IKT-relaterade incidenter och deras 
inverkan samt om åtgärder, återställande 
och korrigerande åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 344
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Andra finansiella enheter än 
mikroföretag ska inrätta en funktion för att 
övervaka de arrangemang som har ingåtts 
med tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster 
om användningen av IKT-tjänster, eller 
utse en medlem av den verkställande 
ledningen som ansvarig för att övervaka 
den åtföljande riskexponeringen och 
relevant dokumentation.

3. Andra finansiella enheter än små 
och medelstora företag ska inrätta en 
funktion för att övervaka de arrangemang 
som har ingåtts med tredjepartsleverantörer 
av IKT-tjänster om användningen av IKT-
tjänster, eller utse en medlem av den 
verkställande ledningen som ansvarig för 
att övervaka den åtföljande 
riskexponeringen och relevant 
dokumentation.

Or. en

Ändringsförslag 345
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Andra finansiella enheter än 3. Andra finansiella enheter än 
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mikroföretag ska inrätta en funktion för att 
övervaka de arrangemang som har ingåtts 
med tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster 
om användningen av IKT-tjänster, eller 
utse en medlem av den verkställande 
ledningen som ansvarig för att övervaka 
den åtföljande riskexponeringen och 
relevant dokumentation.

mikroföretag ska inrätta en funktion för att 
övervaka arrangemangen inom enheten, 
särskilt de som har ingåtts med 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster om 
användningen av IKT-tjänster, eller utse en 
medlem av den verkställande ledningen 
som ansvarig för att övervaka den 
åtföljande riskexponeringen och relevant 
dokumentation.

Or. en

Ändringsförslag 346
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemmarna i ledningsorganet 
ska regelbundet genomgå särskild 
utbildning för att skaffa sig tillräckliga och 
aktuella kunskaper och färdigheter för att 
förstå och bedöma IKT-risker och deras 
inverkan på den finansiella enhetens 
verksamhet.

4. Medlemmarna i ledningsorganet 
ska regelbundet genomgå särskild 
utbildning för att skaffa sig aktuella 
allmänna kunskaper och färdigheter för att 
förstå och bedöma IKT-risker och deras 
inverkan på den finansiella enhetens 
verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 347
Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Proportionalitetsprincipen

Finansiella enheter ska tillämpa reglerna 
om IKT-riskhantering som föreskrivs i 
detta kapitel i enlighet med 
proportionalitetsprincipen, genom att ta 
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hänsyn till deras företags storlek, deras 
verksamhets art, omfattning och 
komplexitet, och deras övergripande 
riskprofil.

Or. en

Ändringsförslag 348
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Finansiella enheter ska ha en sund, 
heltäckande och väldokumenterad IKT-
riskhanteringsram som gör det möjligt för 
dem att snabbt, effektivt och heltäckande 
hantera IKT-risker och säkerställa en hög 
nivå av digital operativ motståndskraft som 
motsvarar deras affärsbehov, storlek och 
komplexitet.

1. Finansiella enheter ska ha en sund, 
heltäckande och väldokumenterad IKT-
riskhanteringsram som gör det möjligt för 
dem att snabbt, effektivt och heltäckande 
hantera IKT-risker och säkerställa en hög 
nivå av digital operativ motståndskraft som 
motsvarar deras affärsbehov, storlek, 
komplexitet och riskprofil. En sådan IKT-
riskhanteringsram ska bygga på modellen 
med tre försvarslinjer.

Or. en

Ändringsförslag 349
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Finansiella enheter ska ha en sund, 
heltäckande och väldokumenterad IKT-
riskhanteringsram som gör det möjligt för 
dem att snabbt, effektivt och heltäckande 
hantera IKT-risker och säkerställa en hög 
nivå av digital operativ motståndskraft som 
motsvarar deras affärsbehov, storlek och 
komplexitet.

1. Finansiella enheter ska ha en sund, 
heltäckande och väldokumenterad IKT-
riskhanteringsram som gör det möjligt för 
dem att snabbt, effektivt och heltäckande 
åtgärda och hantera IKT-risker och 
säkerställa en hög nivå av digital operativ 
motståndskraft som är proportionerlig för 
deras storlek, art, komplexitet och 
riskprofil.
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Or. en

Ändringsförslag 350
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De finansiella enheterna ska 
minimera effekterna av IKT-risker genom 
att införa lämpliga strategier, riktlinjer, 
förfaranden, protokoll och verktyg i 
enlighet med IKT-riskhanteringsramen. De 
ska tillhandahålla fullständig och 
uppdaterad information om IKT-risker i 
enlighet med de behöriga myndigheternas 
krav.

3. De finansiella enheterna ska 
minimera effekterna av IKT-risker genom 
att införa lämpliga strategier, riktlinjer, 
förfaranden, protokoll och verktyg i 
enlighet med IKT-riskhanteringsramen. De 
ska tillhandahålla fullständig och 
uppdaterad information om deras IKT-
riskhanteringsram på begäran av de 
behöriga myndigheterna i enlighet med 
denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 351
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Som en del av den IKT-
riskhanteringsram som avses i punkt 1 ska 
andra finansiella enheter än mikroföretag 
införa ett system för hantering av 
informationssäkerhet som bygger på 
erkända internationella standarder och i 
enlighet med tillsynsriktlinjer och 
regelbundet se över detta system.

4. Som en del av den IKT-
riskhanteringsram som avses i punkt 1 ska 
andra finansiella enheter än små och 
medelstora företag införa ett system för 
hantering av informationssäkerhet som 
bygger på erkända internationella 
standarder och i enlighet med 
tillsynsriktlinjer och regelbundet se över 
detta system.

Or. en
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Ändringsförslag 352
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Som en del av den IKT-
riskhanteringsram som avses i punkt 1 ska 
andra finansiella enheter än mikroföretag 
införa ett system för hantering av 
informationssäkerhet som bygger på 
erkända internationella standarder och i 
enlighet med tillsynsriktlinjer och 
regelbundet se över detta system.

4. Som en del av den IKT-
riskhanteringsram som avses i punkt 1 ska 
andra finansiella enheter än mikroföretag 
införa ett system för hantering av 
informationssäkerhet som bygger på 
erkända internationella standarder och, om 
dessa redan finns att tillgå, i enlighet med 
tillsynsriktlinjer som fastställts i riktlinjer 
som införts för detta ändamål av de 
europeiska tillsynsmyndigheterna och 
regelbundet se över detta system.

Or. en

Ändringsförslag 353
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Andra finansiella enheter än 
mikroföretag ska säkerställa lämplig 
åtskillnad mellan IKT-
förvaltningsfunktioner, kontrollfunktioner 
och interna revisionsfunktioner, i enlighet 
med modellen med tre försvarslinjer eller 
en intern riskhanterings- och 
kontrollmodell.

5. Andra finansiella enheter än små 
och medelstora företag ska säkerställa 
lämplig åtskillnad mellan IKT-
förvaltningsfunktioner, kontrollfunktioner 
och interna revisionsfunktioner, i enlighet 
med modellen med tre försvarslinjer eller 
en intern riskhanterings- och 
kontrollmodell. Dessa bestämmelser ska 
ligga i linje med den finansiella enhetens 
storlek, art, omfattning, komplexitet och 
övergripande riskprofil.

Or. en

Ändringsförslag 354
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Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Andra finansiella enheter än 
mikroföretag ska säkerställa lämplig 
åtskillnad mellan IKT-
förvaltningsfunktioner, kontrollfunktioner 
och interna revisionsfunktioner, i enlighet 
med modellen med tre försvarslinjer eller 
en intern riskhanterings- och 
kontrollmodell.

5. Andra finansiella enheter än 
mikroföretag ska säkerställa ett lämpligt 
oberoende mellan IKT-
förvaltningsfunktioner, kontrollfunktioner 
och interna revisionsfunktioner, i enlighet 
med modellen med tre försvarslinjer eller 
en intern riskhanterings- och 
kontrollmodell.

Or. en

Ändringsförslag 355
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Andra finansiella enheter än 
mikroföretag ska säkerställa lämplig 
åtskillnad mellan IKT-
förvaltningsfunktioner, kontrollfunktioner 
och interna revisionsfunktioner, i enlighet 
med modellen med tre försvarslinjer eller 
en intern riskhanterings- och 
kontrollmodell.

5. Andra finansiella enheter än 
mikroföretag ska tilldela ansvaret för att 
hantera och övervaka IKT-relaterade 
risker till en kontrollfunktion och 
säkerställa den kontrollfunktionens 
oberoende och objektivitet för att undvika 
intressekonflikter. De ska säkerställa 
lämplig åtskillnad mellan IKT-
förvaltningsfunktioner, kontrollfunktioner 
och interna revisionsfunktioner, i enlighet 
med modellen med tre försvarslinjer eller 
en intern riskhanterings- och 
kontrollmodell.

Or. en

Ändringsförslag 356
Alfred Sant
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Andra finansiella enheter än 
mikroföretag ska säkerställa lämplig 
åtskillnad mellan IKT-
förvaltningsfunktioner, kontrollfunktioner 
och interna revisionsfunktioner, i enlighet 
med modellen med tre försvarslinjer eller 
en intern riskhanterings- och 
kontrollmodell.

5. Andra finansiella enheter än 
mikroföretag ska säkerställa lämplig 
åtskillnad mellan IKT-
förvaltningsfunktioner, kontrollfunktioner 
och interna revisionsfunktioner, i enlighet 
med modellen med tre försvarslinjer eller 
en intern riskhanterings- och 
kontrollmodell, i samstämmighet och 
överensstämmelse med de riktlinjer som 
fastställts innan denna förordnings 
ikraftträdande och som därefter 
vidareutvecklats och, i tillämpliga fall, 
ändrats av deras respektive europeiska 
tillsynsmyndigheter i enlighet med denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 357
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Den IKT-riskhanteringsram som 
avses i punkt 1 ska regelbundet granskas av 
IKT-revisorer som har tillräckliga 
kunskaper, färdigheter och 
expertkunskaper om IKT-risker. IKT-
revisionernas frekvens och inriktning ska 
stå i proportion till den finansiella enhetens 
IKT-risker.

7. Den IKT-riskhanteringsram som 
avses i punkt 1 ska regelbundet granskas av 
interna IKT-revisorer som har tillräckliga 
kunskaper, färdigheter och 
expertkunskaper om IKT-risker. De 
interna IKT-revisionernas frekvens och 
inriktning ska stå i proportion till den 
finansiella enhetens IKT-risker. Dessutom 
ska den interna revisionsgruppen åtföljas 
av en extern revisionsfirma som har 
tillräcklig kunskap, kompetens och 
expertis om IKT-risker för att utarbeta ett 
oberoende yttrande om den finansiella 
enhetens IKT-riskhanteringsram.
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Or. en

Ändringsförslag 358
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Den IKT-riskhanteringsram som 
avses i punkt 1 ska regelbundet granskas 
av IKT-revisorer som har tillräckliga 
kunskaper, färdigheter och 
expertkunskaper om IKT-risker. IKT-
revisionernas frekvens och inriktning ska 
stå i proportion till den finansiella enhetens 
IKT-risker.

7. Med avseende på finansiella 
enheter annat än mikroföretag ska den 
IKT-riskhanteringsram som avses i punkt 1 
regelbundet granskas av IKT-revisorer som 
har tillräckliga kunskaper, färdigheter och 
expertkunskaper om IKT-risker. IKT-
revisionernas frekvens och inriktning ska 
stå i proportion till den finansiella enhetens 
IKT-risker.

Or. en

Ändringsförslag 359
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 9 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Den IKT-riskhanteringsram som 
avses i punkt 1 ska omfatta en strategi för 
digital motståndskraft där det anges hur 
ramen genomförs. För detta ändamål ska 
strategin innefatta metoderna för att 
hantera IKT-risker och uppnå specifika 
IKT-mål på följande sätt:

9. Den IKT-riskhanteringsram som 
avses i punkt 1 ska omfatta en strategi där 
det anges hur ramen genomförs. För detta 
ändamål ska strategin innefatta metoderna 
för att hantera IKT-risker och uppnå 
specifika IKT-mål på följande sätt:

Or. en

Ändringsförslag 360
Bogdan Rzońca
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 9 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Fastställa ristoleransknivån för 
IKT-risk i enlighet med den finansiella 
enhetens riskbenägenhet och analysera 
toleransen mot effekterna av IKT-avbrott.

(b) Fastställa risktoleransnivån för 
IKT-risk i enlighet med den finansiella 
enhetens riskbenägenhet och analysera 
effekterna av IKT-avbrott.

Or. en

Ändringsförslag 361
Christophe Hansen, Jessica Polfjärd

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 9 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Förklara IKT-referensarkitekturen 
och eventuella förändringar som krävs för 
att uppnå specifika verksamhetsmål.

(d) Förklara IKT-arkitekturen och 
eventuella förändringar som krävs för att 
uppnå specifika verksamhetsmål.

Or. en

Ändringsförslag 362
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 9 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Förklara IKT-referensarkitekturen 
och eventuella förändringar som krävs för 
att uppnå specifika verksamhetsmål.

(d) Förklara IKT-arkitekturen och 
eventuella förändringar som krävs för att 
uppnå specifika verksamhetsmål.

Or. en

Ändringsförslag 363
Bogdan Rzońca
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 9 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Utforma en holistisk strategi med 
flera olika leverantörer av IKT-tjänster på 
enhetsnivå som visar de viktigaste 
beroendena av tredjepartsleverantörer av 
IKT-tjänster och förklarar logiken bakom 
upphandlingsmixen av 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster

utgår

Or. en

Ändringsförslag 364
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 9 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Utforma en holistisk strategi med 
flera olika leverantörer av IKT-tjänster på 
enhetsnivå som visar de viktigaste 
beroendena av tredjepartsleverantörer av 
IKT-tjänster och förklarar logiken bakom 
upphandlingsmixen av 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster

utgår

Or. en

Ändringsförslag 365
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 9 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Utforma en holistisk strategi med 
flera olika leverantörer av IKT-tjänster på 
enhetsnivå som visar de viktigaste 
beroendena av tredjepartsleverantörer av 

(g) Bedöma behovet av en strategi 
med flera olika leverantörer och, i 
tillämpliga fall och beroende på den 
finansiella enhetens riskprofil, utforma en 
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IKT-tjänster och förklarar logiken bakom 
upphandlingsmixen av 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster

holistisk strategi med flera olika 
leverantörer av IKT-tjänster på 
koncernnivå som visar de viktigaste 
beroendena av tredjepartsleverantörer av 
IKT-tjänster och förklarar logiken bakom 
upphandlingsmixen av 
tredjepartsleverantörer och koncerninterna 
leverantörer av IKT-tjänster. På begäran 
av de behöriga myndigheterna kan 
strategin med flera olika leverantörer 
utformas på enhetsnivå. En strategi med 
flera olika leverantörer ska utformas på 
enhetsnivå för tredjepartsleverantörer av 
IKT-tjänster från tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 366
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 9 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Utforma en holistisk strategi med 
flera olika leverantörer av IKT-tjänster på 
enhetsnivå som visar de viktigaste 
beroendena av tredjepartsleverantörer av 
IKT-tjänster och förklarar logiken bakom 
upphandlingsmixen av 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster

(g) Förklara de viktigaste beroendena 
med avseende på användningen av 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster, i 
förekommande fall.

Or. en

Ändringsförslag 367
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 9 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Genomföra tester av den digitala 
operativa motståndskraften.

(h) Genomföra tester av den digitala 
operativa motståndskraften i enlighet med 
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kapitel IV i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 368
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 9 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Beskriva en 
kommunikationsstrategi vid IKT-relaterade 
incidenter.

(i) Beskriva en 
kommunikationsstrategi vid IKT-relaterade 
incidenter med avseende på de krav som 
fastställs i artikel 13.

Or. en

Ändringsförslag 369
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 9 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) Överväga andra tillgängliga 
tekniska verktyg och lösningar som skulle 
kunna förbättra kontinuiteten och 
motståndskraften hos den finansiella 
enhetens kritiska verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 370
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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10. Efter godkännande av behöriga 
myndigheter får de finansiella enheterna 
delegera uppgiften att kontrollera 
efterlevnaden av IKT-riskhanteringskraven 
till koncerninterna eller externa företag.

10. Efter anmälan till, och 
godkännande av, behöriga myndigheter får 
de finansiella enheterna utkontraktera 
uppgiften att kontrollera efterlevnaden av 
IKT-riskhanteringskraven till 
koncerninterna eller externa företag. När 
sådan utkontraktering förekommer ska 
den finansiella enheten fortsatt ansvara 
fullt ut för kontrollen av förenligheten 
med IKT-riskhanteringskraven.

Or. en

Ändringsförslag 371
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Efter godkännande av behöriga 
myndigheter får de finansiella enheterna 
delegera uppgiften att kontrollera 
efterlevnaden av IKT-riskhanteringskraven 
till koncerninterna eller externa företag.

10. Efter godkännande av behöriga 
myndigheter får de finansiella enheterna 
delegera uppgiften att kontrollera 
efterlevnaden av IKT-riskhanteringskraven 
till koncerninterna eller externa företag. 
När sådan utkontraktering förekommer 
ska den finansiella enheten fortsatt 
ansvara fullt ut för kontrollen av 
förenligheten med IKT-
riskhanteringskraven.

Or. en

Ändringsförslag 372
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Efter godkännande av behöriga 
myndigheter får de finansiella enheterna 

10. Efter godkännande av behöriga 
myndigheter får de finansiella enheterna 
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delegera uppgiften att kontrollera 
efterlevnaden av IKT-riskhanteringskraven 
till koncerninterna eller externa företag.

delegera uppgiften att kontrollera 
efterlevnaden av IKT-riskhanteringskraven 
till externa företag.

Efter anmälan till behöriga myndigheter 
får de finansiella enheterna delegera 
uppgiften att kontrollera efterlevnaden av 
IKT-riskhanteringskraven till 
koncerninterna företag.

Or. en

Ändringsförslag 373
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Efter godkännande av behöriga 
myndigheter får de finansiella enheterna 
delegera uppgiften att kontrollera 
efterlevnaden av IKT-riskhanteringskraven 
till koncerninterna eller externa företag.

10. Efter det att de behöriga 
myndigheterna informerats får de 
finansiella enheterna delegera uppgiften att 
kontrollera efterlevnaden av IKT-
riskhanteringskraven till koncerninterna 
eller, efter förhandsgodkännande, externa 
företag.

Or. en

Ändringsförslag 374
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. All behandling av personuppgifter 
som utförs av finansiella enheter och de 
leverantörer av IKT-tjänster som verkar å 
deras vägnar i enlighet med kapitlen II 
och III i denna förordning ska vara 
nödvändig för efterlevnaden av en rättslig 
förpliktelse i enlighet med artikel 6.1 c i 
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förordning (EU) 2016/679.

Or. en

Ändringsförslag 375
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De finansiella enheterna ska 
använda och upprätthålla uppdaterade IKT-
system, IKT-protokoll och IKT-verktyg 
som uppfyller följande villkor:

1. I enlighet med deras riskprofil ska 
de finansiella enheterna för att åtgärda och 
hantera IKT-risker använda och 
upprätthålla uppdaterade IKT-system, IKT-
protokoll och IKT-verktyg som uppfyller 
följande villkor:

Or. en

Ändringsförslag 376
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Systemen och verktygen är 
lämpliga med hänsyn till arten, variationen, 
komplexiteten och omfattningen hos de 
transaktioner som ligger till grund för deras 
verksamhet.

(a) Systemen och verktygen är 
lämpliga med hänsyn till arten, variationen, 
komplexiteten, riskprofilen och 
omfattningen hos de transaktioner som 
ligger till grund för deras verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 377
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Som en del av den IKT-
riskhanteringsram som avses i artikel 5.1 
ska de finansiella enheterna identifiera, 
klassificera och på lämpligt sätt 
dokumentera alla IKT-relaterade 
affärsfunktioner, de informationstillgångar 
som stöder dessa funktioner och IKT-
systemets konfigurationer och kopplingar 
till interna och externa IKT-system. De 
finansiella enheterna ska vid behov, och 
minst en gång per år, granska lämpligheten 
i klassificeringen av 
informationstillgångarna och av all 
relevant dokumentation.

1. Som en del av den IKT-
riskhanteringsram som avses i artikel 5.1 
ska de finansiella enheterna identifiera, 
klassificera och på lämpligt sätt 
dokumentera alla IKT-relaterade 
affärsfunktioner som kan utgöra IKT-
risker, de informationstillgångar som 
stöder dessa funktioner och IKT-systemets 
konfigurationer och kopplingar till interna 
och externa IKT-system. De finansiella 
enheterna ska vid behov, och minst en 
gång per år, granska lämpligheten i 
klassificeringen av 
informationstillgångarna och av all 
relevant dokumentation.

Or. en

Ändringsförslag 378
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Som en del av den IKT-
riskhanteringsram som avses i artikel 5.1 
ska de finansiella enheterna identifiera, 
klassificera och på lämpligt sätt 
dokumentera alla IKT-relaterade 
affärsfunktioner, de informationstillgångar 
som stöder dessa funktioner och IKT-
systemets konfigurationer och kopplingar 
till interna och externa IKT-system. De 
finansiella enheterna ska vid behov, och 
minst en gång per år, granska lämpligheten 
i klassificeringen av 
informationstillgångarna och av all 
relevant dokumentation.

1. Som en del av den IKT-
riskhanteringsram som avses i artikel 5.1 
ska de finansiella enheterna identifiera, 
klassificera och på lämpligt sätt 
dokumentera alla kritiska eller viktiga 
funktioner, de informationstillgångar som 
stöder dessa funktioner och IKT-systemets 
konfigurationer och kopplingar till interna 
och externa IKT-system. De finansiella 
enheterna ska vid behov, och minst en 
gång per år, granska lämpligheten i 
klassificeringen av 
informationstillgångarna och av all 
relevant dokumentation.

Or. en
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Ändringsförslag 379
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Som en del av den IKT-
riskhanteringsram som avses i artikel 5.1 
ska de finansiella enheterna identifiera, 
klassificera och på lämpligt sätt 
dokumentera alla IKT-relaterade 
affärsfunktioner, de informationstillgångar 
som stöder dessa funktioner och IKT-
systemets konfigurationer och kopplingar 
till interna och externa IKT-system. De 
finansiella enheterna ska vid behov, och 
minst en gång per år, granska lämpligheten 
i klassificeringen av 
informationstillgångarna och av all 
relevant dokumentation.

1. Som en del av den IKT-
riskhanteringsram som avses i artikel 5.1 
ska de finansiella enheterna identifiera, 
klassificera och på lämpligt sätt 
dokumentera alla kritiska IKT-relaterade 
affärsfunktioner, de informationstillgångar 
som stöder dessa funktioner och IKT-
systemets konfigurationer och kopplingar 
till interna och externa IKT-system. De 
finansiella enheterna ska vid behov, och 
minst en gång per år, granska lämpligheten 
i klassificeringen av 
informationstillgångarna och av all 
relevant dokumentation.

Or. en

Ändringsförslag 380
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De finansiella enheterna ska 
fortlöpande identifiera alla källor till IKT-
risker, särskilt riskexponeringen mot och 
från andra finansiella enheter, och bedöma 
cyberhot och IKT-sårbarheter som är 
relevanta för deras IKT-relaterade 
affärsfunktioner och 
informationstillgångar. De finansiella 
enheterna ska regelbundet och minst en 
gång per år se över de riskscenarier som 
påverkar dem.

2. De finansiella enheterna ska 
regelbundet övervaka och bedöma alla 
källor till IKT-risker, särskilt 
riskexponeringen mot och från andra 
finansiella enheter, och bedöma cyberhot 
och IKT-sårbarheter som är relevanta för 
deras IKT-relaterade affärsfunktioner och 
informationstillgångar. De finansiella 
enheterna ska regelbundet och minst en 
gång per år se över de riskscenarier som 
påverkar dem.

Or. en
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Ändringsförslag 381
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De finansiella enheterna ska 
fortlöpande identifiera alla källor till IKT-
risker, särskilt riskexponeringen mot och 
från andra finansiella enheter, och bedöma 
cyberhot och IKT-sårbarheter som är 
relevanta för deras IKT-relaterade 
affärsfunktioner och 
informationstillgångar. De finansiella 
enheterna ska regelbundet och minst en 
gång per år se över de riskscenarier som 
påverkar dem.

2. De finansiella enheterna ska 
fortlöpande identifiera alla källor till IKT-
risker, särskilt riskexponeringen mot och 
från andra finansiella enheter, och bedöma 
cyberhot och IKT-sårbarheter som är 
relevanta för deras kritiska eller viktiga 
funktioner och informationstillgångar. De 
finansiella enheterna ska regelbundet och 
minst en gång per år se över de 
riskscenarier som påverkar dem.

Or. en

Ändringsförslag 382
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De finansiella enheterna ska 
fortlöpande identifiera alla källor till IKT-
risker, särskilt riskexponeringen mot och 
från andra finansiella enheter, och bedöma 
cyberhot och IKT-sårbarheter som är 
relevanta för deras IKT-relaterade 
affärsfunktioner och 
informationstillgångar. De finansiella 
enheterna ska regelbundet och minst en 
gång per år se över de riskscenarier som 
påverkar dem.

2. De finansiella enheterna ska 
regelbundet identifiera alla källor till IKT-
risker, särskilt riskexponeringen mot och 
från andra finansiella enheter, och bedöma 
cyberhot och IKT-sårbarheter som är 
relevanta för deras IKT-relaterade 
affärsfunktioner och 
informationstillgångar. De finansiella 
enheterna ska regelbundet och minst en 
gång per år se över de riskscenarier som 
påverkar dem.

Or. en
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Motivering

Fortlöpande IKT-risker medför ett oproportionerligt administrativt arbete. Det bör räcka med 
en regelbunden bedömning.

Ändringsförslag 383
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Andra finansiella enheter än 
mikroföretag ska göra en riskbedömning 
av varje större förändring av nätverks- och 
informationssystemets infrastruktur, av de 
processer eller förfaranden som påverkar 
deras funktioner, stödprocesser eller 
informationstillgångar.

3. Andra finansiella enheter än små 
och medelstora företag ska göra en 
riskbedömning av varje större förändring 
av nätverks- och informationssystemets 
infrastruktur, av de processer eller 
förfaranden som påverkar deras funktioner, 
stödprocesser eller informationstillgångar.

Or. en

Ändringsförslag 384
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Andra finansiella enheter än 
mikroföretag ska göra en riskbedömning av 
varje större förändring av nätverks- och 
informationssystemets infrastruktur, av de 
processer eller förfaranden som påverkar 
deras funktioner, stödprocesser eller 
informationstillgångar.

3. Andra finansiella enheter än 
mikroföretag ska göra en riskbedömning av 
varje större förändring av nätverks- och 
informationssystemets infrastruktur, av de 
processer eller förfaranden som påverkar 
deras funktioner, stödprocesser eller 
informationstillgångar. På grundval av en 
tillsynsbedömning ska det vara den 
finansiella enhetens sak att i varje enskilt 
fall besluta huruvida en större förändring 
enligt denna punkt har inträffat.

Or. en
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Ändringsförslag 385
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De finansiella enheterna ska 
identifiera alla konton för IKT-system, 
inbegripet konton på fjärrplatser, 
nätresurser och maskinvaruutrustning, och 
kartlägga fysisk utrustning som anses vara 
kritisk. De ska kartlägga IKT-tillgångarnas 
konfiguration samt kopplingarna och det 
ömsesidiga beroendet mellan de olika IKT-
tillgångarna.

4. De finansiella enheterna ska 
identifiera alla konton för IKT-system, 
inbegripet konton på fjärrplatser, 
nätresurser och maskinvaruutrustning, och 
kartlägga fysisk utrustning som anses vara 
kritisk. De ska kartlägga de kritiska eller 
viktiga IKT-tillgångarnas konfiguration 
med hänsyn tagen till deras syfte samt 
kopplingarna och det ömsesidiga beroendet 
mellan dessa olika IKT-tillgångar.

Or. en

Ändringsförslag 386
Christophe Hansen, Jessica Polfjärd

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De finansiella enheterna ska 
identifiera och dokumentera alla processer 
som är beroende av tredjepartsleverantörer 
av IKT-tjänster och identifiera kopplingar 
till tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster.

5. De finansiella enheterna ska 
identifiera och dokumentera alla kritiska 
processer som är beroende av 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster och 
identifiera kopplingar till 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster som 
stöder kritiska eller viktiga funktioner.

Or. en

Ändringsförslag 387
Alfred Sant

Förslag till förordning
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Artikel 7 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Andra finansiella enheter än 
mikroföretag ska regelbundet, och minst en 
gång per år, genomföra en särskild IKT-
riskbedömning av alla befintliga IKT-
system, särskilt före och efter 
sammanlänkning av gamla och nya 
tekniker, tillämpningar eller system.

7. Andra finansiella enheter än 
mikroföretag ska regelbundet, och minst en 
gång per år, genomföra en särskild IKT-
riskbedömning och klassificering med 
avseende på kritikalitetsnivån för alla 
IKT-system som har varit i bruk under en 
period på minst sex år innan denna 
förordnings ikraftträdandedatum och för 
alla IKT-system som har varit i bruk 
under en period på över sex år sedan detta 
datum.

Or. en

Motivering

Sex år är en objektiv tidsperiod, men att hänvisa till ”gamla och nya tekniker” är subjektivt 
och kan tolkas på olika sätt av olika intressenter.

Ändringsförslag 388
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Andra finansiella enheter än 
mikroföretag ska regelbundet, och minst 
en gång per år, genomföra en särskild IKT-
riskbedömning av alla befintliga IKT-
system, särskilt före och efter 
sammanlänkning av gamla och nya 
tekniker, tillämpningar eller system.

7. Andra finansiella enheter än små 
och medelstora företag ska regelbundet, 
och minst en gång per år, genomföra en 
särskild IKT-riskbedömning av alla 
befintliga IKT-system med avseende på 
kritiska IKT-relaterade affärsfunktioner, 
särskilt före och efter sammanlänkning av 
gamla och nya tekniker, tillämpningar eller 
system.

Or. en

Ändringsförslag 389
Bogdan Rzońca
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Andra finansiella enheter än 
mikroföretag ska regelbundet, och minst en 
gång per år, genomföra en särskild IKT-
riskbedömning av alla befintliga IKT-
system, särskilt före och efter 
sammanlänkning av gamla och nya 
tekniker, tillämpningar eller system.

7. I enlighet med en riskbaserad 
metod ska andra finansiella enheter än 
mikroföretag regelbundet, och minst en 
gång per år, genomföra en särskild IKT-
riskbedömning av relevanta befintliga 
IKT-system, särskilt före och efter 
sammanlänkning av gamla och nya 
tekniker, tillämpningar eller system.

Or. en

Ändringsförslag 390
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De finansiella enheterna ska 
utforma, upphandla och genomföra IKT-
relaterade säkerhetsstrategier, riktlinjer, 
förfaranden, protokoll och verktyg som i 
synnerhet syftar till att säkerställa IKT-
systemens motståndskraft, kontinuitet och 
tillgänglighet, och upprätthålla höga 
standarder för säkerhet, konfidentialitet och 
integritet hos data, oberoende av om de är i 
vila, i bruk eller under överföring.

2. De finansiella enheterna ska 
utforma, upphandla och genomföra IKT-
relaterade säkerhetsriktlinjer, förfaranden, 
protokoll och verktyg som i synnerhet 
syftar till att säkerställa IKT-systemens 
motståndskraft, kontinuitet och 
tillgänglighet, och upprätthålla höga 
standarder för säkerhet, konfidentialitet och 
integritet hos data, oberoende av om de är i 
vila, i bruk eller under överföring.

Or. en

Ändringsförslag 391
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att uppnå de mål som avses i 
punkt 2 ska de finansiella enheterna 
använda den senaste IKT-teknik och de 
senaste IKT-processer som

3. För att uppnå de mål som avses i 
punkt 2 ska de finansiella enheterna 
använda lämplig IKT-teknik och lämpliga 
IKT-processer som

Or. en

Ändringsförslag 392
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att uppnå de mål som avses i 
punkt 2 ska de finansiella enheterna 
använda den senaste IKT-teknik och de 
senaste IKT-processer som

3. För att uppnå de mål som avses i 
punkt 2 ska de finansiella enheterna i 
enlighet med deras riskprofil använda 
IKT-teknik och IKT-processer som

Or. en

Ändringsförslag 393
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att uppnå de mål som avses i 
punkt 2 ska de finansiella enheterna 
använda den senaste IKT-teknik och de 
senaste IKT-processer som

3. För att uppnå de mål som avses i 
punkt 2 ska de finansiella enheterna 
använda IKT-teknik och IKT-processer 
som

Or. en

Ändringsförslag 394
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen

Förslag till förordning
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Artikel 8 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att uppnå de mål som avses i 
punkt 2 ska de finansiella enheterna 
använda den senaste IKT-teknik och de 
senaste IKT-processer som

3. För att uppnå de mål som avses i 
punkt 2 ska de finansiella enheterna 
använda den senaste IKT-teknik och de 
senaste IKT-processer som står i 
proportion till de identifierade riskerna 
och till den relevanta finansiella enhetens 
storlek och kundbas, och som

Or. en

Ändringsförslag 395
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) garanterar skyddet vid 
informationsöverföring,

(a) minimerar risken för skyddet vid 
informationsöverföring,

Or. en

Ändringsförslag 396
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) garanterar skyddet vid 
informationsöverföring,

(a) håller skyddet vid 
informationsöverföring på en miniminivå,

Or. en

Ändringsförslag 397
Alfred Sant, Carmen Avram
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Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) garanterar skyddet vid 
informationsöverföring,

(a) maximerar skyddet vid 
informationsöverföring,

Or. en

Ändringsförslag 398
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) förhindrar informationsläckage, (c) förhindrar sekretessöverträdelser,

Or. en

Ändringsförslag 399
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Som en del av den IKT-
riskhanteringsram som avses i artikel 5.1 
ska de finansiella enheterna

4. I enlighet med en riskbaserad 
strategi och med hänsyn tagen till den 
finansiella enhetens riskprofil ska, som en 
del av den IKT-riskhanteringsram som 
avses i artikel 5.1, de finansiella enheterna

Or. en

Ändringsförslag 400
Alfred Sant, Carmen Avram

Förslag till förordning
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Artikel 8 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) utarbeta och dokumentera riktlinjer 
för informationssäkerhet där det fastställs 
regler för att skydda konfidentialiteten, 
integriteten och tillgängligheten i deras 
respektive kunders IKT-resurser-, data- 
och informationstillgångar,

(a) utarbeta och dokumentera riktlinjer 
för informationssäkerhet där det fastställs 
regler för att skydda konfidentialiteten, 
integriteten och tillgängligheten i deras 
IKT-resurser, data och 
informationstillgångar samtidigt som de 
säkerställer ett fullständigt skydd för 
kundernas IKT-resurser-, data- och 
informationstillgångar inom de finansiella 
enheternas egna IKT-system,

Or. en

Motivering

Företag kan skydda mot att kundernas IKT påverkar den finansiella enhetens säkerhet, men 
det är oproportionerligt att begära att de ska ansvara för att säkerställa att kundernas egna 
anordningar är skyddade.

Ändringsförslag 401
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) enligt en riskbaserad strategi 
upprätta en sund förvaltning av nätverk och 
infrastruktur med hjälp av lämpliga 
tekniker, metoder och protokoll, 
inbegripet införande av automatiserade 
mekanismer för att isolera berörda 
informationstillgångar vid it-attacker,

(b) enligt en riskbaserad strategi 
upprätta en sund förvaltning av nätverk och 
infrastruktur,

Or. en

Motivering

Kommissionens text är alltför preskriptiv.

Ändringsförslag 402
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Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) enligt en riskbaserad strategi 
upprätta en sund förvaltning av nätverk och 
infrastruktur med hjälp av lämpliga 
tekniker, metoder och protokoll, inbegripet 
införande av automatiserade mekanismer 
för att isolera berörda 
informationstillgångar vid it-attacker,

(b) upprätta en sund förvaltning av 
nätverk och infrastruktur med hjälp av 
lämpliga tekniker, metoder och protokoll, 
vilken kan bestå av ett införande av 
automatiserade mekanismer för att isolera 
berörda informationstillgångar vid it-
attacker,

Or. en

Ändringsförslag 403
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) genomföra riktlinjer för att 
begränsa den fysiska och virtuella 
åtkomsten till IKT-systemets resurser och 
data till vad som krävs för legitima och 
godkända funktioner och verksamheter, 
och för detta ändamål fastställa en 
uppsättning riktlinjer, förfaranden och 
kontroller för åtkomsträttigheter och en 
sund förvaltning av dessa,

(c) genomföra riktlinjer, förfaranden 
och kontroller för att begränsa den fysiska 
och virtuella åtkomsten till IKT-systemets 
resurser och data till vad som krävs för 
legitima och godkända funktioner och 
verksamheter,

Or. en

Ändringsförslag 404
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(d) genomföra riktlinjer och protokoll 
för starka autentiseringsmekanismer, 
baserade på relevanta standarder och 
särskilda kontrollsystem för att förhindra 
åtkomst till kryptografiska nycklar där 
data krypteras på grundval av resultat 
från godkända processer för 
klassificering och riskbedömning,

(d) genomföra riktlinjer och protokoll 
för starka autentiseringsmekanismer, och 
skydd för kryptografiska nycklar, baserade 
på relevanta standarder och särskilda 
kontrollsystem,

Or. en

Ändringsförslag 405
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpning av led b ska de finansiella 
enheterna utforma infrastrukturen för 
nätanslutning på ett sätt som gör att den 
omedelbart kan avskiljas och ska 
säkerställa att den är uppdelad och 
segmenterad i syfte att minimera och 
förhindra spridning, särskilt för 
sammanlänkade finansiella processer.

Vid tillämpning av led b ska de finansiella 
enheterna utforma infrastrukturen för 
nätanslutning på ett sätt som gör att den så 
snabbt som möjligt i händelse av en 
incident kan avskiljas och ska säkerställa 
att den är uppdelad och segmenterad i syfte 
att minimera och förhindra spridning, 
särskilt för sammanlänkade finansiella 
processer.

Or. en

Ändringsförslag 406
Christophe Hansen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpning av led b ska de finansiella 
enheterna utforma infrastrukturen för 
nätanslutning på ett sätt som gör att den 
omedelbart kan avskiljas och ska 
säkerställa att den är uppdelad och 
segmenterad i syfte att minimera och 

Vid tillämpning av led b ska de finansiella 
enheterna utforma infrastrukturen för 
nätanslutning på ett sätt som gör att den 
kan avskiljas och ska säkerställa att den är 
uppdelad och segmenterad i syfte att 
minimera och förhindra spridning, särskilt 
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förhindra spridning, särskilt för 
sammanlänkade finansiella processer.

för sammanlänkade finansiella processer.

Or. en

Ändringsförslag 407
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De finansiella enheterna ska ha 
mekanismer för att snabbt upptäcka 
onormal verksamhet i enlighet med artikel 
15, inbegripet frågor som rör IKT-
nätverkens prestanda och IKT-relaterade 
incidenter, och för att identifiera alla 
potentiella väsentliga felkritiska 
systemdelar (single points of failure).

1. De finansiella enheterna ska ha 
mekanismer för att snabbt upptäcka 
onormal verksamhet i enlighet med artikel 
15, inbegripet frågor som rör IKT-
nätverkens prestanda och IKT-relaterade 
incidenter, och för att identifiera och 
övervaka potentiella väsentliga felkritiska 
systemdelar (single points of failure).

Or. en

Ändringsförslag 408
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De finansiella enheterna ska ha 
mekanismer för att snabbt upptäcka 
onormal verksamhet i enlighet med artikel 
15, inbegripet frågor som rör IKT-
nätverkens prestanda och IKT-relaterade 
incidenter, och för att identifiera alla 
potentiella väsentliga felkritiska 
systemdelar (single points of failure).

1. De finansiella enheterna ska ha 
mekanismer för att snabbt upptäcka 
onormal verksamhet i enlighet med artikel 
15, inbegripet frågor som rör IKT-
nätverkens prestanda och IKT-relaterade 
incidenter, och, om denna teknik finns att 
tillgå, för att identifiera alla potentiella 
väsentliga felkritiska systemdelar (single 
points of failure).

Or. en
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Ändringsförslag 409
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De upptäcktsmekanismer som avses 
i punkt 1 ska möjliggöra flera 
kontrollnivåer, innehålla fastställda 
varningströskelvärden och 
varningskriterier för att utlösa processer 
för upptäckt av IKT-relaterade incidenter 
och för hantering av IKT-relaterade 
incidenter samt automatiska 
varningsmekanismer för relevant personal 
med ansvar för hantering av IKT-relaterade 
incidenter.

2. De upptäcktsmekanismer som avses 
i punkt 1 ska utlösa processer för upptäckt 
av IKT-relaterade incidenter och för 
hantering av IKT-relaterade incidenter, 
däribland automatiska 
varningsmekanismer för relevant personal 
med ansvar för hantering av IKT-relaterade 
incidenter.

Or. en

Ändringsförslag 410
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De finansiella enheterna ska avsätta 
tillräckligt med resurser och kapacitet, med 
hänsyn till deras storlek, affärs- och 
riskprofiler, för att övervaka användarnas 
verksamhet, förekomsten av IKT-
avvikelser och IKT-relaterade incidenter, 
särskilt it-attacker.

3. De finansiella enheterna ska avsätta 
tillräckligt med resurser och kapacitet 
lämpliga för deras storlek, art, 
komplexitet, affärs- och riskprofiler, för att 
övervaka användarnas verksamhet, 
förekomsten av IKT-avvikelser och IKT-
relaterade incidenter, särskilt it-attacker.

Or. en

Ändringsförslag 411
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De finansiella enheterna ska avsätta 
tillräckligt med resurser och kapacitet, med 
hänsyn till deras storlek, affärs- och 
riskprofiler, för att övervaka användarnas 
verksamhet, förekomsten av IKT-
avvikelser och IKT-relaterade incidenter, 
särskilt it-attacker.

3. De finansiella enheterna ska avsätta 
tillräckligt med resurser och kapacitet, med 
hänsyn till deras storlek, komplexitet, 
affärs- och övergripande riskprofiler, för 
att övervaka användarnas verksamhet, 
förekomsten av IKT-avvikelser och IKT-
relaterade incidenter, särskilt it-attacker.

Or. en

Ändringsförslag 412
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Som en del av den IKT-
riskhanteringsram som avses i artikel 5.1 
och på grundval av identifieringskraven i 
artikel 7 ska finansiella enheter införa en 
särskild och heltäckande IKT-
kontinuitetsplan som en integrerad del av 
den finansiella enhetens operativa 
kontinuitetsplan.

1. På grundval av identifieringskraven 
i artikel 7 ska finansiella enheter införa 
särskilda och heltäckande kontinuitets- 
och katastrofplaner som skulle kunna 
utarbetas som en särskild IKT-
kontinuitetsplan. De finansiella enheterna 
ska tillämpa dessa särskilda, lämpliga och 
dokumenterade arrangemang, planer, 
förfaranden och mekanismer. Finansiella 
enheter ska särskilt överväga risker som 
skulle kunna ha en skadlig inverkan på 
IKT-tjänster och IKT-system. Planerna 
ska stödja målen med att skydda, och om 
nödvändigt återupprätta 
konfidentialiteten och integriteten hos 
samt tillgången till deras 
affärsfunktioner, stödprocesser och 
informationstillgångar.
Planerna ska dessutom syfta till att
(a) utan dröjsmål aktivera särskilda 
planer som möjliggör 
begränsningsåtgärder, processer och 
teknik som är anpassade till varje typ av 
IKT-relaterad incident och som 
förhindrar ytterligare skador, samt 
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skräddarsydda åtgärds- och 
återställningsmetoder som har fastställts i 
enlighet med artikel 11,
(b) beräkna preliminära effekter, skador 
och förluster.
De finansiella enheterna ska samordna 
med de relevanta interna och externa 
intressenterna, beroende på vad som är 
lämpligt, under införandet av dessa 
planer.

Or. en

Ändringsförslag 413
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De finansiella enheterna ska 
genomföra den IKT-kontinuitetsplan som 
avses i punkt 1 genom särskilda, lämpliga 
och dokumenterade arrangemang, planer, 
förfaranden och mekanismer som syftar 
till att

2. Tillsynsmyndigheten ska, i 
samarbete med plattformen om 
cybersäkerhet i den finansiella sektorn, 
utarbeta riktlinjer som innehåller bästa 
praxis och rekommendationer rörande de 
kontinuitets- och katastrofplaner som 
avses i punkt 1 senast [Publikationsbyrån: 
infoga datum ett år efter dagen för 
ikraftträdandet av denna förordning]. 
Dessa riktlinjer ska ses över minst en 
gång om året eller när det anses vara 
lämpligt av plattformen om cybersäkerhet 
i den finansiella sektorn.

Or. en

Ändringsförslag 414
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) registrera alla IKT-relaterade 
incidenter,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 415
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) säkerställa kontinuiteten i den 
finansiella enhetens kritiska funktioner,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 416
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) snabbt, lämpligt och effektivt 
reagera på och lösa alla IKT-relaterade 
incidenter, särskilt men inte begränsat till 
it-attacker, på ett sätt som begränsar 
skador och prioriterar återupptagande av 
verksamhet och återställningsåtgärder,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 417
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) utan dröjsmål aktivera särskilda 
planer som möjliggör 
begränsningsåtgärder, processer och 
teknik som är anpassade till varje typ av 
IKT-relaterad incident och som 
förhindrar ytterligare skador, samt 
skräddarsydda åtgärds- och 
återställningsförfaranden som har 
fastställts i enlighet med artikel 11,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 418
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) beräkna preliminära effekter, 
skador och förluster,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 419
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) fastställa kommunikations- och 
krishanteringsinsatser som säkerställer att 
uppdaterad information överförs till all 
berörd intern personal och alla externa 
berörda parter i enlighet med artikel 13 
och rapporteras till behöriga myndigheter 
i enlighet med artikel 17.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 420
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Som en del av den IKT-
riskhanteringsram som avses i artikel 5.1 
ska de finansiella enheterna genomföra 
en åtföljande IKT-katastrofplan som, när 
det gäller andra finansiella enheter än 
mikroföretag, ska bli föremål för 
oberoende granskningar.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 421
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Som en del av den IKT-
riskhanteringsram som avses i artikel 5.1 
ska de finansiella enheterna genomföra en 
åtföljande IKT-katastrofplan som, när det 
gäller andra finansiella enheter än 
mikroföretag, ska bli föremål för 
oberoende granskningar.

3. Som en del av den IKT-
riskhanteringsram som avses i artikel 5.1 
ska de finansiella enheterna genomföra en 
åtföljande IKT-katastrofplan som, när det 
gäller andra finansiella enheter än små och 
medelstora företag, ska bli föremål för 
oberoende granskningar.

Or. en

Ändringsförslag 422
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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4. De finansiella enheterna ska införa, 
upprätthålla och regelbundet testa lämpliga 
IKT-kontinuitetsplaner, särskilt när det 
gäller kritiska eller viktiga funktioner som 
har utkontrakterats eller kontrakterats 
genom avtal med tredjepartsleverantörer av 
IKT-tjänster.

4. De finansiella enheterna ska införa, 
upprätthålla och regelbundet testa lämpliga 
IKT-relaterade åtgärds- och 
återställningsplaner, särskilt när det gäller 
kritiska eller viktiga funktioner som har 
utkontrakterats eller kontrakterats genom 
avtal med tredjepartsleverantörer av IKT-
tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 423
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De finansiella enheterna ska införa, 
upprätthålla och regelbundet testa lämpliga 
IKT-kontinuitetsplaner, särskilt när det 
gäller kritiska eller viktiga funktioner som 
har utkontrakterats eller kontrakterats 
genom avtal med tredjepartsleverantörer av 
IKT-tjänster.

4. De finansiella enheterna ska införa, 
upprätthålla och regelbundet testa lämpliga 
kontinuitetsplaner, särskilt när det gäller 
kritiska eller viktiga IKT-funktioner som 
har utkontrakterats eller kontrakterats 
genom avtal med tredjepartsleverantörer av 
IKT-tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 424
Christophe Hansen

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) testa IKT-kontinuitetsplanen och 
IKT-katastrofplanen minst en gång per år 
och efter omfattande ändringar av IKT-
systemen,

(a) testa IKT-kontinuitetsplanen och 
IKT-katastrofplanen minst vart tredje år 
och, om omfattande ändringar av IKT-
systemen har inträffat, under året 
därefter,

Or. en
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Ändringsförslag 425
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) testa IKT-kontinuitetsplanen och 
IKT-katastrofplanen minst en gång per år 
och efter omfattande ändringar av IKT-
systemen,

(a) testa kontinuitetsplanen och 
katastrofplanen minst en gång per år och 
efter större ändringar av kritiska eller 
viktiga IKT-system,

Or. en

Ändringsförslag 426
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) testa IKT-kontinuitetsplanen och 
IKT-katastrofplanen minst en gång per år 
och efter omfattande ändringar av IKT-
systemen,

(a) testa IKT-kontinuitetsplanen och 
IKT-katastrofplanen minst en gång per år 
och efter omfattande ändringar av IKT-
systemen enligt en riskbaserad metod,

Or. en

Ändringsförslag 427
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpning av led a ska andra 
finansiella enheter än mikroföretag i 
testplanerna inkludera scenarier för it-
attacker och byten mellan den primära 
IKT-infrastrukturen och den 
reservkapacitet, de säkerhetskopior och 

Vid tillämpning av led a ska andra 
finansiella enheter än små och medelstora 
företag i testplanerna inkludera scenarier 
för it-attacker och byten mellan den 
primära IKT-infrastrukturen och den 
reservkapacitet, de säkerhetskopior och 
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reservanläggningar som krävs för att 
uppfylla de skyldigheter som anges i 
artikel 11.

reservanläggningar som krävs för att 
uppfylla de skyldigheter som anges i 
artikel 11.

Or. en

Ändringsförslag 428
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Andra finansiella enheter än 
mikroföretag ska ha en 
krishanteringsfunktion som, om deras IKT-
kontinuitetsplan eller IKT-katastrofplan 
aktiveras, ska innehålla tydliga förfaranden 
för hantering av intern och extern 
kriskommunikation i enlighet med artikel 
13.

6. Andra finansiella enheter än små 
och medelstora företag ska ha en 
krishanteringsfunktion som, om deras IKT-
kontinuitetsplan eller IKT-katastrofplan 
aktiveras, ska innehålla tydliga förfaranden 
för hantering av intern och extern 
kriskommunikation i enlighet med artikel 
13.

Or. en

Ändringsförslag 429
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Andra finansiella enheter än 
mikroföretag ska ha en 
krishanteringsfunktion som, om deras IKT-
kontinuitetsplan eller IKT-katastrofplan 
aktiveras, ska innehålla tydliga förfaranden 
för hantering av intern och extern 
kriskommunikation i enlighet med artikel 
13.

6. Andra finansiella enheter än 
mikroföretag ska ha en 
krishanteringsfunktion som kan ingå i 
funktionerna för tillbudshantering eller 
vara en särskild funktion och som, om 
deras IKT-kontinuitetsplan eller IKT-
katastrofplan aktiveras, ska innehålla 
tydliga förfaranden för hantering av intern 
och extern kriskommunikation i enlighet 
med artikel 13.

Or. en
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Ändringsförslag 430
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. De finansiella enheterna ska 
dokumentera den verksamhet som pågår 
före och under avbrott när IKT-
kontinuitetsplanen eller IKT-
katastrofplanen aktiveras. Sådana register 
ska vara lättillgängliga.

7. De finansiella enheterna ska 
dokumentera den relevanta verksamhet 
som pågår under avbrott när IKT-
kontinuitetsplanen eller IKT-
katastrofplanen aktiveras. Sådana register 
ska på begäran vara lättillgängliga för den 
behöriga myndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 431
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Andra finansiella enheter än 
mikroföretag ska rapportera alla 
kostnader och förluster som orsakas av 
IKT-avbrott och IKT-relaterade incidenter 
till de behöriga myndigheterna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 432
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Andra finansiella enheter än 
mikroföretag ska rapportera alla kostnader 

9. Andra finansiella enheter än små 
och medelstora företag ska rapportera alla 
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och förluster som orsakas av IKT-avbrott 
och IKT-relaterade incidenter till de 
behöriga myndigheterna.

betydande kostnader och förluster som 
orsakas av IKT-avbrott och IKT-relaterade 
incidenter till de behöriga myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 433
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Andra finansiella enheter än 
mikroföretag ska rapportera alla kostnader 
och förluster som orsakas av IKT-avbrott 
och IKT-relaterade incidenter till de 
behöriga myndigheterna.

9. Andra finansiella enheter än 
mikroföretag ska lämna in en årlig 
översikt över de kostnader och förluster 
som orsakas av IKT-avbrott och IKT-
relaterade incidenter till de behöriga 
myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 434
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Andra finansiella enheter än 
mikroföretag ska rapportera alla kostnader 
och förluster som orsakas av IKT-avbrott 
och IKT-relaterade incidenter till de 
behöriga myndigheterna.

9. Andra finansiella enheter än 
mikroföretag ska rapportera alla 
uppskattade finansiella kostnader och 
förluster som orsakas av IKT-avbrott och 
IKT-relaterade incidenter till de behöriga 
myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 435
Bogdan Rzońca



AM\1232471SV.docx 147/310 PE693.603v01-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att säkerställa att IKT-system 
kan återställas med minsta möjliga 
driftstopp och begränsade avbrott ska 
finansiella enheter som en del i sin IKT-
riskhanteringsram utarbeta

1. För att säkerställa att IKT-system 
kan återställas med minsta möjliga 
driftstopp och begränsade avbrott ska 
finansiella enheter som en del av deras 
kontinuitets- och katastrofplaner som 
avses i artikel 10 utarbeta

Or. en

Ändringsförslag 436
Christophe Hansen

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Behandlingen i 
säkerhetskopieringssystem bör påbörjas så 
snart som möjligt, förutsatt att detta inte 
äventyrar säkerheten i nätverks- och 
informationssystemen eller uppgifternas 
integritet eller konfidentialitet.

2. Finansiella enheter ska upprätta 
säkerhetskopieringssystem som fungerar i 
enlighet med 
säkerhetskopieringsstrategierna.

Or. en

Ändringsförslag 437
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Behandlingen i 
säkerhetskopieringssystem bör påbörjas 
så snart som möjligt, förutsatt att detta 
inte äventyrar säkerheten i nätverks- och 
informationssystemen eller uppgifternas 
integritet eller konfidentialitet.

2. I enlighet med de 
säkerhetskopieringsstrategier som anges i 
punkt 1 a ska finansiella enheter 
säkerställa att 
säkerhetskopieringssystemen fungerar på 
lämpligt sätt i enlighet med 
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säkerhetskopieringsprocesserna. 
Aktiveringen av 
säkerhetskopieringssystemen ska inte 
äventyra säkerheten i nätverks- och 
informationssystemen eller uppgifternas 
integritet eller konfidentialitet.

Or. en

Ändringsförslag 438
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De finansiella enheterna ska 
upprätthålla IKT-reservkapacitet med 
resurser och funktioner som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att tillgodose 
verksamhetens behov.

4. De finansiella enheterna ska 
upprätthålla IKT-reservkapacitet med 
resurser och funktioner som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att garantera att 
den finansiella enheten har kapacitet att 
uppfylla sina motståndskraftrelaterade 
mål för kritiska och viktiga funktioner.

Or. en

Ändringsförslag 439
Alfred Sant, Carmen Avram

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De finansiella enheterna ska 
upprätthålla IKT-reservkapacitet med 
resurser och funktioner som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att tillgodose 
verksamhetens behov.

4. Finansiella enheter annat än 
småföretag och mikroföretag ska bedöma 
behovet av att upprätthålla IKT-
reservkapacitet med resurser och 
funktioner som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att tillgodose 
verksamhetens behov.

Or. en
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Ändringsförslag 440
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De finansiella enheter som avses i 
artikel 2.1 f ska ha eller säkerställa att 
deras IKT-tredjepartsleverantörer har 
minst ett sekundärt driftsställe med 
tillfredsställande resurser, kapacitet, 
funktioner och lämpliga 
personalarrangemang som räcker för 
verksamhetens behov.

5. De finansiella enheter som avses i 
artikel 2.1 f ska ha minst ett sekundärt 
driftsställe med tillfredsställande resurser, 
kapacitet, funktioner och lämpliga 
personalarrangemang som räcker för 
verksamhetens behov.

Or. en

Ändringsförslag 441
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De finansiella enheter som avses i 
artikel 2.1 f ska ha eller säkerställa att 
deras IKT-tredjepartsleverantörer har 
minst ett sekundärt driftsställe med 
tillfredsställande resurser, kapacitet, 
funktioner och lämpliga 
personalarrangemang som räcker för 
verksamhetens behov.

5. De finansiella enheter som avses i 
artikel 2.1 f ska ha minst ett sekundärt 
driftsställe med tillfredsställande resurser, 
kapacitet, funktioner och lämpliga 
personalarrangemang som räcker för 
verksamhetens behov.

Or. en

Ändringsförslag 442
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
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Artikel 11 – punkt 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) vara beläget på ett geografiskt 
avstånd från det primära driftsstället som 
gör det möjligt för det sekundära 
driftsstället att ha en distinkt riskprofil och 
hindrar det från att påverkas av den 
händelse som påverkar det primära 
driftsstället,

(a) ha en belägenhet, utformning eller 
kapacitet som gör det möjligt att ha en 
distinkt riskprofil jämfört med det primära 
driftsstället, och som hindrar det från att 
påverkas av den incident som påverkar det 
primära driftsstället,

Or. en

Ändringsförslag 443
Christophe Hansen, Jessica Polfjärd

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) vara beläget på ett geografiskt 
avstånd från det primära driftsstället som 
gör det möjligt för det sekundära 
driftsstället att ha en distinkt riskprofil och 
hindrar det från att påverkas av den 
händelse som påverkar det primära 
driftsstället,

(a) vara beläget, utformat eller 
utrustat på ett sätt som gör det möjligt att 
ha en distinkt riskprofil och hindrar det 
från att påverkas av den händelse som 
påverkar det primära driftsstället,

Or. en

Ändringsförslag 444
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. När de finansiella enheterna 
fastställer återställningstid och punktmål 
för varje funktion ska de ta hänsyn till den 
eventuella övergripande inverkan på 
marknadseffektiviteten. Tidsmålen ska 

6. När de finansiella enheterna 
fastställer återställningstid och punktmål 
för varje funktion ska de ta hänsyn till den 
eventuella övergripande inverkan på den 
digitala operativa motståndskraften och 
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säkerställa att de överenskomna 
servicenivåerna uppnås i extrema 
scenarier.

på kritiska eller viktiga funktioner. 
Tidsmålen ska säkerställa att de 
överenskomna servicenivåerna uppnås i 
allvarliga scenarier.

Or. en

Ändringsförslag 445
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. När de finansiella enheterna 
fastställer återställningstid och punktmål 
för varje funktion ska de ta hänsyn till den 
eventuella övergripande inverkan på 
marknadseffektiviteten. Tidsmålen ska 
säkerställa att de överenskomna 
servicenivåerna uppnås i extrema scenarier.

6. När de finansiella enheterna 
fastställer återställningstid och punktmål 
för varje funktion ska de ta hänsyn till den 
eventuella övergripande inverkan på 
marknadseffektiviteten och huruvida den 
är en kritisk IKT-relaterad affärsfunktion. 
Tidsmålen ska säkerställa att de 
överenskomna servicenivåerna uppnås i 
extrema scenarier.

Or. en

Ändringsförslag 446
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. När finansiella enheter återställer 
verksamheten efter en IKT-relaterad 
incident ska de göra flera kontroller, 
inbegripet avstämningar, för att 
säkerställa att dataintegriteten håller högsta 
nivå. Dessa kontroller ska också utföras 
när data från externa berörda parter 
rekonstrueras för att säkerställa att alla 
data stämmer överens mellan systemen.

7. När finansiella enheter återställer 
verksamheten efter en IKT-relaterad 
incident och när de rekonstruerar data 
från externa berörda parter ska de 
säkerställa att dataintegriteten håller högsta 
nivå.
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Or. en

Ändringsförslag 447
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De finansiella enheterna ska ha 
lämplig kapacitet och personal i 
förhållande till sin storlek, verksamhets- 
och riskprofil för att samla in information 
om sårbarheter och cyberhot, IKT-
relaterade incidenter, särskilt it-attacker, 
och analysera deras sannolika inverkan på 
den digitala operativa motståndskraften.

1. De finansiella enheterna ska ha 
lämplig kapacitet och personal i 
förhållande till sin storlek, art, 
komplexitet, verksamhets- och riskprofil 
för att samla in information om sårbarheter 
och cyberhot, IKT-relaterade incidenter, 
särskilt it-attacker, och analysera deras 
sannolika inverkan på den digitala 
operativa motståndskraften.

Or. en

Ändringsförslag 448
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De finansiella enheterna ska ha 
lämplig kapacitet och personal i 
förhållande till sin storlek, verksamhets- 
och riskprofil för att samla in information 
om sårbarheter och cyberhot, IKT-
relaterade incidenter, särskilt it-attacker, 
och analysera deras sannolika inverkan på 
den digitala operativa motståndskraften.

1. De finansiella enheterna ska ha 
lämplig kapacitet och personal i 
förhållande till sin storlek, komplexitet, 
verksamhets- och övergripande riskprofil 
för att samla in information om sårbarheter 
och cyberhot, IKT-relaterade incidenter, 
särskilt it-attacker, och analysera deras 
sannolika inverkan på den digitala 
operativa motståndskraften.

Or. en

Ändringsförslag 449
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Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De finansiella enheterna ska införa 
efterhandsöversyner av IKT-relaterade 
incidenter efter betydande IKT-avbrott i sin 
kärnverksamhet för att analysera orsakerna 
till avbrotten och identifiera nödvändiga 
förbättringar av IKT-verksamheten eller i 
den IKT-kontinuitetsplan som avses i 
artikel 10.

2. De finansiella enheterna ska införa 
efterhandsöversyner av större IKT-
relaterade incidenter efter betydande IKT-
avbrott i sin kärnverksamhet för att 
analysera orsakerna till avbrotten och 
identifiera nödvändiga förbättringar av 
IKT-verksamheten eller i den 
kontinuitetsplan som avses i artikel 10.

Or. en

Ändringsförslag 450
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När ändringar genomförs ska andra 
finansiella enheter än mikroföretag 
underrätta de behöriga myndigheterna 
om dessa ändringar.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 451
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När ändringar genomförs ska andra 
finansiella enheter än mikroföretag 
underrätta de behöriga myndigheterna om 
dessa ändringar.

När ändringar av deras IKT-verksamhet 
genomförs ska andra finansiella enheter än 
mikroföretag underrätta de behöriga 
myndigheterna om alla sådana betydande 
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ändringar.

Or. en

Ändringsförslag 452
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När ändringar genomförs ska andra 
finansiella enheter än mikroföretag 
underrätta de behöriga myndigheterna om 
dessa ändringar.

När ändringar rörande åtgärdandet av 
IKT-risker genomförs ska andra finansiella 
enheter än mikroföretag underrätta de 
behöriga myndigheterna om dessa 
ändringar.

Or. en

Ändringsförslag 453
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De efterhandsöversyner av IKT-relaterade 
incidenter som avses i första stycket ska 
fastställa om de fastställda förfarandena 
följdes och om de åtgärder som vidtogs var 
effektiva, bl.a. när det gäller

De efterhandsöversyner av IKT-relaterade 
incidenter som avses i första stycket ska 
fastställa om de fastställda förfarandena 
följdes och om de åtgärder som vidtogs var 
effektiva, dvs., där så är relevant, när det 
gäller

Or. en

Ändringsförslag 454
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. De finansiella enheterna ska 
utarbeta program för medvetenhet om IKT-
säkerhet och utbildning om digital operativ 
motståndskraft som obligatoriska moduler i 
sina personalutbildningsprogram. Dessa 
ska gälla för alla anställda och personer i 
ledande ställning.

6. De finansiella enheterna ska 
utarbeta program för medvetenhet om IKT-
säkerhet och utbildning om digital operativ 
motståndskraft som obligatoriska moduler i 
sina personalutbildningsprogram. Dessa 
ska gälla för alla anställda som sköter 
kritiska IKT-system och personer i ledande 
ställning.

Or. en

Motivering

All personal behöver inte delta i program för medvetenhet om IKT-säkerhet.

Ändringsförslag 455
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De finansiella enheterna ska kontinuerligt 
övervaka relevant teknisk utveckling, även 
i syfte att förstå vilka konsekvenser 
införandet av sådan ny teknik kan få för 
IKT-säkerhetskraven och den digitala 
operativa motståndskraften. De ska hålla 
sig uppdaterade om de senaste IKT-
riskhanteringsprocesserna för att effektivt 
motverka nuvarande eller nya former av it-
attacker.

Finansiella enheter annat än mikroföretag 
ska kontinuerligt övervaka relevant teknisk 
utveckling, även i syfte att förstå vilka 
konsekvenser införandet av sådan ny 
teknik kan få för IKT-säkerhetskraven och 
den digitala operativa motståndskraften. De 
ska hålla sig uppdaterade om de senaste 
IKT-riskhanteringsprocesserna för att 
effektivt motverka nuvarande eller nya 
former av it-attacker.

Or. en

Ändringsförslag 456
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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1. Som en del av den IKT-
riskhanteringsram som avses i artikel 5.1 
ska finansiella enheter ha 
kommunikationsplaner som gör det möjligt 
att på ett ansvarsfullt sätt informera kunder 
och motparter samt allmänheten om IKT-
relaterade incidenter eller större 
sårbarheter, beroende på vad som är 
lämpligt.

1. Som en del av den IKT-
riskhanteringsram som avses i artikel 5.1 
ska finansiella enheter ha 
kommunikationsplaner som gör det möjligt 
att på ett ansvarsfullt sätt informera om 
större IKT-relaterade incidenter samt att 
därefter informera allmänheten, när, om 
och i den mån som det är lämpligt.

Or. en

Ändringsförslag 457
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Som en del av den IKT-
riskhanteringsram som avses i artikel 5.1 
ska finansiella enheter ha 
kommunikationsplaner som gör det möjligt 
att på ett ansvarsfullt sätt informera kunder 
och motparter samt allmänheten om IKT-
relaterade incidenter eller större 
sårbarheter, beroende på vad som är 
lämpligt.

1. Som en del av den IKT-
riskhanteringsram som avses i artikel 5.1 
ska finansiella enheter ha 
kommunikationsplaner som gör det möjligt 
att på ett ansvarsfullt sätt informera kunder 
och motparter samt allmänheten om större 
IKT-relaterade incidenter, beroende på vad 
som är lämpligt.

Or. en

Ändringsförslag 458
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Som en del av den IKT-
riskhanteringsram som avses i artikel 5.1 
ska finansiella enheter ha 
kommunikationsplaner som gör det möjligt 
att på ett ansvarsfullt sätt informera kunder 

1. Som en del av den IKT-
riskhanteringsram som avses i artikel 5.1 
ska finansiella enheter ha 
kommunikationsplaner som gör det möjligt 
att på ett ansvarsfullt sätt informera kunder 
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och motparter samt allmänheten om IKT-
relaterade incidenter eller större 
sårbarheter, beroende på vad som är 
lämpligt.

och motparter samt allmänheten om större 
IKT-relaterade incidenter eller större 
sårbarheter, beroende på vad som är 
lämpligt.

Or. en

Ändringsförslag 459
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Minst en person i enheten ska ha i 
uppgift att genomföra 
kommunikationsstrategin för IKT-
relaterade incidenter och fungera som 
talesperson gentemot allmänheten och 
medierna i detta syfte.

3. Minst en person i enheten ska ha i 
uppgift att genomföra 
kommunikationsstrategin för större IKT-
relaterade incidenter och fungera som 
talesperson gentemot allmänheten och 
medierna i detta syfte.

Or. en

Ändringsförslag 460
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 14 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Närmare specificera delar som ska 
ingå i de IKT-relaterade 
säkerhetsstrategier, förfaranden, protokoll 
och verktyg som avses i artikel 8.2 i syfte 
att säkerställa säkerheten i nätverk, 
möjliggöra lämpliga skyddsåtgärder mot 
intrång och missbruk av uppgifter, bevara 
uppgifternas autenticitet och integritet, 
inbegripet krypteringsmetoder, och 
garantera en korrekt och snabb 
dataöverföring utan större avbrott.

(a) Specificera strukturella och 
kompletterande delar som ska ingå i de 
IKT-relaterade säkerhetsstrategier, 
förfaranden, protokoll och verktyg som 
avses i artikel 8.2 i syfte att säkerställa 
säkerheten i nätverk, möjliggöra lämpliga 
skyddsåtgärder mot intrång och missbruk 
av uppgifter, bevara uppgifternas 
autenticitet och integritet, inbegripet 
krypteringsmetoder, och garantera en 
korrekt och snabb dataöverföring utan 
större avbrott eller onödiga dröjsmål.
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Or. en

Ändringsförslag 461
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 14 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Föreskriva hur de riktlinjer, 
förfaranden och verktyg för IKT-säkerhet 
som avses i artikel 8.2 ska innefatta 
säkerhetskontroller i systemen från 
början (inbyggd säkerhet), möjliggöra 
anpassningar till det föränderliga 
hotlandskapet och möjliggöra användning 
av teknik för djupförsvar.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 462
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 14 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Införliva säkerhetskontroller i 
systemen från början (inbyggd säkerhet).

Or. en

Ändringsförslag 463
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 14 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Närmare specificera de lämpliga 
tekniker, metoder och protokoll som avses 

utgår
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i artikel 8.4 b.

Or. en

Ändringsförslag 464
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 14 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid utarbetandet av dessa förslag till 
tekniska standarder ska de europeiska 
tillsynsmyndigheterna ta hänsyn till de 
finansiella enheternas storlek, art, 
omfattning, komplexitet och övergripande 
riskprofil.

Or. en

Ändringsförslag 465
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14a (ny)
Proportionerlig IKT-riskhanteringsram

1. Artiklarna 4–14 i denna förordning ska 
inte tillämpas på små och icke 
sammanlänkade värdepappersföretag 
eller betalningsinstitut som åtnjuter ett 
undantag enligt direktiv (EU) 2015/2366, 
på kreditinstitut som åtnjuter ett undantag 
enligt direktiv 2013/36/EU, på institut för 
elektroniska pengar som åtnjuter ett 
undantag enligt direktiv 2009/110/EG 
eller på små tjänstepensionsinstitut.
2. Små och icke sammanlänkade 
värdepappersföretag, betalningsinstitut 
som åtnjuter ett undantag enligt direktiv 
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(EU) 2015/2366, kreditinstitut som 
åtnjuter ett undantag enligt direktiv 
2013/36/EU, institut för elektroniska 
pengar som åtnjuter ett undantag enligt 
direktiv 2009/110/EG och små 
tjänstepensionsinstitut ska införa en IKT-
riskhanteringsram i enlighet med 
proportionalitetsprincipen, genom att ta 
hänsyn till sitt företags storlek, sina 
tjänsters, åtgärders och verksamhets art, 
omfattning och komplexitet, och sin 
övergripande riskprofil, och ska
(a) upprätta och vidmakthålla en sund 
och dokumenterad IKT-
riskhanteringsram i vilken anges de 
mekanismer och åtgärder som syftar till 
en snabb, effektiv och övergripande 
hantering av alla IKT-risker, däribland 
för skyddet av de relevanta fysiska 
komponenterna och infrastrukturerna,
(b) fortlöpande övervaka alla IKT-systems 
säkerhet och funktionssätt,
(c) minimera inverkan av IKT-risker 
genom användning av sunda, 
motståndskraftiga och uppdaterade IKT-
system, protokoll och verktyg som är 
lämpliga för att stödja utförandet av deras 
verksamhet och tillhandahållandet av 
deras tjänster,
(d) på lämpligt sätt skydda 
konfidentialiteten, integriteten och 
tillgängligheten hos datanätverk och 
informationssystem,
(e) göra det möjligt för källor till risk och 
avvikelser i nätverket och 
informationssystemen att snabbt 
identifieras och upptäckas och IKT-
incidenter att snabbt åtgärdas.

Or. en

Motivering

Denna artikel inför en proportionerlig IKT-riskhanteringsram för små och icke 
sammanlänkade värdepappersföretag, betalningsinstitut som åtnjuter ett undantag enligt 
direktiv (EU) 2015/2366, kreditinstitut som åtnjuter ett undantag enligt direktiv 2013/36/EU, 
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institut för elektroniska pengar som åtnjuter ett undantag enligt direktiv 2009/110/EG och 
små tjänstepensionsinstitut.

Ändringsförslag 466
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Finansiella enheter ska inrätta 
lämpliga förfaranden för att säkerställa en 
konsekvent och integrerad övervakning, 
hantering och uppföljning av IKT-
relaterade incidenter, så att grundorsakerna 
identifieras och undanröjs i syfte att 
förhindra att sådana incidenter inträffar.

2. Finansiella enheter ska inrätta 
lämpliga förfaranden för att säkerställa en 
konsekvent och integrerad övervakning, 
hantering och uppföljning av IKT-
relaterade incidenter, så att grundorsakerna 
identifieras och åtgärdas i syfte att 
förhindra att sådana incidenter inträffar.

Or. en

Ändringsförslag 467
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Finansiella enheter ska inrätta 
lämpliga förfaranden för att säkerställa en 
konsekvent och integrerad övervakning, 
hantering och uppföljning av IKT-
relaterade incidenter, så att grundorsakerna 
identifieras och undanröjs i syfte att 
förhindra att sådana incidenter inträffar.

2. Som en del av processen för 
hantering av IKT-incidenter ska 
finansiella enheter inrätta lämpliga 
förfaranden och processer för att 
säkerställa en konsekvent och integrerad 
övervakning, hantering och uppföljning av 
IKT-relaterade incidenter, så att 
grundorsakerna identifieras och undanröjs i 
syfte att förhindra att sådana incidenter 
inträffar.

Or. en

Ändringsförslag 468
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Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) säkerställa att större IKT-relaterade 
incidenter rapporteras till relevant högre 
ledning och att ledningsorganet informeras 
om större IKT-relaterade incidenter, med 
en förklaring av effekter, åtgärder och 
ytterligare kontroller som ska fastställas till 
följd av IKT-relaterade incidenter,

(d) säkerställa att åtminstone större 
IKT-relaterade incidenter rapporteras till 
relevant högre ledning och att 
ledningsorganet informeras om större IKT-
relaterade incidenter, med en förklaring av 
effekter, åtgärder och ytterligare kontroller 
som ska fastställas till följd av större IKT-
relaterade incidenter,

Or. en

Ändringsförslag 469
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) säkerställa att större IKT-relaterade 
incidenter rapporteras till relevant högre 
ledning och att ledningsorganet informeras 
om större IKT-relaterade incidenter, med 
en förklaring av effekter, åtgärder och 
ytterligare kontroller som ska fastställas till 
följd av IKT-relaterade incidenter,

(d) säkerställa att större IKT-relaterade 
incidenter rapporteras till relevant högre 
ledning och att ledningsorganet informeras 
om större IKT-relaterade incidenter, med 
en förklaring av effekter, åtgärder och 
ytterligare kontroller som ska fastställas till 
följd av större IKT-relaterade incidenter,

Or. en

Ändringsförslag 470
Alfred Sant, Jonás Fernández, Niels Fuglsang

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. De krav som fastställs i punkterna 
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1, 2 och 3 ska tillämpas på operativa eller 
säkerhetsmässiga betalningsrelaterade 
incidenter och på större operativa eller 
säkerhetsmässiga betalningsrelaterade 
incidenter om de rör de finansiella 
enheter som avses i artikel 2.1 a, b och c.

Or. en

Ändringsförslag 471
Alfred Sant, Jonás Fernández, Carmen Avram, Niels Fuglsang

Förslag till förordning
Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15a (ny)
Operativa eller säkerhetsmässiga 

betalningsrelaterade incidenter som rör 
de finansiella enheter som avses i artikel 

2.1 a, b och c
De krav som fastställs i kapitel III i denna 
förordning ska tillämpas på operativa 
eller säkerhetsmässiga 
betalningsrelaterade incidenter och på 
större operativa eller säkerhetsmässiga 
betalningsrelaterade incidenter om de rör 
de finansiella enheter som avses i artikel 
2.1 a, b och c.

Or. en

Ändringsförslag 472
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Antalet användare eller finansiella 
motparter som påverkas av det avbrott som 
har orsakats av den IKT-relaterade 

(a) Antalet användare eller finansiella 
motparter som påverkas av det avbrott som 
har orsakats av den IKT-relaterade 
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incidenten, och om anseendet har 
påverkats av den IKT-relaterade 
incidenten.

incidenten.

Or. en

Ändringsförslag 473
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Den geografiska spridningen med 
avseende på de områden som påverkas av 
den IKT-relaterade incidenten, särskilt om 
den påverkar fler än två medlemsstater.

(c) Den geografiska spridningen i 
unionen med avseende på de områden som 
påverkas av den IKT-relaterade incidenten, 
särskilt om den påverkar fler än två 
medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 474
Alfred Sant, Jonás Fernández, Carmen Avram, Niels Fuglsang

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De klassificeringskrav som 
fastställs i punkt 1 ska tillämpas på 
operativa eller säkerhetsmässiga 
betalningsrelaterade incidenter och på 
större operativa eller säkerhetsmässiga 
betalningsrelaterade incidenter i de fall de 
rör de finansiella enheter som avses i 
artikel 2.1 a, b och c.

Or. en

Ändringsförslag 475
Alfred Sant, Jonás Fernández, Carmen Avram, Niels Fuglsang
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Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. 1b. Finansiella enheter ska 
klassificera betydande cyberhot på 
grundval av följande kriterier:
(a) Det antal kunder eller finansiella 
motparter som berörs eller deras relevans 
och, i tillämpliga fall, beloppet för eller 
antalet av de transaktioner som berörs av 
det betydande cyberhotet.
(b) Det betydande cyberhotets varaktighet 
eller frekvens.
(c) Den geografiska spridningen med 
avseende på de områden som berörs av 
det betydande cyberhotet, i synnerhet om 
det påverkar fler än två medlemsstater.
(d) De berörda tjänsternas kritikalitet, 
inbegripet den finansiella enhetens 
transaktioner och verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 476
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, France Jamet

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De europeiska 
tillsynsmyndigheterna ska, genom den 
gemensamma kommittén för de europeiska 
tillsynsmyndigheterna (nedan kallad den 
gemensamma kommittén) och efter samråd 
med Europeiska centralbanken (ECB) och 
Enisa, utarbeta gemensamma förslag till 
tekniska standarder för tillsyn som 
ytterligare specificerar följande:

2. De europeiska 
tillsynsmyndigheterna ska, genom den 
gemensamma kommittén för de europeiska 
tillsynsmyndigheterna (nedan kallad den 
gemensamma kommittén) och efter samråd 
med Europeiska centralbanken (ECB), 
Enisa och de nationella 
tillsynsmyndigheterna, utarbeta 
gemensamma förslag till tekniska 
standarder för tillsyn som ytterligare 
specificerar följande:
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Or. en

Ändringsförslag 477
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De europeiska 
tillsynsmyndigheterna ska, genom den 
gemensamma kommittén för de europeiska 
tillsynsmyndigheterna (nedan kallad den 
gemensamma kommittén) och efter 
samråd med Europeiska centralbanken 
(ECB) och Enisa, utarbeta gemensamma 
förslag till tekniska standarder för tillsyn 
som ytterligare specificerar följande:

2. De europeiska 
tillsynsmyndigheterna ska, genom den 
gemensamma kommittén för de europeiska 
tillsynsmyndigheterna (nedan kallad den 
gemensamma kommittén) och i samverkan 
med Europeiska centralbanken (ECB) och 
Enisa, utarbeta gemensamma förslag till 
tekniska standarder för tillsyn som 
ytterligare specificerar följande:

Or. en

Ändringsförslag 478
Alfred Sant, Jonás Fernández, Niels Fuglsang

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) De kriterier som anges i punkt 1, 
inbegripet väsentlighetströsklar för att 
fastställa större IKT-relaterade incidenter 
som omfattas av rapporteringsskyldigheten 
i artikel 17.1.

(a) De kriterier som anges i punkt 1, 
inbegripet väsentlighetströsklar för att 
fastställa större IKT-relaterade incidenter 
eller, i tillämpliga fall, större operativa 
eller säkerhetsmässiga 
betalningsrelaterade incidenter som 
omfattas av rapporteringsskyldigheten i 
artikel 17.1.

Or. en

Ändringsförslag 479
Alfred Sant, Jonás Fernández, Carmen Avram, Niels Fuglsang
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Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) De kriterier som de behöriga 
myndigheterna ska tillämpa för att bedöma 
större IKT-relaterade incidenters relevans 
för andra medlemsstaters jurisdiktioner och 
de detaljer i rapporter om IKT-relaterade 
incidenter som ska delas med andra 
behöriga myndigheter i enlighet med 
artikel 17.5 och 17.6.

(b) De kriterier som de behöriga 
myndigheterna ska tillämpa för att bedöma 
större IKT-relaterade incidenters eller, i 
tillämpliga fall, större operativa eller 
säkerhetsmässiga betalningsrelaterade 
incidenters relevans för andra 
medlemsstaters jurisdiktioner och de 
detaljer av IKT-relaterade incidenter eller, 
i tillämpliga fall, större operativa eller 
säkerhetsmässiga betalningsrelaterade 
incidenter som ska delas med andra 
behöriga myndigheter i enlighet med 
artikel 17.5 och 17.6.

Or. en

Ändringsförslag 480
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) De kriterier som de behöriga 
myndigheterna ska tillämpa för att bedöma 
större IKT-relaterade incidenters relevans 
för andra medlemsstaters jurisdiktioner och 
de detaljer i rapporter om IKT-relaterade 
incidenter som ska delas med andra 
behöriga myndigheter i enlighet med 
artikel 17.5 och 17.6.

(b) De kriterier som de behöriga 
myndigheterna ska tillämpa för att bedöma 
större IKT-relaterade incidenters relevans 
för andra medlemsstaters jurisdiktioner och 
de detaljer i rapporter om större IKT-
relaterade incidenter som ska delas med 
andra behöriga myndigheter i enlighet med 
artikel 17.5 och 17.6.

Or. en

Ändringsförslag 481
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea
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Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) De kriterier som de behöriga 
myndigheterna ska tillämpa för att bedöma 
större IKT-relaterade incidenters relevans 
för andra medlemsstaters jurisdiktioner och 
de detaljer i rapporter om IKT-relaterade 
incidenter som ska delas med andra 
behöriga myndigheter i enlighet med 
artikel 17.5 och 17.6.

(b) De kriterier som de behöriga 
myndigheterna ska tillämpa för att bedöma 
större IKT-relaterade incidenters relevans 
för andra medlemsstaters jurisdiktioner och 
de detaljer i rapporter om större IKT-
relaterade incidenter som ska delas med 
andra behöriga myndigheter i enlighet med 
artikel 17.5 och 17.6.

Or. en

Ändringsförslag 482
Alfred Sant, Jonás Fernández, Carmen Avram, Niels Fuglsang

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) De kriterier som anges i punkt 1b, 
inbegripet höga väsentlighetströsklar för 
att fastställa betydande cyberhot som 
omfattas av rapporteringsskyldigheten i 
artikel 17.1a.

Or. en

Ändringsförslag 483
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När de europeiska 
tillsynsmyndigheterna utarbetar de 
gemensamma förslag till tekniska 
standarder för tillsyn som avses i punkt 2 
ska de ta hänsyn internationella standarder 

3. När de europeiska 
tillsynsmyndigheterna utarbetar de 
gemensamma förslag till tekniska 
standarder för tillsyn som avses i punkt 2 
ska de ta hänsyn till de finansiella 
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och specifikationer som har utarbetats och 
offentliggjorts av Enisa, inbegripet, när så 
är lämpligt, specifikationer för andra 
ekonomiska sektorer.

enheternas storlek, art, omfattning, 
komplexitet och övergripande riskprofil, 
såväl som till de internationella standarder 
och specifikationer som har utarbetats och 
offentliggjorts av Enisa, inbegripet, när så 
är lämpligt, specifikationer för andra 
ekonomiska sektorer. De europeiska 
tillsynsmyndigheterna ska vidare ta 
hänsyn till att småföretagens och 
mikroföretagens snabba och effektiva 
hantering av en incident inte hindras av 
behovet att respektera de 
klassificeringskrav som fastställs i denna 
artikel.

Or. en

Ändringsförslag 484
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När de europeiska 
tillsynsmyndigheterna utarbetar de 
gemensamma förslag till tekniska 
standarder för tillsyn som avses i punkt 2 
ska de ta hänsyn internationella standarder 
och specifikationer som har utarbetats och 
offentliggjorts av Enisa, inbegripet, när så 
är lämpligt, specifikationer för andra 
ekonomiska sektorer.

3. När de europeiska 
tillsynsmyndigheterna utarbetar de 
gemensamma förslag till tekniska 
standarder för tillsyn som avses i punkt 2 
ska de ta hänsyn till de internationella 
standarder och specifikationer som har 
utarbetats och offentliggjorts av Enisa, 
inbegripet, när så är lämpligt, 
specifikationer för andra ekonomiska 
sektorer. De europeiska 
tillsynsmyndigheterna ska också ta 
hänsyn till de berörda finansiella 
enheternas art, storlek och komplexitet.

Or. en

Ändringsförslag 485
Alfred Sant, Carmen Avram
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Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De europeiska tillsynsmyndigheterna ska 
överlämna dessa gemensamma förslag till 
tekniska standarder för tillsyn till 
kommissionen senast den 
[Publikationsbyrån: infoga datum ett år 
efter dagen för ikraftträdandet].

De europeiska tillsynsmyndigheterna ska 
överlämna dessa gemensamma förslag till 
tekniska standarder för tillsyn till 
kommissionen senast den 
[Publikationsbyrån: infoga datum tre år 
efter dagen för ikraftträdandet].

Or. en

Ändringsförslag 486
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De europeiska tillsynsmyndigheterna ska 
överlämna dessa gemensamma förslag till 
tekniska standarder för tillsyn till 
kommissionen senast den 
[Publikationsbyrån: infoga datum ett år 
efter dagen för ikraftträdandet].

De europeiska tillsynsmyndigheterna ska 
överlämna dessa gemensamma förslag till 
tekniska standarder för tillsyn till 
kommissionen senast den 
[Publikationsbyrån: infoga datum 18 
månader efter dagen för ikraftträdandet].

Or. en

Ändringsförslag 487
Alfred Sant, Jonás Fernández, Carmen Avram, Niels Fuglsang

Förslag till förordning
Artikel 17 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17 Rapportering av större IKT-
relaterade incidenter

17 Rapportering av större IKT-
relaterade incidenter och betydande 
cyberhot

Or. en
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Ändringsförslag 488
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De finansiella enheterna ska 
rapportera större IKT-relaterade incidenter 
till den relevanta behöriga myndighet som 
avses i artikel 41 inom de tidsfrister som 
anges i punkt 3.

1. De finansiella enheterna ska 
rapportera större operativa incidenter till 
den gemensamma EU-knutpunkt som 
avses i artikel 19 inom de tidsfrister som 
anges i punkt 3. Om den större operativa 
incidenten även utgör en 
personuppgiftsincident ska de finansiella 
enheterna anmäla den till den relevanta 
dataskyddsmyndigheten och till de 
berörda registrerade i tillämpliga fall, i 
enlighet med artikel 33 i förordning 
2016/679.

Or. en

Ändringsförslag 489
Billy Kelleher, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Caroline Nagtegaal, Stéphanie Yon-Courtin, 
Dragoș Pîslaru

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De finansiella enheterna ska 
rapportera större IKT-relaterade incidenter 
till den relevanta behöriga myndighet som 
avses i artikel 41 inom de tidsfrister som 
anges i punkt 3.

1. De finansiella enheterna ska 
rapportera större IKT-relaterade incidenter 
till den gemensamma EU-knutpunkt som 
avses i artikel 19 inom de tidsfrister som 
anges i punkt 3.

Or. en
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Ändringsförslag 490
Billy Kelleher, Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Olivier Chastel, Gilles Boyer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Dragoș Pîslaru

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpning av första stycket ska de 
finansiella enheterna, efter att ha samlat in 
och analyserat all relevant information, 
utarbeta en incidentrapport med hjälp av 
den mall som avses i artikel 18 och 
överlämna den till den behöriga 
myndigheten.

Vid tillämpning av första stycket ska de 
finansiella enheterna, efter att ha samlat in 
och analyserat all relevant information, 
utarbeta en incidentrapport med hjälp av 
den mall som avses i artikel 18 och 
överlämna den till den gemensamma EU-
knutpunkten.

Or. en

Ändringsförslag 491
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpning av första stycket ska de 
finansiella enheterna, efter att ha samlat in 
och analyserat all relevant information, 
utarbeta en incidentrapport med hjälp av 
den mall som avses i artikel 18 och 
överlämna den till den behöriga 
myndigheten.

Vid tillämpning av första stycket ska de 
finansiella enheterna, efter att ha samlat in 
och analyserat all relevant information, 
utarbeta en incidentrapport med hjälp av 
den mall som avses i artikel 18 och 
överlämna den till den gemensamma EU-
knutpunkten.

Or. en

Ändringsförslag 492
Alfred Sant, Jonás Fernández, Carmen Avram, Niels Fuglsang

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De finansiella enheterna ska utan 
onödigt dröjsmål anmäla betydande 
cyberhot till den relevanta behöriga 
myndighet som avses i artikel 41.

Or. en

Ändringsförslag 493
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en större IKT-relaterad incident 
har eller kan påverka tjänsteanvändares 
och kunders ekonomiska intressen ska de 
finansiella enheterna utan onödigt dröjsmål 
informera sina tjänsteanvändare och 
kunder om den större IKT-relaterade 
incidenten och så snart som möjligt 
informera dem om alla åtgärder som har 
vidtagits för att mildra de negativa 
effekterna av en sådan incident.

2. Om en större IKT-relaterad incident 
har eller kan ha en väsentlig inverkan på 
tjänsteanvändares och kunders ekonomiska 
intressen ska de finansiella enheterna utan 
onödigt dröjsmål efter att ha blivit 
medvetna om den informera sina 
tjänsteanvändare och kunder om den större 
IKT-relaterade incidenten och så snart som 
möjligt informera dem om alla åtgärder 
som har vidtagits för att mildra de negativa 
effekterna av en sådan incident.

Or. en

Ändringsförslag 494
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en större IKT-relaterad incident 
har eller kan påverka tjänsteanvändares 
och kunders ekonomiska intressen ska de 
finansiella enheterna utan onödigt dröjsmål 
informera sina tjänsteanvändare och 
kunder om den större IKT-relaterade 

2. Om en större IKT-relaterad incident 
inträffar och har en väsentlig inverkan på 
tjänsteanvändares och kunders ekonomiska 
intressen ska de finansiella enheterna utan 
onödigt dröjsmål informera sina 
tjänsteanvändare och kunder om den större 
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incidenten och så snart som möjligt 
informera dem om alla åtgärder som har 
vidtagits för att mildra de negativa 
effekterna av en sådan incident.

IKT-relaterade incidenten och så snart som 
möjligt informera dem om alla relevanta 
åtgärder som har vidtagits för att mildra de 
negativa effekterna av en sådan incident.

Or. en

Ändringsförslag 495
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en större IKT-relaterad incident 
har eller kan påverka tjänsteanvändares 
och kunders ekonomiska intressen ska de 
finansiella enheterna utan onödigt dröjsmål 
informera sina tjänsteanvändare och 
kunder om den större IKT-relaterade 
incidenten och så snart som möjligt 
informera dem om alla åtgärder som har 
vidtagits för att mildra de negativa 
effekterna av en sådan incident.

2. Om en större IKT-relaterad incident 
påverkar tjänsteanvändares och kunders 
ekonomiska intressen ska de finansiella 
enheterna utan onödigt dröjsmål informera 
sina tjänsteanvändare och kunder om den 
större IKT-relaterade incidenten och så 
snart som möjligt informera dem om 
relevanta åtgärder som har vidtagits för att 
mildra de negativa effekterna av en sådan 
incident.

Or. en

Ändringsförslag 496
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en större IKT-relaterad incident 
har eller kan påverka tjänsteanvändares och 
kunders ekonomiska intressen ska de 
finansiella enheterna utan onödigt dröjsmål 
informera sina tjänsteanvändare och 
kunder om den större IKT-relaterade 
incidenten och så snart som möjligt 
informera dem om alla åtgärder som har 
vidtagits för att mildra de negativa 

2. Om en större IKT-relaterad incident 
har eller kan påverka tjänsteanvändares och 
kunders ekonomiska intressen ska de 
finansiella enheterna utan onödigt dröjsmål 
informera sina tjänsteanvändare och 
kunder om den större IKT-relaterade 
incidenten och så snart som möjligt 
informera dem om alla åtgärder som har 
vidtagits för att mildra de negativa 
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effekterna av en sådan incident. effekterna av en sådan incident. Om ingen 
skada för tjänsteanvändarna och 
kunderna materialiseras på grund av de 
motåtgärder som vidtagits av den 
finansiella enheten ska kravet att 
informera tjänsteanvändarna och 
kunderna inte vara tillämpligt.

Or. en

Ändringsförslag 497
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en större IKT-relaterad incident 
har eller kan påverka tjänsteanvändares och 
kunders ekonomiska intressen ska de 
finansiella enheterna utan onödigt dröjsmål 
informera sina tjänsteanvändare och 
kunder om den större IKT-relaterade 
incidenten och så snart som möjligt 
informera dem om alla åtgärder som har 
vidtagits för att mildra de negativa 
effekterna av en sådan incident.

2. Om en större IKT-relaterad incident 
har eller kan påverka tjänsteanvändares och 
kunders ekonomiska intressen ska de 
finansiella enheterna utan onödigt dröjsmål 
informera sina tjänsteanvändare och 
kunder om den större IKT-relaterade 
incidenten och så snart som möjligt 
informera dem om alla åtgärder som har 
vidtagits för att mildra de negativa 
effekterna av en sådan incident. Om en 
sådan incident materialiseras ska de 
finansiella enheterna göra ett offentligt 
uttalande utöver att enskilt informera sina 
tjänsteanvändare och kunder.

Or. en

Ändringsförslag 498
Alfred Sant, Jonás Fernández, Carmen Avram, Niels Fuglsang

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om ett betydande cyberhot skulle 
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kunna påverka kundernas finansiella 
intressen negativt ska de finansiella 
enheterna utan onödigt dröjsmål 
informera sina kunder om det betydande 
cyberhotet och om de åtgärder som den 
finansiella enheten avser att vidta för att 
begränsa de negativa effekterna av detta 
hot. I lämpliga fall ska den finansiella 
enheten också ge råd åt sina kunder om 
de åtgärder de kan vidta för att begränsa 
de negativa följderna av hotet.

Or. en

Ändringsförslag 499
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om risken för en större IKT-
relaterad incident uppstår men inte 
materialiseras på grund av de 
motåtgärder som har vidtagits, får de 
finansiella enheterna göra ett offentligt 
uttalande i stället för att enskilt informera 
sina tjänsteanvändare och kunder.

Or. en

Ändringsförslag 500
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Om en större operativ incident 
orsakar finansiella förluster för deras 
tjänsteanvändare och kunder ska de 
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finansiella enheterna vara 
ersättningsskyldiga för de förluster som 
lidits av de tjänsteanvändarna och 
kunderna.

Or. en

Ändringsförslag 501
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De finansiella enheterna ska till den 
behöriga myndighet som avses i artikel 41 
överlämna följande:

3. De finansiella enheterna ska till den 
gemensamma EU-knutpunkt som avses i 
artikel 19 överlämna följande:

Or. en

Ändringsförslag 502
Billy Kelleher, Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Olivier Chastel, Gilles Boyer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Dragoș Pîslaru

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De finansiella enheterna ska till den 
behöriga myndighet som avses i artikel 41 
överlämna följande:

3. De finansiella enheterna ska till den 
gemensamma EU-knutpunkt som avses i 
artikel 19 överlämna följande:

Or. en

Ändringsförslag 503
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En första anmälan, utan dröjsmål, 
men inte senare än handelsdagens slut, 
eller, i händelse av en större IKT-
relaterad incident som ägde rum senare 
än två timmar före handelsdagens slut, 
senast fyra timmar från början av nästa 
handelsdag, eller, om 
rapporteringskanaler inte finns 
tillgängliga, så snart de blir tillgängliga.

(a) En första anmälan, utan dröjsmål, 
men inte senare än 24 timmar efter det att 
den operativa incidenten klassificerats 
som större av den finansiella enheten.

Or. en

Ändringsförslag 504
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En första anmälan, utan dröjsmål, 
men inte senare än handelsdagens slut, 
eller, i händelse av en större IKT-
relaterad incident som ägde rum senare 
än två timmar före handelsdagens slut, 
senast fyra timmar från början av nästa 
handelsdag, eller, om rapporteringskanaler 
inte finns tillgängliga, så snart de blir 
tillgängliga.

(a) En första anmälan, utan onödigt 
dröjsmål, men inte senare än slutet av nästa 
handelsdag, eller, om rapporteringskanaler 
inte finns tillgängliga, så snart de blir 
tillgängliga.

Or. en

Ändringsförslag 505
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En första anmälan, utan dröjsmål, 
men inte senare än handelsdagens slut, 

(a) En första anmälan, utan dröjsmål 
och i vilket fall som helst inom 24 timmar 
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eller, i händelse av en större IKT-
relaterad incident som ägde rum senare 
än två timmar före handelsdagens slut, 
senast fyra timmar från början av nästa 
handelsdag, eller, om rapporteringskanaler 
inte finns tillgängliga, så snart de blir 
tillgängliga.

efter det att de finansiella enheterna blivit 
medvetna om incidenten, eller, om 
rapporteringskanaler inte finns tillgängliga, 
så snart de blir tillgängliga.

Or. en

Ändringsförslag 506
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En första anmälan, utan dröjsmål, 
men inte senare än handelsdagens slut, 
eller, i händelse av en större IKT-relaterad 
incident som ägde rum senare än två 
timmar före handelsdagens slut, senast 
fyra timmar från början av nästa 
handelsdag, eller, om 
rapporteringskanaler inte finns 
tillgängliga, så snart de blir tillgängliga.

(a) I händelse av en större IKT-
relaterad incident, en anmälan från 
kritiska IKT-tredjepartsleverantörer till 
den behöriga myndigheten om den större 
IKT-relaterade incidenten, utan onödigt 
dröjsmål och senast 72 timmar efter det att 
leverantörerna har blivit medvetna om 
den.

Or. en

Ändringsförslag 507
Billy Kelleher, Engin Eroglu, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Olivier Chastel, 
Dragoș Pîslaru

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En första anmälan, utan dröjsmål, 
men inte senare än handelsdagens slut, 
eller, i händelse av en större IKT-
relaterad incident som ägde rum senare 
än två timmar före handelsdagens slut, 
senast fyra timmar från början av nästa 

(a) En första anmälan, utan dröjsmål, 
men inte senare än 24 timmar efter det att 
den IKT-relaterade incidenten 
klassificerats som större av den 
finansiella enheten, eller, om 
rapporteringskanaler inte finns tillgängliga, 
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handelsdag, eller, om rapporteringskanaler 
inte finns tillgängliga, så snart de blir 
tillgängliga.

så snart de blir tillgängliga.

Or. en

Motivering

Anpassar de tidsmässiga kraven för incidentrapportering till förslaget till det andra direktivet 
om säkerhet i nätverks- och informationssystem, vilket därmed harmoniserar EU:s system för 
incidentrapportering ytterligare.

Ändringsförslag 508
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En första anmälan, utan dröjsmål, 
men inte senare än handelsdagens slut, 
eller, i händelse av en större IKT-relaterad 
incident som ägde rum senare än två 
timmar före handelsdagens slut, senast fyra 
timmar från början av nästa handelsdag, 
eller, om rapporteringskanaler inte finns 
tillgängliga, så snart de blir tillgängliga.

(a) En första anmälan, utan dröjsmål, 
efter det att den finansiella enheten blivit 
medveten om en större IKT-incident och 
gjort sitt bästa för att göra denna anmälan 
inte senare än handelsdagens slut, eller, i 
händelse av en större IKT-relaterad 
incident som den finansiella enheten blev 
medveten om senare än två timmar före 
handelsdagens slut, senast fyra timmar från 
början av nästa handelsdag, eller, om 
rapporteringskanaler inte finns tillgängliga, 
så snart de blir tillgängliga.

Or. en

Ändringsförslag 509
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En första anmälan, utan dröjsmål, 
men inte senare än handelsdagens slut, 

(a) En första anmälan, utan onödigt 
dröjsmål, men inte senare än 
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eller, i händelse av en större IKT-relaterad 
incident som ägde rum senare än två 
timmar före handelsdagens slut, senast fyra 
timmar från början av nästa handelsdag, 
eller, om rapporteringskanaler inte finns 
tillgängliga, så snart de blir tillgängliga.

handelsdagens slut efter det att den IKT-
relaterade incidenten klassificerats som 
större av den finansiella enheten, eller, i 
händelse av en större IKT-relaterad 
incident som ägde rum senare än två 
timmar före handelsdagens slut, senast fyra 
timmar från början av nästa handelsdag 
efter det att den IKT-relaterade incidenten 
klassificerats som större av den 
finansiella enheten, eller, om 
rapporteringskanaler inte finns tillgängliga, 
så snart de blir tillgängliga.

Or. en

Ändringsförslag 510
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En delrapport, senast en vecka 
efter den första anmälan som avses i led 
a, vid behov åtföljd av uppdaterade 
anmälningar varje gång en relevant 
statusuppdatering finns tillgänglig, samt 
på särskild begäran av den behöriga 
myndigheten.

(b) En första rapport, som ska 
uppdateras så snart som möjligt efter det 
att en finansiell enhet blir medveten om 
att den ursprungliga incidentens status 
har ändrats betydligt eller ny information 
har framkommit som skulle kunna ha en 
stor inverkan på hur incidenten åtgärdas 
av den behöriga myndigheten, samt på 
särskild begäran av den behöriga 
myndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 511
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En delrapport, senast en vecka efter (b) En delrapport, när relevanta 
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den första anmälan som avses i led a, vid 
behov åtföljd av uppdaterade anmälningar 
varje gång en relevant statusuppdatering 
finns tillgänglig, samt på särskild begäran 
av den behöriga myndigheten.

händelser inträffar eller information blir 
tillgänglig efter den första anmälan eller, 
om så uttryckligen krävs av den behöriga 
myndigheten, efter den första anmälan som 
avses i led a, vid behov åtföljd av 
uppdaterade anmälningar varje gång en 
relevant statusuppdatering finns tillgänglig, 
samt på särskild begäran av den behöriga 
myndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 512
Billy Kelleher, Engin Eroglu, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Olivier Chastel, 
Dragoș Pîslaru

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) En slutrapport, när analysen av 
grundorsakerna har slutförts, oavsett om 
begränsande åtgärder redan har vidtagits 
eller inte, och när de faktiska 
påverkanssiffrorna finns tillgängliga för att 
ersätta uppskattningar, dock senast en 
månad från det att den första rapporten 
sändes.

(c) En slutrapport, när analysen av 
grundorsakerna har slutförts, oavsett om 
begränsande åtgärder redan har vidtagits 
eller inte, och när de faktiska 
påverkanssiffrorna finns tillgängliga för att 
ersätta uppskattningar, dock senast en 
månad från den dag då den första 
rapporten sändes. I vederbörligen 
motiverade fall och efter 
överenskommelse med den behöriga 
myndigheten får finansiella enheter 
avvika från den tidsfrist som fastställts i 
detta led.

Or. en

Ändringsförslag 513
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) En slutrapport, när analysen av 
grundorsakerna har slutförts, oavsett om 
begränsande åtgärder redan har vidtagits 
eller inte, och när de faktiska 
påverkanssiffrorna finns tillgängliga för att 
ersätta uppskattningar, dock senast en 
månad från det att den första rapporten 
sändes.

(c) En slutrapport, när analysen av 
grundorsakerna har slutförts, oavsett om 
begränsande åtgärder redan har vidtagits 
eller inte, och när de faktiska 
påverkanssiffrorna finns tillgängliga för att 
ersätta uppskattningar, och senast en 
månad från det datum då incidenten 
åtgärdades.

Or. en

Ändringsförslag 514
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den relevanta behöriga myndighet som 
avses i artikel 41 ska föreskriva att en 
finansiell enhet i vederbörligen 
motiverade fall tillåts avvika från de 
tidsfrister som fastställts i leden a, b och c 
i denna punkt.

Or. en

Ändringsförslag 515
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Vederbörlig hänsyn ska tas till de 
finansiella enheternas möjlighet att 
tillhandahålla korrekt och meningsfull 
information med avseende på större IKT-
relaterade incidenter inom de tidsfrister 
som fastställs i punkt 3 a och b.
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Or. en

Ändringsförslag 516
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De finansiella enheterna får 
endast delegera 
rapporteringsskyldigheterna enligt denna 
artikel till en tredjepartsleverantör av 
tjänster efter godkännande av den 
relevanta behöriga myndighet som avses i 
artikel 41.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 517
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De finansiella enheterna får endast 
delegera rapporteringsskyldigheterna enligt 
denna artikel till en tredjepartsleverantör av 
tjänster efter godkännande av den relevanta 
behöriga myndighet som avses i artikel 41.

4. De finansiella enheterna får endast 
delegera rapporteringsskyldigheterna enligt 
denna artikel till en tredjepartsleverantör av 
tjänster efter ingående av en 
avtalsbestämmelse med den berörda 
tredjepartsleverantören av IKT-tjänster 
och efter godkännande av den relevanta 
behöriga myndighet som avses i artikel 41.

Or. en

Ändringsförslag 518
Alfred Sant
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Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De finansiella enheterna får endast 
delegera rapporteringsskyldigheterna enligt 
denna artikel till en tredjepartsleverantör av 
tjänster efter godkännande av den relevanta 
behöriga myndighet som avses i artikel 41.

4. De finansiella enheterna får endast 
delegera rapporteringsskyldigheterna enligt 
denna artikel till en tredjepartsleverantör av 
tjänster efter godkännande av den relevanta 
behöriga myndighet som avses i artikel 41, 
efter en uttrycklig begäran både från den 
finansiella enheten och 
tredjepartsleverantören av IKT-tjänster. I 
händelse av en sådan delegering ska den 
finansiella enheten fortsatt ansvara fullt 
ut för uppfyllandet av 
incidentrapporteringskraven.

Or. en

Ändringsförslag 519
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De finansiella enheterna får endast 
delegera rapporteringsskyldigheterna enligt 
denna artikel till en tredjepartsleverantör av 
tjänster efter godkännande av den relevanta 
behöriga myndighet som avses i artikel 41.

4. De finansiella enheterna får endast 
delegera rapporteringsskyldigheterna enligt 
denna artikel till en tredjepartsleverantör av 
tjänster efter godkännande av den relevanta 
behöriga myndighet som avses i artikel 41. 
I händelse av en sådan delegering ska den 
finansiella enheten fortsatt ansvara fullt 
ut för uppfyllandet av 
incidentrapporteringskraven.

Or. en

Ändringsförslag 520
Billy Kelleher, Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Olivier Chastel, Gilles Boyer, 
Stéphanie Yon-Courtin
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Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Efter mottagandet av den rapport 
som avses i punkt 1 ska den behöriga 
myndigheten utan onödigt dröjsmål 
lämna närmare uppgifter om incidenten 
till

utgår

(a) EBA, Esma eller Eiopa, beroende på 
vad som är lämpligt,
(b) ECB, när så är lämpligt, när det gäller 
de finansiella enheter som avses i artikel 
2.1 a, b och c, och
(c) den gemensamma kontaktpunkt som 
har utsetts enligt artikel 8 i direktiv (EU) 
2016/1148.

Or. en

Ändringsförslag 521
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Efter mottagandet av den rapport 
som avses i punkt 1 ska den behöriga 
myndigheten utan onödigt dröjsmål 
lämna närmare uppgifter om incidenten 
till

utgår

(a) EBA, Esma eller Eiopa, beroende på 
vad som är lämpligt,
(b) ECB, när så är lämpligt, när det gäller 
de finansiella enheter som avses i artikel 
2.1 a, b och c, och
(c) den gemensamma kontaktpunkt som 
har utsetts enligt artikel 8 i direktiv (EU) 
2016/1148.
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Or. en

Ändringsförslag 522
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Efter mottagandet av den rapport 
som avses i punkt 1 ska den behöriga 
myndigheten utan onödigt dröjsmål lämna 
närmare uppgifter om incidenten till

5. Efter mottagandet av den rapport 
som avses i punkt 1 ska den behöriga 
myndigheten utan onödigt dröjsmål, 
samtidigt som höga säkerhetsstandarder 
respekteras och efter bedömning av de 
potentiella riskerna, lämna relevant 
information om incidenten till

Or. en

Ändringsförslag 523
Alfred Sant, Jonás Fernández, Niels Fuglsang

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Efter mottagandet av den rapport 
som avses i punkt 1 ska den behöriga 
myndigheten utan onödigt dröjsmål lämna 
närmare uppgifter om incidenten till

5. Efter mottagandet av den rapport 
som avses i punkt 1 eller den anmälan 
som avses i punkt 1a ska den behöriga 
myndigheten utan onödigt dröjsmål lämna 
närmare uppgifter om den större IKT-
relaterade incidenten eller det betydande 
cyberhotet till

Or. en

Ändringsförslag 524
Alfred Sant, Jonás Fernández, Niels Fuglsang

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 5 – led ca (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) den gemensamma 
resolutionsnämnden för enheter som 
avses i artikel 7.2 i förordning (EU) 
806/2014, och de nationella 
resolutionsmyndigheterna med avseende 
på enheter som avses i artikel 7.3 i 
förordning (EU) 806/2014. De nationella 
resolutionsmyndigheterna bör till den 
gemensamma resolutionsnämnden var 
sjätte månad tillhandahålla en 
sammanfattning av den rapport som 
mottagits inom ramen för denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 525
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. EBA, Esma eller Eiopa och ECB 
ska bedöma den större IKT-relaterade 
incidentens relevans för andra berörda 
offentliga myndigheter och så snart som 
möjligt underrätta dem om detta. ECB ska 
underrätta medlemmarna i Europeiska 
centralbankssystemet om frågor som är 
relevanta för betalningssystemet. På 
grundval av denna underrättelse ska de 
behöriga myndigheterna vid behov vidta 
alla nödvändiga åtgärder för att skydda det 
finansiella systemets omedelbara stabilitet.

6. EBA, Esma eller Eiopa och ECB 
ska, i samarbete med Enisa, bedöma den 
större IKT-relaterade incidentens relevans 
för andra berörda offentliga myndigheter 
och så snart som möjligt underrätta dem 
om detta. ECB ska underrätta 
medlemmarna i Europeiska 
centralbankssystemet om frågor som är 
relevanta för betalningssystemet. På 
grundval av denna underrättelse ska de 
behöriga myndigheterna vid behov vidta 
alla nödvändiga åtgärder för att skydda det 
finansiella systemets omedelbara stabilitet.

Or. en

Ändringsförslag 526
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen
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Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De europeiska 
tillsynsmyndigheterna ska, genom den 
gemensamma kommittén och efter samråd 
med Enisa och ECB, utarbeta

1. De europeiska 
tillsynsmyndigheterna ska, genom den 
gemensamma kommittén och efter samråd 
med Enisa och ECB samt de nationella 
tillsynsmyndigheterna, utarbeta

Or. en

Ändringsförslag 527
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De europeiska 
tillsynsmyndigheterna ska, genom den 
gemensamma kommittén och efter samråd 
med Enisa och ECB, utarbeta

1. De europeiska 
tillsynsmyndigheterna ska, genom den 
gemensamma kommittén och Enisa efter 
samråd med ECB, utarbeta

Or. en

Ändringsförslag 528
Alfred Sant, Jonás Fernández, Niels Fuglsang

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led a – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) fastställa innehållet i anmälan av 
betydande cyberhot,

Or. en
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Ändringsförslag 529
Alfred Sant, Jonás Fernández, Carmen Avram, Niels Fuglsang

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) gemensamma förslag till tekniska 
standarder för genomförande i syfte att 
fastställa standardformulär, mallar och 
förfaranden för finansiella enheter för 
rapportering av en större IKT-relaterad 
incident.

(b) gemensamma förslag till tekniska 
standarder för genomförande i syfte att 
fastställa standardformulär, mallar och 
förfaranden för finansiella enheter för 
rapportering av en större IKT-relaterad 
incident och anmälan av ett betydande 
cyberhot.

Or. en

Ändringsförslag 530
Alfred Sant, Carmen Avram

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De europeiska tillsynsmyndigheterna ska 
överlämna de gemensamma förslag till 
tekniska standarder för tillsyn som avses i 
punkt 1 a och de gemensamma förslag till 
tekniska genomförandestandarder som 
avses i punkt 1 b till kommissionen senast 
den xx 202x [Publikationsbyrån: infoga 
datum ett år efter dagen för 
ikraftträdandet].

De europeiska tillsynsmyndigheterna ska 
överlämna de gemensamma förslag till 
tekniska standarder för tillsyn som avses i 
punkt 1 a och de gemensamma förslag till 
tekniska genomförandestandarder som 
avses i punkt 1 b till kommissionen senast 
den xx 202x [Publikationsbyrån: infoga 
datum två år efter dagen för 
ikraftträdandet].

Or. en

Ändringsförslag 531
Billy Kelleher, Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Olivier Chastel, Gilles Boyer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Dragoș Pîslaru

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De europeiska 
tillsynsmyndigheterna ska, genom den 
gemensamma kommittén och i samråd 
med ECB och Enisa, utarbeta en 
gemensam rapport med en bedömning av 
genomförbarheten av ytterligare 
centralisering av incidentrapporteringen 
genom inrättandet av en gemensam EU-
knutpunkt för finansiella enheters 
rapportering av större IKT-relaterade 
incidenter. Rapporten ska innehålla en 
undersökning av olika sätt att underlätta 
flödet av IKT-relaterad 
incidentrapportering, minska de därmed 
sammanhängande kostnaderna och 
underbygga tematiska analyser i syfte att 
öka konvergensen i tillsynen.

1. 1. Europeiska tillsynsmyndigheter 
ska inrätta och driva en gemensam EU-
knutpunkt för finansiella enheters 
rapportering av större IKT-relaterade 
incidenter.

Or. en

Motivering

Det är allmänt erkänt att en gemensam EU-rapporteringsknutpunkt skulle ge större visshet 
och tydlighet för finansiella enheter samt större effektivitet för rapporteringssystemet som 
helhet. De europeiska tillsynsmyndigheterna har angett att de på kort sikt är villiga att inrätta 
en gemensam centraliserad rapporteringsknutpunkt snarare än att utveckla enskilda system i 
väntan på resultatet av den genomförbarhetsstudie som föreslås i artikel 19 i kommissionens 
förslag.

Ändringsförslag 532
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De europeiska 
tillsynsmyndigheterna ska, genom den 
gemensamma kommittén och i samråd 
med ECB och Enisa, utarbeta en 
gemensam rapport med en bedömning av 
genomförbarheten av ytterligare 
centralisering av incidentrapporteringen 

1. De europeiska 
tillsynsmyndigheterna ska inrätta och 
driva en gemensam EU-knutpunkt för 
finansiella enheters rapportering av större 
operativa incidenter.
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genom inrättandet av en gemensam EU-
knutpunkt för finansiella enheters 
rapportering av större IKT-relaterade 
incidenter. Rapporten ska innehålla en 
undersökning av olika sätt att underlätta 
flödet av IKT-relaterad 
incidentrapportering, minska de därmed 
sammanhängande kostnaderna och 
underbygga tematiska analyser i syfte att 
öka konvergensen i tillsynen.

Or. en

Ändringsförslag 533
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De europeiska 
tillsynsmyndigheterna ska, genom den 
gemensamma kommittén och i samråd 
med ECB och Enisa, utarbeta en 
gemensam rapport med en bedömning av 
genomförbarheten av ytterligare 
centralisering av incidentrapporteringen 
genom inrättandet av en gemensam EU-
knutpunkt för finansiella enheters 
rapportering av större IKT-relaterade 
incidenter. Rapporten ska innehålla en 
undersökning av olika sätt att underlätta 
flödet av IKT-relaterad 
incidentrapportering, minska de därmed 
sammanhängande kostnaderna och 
underbygga tematiska analyser i syfte att 
öka konvergensen i tillsynen.

1. De europeiska 
tillsynsmyndigheterna ska, genom den 
gemensamma kommittén och i samarbete 
med ECB, Enisa och plattformen om 
cybersäkerhet i den finansiella sektorn, 
utarbeta en gemensam rapport med en 
bedömning av genomförbarheten av 
ytterligare centralisering av 
incidentrapporteringen genom inrättandet 
av en gemensam EU-knutpunkt för 
finansiella enheters rapportering av större 
IKT-relaterade incidenter. Rapporten ska 
innehålla en undersökning av olika sätt att 
underlätta flödet av IKT-relaterad 
incidentrapportering, minska de därmed 
sammanhängande kostnaderna och 
underbygga tematiska analyser i syfte att 
öka konvergensen i tillsynen.

Or. en

Ändringsförslag 534
Alfred Sant



AM\1232471SV.docx 193/310 PE693.603v01-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De europeiska 
tillsynsmyndigheterna ska, genom den 
gemensamma kommittén och i samråd med 
ECB och Enisa, utarbeta en gemensam 
rapport med en bedömning av 
genomförbarheten av ytterligare 
centralisering av incidentrapporteringen 
genom inrättandet av en gemensam EU-
knutpunkt för finansiella enheters 
rapportering av större IKT-relaterade 
incidenter. Rapporten ska innehålla en 
undersökning av olika sätt att underlätta 
flödet av IKT-relaterad 
incidentrapportering, minska de därmed 
sammanhängande kostnaderna och 
underbygga tematiska analyser i syfte att 
öka konvergensen i tillsynen.

1. De europeiska 
tillsynsmyndigheterna ska, genom den 
gemensamma kommittén och i samråd med 
ECB och Enisa, utarbeta en gemensam 
rapport med en bedömning av 
genomförbarheten av ytterligare 
centralisering av incidentrapporteringen 
som skulle ersätta all redan befintlig 
rapportering genom inrättandet av en 
gemensam EU-knutpunkt för finansiella 
enheters rapportering av större IKT-
relaterade incidenter. Rapporten ska 
innehålla en undersökning av olika sätt att 
underlätta flödet av IKT-relaterad 
incidentrapportering, minska de därmed 
sammanhängande kostnaderna och 
underbygga tematiska analyser i syfte att 
öka konvergensen i tillsynen.

Or. en

Ändringsförslag 535
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De europeiska 
tillsynsmyndigheterna ska, genom den 
gemensamma kommittén och i samråd med 
ECB och Enisa, utarbeta en gemensam 
rapport med en bedömning av 
genomförbarheten av ytterligare 
centralisering av incidentrapporteringen 
genom inrättandet av en gemensam EU-
knutpunkt för finansiella enheters 
rapportering av större IKT-relaterade 
incidenter. Rapporten ska innehålla en 
undersökning av olika sätt att underlätta 
flödet av IKT-relaterad 

1. De europeiska 
tillsynsmyndigheterna ska, genom den 
gemensamma kommittén och i samråd med 
ECB, Enisa och de nationella 
tillsynsmyndigheterna, utarbeta en 
gemensam rapport med en bedömning av 
genomförbarheten av ytterligare 
centralisering av incidentrapporteringen 
genom inrättandet av en gemensam EU-
knutpunkt för finansiella enheters 
rapportering av större IKT-relaterade 
incidenter. Rapporten ska innehålla en 
undersökning av olika sätt att underlätta 
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incidentrapportering, minska de därmed 
sammanhängande kostnaderna och 
underbygga tematiska analyser i syfte att 
öka konvergensen i tillsynen.

flödet av IKT-relaterad 
incidentrapportering, minska de därmed 
sammanhängande kostnaderna och 
underbygga tematiska analyser i syfte att 
öka konvergensen i tillsynen.

Or. en

Ändringsförslag 536
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den rapport som avses i punkt 1 
ska innehålla minst följande:

utgår

(a) Förutsättningar för att inrätta en 
sådan EU-knutpunkt.
(b) Fördelar, begränsningar och 
eventuella risker.
(c) Inslag i den operativa förvaltningen.
(d) Villkor för medlemskap.
(e) Villkor för att finansiella enheter och 
nationella behöriga myndigheter ska få 
tillgång till EU-knutpunkten.
(f) En preliminär bedömning av de 
finansiella kostnaderna för inrättandet av 
den operativa plattformen till stöd för EU-
knutpunkten, inklusive den sakkunskap 
som krävs.

Or. en

Ändringsförslag 537
Billy Kelleher, Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Olivier Chastel, Gilles Boyer, 
Stéphanie Yon-Courtin

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den rapport som avses i punkt 1 
ska innehålla minst följande:

utgår

(a) Förutsättningar för att inrätta en 
sådan EU-knutpunkt.
(b) Fördelar, begränsningar och 
eventuella risker.
(c) Inslag i den operativa förvaltningen.
(d) Villkor för medlemskap.
(e) Villkor för att finansiella enheter och 
nationella behöriga myndigheter ska få 
tillgång till EU-knutpunkten.
(f) En preliminär bedömning av de 
finansiella kostnaderna för inrättandet av 
den operativa plattformen till stöd för EU-
knutpunkten, inklusive den sakkunskap 
som krävs.

Or. en

Ändringsförslag 538
Billy Kelleher, Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru, 
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den rapport som avses i punkt 1 
ska innehålla minst följande:

2. EU-knutpunkten ska samla in och 
registerföra incidentuppgifter samt 
säkerställa att de enheter som avses i 
punkt 3 ges direkt och omedelbar tillgång 
till de relevanta uppgifterna.

Or. en

Ändringsförslag 539
Bogdan Rzońca
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Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Kapacitet att fastställa 
interoperabiliteten och bedöma dess 
mervärde med avseende på andra 
relevanta rapporteringssystem, såsom i 
direktiv (EU) 2016/1148.

Or. en

Ändringsförslag 540
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. EU- knutpunkten ska samla in och 
registerföra incidentuppgifter samt 
säkerställa att sådana enheter som avses i 
punkt 3 ges direkt och omedelbar tillgång 
till de relevanta uppgifterna.

Or. en

Ändringsförslag 541
Billy Kelleher, Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Olivier Chastel, Gilles Boyer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Dragoș Pîslaru

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De europeiska 
tillsynsmyndigheterna ska överlämna den 
rapport som avses i punkt 1 till 
kommissionen, Europaparlamentet och 
rådet senast den xx 202x [EUT: infoga 
datum tre år efter dagen för 

3. EU-knutpunkten ska 
tillhandahålla nödvändiga uppgifter till 
följande enheter så att de ska kunna 
fullgöra sina respektive skyldigheter och 
uppdrag:
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ikraftträdandet].
(a) Behöriga myndigheter som avses i 
artikel 41,
(b) EBA, Esma eller Eiopa, beroende på 
vad som är lämpligt,
(c) ECB, när så är lämpligt, när det gäller 
de finansiella enheter som avses i artikel 
2.1 a, b och c,
(d) den gemensamma kontaktpunkt som 
har utsetts enligt artikel 8 i direktiv (EU) 
2016/1148,
(e) den gemensamma resolutionsnämnden 
för enheter som avses i artikel 7.2 i 
förordning (EU) 806/2014, och de 
nationella resolutionsmyndigheterna med 
avseende på enheter som avses i artikel 
7.3 i förordning (EU) 806/2014, och
(f) den relevanta nationella CSIRT-
enheten som tillhör det CSIRT-nätverk 
som inrättades genom artikel 12 i direktiv 
(EU) 2016/1148, i de fall där den 
rapporterande enheten omfattas av det 
direktivet.

Or. en

Motivering

Ersätter ändringsförslagen 58 och 59.

Ändringsförslag 542
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De europeiska 
tillsynsmyndigheterna ska överlämna den 
rapport som avses i punkt 1 till 
kommissionen, Europaparlamentet och 
rådet senast den xx 202x [EUT: infoga 
datum tre år efter dagen för 

3. EU-knutpunkten ska 
tillhandahålla nödvändiga uppgifter till 
följande enheter så att de ska kunna 
fullgöra sina respektive skyldigheter och 
uppdrag:
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ikraftträdandet].
(a) Behöriga myndigheter som avses i 
artikel 41,
(b) EBA, Esma eller Eiopa, beroende på 
vad som är lämpligt,
(c) ECB, när så är lämpligt, när det gäller 
de finansiella enheter som avses i artikel 
2.1 a, b och c,
(d) den gemensamma kontaktpunkt som 
har utsetts enligt artikel 8 i direktiv (EU) 
2016/1148,
(e) den gemensamma resolutionsnämnden 
för enheter som avses i artikel 7.2 i 
förordning (EU) 806/2014, och de 
nationella resolutionsmyndigheterna med 
avseende på enheter som avses i artikel 
7.3 i förordning (EU) 806/2014.

Or. en

Ändringsförslag 543
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. De europeiska 
tillsynsmyndigheterna ska, genom den 
gemensamma kommittén och efter 
samråd med Enisa och ECB, utarbeta 
gemensamma förslag till tekniska 
standarder för tillsyn som anger följande:
(a) Former och operativa standarder för 
insamling och aggregering av 
incidentrapporteringsuppgifter och för att 
de enheter som avses i punkt 3 ska få 
tillgång till dessa uppgifter.
(b) Villkor, arrangemang och den 
dokumentation som krävs för att tillgång 
till EU-knutpunkten ska beviljas för de 
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enheter som avses i punkt 3.
(c) Villkoren för finansiella enheters 
medlemskap.

Or. en

Ändringsförslag 544
Billy Kelleher, Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Olivier Chastel, Gilles Boyer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Dragoș Pîslaru

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. De europeiska 
tillsynsmyndigheterna ska, genom den 
gemensamma kommittén och efter 
samråd med Enisa och ECB, utarbeta 
gemensamma förslag till tekniska 
standarder för tillsyn som anger följande:
(a) Former och operativa standarder för 
att de enheter som avses i punkt 3 ska få 
tillgång till EU-knutpunkten.
(b) Villkor, arrangemang och den 
dokumentation som krävs för att tillgång 
till EU-knutpunkten ska beviljas för de 
enheter som avses i punkt 3.
(c) Villkoren för finansiella enheters 
medlemskap.

Or. en

Ändringsförslag 545
Alfred Sant, Jonás Fernández, Carmen Avram, Niels Fuglsang

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När den behöriga myndigheten har 
mottagit en rapport enligt artikel 17.1 ska 

1. När den behöriga myndigheten har 
mottagit en rapport enligt artikel 17.1 och 
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den bekräfta mottagandet av anmälan och 
så snart som möjligt lämna all nödvändig 
återkoppling eller vägledning till den 
finansiella enheten, särskilt för att 
diskutera avhjälpande åtgärder på 
enhetsnivå eller sätt att minimera de 
negativa effekterna inom alla olika 
sektorer.

17.1a ska den bekräfta mottagandet av 
anmälan och så snart som möjligt lämna all 
nödvändig återkoppling eller vägledning 
till den finansiella enheten, särskilt för att 
diskutera avhjälpande åtgärder på 
enhetsnivå eller sätt att minimera de 
negativa effekterna inom alla olika 
sektorer, och även tillhandahålla lämpligt 
anonymiserad återkoppling, insikter och 
underrättelser till alla berörda finansiella 
enheter om detta skulle vara till nytta, på 
grundval av varje mottagen rapport om 
större incidenter.

Or. en

Motivering

För att stödja en mer omfattande beredskap för incidenter i branschen, läggs en skyldighet på 
myndigheterna att tillhandahålla lämpligt anonymiserad återkoppling till alla berörda 
finansiella enheter.

Ändringsförslag 546
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De europeiska 
tillsynsmyndigheterna ska genom den 
gemensamma kommittén årligen lämna 
anonymiserade och aggregerade rapporter 
om anmälningar av IKT-relaterade 
incidenter som har mottagits från behöriga 
myndigheter, med angivande av åtminstone 
antalet IKT-relaterade större incidenter, 
deras art, inverkan på finansiella enheters 
eller kunders verksamhet, kostnader och 
avhjälpande åtgärder som har vidtagits.

2. De europeiska 
tillsynsmyndigheterna ska genom den 
gemensamma kommittén var sjätte månad 
lämna anonymiserade och aggregerade 
rapporter om anmälningar av IKT-
relaterade incidenter och cyberhot som har 
mottagits från behöriga myndigheter i 
enlighet med artikel 17.1 och 17.1.1, med 
angivande av åtminstone antalet IKT-
relaterade större incidenter och betydande 
cyberhot, deras art, inverkan på finansiella 
enheters eller kunders verksamhet, 
kostnader och avhjälpande åtgärder som 
har vidtagits.

Or. en
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Ändringsförslag 547
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De europeiska 
tillsynsmyndigheterna ska genom den 
gemensamma kommittén årligen lämna 
anonymiserade och aggregerade rapporter 
om anmälningar av IKT-relaterade 
incidenter som har mottagits från behöriga 
myndigheter, med angivande av åtminstone 
antalet IKT-relaterade större incidenter, 
deras art, inverkan på finansiella enheters 
eller kunders verksamhet, kostnader och 
avhjälpande åtgärder som har vidtagits.

2. De europeiska 
tillsynsmyndigheterna ska genom den 
gemensamma kommittén årligen lämna 
anonymiserade och aggregerade rapporter 
om anmälningar av större IKT-relaterade 
incidenter som har mottagits från behöriga 
myndigheter, med angivande av åtminstone 
antalet IKT-relaterade större incidenter, 
deras art, inverkan på finansiella enheters 
eller kunders verksamhet, uppskattade 
kostnader och avhjälpande åtgärder som 
har vidtagits.

Or. en

Ändringsförslag 548
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att bedöma beredskapen för 
IKT-relaterade incidenter, identifiera 
svagheter, brister eller luckor i den digitala 
operativa motståndskraften och snabbt 
genomföra korrigerande åtgärder ska 
finansiella enheter, med hänsyn till sin 
storlek, affärsprofil och riskprofil, inrätta, 
upprätthålla och se över ett sunt och 
heltäckande program för testning av digital 
operativ motståndskraft som en integrerad 
del av den IKT-riskhanteringsram som 
avses i artikel 5.

1. För att bedöma beredskapen för 
IKT-relaterade incidenter, identifiera 
svagheter, brister eller luckor i den digitala 
operativa motståndskraften och snabbt 
genomföra korrigerande åtgärder ska 
finansiella enheter annat än mikroföretag, 
i enlighet med sin storlek, art, komplexitet 
och riskprofil, inrätta, upprätthålla och se 
över ett sunt och heltäckande program för 
testning av digital operativ motståndskraft 
som en integrerad del av den IKT-
riskhanteringsram som avses i artikel 5.

Or. en
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Ändringsförslag 549
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att bedöma beredskapen för 
IKT-relaterade incidenter, identifiera 
svagheter, brister eller luckor i den digitala 
operativa motståndskraften och snabbt 
genomföra korrigerande åtgärder ska 
finansiella enheter, med hänsyn till sin 
storlek, affärsprofil och riskprofil, inrätta, 
upprätthålla och se över ett sunt och 
heltäckande program för testning av digital 
operativ motståndskraft som en integrerad 
del av den IKT-riskhanteringsram som 
avses i artikel 5.

1. För att bedöma beredskapen för 
IKT-relaterade incidenter, identifiera 
svagheter, brister eller luckor i den digitala 
operativa motståndskraften och snabbt 
genomföra korrigerande åtgärder ska 
finansiella enheter som inte är små och 
medelstora företag, med hänsyn till sin art, 
storlek, komplexitet, affärsprofil och 
övergripande riskprofil, inrätta, 
upprätthålla och se över ett sunt och 
heltäckande program för testning av digital 
operativ motståndskraft som en integrerad 
del av den IKT-riskhanteringsram som 
avses i artikel 5.

Or. en

Ändringsförslag 550
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Programmet för testning av digital 
operativ motståndskraft ska omfatta en rad 
bedömningar, tester, metoder, praxis och 
verktyg som ska tillämpas i enlighet med 
bestämmelserna i artiklarna 22 och 23.

2. Programmet för testning av digital 
operativ motståndskraft ska omfatta en rad 
bedömningar, tester, metoder, praxis och 
verktyg som ska tillämpas i enlighet med 
bestämmelserna i artiklarna 22 och 23. När 
unionslagstiftningen kräver att finansiella 
enheter utför testning och övervakning av 
digital operativ motståndskraft får de 
finansiella enheterna gemensamt utföra 
sådana program och sådan verksamhet, 
under förutsättning att dessa uppfyller 
kraven i all tillämplig lagstiftning.
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Or. en

Ändringsförslag 551
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De finansiella enheterna ska följa 
en riskbaserad metod när de genomför det 
testprogram för digital operativ 
motståndskraft som avses i punkt 1, med 
hänsyn tagen till IKT-riskernas utveckling, 
eventuella specifika risker som den 
finansiella enheten är eller kan bli 
exponerad för, kritikaliteten hos 
informationstillgångar och tillhandahållna 
tjänster samt varje annan faktor som den 
finansiella enheten anser lämplig.

3. De finansiella enheterna ska följa 
en riskbaserad metod när de genomför det 
testprogram för digital operativ 
motståndskraft som definieras i punkt 1, 
med hänsyn tagen till IKT-riskernas 
utveckling, eventuella specifika risker som 
den finansiella enheten är eller kan bli 
exponerad för, kritikaliteten hos 
informationstillgångar och tillhandahållna 
tjänster samt varje annan faktor som den 
finansiella enheten anser lämplig.

Or. en

Ändringsförslag 552
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De finansiella enheterna ska se till 
att testerna utförs av oberoende parter, 
oavsett om de är interna eller externa.

4. De finansiella enheterna ska se till 
att testerna, inklusive de hotstyrda 
penetrationstesterna, utförs av oberoende 
parter, oavsett om de är interna eller 
externa. När det gäller en intern testare 
ska en lämplig analys och identifiering 
utföras av de passande resurser som ska 
avsättas till utarbetande- och 
genomförandefaserna av testerna, för att 
undvika eventuella intressekonflikter och 
andra potentiella ledningsproblem.

Or. en
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Ändringsförslag 553
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De finansiella enheterna ska 
fastställa förfaranden och riktlinjer för 
prioritering, klassificering och åtgärdande 
av alla problem som framkommer under 
genomförandet av testerna och ska införa 
interna valideringsmetoder för att 
säkerställa att alla identifierade svagheter, 
brister eller luckor åtgärdas fullt ut.

5. De finansiella enheterna ska 
fastställa förfaranden och riktlinjer för 
prioritering, klassificering och lösning av 
alla problem som framkommer under 
genomförandet av testerna och ska införa 
interna valideringsmetoder för att 
säkerställa att alla identifierade svagheter, 
brister eller luckor åtgärdas fullt ut.

Or. en

Ändringsförslag 554
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. De finansiella enheterna ska minst 
en gång per år testa alla kritiska IKT-
system och IKT-tillämpningar.

6. I enlighet med en riskbaserad 
metod ska de finansiella enheterna minst 
en gång per år säkerställa att lämpliga 
tester utförs på kritiska IKT-system och 
IKT-tillämpningar.

Or. en

Ändringsförslag 555
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det program för testning av digital 1. Det program för testning av digital 
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operativ motståndskraft som avses i artikel 
21 ska innehålla bestämmelser om 
utförande av en fullständig uppsättning 
lämpliga tester, inbegripet 
sårbarhetsanalyser och skanningar, 
analyser av öppen källkod, 
nätverkssäkerhetsbedömningar, 
gapanalyser, fysiska 
säkerhetsgranskningar, frågeformulär 
och programvarulösningar för skanning, 
källkodsgranskningar när så är möjligt, 
scenariobaserade tester, 
kompatibilitetstester, prestandastester, 
tester ändpunkt till ändpunkt (end-to-end) 
och penetrationstester.

operativ motståndskraft som avses i artikel 
21 ska innehålla bestämmelser om 
utförande av en fullständig uppsättning 
lämpliga tester, på grundval av riktlinjer 
som redan utarbetats och införts av de 
europeiska tillsynsmyndigheterna och de 
nationella behöriga myndigheterna inom 
deras respektive behörighetsområden, 
såväl som nya och uppdaterade riktlinjer 
som utarbetats efter denna förordnings 
ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 556
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det program för testning av digital 
operativ motståndskraft som avses i artikel 
21 ska innehålla bestämmelser om 
utförande av en fullständig uppsättning 
lämpliga tester, inbegripet 
sårbarhetsanalyser och skanningar, 
analyser av öppen källkod, 
nätverkssäkerhetsbedömningar, 
gapanalyser, fysiska 
säkerhetsgranskningar, frågeformulär och 
programvarulösningar för skanning, 
källkodsgranskningar när så är möjligt, 
scenariobaserade tester, 
kompatibilitetstester, prestandastester, 
tester ändpunkt till ändpunkt (end-to-end) 
och penetrationstester.

1. Det program för testning av digital 
operativ motståndskraft som avses i artikel 
21 ska innehålla bestämmelser om 
utförande av en fullständig uppsättning 
lämpliga tester, i enlighet med en 
riskbaserad metod, vilken kan inbegripa 
sårbarhetsanalyser och skanningar, 
analyser av öppen källkod, 
nätverkssäkerhetsbedömningar, 
gapanalyser, fysiska 
säkerhetsgranskningar, frågeformulär och 
programvarulösningar för skanning, 
källkodsgranskningar när så är möjligt, 
scenariobaserade tester, 
kompatibilitetstester, prestandastester, 
tester ändpunkt till ändpunkt (end-to-end) 
och penetrationstester.

Or. en
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Ändringsförslag 557
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De hotstyrda penetrationstesterna 
ska minst omfatta en finansiell enhets 
kritiska funktioner och tjänster och ska 
utföras på produktionssystem i drift som 
stöder sådana funktioner. Den exakta 
omfattningen av de hotstyrda 
penetrationstesterna ska fastställas av 
finansiella enheter och valideras av de 
behöriga myndigheterna på grundval av 
bedömningen av kritiska funktioner och 
tjänster.

2. De hotstyrda penetrationstesterna 
ska minst omfatta en finansiell enhets 
kritiska eller viktiga funktioner och tjänster 
och ska utföras på produktionssystem i 
drift som stöder sådana funktioner. Den 
exakta omfattningen av de hotstyrda 
penetrationstesterna ska fastställas av 
finansiella enheter och valideras av de 
behöriga myndigheterna på grundval av 
bedömningen av kritiska funktioner och 
tjänster. Det kan behövas många tester för 
att täcka de finansiella enheternas 
samtliga kritiska funktioner och tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 558
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De hotstyrda penetrationstesterna 
ska minst omfatta en finansiell enhets 
kritiska funktioner och tjänster och ska 
utföras på produktionssystem i drift som 
stöder sådana funktioner. Den exakta 
omfattningen av de hotstyrda 
penetrationstesterna ska fastställas av 
finansiella enheter och valideras av de 
behöriga myndigheterna på grundval av 
bedömningen av kritiska funktioner och 
tjänster.

2. De hotstyrda penetrationstesterna 
ska omfatta en finansiell enhets kritiska 
funktioner och tjänster och ska utföras på 
produktionssystem i drift som stöder 
sådana funktioner. Den exakta 
omfattningen av de hotstyrda 
penetrationstesterna ska fastställas av 
finansiella enheter och valideras av de 
behöriga myndigheterna på grundval av 
bedömningen av kritiska funktioner och 
tjänster.

Or. en
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Ändringsförslag 559
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster 
omfattas av den hotstyrda 
penetrationstestningen ska den finansiella 
enheten vidta nödvändiga åtgärder för att 
säkerställa att dessa leverantörer deltar.

Om tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster 
omfattas av den hotstyrda 
penetrationstestningen ska den finansiella 
enheten vidta nödvändiga åtgärder för att 
säkerställa att dessa leverantörer deltar.

Om deltagandet av en 
tredjepartsleverantör av IKT-tjänster i de 
hotstyrda penetrationstesterna skulle 
kunna påverka kvaliteten, 
konfidentialiteten eller säkerheten hos de 
tjänster som tillhandahålls av 
tredjepartsleverantören av IKT-tjänster 
till andra kunder som inte omfattas av 
denna förordning eller den övergripande 
integriteten av den verksamhet som utförs 
av tredjepartsleverantören av IKT-
tjänster, får den finansiella enheten och 
tredjepartsleverantören av IKT-tjänster 
genom avtal besluta att 
tredjepartsleverantören av IKT-tjänster 
får ingå avtalsmässiga arrangemang 
direkt med en extern testare för att utföra 
gemensamma tester för dess kunder som 
är finansiella enheter.

Or. en

Ändringsförslag 560
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster 
omfattas av den hotstyrda 
penetrationstestningen ska den finansiella 
enheten vidta nödvändiga åtgärder för att 

Om tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster 
omfattas av den hotstyrda 
penetrationstestningen ska den finansiella 
enheten vidta nödvändiga åtgärder för att 
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säkerställa att dessa leverantörer deltar. säkerställa att dessa leverantörer deltar. 
Deltagandet innebär att 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster 
ska utföra separata hotstyrda 
penetrationstester eller tillsammans med 
den finansiella enheten utföra den 
finansiella enhetens hotstyrda 
penetrationstester. Dessa 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster 
ska inte behöva lämna någon information 
eller tillhandahålla några detaljer med 
avseende på aspekter som inte är av 
betydelse för riskhanteringskontrollerna 
av de berörda finansiella enheternas 
relevanta kritiska eller viktiga tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 561
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster 
omfattas av den hotstyrda 
penetrationstestningen ska den finansiella 
enheten vidta nödvändiga åtgärder för att 
säkerställa att dessa leverantörer deltar.

Om tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster 
omfattas av den hotstyrda 
penetrationstestningen ska den finansiella 
enheten vidta nödvändiga åtgärder för att 
säkerställa att dessa leverantörer deltar. 
Denna testning ska inte negativt påverka 
andra användare hos 
tredjepartsleverantörerna av IKT-tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 562
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster 
omfattas av den hotstyrda 
penetrationstestningen ska den finansiella 
enheten vidta nödvändiga åtgärder för att 
säkerställa att dessa leverantörer deltar.

Om kritiska tredjepartsleverantörer av 
IKT-tjänster omfattas av den hotstyrda 
penetrationstestningen ska den finansiella 
enheten vidta nödvändiga åtgärder för att 
säkerställa att dessa leverantörer deltar.

Or. en

Ändringsförslag 563
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De finansiella enheterna ska tillämpa 
effektiva riskhanteringskontroller för att 
minska riskerna för möjliga effekter på 
data, skador på tillgångar och avbrott i 
kritiska tjänster eller transaktioner hos den 
finansiella enheten själv, dess motparter 
eller den finansiella sektorn.

De finansiella enheterna ska tillämpa 
effektiva riskhanteringskontroller för att 
begränsa riskerna för möjliga effekter på 
data, skador på tillgångar och avbrott i 
kritiska eller viktiga tjänster eller 
transaktioner hos den finansiella enheten 
själv, dess motparter eller den finansiella 
sektorn.

Or. en

Ändringsförslag 564
Alfred Sant, Jonás Fernández, Niels Fuglsang

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När testet har avslutats och efter det att 
rapporter och åtgärdsplaner har godkänts 
ska den finansiella enheten och de externa 
testarna förse den behöriga myndigheten 
med dokumentation som bekräftar att det 
hotstyrda penetrationstestet har utförts i 
enlighet med kraven. De behöriga 
myndigheterna ska validera 

När testet har avslutats ska den finansiella 
enheten och de externa testarna förse den 
behöriga myndigheten eller, om 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster 
ingår kontraktsmässiga arrangemang 
direkt med externa testare, de ledande 
tillsynsorganen med en konfidentiell 
sammanfattning av testresultaten och med 
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dokumentationen och utfärda ett intyg. dokumentation som bekräftar att det 
hotstyrda penetrationstestet har utförts i 
enlighet med kraven. De behöriga 
myndigheterna ska utfärda ett intyg som 
bekräftar att testet utfördes i enlighet med 
kraven på grundval av dokumentationen 
för att möjliggöra ett ömsesidigt 
erkännande av hotstyrda 
penetrationstester mellan de behöriga 
myndigheterna.

Or. en

Motivering

Hotstyrda penetrationstester kan röja känslig information, så detaljerna om dem och deras 
teknik bör inte avslöjas vitt och brett. För den gränsöverskridande sömlöshetens skull bör 
testerna också ömsesidigt erkännas av de behöriga myndigheterna.

Ändringsförslag 565
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När testet har avslutats och efter det att 
rapporter och åtgärdsplaner har godkänts 
ska den finansiella enheten och de externa 
testarna förse den behöriga myndigheten 
med dokumentation som bekräftar att det 
hotstyrda penetrationstestet har utförts i 
enlighet med kraven. De behöriga 
myndigheterna ska validera 
dokumentationen och utfärda ett intyg.

När testet har avslutats och efter det att 
rapporter och åtgärdsplaner har godkänts 
ska den finansiella enheten med stöd av de 
externa testarna förse den behöriga 
myndigheten med den dokumentation som 
krävs för att bekräfta att det hotstyrda 
penetrationstestet har utförts i enlighet med 
kraven. De behöriga myndigheterna får 
begära mer detaljerad information 
rörande resultatet av testet och eventuella 
risker som upptäckts, och ska validera 
dokumentationen och utfärda ett intyg i 
slutet av processen.

Or. en

Ändringsförslag 566
Frances Fitzgerald
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Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna ska utfärda 
ett intyg som på grundval av den 
dokumentation som avses i det femte 
stycket bekräftar att testet utfördes i 
enlighet med kraven för att i tillämpliga 
fall möjliggöra ett ömsesidigt erkännande 
av hotstyrda penetrationstester mellan 
behöriga myndigheter.
Utan att det påverkar sådana intyg ska de 
finansiella enheterna alltid förbli 
ansvariga för inverkan av de tester som 
avses i detta stycke.

Or. en

Ändringsförslag 567
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De finansiella enheterna ska anlita 
testare i enlighet med artikel 24 i syfte att 
genomföra ett hotstyrt penetrationstest.

3. De finansiella enheterna ska 
antingen anlita testare i enlighet med 
artikel 24 eller använda interna 
testgrupper, under förutsättning att dessa 
verkar oberoende och är självständiga i 
förhållande till resten av den finansiella 
enheten, i syfte att genomföra ett hotstyrt 
penetrationstest.

Or. en

Ändringsförslag 568
Jonás Fernández, Niels Fuglsang

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De finansiella enheterna ska anlita 
testare i enlighet med artikel 24 i syfte att 
genomföra ett hotstyrt penetrationstest.

3. De finansiella enheterna ska anlita 
externa testare i enlighet med artikel 24 i 
syfte att genomföra ett hotstyrt 
penetrationstest.

Or. en

Ändringsförslag 569
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna ska identifiera 
de finansiella enheter som ska genomföra 
hotstyrda penetrationstester på ett sätt som 
står i proportion till den finansiella 
enhetens storlek, omfattning, verksamhet 
och övergripande riskprofil, på grundval av 
en bedömning av följande:

Utan att det påverkar deras förmåga att 
delegera uppgifter och behörigheter inom 
ramen för denna artikel till en eller flera 
andra behöriga myndigheter som 
ansvarar för de hotstyrda 
penetrationstesterna ska de behöriga 
myndigheterna identifiera de finansiella 
enheter som ska genomföra hotstyrda 
penetrationstester på ett sätt som står i 
proportion till den finansiella enhetens 
storlek, omfattning, verksamhet och 
övergripande riskprofil, på grundval av en 
bedömning av följande:

Or. en

Ändringsförslag 570
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna ska identifiera 
de finansiella enheter som ska genomföra 
hotstyrda penetrationstester på ett sätt som 

De behöriga myndigheterna ska identifiera 
de finansiella enheter som ska genomföra 
hotstyrda penetrationstester på ett sätt som 
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står i proportion till den finansiella 
enhetens storlek, omfattning, verksamhet 
och övergripande riskprofil, på grundval av 
en bedömning av följande:

står i proportion till den finansiella 
enhetens art, storlek, omfattning, 
verksamhet och övergripande riskprofil, på 
grundval av en bedömning av följande:

Or. en

Ändringsförslag 571
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, France Jamet

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. EBA, Esma och Eiopa ska, efter 
samråd med ECB och med beaktande av 
relevanta ramar i unionen som är 
tillämpliga på underrättelsebaserade 
penetrationstester, utarbeta förslag till 
tekniska standarder för tillsyn för att 
närmare specificera

4. De europeiska 
tillsynsmyndigheterna ska, efter samråd 
med ECB, Enisa och de nationella 
tillsynsmyndigheterna och med beaktande 
av relevanta ramar i unionen som är 
tillämpliga på underrättelsebaserade 
penetrationstester, utarbeta förslag till 
tekniska standarder för tillsyn för att 
närmare specificera

Or. en

Ändringsförslag 572
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. EBA, Esma och Eiopa ska, efter 
samråd med ECB och med beaktande av 
relevanta ramar i unionen som är 
tillämpliga på underrättelsebaserade 
penetrationstester, utarbeta förslag till 
tekniska standarder för tillsyn för att 
närmare specificera

4. De europeiska 
tillsynsmyndigheterna ska, i samordning 
med Enisa och efter samråd med ECB och 
med beaktande av relevanta ramar i 
unionen som är tillämpliga på 
underrättelsebaserade penetrationstester, 
utarbeta en uppsättning förslag till 
tekniska standarder för tillsyn för att 
närmare specificera
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Or. en

Ändringsförslag 573
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. EBA, Esma och Eiopa ska, efter 
samråd med ECB och med beaktande av 
relevanta ramar i unionen som är 
tillämpliga på underrättelsebaserade 
penetrationstester, utarbeta förslag till 
tekniska standarder för tillsyn för att 
närmare specificera

4. EBA, Esma och Eiopa ska, efter 
samråd med ECB och med beaktande av 
relevanta ramar i unionen som är 
tillämpliga på hotstyrda penetrationstester, 
däribland TIBER-EU-ramen, utarbeta 
förslag till tekniska standarder för tillsyn 
för att närmare specificera

Or. en

Ändringsförslag 574
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. EBA, Esma och Eiopa ska, efter 
samråd med ECB och med beaktande av 
relevanta ramar i unionen som är 
tillämpliga på underrättelsebaserade 
penetrationstester, utarbeta förslag till 
tekniska standarder för tillsyn för att 
närmare specificera

4. EBA, Esma och Eiopa ska, efter 
samråd med ECB och med beaktande av 
relevanta ramar i unionen som är 
tillämpliga på hotstyrda penetrationstester, 
utarbeta förslag till tekniska standarder för 
tillsyn för att närmare specificera

Or. en

Ändringsförslag 575
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. EBA, Esma och Eiopa ska, efter 
samråd med ECB och med beaktande av 
relevanta ramar i unionen som är 
tillämpliga på underrättelsebaserade 
penetrationstester, utarbeta förslag till 
tekniska standarder för tillsyn för att 
närmare specificera

4. EBA, Esma och Eiopa ska, i 
samarbete med Enisa och efter samråd 
med ECB och med beaktande av relevanta 
ramar i unionen som är tillämpliga på 
underrättelsebaserade penetrationstester, 
genom att ta hänsyn till riktlinjer som 
utfärdats innan denna förordnings 
ikraftträdande, utarbeta förslag till 
tekniska standarder för tillsyn för att 
närmare specificera

Or. en

Ändringsförslag 576
Alfred Sant, Jonás Fernández, Carmen Avram, Niels Fuglsang

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) den typ av tillsynssamarbete som 
krävs för genomförandet av hotstyrd 
penetrationstestning när det gäller 
finansiella enheter som är verksamma i 
mer än en medlemsstat, för att det ska gå 
att införa lämplig nivå av 
tillsynsengagemang och ett flexibelt 
genomförande i syfte att ta hänsyn till 
särdragen hos finansiella delsektorer eller 
lokala finansmarknader.

(c) den typ av tillsynssamarbete som 
krävs för genomförandet av hotstyrd 
penetrationstestning och för att underlätta 
ett fullständigt ömsesidigt erkännande när 
det gäller finansiella enheter som är 
verksamma i mer än en medlemsstat, för 
att det ska gå att införa lämplig nivå av 
tillsynsengagemang och ett flexibelt 
genomförande i syfte att ta hänsyn till 
särdragen hos finansiella delsektorer eller 
lokala finansmarknader.

Or. en

Ändringsförslag 577
Alfred Sant, Carmen Avram

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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De europeiska tillsynsmyndigheterna ska 
överlämna dessa förslag till tekniska 
standarder för tillsyn till kommissionen 
senast den [EUT: infoga datum två 
månader före dagen för ikraftträdandet].

De europeiska tillsynsmyndigheterna ska 
överlämna dessa förslag till tekniska 
standarder för tillsyn till kommissionen 
senast den [EUT: infoga datum sex 
månader före dagen för ikraftträdandet].

Or. en

Ändringsförslag 578
Alfred Sant, Carmen Avram

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fram till det att denna förordning träder i 
kraft och de tekniska standarder för 
tillsyn som anges i artikel 23.4 utarbetas 
och antas ska finansiella enheter följa de 
relevanta riktlinjer och ramar i unionen 
som gäller för underrättelsebaserade 
penetrationstester, eftersom dessa 
kommer att fortsätta gälla när denna 
förordning träder i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 579
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Resultaten av de hotstyrda 
penetrationstesterna, inklusive de tester 
som utförs inom ramen för den 
europeiska ramen för 
hotbildsunderrättelsebaserad etisk red-
team-testning (TIBER-EU) ska ömsesidigt 
erkännas inom unionen bland de 
behöriga myndigheterna.
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Or. en

Ändringsförslag 580
Jonás Fernández, Niels Fuglsang

Förslag till förordning
Artikel 24 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

24 Krav för testare 24 Krav för externa testare

Or. en

Ändringsförslag 581
Alfred Sant, Carmen Avram

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) har certifierats av ett 
ackrediteringsorgan i en medlemsstat eller 
följer formella uppförandekoder eller 
etiska ramar,

(c) har certifierats av ett 
ackrediteringsorgan i en medlemsstat eller 
av ett väletablerat ackrediteringsorgan i 
ett tredjeland eller följer formella 
uppförandekoder eller etiska ramar,

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag säkerställer att EU:s finansiella enheter på ett rimligt sätt kan använda 
den bästa teknik som finns tillgänglig på ett globalt plan.

Ändringsförslag 582
Jonás Fernández, Niels Fuglsang

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) om det rör sig om externa testare, (d) är oberoende och lämnar en 
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lämnar en oberoende försäkran eller en 
revisionsberättelse om sund riskhantering i 
samband med genomförandet av den 
hotstyrda penetrationstestningen, 
inbegripet korrekt skydd av den finansiella 
enhetens konfidentiella information och 
ersättning för den finansiella enhetens 
affärsrisker,

oberoende försäkran eller en 
revisionsberättelse om sund riskhantering i 
samband med genomförandet av den 
hotstyrda penetrationstestningen, 
inbegripet korrekt skydd av den finansiella 
enhetens konfidentiella information och 
ersättning för den finansiella enhetens 
affärsrisker,

Or. en

Ändringsförslag 583
Jonás Fernández, Niels Fuglsang

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) om det rör sig om externa testare, 
har en relevant och heltäckande 
ansvarsförsäkring som omfattar risker för 
fel och försummelser i yrkesutövningen.

(e) har en relevant och heltäckande 
ansvarsförsäkring som omfattar risker för 
fel och försummelser i yrkesutövningen.

Or. en

Ändringsförslag 584
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 25 – stycke 1 – led 2 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) IKT-relaterade beroendens 
omfattning, komplexitet och betydelse,

(a) IKT-relaterade beroendens art, 
omfattning, komplexitet och betydelse,

Or. en

Ändringsförslag 585
Bogdan Rzońca



AM\1232471SV.docx 219/310 PE693.603v01-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 25 – stycke 1 – led 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) huruvida en leverantör av IKT-
tjänster är en koncernintern leverantör av 
IKT-tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 586
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 25 – stycke 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Som en del av sin IKT-
riskhanteringsram ska de finansiella 
enheterna anta och regelbundet se över en 
strategi för IKT-tredjepartsrisker, med 
beaktande av den strategi för flera olika 
leverantörer som avses i artikel 5.9 g. 
Strategin ska omfatta riktlinjer för 
användningen av IKT-tjänster som 
tillhandahålls av tredjepartsleverantörer av 
IKT-tjänster och ska tillämpas individuellt 
och, i förekommande fall, på undergrupps- 
och gruppnivå. Ledningsorganet ska 
regelbundet se över de risker som har 
identifierats i samband med 
utkontraktering av kritiska eller viktiga 
funktioner.

3. Som en del av sin IKT-
riskhanteringsram ska de finansiella 
enheterna annat än mikroföretag anta och 
regelbundet se över en strategi för IKT-
tredjepartsrisker. Strategin ska omfatta 
riktlinjer för användningen av IKT-tjänster 
som tillhandahålls av 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster och 
ska tillämpas individuellt och, i 
förekommande fall, på undergrupps- och 
gruppnivå. Ledningsorganet ska 
regelbundet se över de risker som har 
identifierats i samband med 
utkontraktering av kritiska eller viktiga 
funktioner.

Or. en

Ändringsförslag 587
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 25 – stycke 1 – led 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Som en del av sin IKT-
riskhanteringsram ska de finansiella 
enheterna anta och regelbundet se över en 
strategi för IKT-tredjepartsrisker, med 
beaktande av den strategi för flera olika 
leverantörer som avses i artikel 5.9 g. 
Strategin ska omfatta riktlinjer för 
användningen av IKT-tjänster som 
tillhandahålls av tredjepartsleverantörer av 
IKT-tjänster och ska tillämpas individuellt 
och, i förekommande fall, på undergrupps- 
och gruppnivå. Ledningsorganet ska 
regelbundet se över de risker som har 
identifierats i samband med 
utkontraktering av kritiska eller viktiga 
funktioner.

3. Som en del av sin IKT-
riskhanteringsram ska de finansiella 
enheterna anta och regelbundet se över en 
strategi för IKT-tredjepartsrisker. Strategin 
ska omfatta riktlinjer för användningen av 
IKT-tjänster som tillhandahålls av 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster och 
ska tillämpas individuellt och, i 
förekommande fall, på undergrupps- och 
gruppnivå. Ledningsorganet ska 
regelbundet se över de risker som har 
identifierats i samband med 
utkontraktering av kritiska eller viktiga 
funktioner.

Or. en

Ändringsförslag 588
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 25 – stycke 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Som en del av sin IKT-
riskhanteringsram ska de finansiella 
enheterna anta och regelbundet se över en 
strategi för IKT-tredjepartsrisker, med 
beaktande av den strategi för flera olika 
leverantörer som avses i artikel 5.9 g. 
Strategin ska omfatta riktlinjer för 
användningen av IKT-tjänster som 
tillhandahålls av tredjepartsleverantörer av 
IKT-tjänster och ska tillämpas individuellt 
och, i förekommande fall, på undergrupps- 
och gruppnivå. Ledningsorganet ska 
regelbundet se över de risker som har 
identifierats i samband med 
utkontraktering av kritiska eller viktiga 
funktioner.

3. Som en del av sin IKT-
riskhanteringsram ska de finansiella 
enheterna anta och regelbundet se över en 
strategi för IKT-tredjepartsrisker. Strategin 
ska omfatta riktlinjer för användningen av 
IKT-tjänster som tillhandahålls av 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster och 
ska tillämpas individuellt och, i 
förekommande fall, på undergrupps- och 
gruppnivå. Ledningsorganet ska 
regelbundet se över de risker som har 
identifierats i samband med 
utkontraktering av kritiska eller viktiga 
funktioner.

Or. en
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Ändringsförslag 589
Alfred Sant, Carmen Avram

Förslag till förordning
Artikel 25 – stycke 1 – led 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Som en del av sin IKT-
riskhanteringsram ska de finansiella 
enheterna upprätthålla och uppdatera ett 
register med information på enhetsnivå, 
undergrupps- och gruppnivå om alla 
kontraktsmässiga arrangemang som rör 
användningen av IKT-tjänster som 
tillhandahålls av tredjepartsleverantörer av 
IKT-tjänster.

4. Som en del av sin IKT-
riskhanteringsram ska de finansiella 
enheterna upprätthålla och uppdatera ett 
register med information på enhetsnivå, 
undergrupps- och gruppnivå om alla 
kontraktsmässiga arrangemang som rör 
användningen av IKT-tjänster som 
tillhandahålls av tredjepartsleverantörer av 
IKT-tjänster. I förekommande fall ska de 
finansiella enheterna följa de riktlinjer 
och andra åtgärder som utfärdats av de 
europeiska tillsynsmyndigheterna och de 
behöriga myndigheterna fram till 
ikraftträdandet av de tekniska standarder 
för genomförande som avses i artikel 
25.10. Om så är relevant får registret med 
information bestå av uppgifter i enlighet 
med artikel 30 i förordning (EU) 2016/79.

Or. en

Motivering

Anpassning till register över behandling enligt GDPR.

Ändringsförslag 590
Alfred Sant, Carmen Avram

Förslag till förordning
Artikel 25 – stycke 1 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. De finansiella enheterna får endast 
ingå avtal med tredjepartsleverantörer av 
IKT-tjänster som uppfyller höga, lämpliga 
och aktuella standarder för 

6. De finansiella enheterna får endast 
ingå avtal med tredjepartsleverantörer av 
IKT-tjänster som uppfyller höga 
säkerhetsstandarder. De aktuella 
informationsstandarderna ska också 
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informationssäkerhet. beaktas när man fastställer huruvida de 
informationsstandarder som har införts 
är lämpliga.

Or. en

Motivering

Många organisationer har befintliga system med avseende på vilka det inte kommer att vara 
möjligt att införa de senaste informationsstandarderna, och det kan i själva verket inte alltid 
vara lämpligt att göra detta. Den nya föreslagna ordalydelsen rör sig även i riktning mot 
konceptet i GDPR med ”lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder”.

Ändringsförslag 591
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 25 – stycke 1 – led 7 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. När de finansiella enheterna utövar 
åtkomst-, kontroll- och revisionsrättigheter 
gentemot IKT-tredjepartsleverantören av 
IKT-tjänster ska de på grundval av en 
riskbaserad metod på förhand fastställa 
frekvensen för revisioner och kontroller 
och de områden som ska granskas genom 
att följa allmänt accepterade 
revisionsstandarder i enlighet med 
eventuella tillsynsinstruktioner om 
användning och införlivande av sådana 
revisionsstandarder.

7. När de finansiella enheterna utövar 
åtkomst-, kontroll- och revisionsrättigheter 
gentemot IKT-tredjepartsleverantören av 
IKT-tjänster med avseende på kritiska 
eller viktiga funktioner ska de på grundval 
av en riskbaserad metod på förhand 
fastställa frekvensen för revisioner och 
kontroller och de områden som ska 
granskas genom att följa allmänt 
accepterade revisionsstandarder i enlighet 
med eventuella tillsynsinstruktioner om 
användning och införlivande av sådana 
revisionsstandarder.

Or. en

Ändringsförslag 592
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 25 – stycke 1 – led 7 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller kontraktsmässiga 
arrangemang som medför en hög teknisk 
komplexitet ska den finansiella enheten 
kontrollera att revisorer, oavsett om de är 
interna, ingår i pooler av revisorer eller är 
externa, har lämpliga färdigheter och 
kunskaper för att effektivt kunna utföra 
relevanta revisioner och bedömningar.

När det gäller kontraktsmässiga 
arrangemang som medför en detaljerad 
teknisk komplexitet ska den finansiella 
enheten kontrollera att revisorer, oavsett 
om de är interna, ingår i pooler av revisorer 
eller är externa, har lämpliga färdigheter 
och kunskaper för att effektivt kunna utföra 
relevanta revisioner och bedömningar.

Or. en

Ändringsförslag 593
Engin Eroglu

Förslag till förordning
Artikel 25 – stycke 1 – led 8 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. De finansiella enheterna ska se till 
att kontraktsmässiga arrangemang om 
användning av IKT-tjänster avslutas 
under åtminstone följande omständigheter:

8. De finansiella enheterna ska vidta 
lämpliga åtgärder såsom korrigerande 
eller avhjälpande åtgärder eller 
uppsägning av utkontrakteringsavtal om 
de fastställer förekomsten av någon av 
följande omständigheter:

Or. en

Motivering

Denna artikel är inte enkelt tillämpbar eftersom den ifrågasätter de finansiella enheternas 
förmåga att påföra dessa krav på tredjepartsleverantörer, i synnerhet vad gäller uppsägning 
av avtal. Villkoren för uppsägning är för strikta, utan möjlighet till korrigerande åtgärder av 
tredjepartsleverantören av IKT-tjänster inom en rimlig tidsperiod (såsom i exemplet i artikel 
105 i EBA:s riktlinjer för utkontraktering).

Ändringsförslag 594
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 25 – stycke 1 – led 8 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. De finansiella enheterna ska se till 
att kontraktsmässiga arrangemang om 
användning av IKT-tjänster avslutas 
under åtminstone följande omständigheter:

8. De finansiella enheterna ska vidta 
lämpliga korrigerande eller avhjälpande 
åtgärder, som kan inbegripa avslutning av 
kontraktsmässiga arrangemang som en 
sista utväg i fall där åtminstone någon av 
följande omständigheter befinns 
förekomma:

Or. en

Ändringsförslag 595
Billy Kelleher, Engin Eroglu, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Olivier Chastel, 
Dragoș Pîslaru

Förslag till förordning
Artikel 25 – stycke 1 – led 8 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. De finansiella enheterna ska se till 
att kontraktsmässiga arrangemang om 
användning av IKT-tjänster avslutas under 
åtminstone följande omständigheter:

8. De finansiella enheterna ska se till 
att kontraktsmässiga arrangemang om 
användning av IKT-tjänster gör det möjligt 
för den finansiella enheten att avsluta 
arrangemanget enligt tillämplig lag efter 
det att alla andra åtgärder har uttömts, 
under åtminstone följande omständigheter:

Or. en

Motivering

Ersätter ändringsförslag 74 för att ge finansiella enheter större handlingsfrihet när det gäller 
deras förmåga att avsluta arrangemangen.

Ändringsförslag 596
Alfred Sant, Jonás Fernández, Niels Fuglsang

Förslag till förordning
Artikel 25 – stycke 1 – led 8 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. De finansiella enheterna ska se till 
att kontraktsmässiga arrangemang om 

8. De finansiella enheterna ska se till 
att kontraktsmässiga arrangemang om 
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användning av IKT-tjänster avslutas under 
åtminstone följande omständigheter:

användning av IKT-tjänster helt kan 
avslutas om ingen rättelse är möjlig, och 
delvis avslutas om en rättelse är möjlig, 
under åtminstone följande omständigheter:

Or. en

Ändringsförslag 597
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 25 – stycke 1 – led 8 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. De finansiella enheterna ska se till 
att kontraktsmässiga arrangemang om 
användning av IKT-tjänster avslutas under 
åtminstone följande omständigheter:

8. De finansiella enheterna ska se till 
att kontraktsmässiga arrangemang om 
användning av IKT-tjänster kan avslutas 
som en sista utväg under åtminstone 
följande omständigheter:

Or. en

Ändringsförslag 598
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 25 – stycke 1 – led 8 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. De finansiella enheterna ska se till 
att kontraktsmässiga arrangemang om 
användning av IKT-tjänster avslutas under 
åtminstone följande omständigheter:

8. De finansiella enheterna ska se till 
att kontraktsmässiga arrangemang om 
användning av IKT-tjänster kan avslutas, 
efter det att alla andra åtgärder har 
uttömts och efter att en förhandsvarning 
har utfärdats, under åtminstone följande 
omständigheter:

Or. en

Ändringsförslag 599
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald
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Förslag till förordning
Artikel 25 – stycke 1 – led 8 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Tredjepartsleverantören av IKT-
tjänster bryter mot tillämpliga lagar, 
förordningar eller avtalsvillkor.

(a) Tredjepartsleverantören av IKT-
tjänster på ett allvarligt sätt bryter mot 
tillämpliga lagar, förordningar eller 
avtalsvillkor.

Or. en

Ändringsförslag 600
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 25 – stycke 1 – led 8 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Tredjepartsleverantören av IKT-
tjänster bryter mot tillämpliga lagar, 
förordningar eller avtalsvillkor.

(a) Tredjepartsleverantören av IKT-
tjänster på ett allvarligt sätt bryter mot 
tillämpliga lagar, förordningar eller 
avtalsvillkor.

Or. en

Ändringsförslag 601
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 25 – stycke 1 – led 8 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) IKT-tredjepartsleverantörer har 
påvisade brister i sin övergripande IKT-
riskhantering och i synnerhet det sätt på 
vilket den säkerställer säkerheten och 
integriteten för konfidentiella, 
personuppgifter eller på annat sätt känsliga 
uppgifter eller icke-personuppgifter.

(c) IKT-tredjepartsleverantörer har 
påvisade brister rörande sin övergripande 
IKT-riskhantering av sitt avtal med den 
finansiella enheten och i synnerhet det sätt 
på vilket den säkerställer säkerheten och 
integriteten för konfidentiella, 
personuppgifter eller på annat sätt känsliga 
uppgifter eller icke-personuppgifter.
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Or. en

Ändringsförslag 602
Alfred Sant, Carmen Avram

Förslag till förordning
Artikel 25 – stycke 1 – led 8 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Omständigheter då den behöriga 
myndigheten inte längre effektivt kan 
utöva tillsyn över den finansiella enheten 
till följd av respektive kontraktsmässiga 
arrangemang.

(d) Verifierbara omständigheter då den 
behöriga myndigheten bevisligen inte 
längre effektivt kan utöva tillsyn över den 
finansiella enheten till följd av respektive 
kontraktsmässiga arrangemang.

Or. en

Ändringsförslag 603
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, France Jamet

Förslag till förordning
Artikel 25 – stycke 1 – led 8 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Tredjepartsleverantörer av IKT-
tjänster hamnar eller misstänks hamna 
åtminstone delvis i utländska regeringars 
eller utländsk militärs ägo eller kontroll.

Or. en

Ändringsförslag 604
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 25 – stycke 1 – led 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. För att minska risken för avbrott 
på finansiell enhetsnivå kan de finansiella 
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enheterna, under vederbörligen 
motiverade omständigheter och i 
samförstånd med sina behöriga 
myndigheter, inte säga upp 
avtalsarrangemangen med 
tredjepartsleverantören av IKT-tjänster 
tills det att de kan byta till en annan 
tredjepartsleverantör av IKT-tjänster eller 
byta till lösningar på plats som är 
förenliga med den tillhandahållna 
tjänstens komplexitet, i enlighet med den 
exitstrategi som avses i punkt 9.

Or. en

Ändringsförslag 605
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 25 – stycke 1 – led 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Finansiella enheter ska inte stå för 
kostnaderna för överföring av uppgifter 
från en tredjepartsleverantör av IKT-
tjänster om ett avtal sägs upp under några 
av de omständigheter som anges i punkt 8 
a–d.

Or. en

Ändringsförslag 606
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 25 – stycke 1 – led 9 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. De finansiella enheterna ska införa 
exitstrategier för att ta hänsyn till risker 
som kan uppstå hos tredjepartsleverantören 
av IKT-tjänster, i synnerhet eventuella fel 
hos denne, försämring av kvaliteten på de 

9. De finansiella enheterna ska, när 
det gäller IKT-tjänster som avser kritiska 
eller viktiga funktioner, införa 
exitstrategier för att ta hänsyn till risker 
som kan uppstå hos tredjepartsleverantören 



AM\1232471SV.docx 229/310 PE693.603v01-00

SV

funktioner som tillhandahålls, eventuella 
avbrott i verksamheten på grund av 
olämpligt eller misslyckat 
tillhandahållande av tjänster eller 
väsentliga risker som uppstår i samband 
med en lämplig och kontinuerlig 
användning av funktionen.

av IKT-tjänster, i synnerhet eventuella fel 
hos denne, försämring av kvaliteten på de 
funktioner som tillhandahålls, eventuella 
avbrott i verksamheten på grund av 
olämpligt eller misslyckat 
tillhandahållande av tjänster eller 
väsentliga risker som uppstår i samband 
med en lämplig och kontinuerlig 
användning av funktionen.

Or. en

Ändringsförslag 607
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 25 – stycke 1 – led 9 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. De finansiella enheterna ska införa 
exitstrategier för att ta hänsyn till risker 
som kan uppstå hos tredjepartsleverantören 
av IKT-tjänster, i synnerhet eventuella fel 
hos denne, försämring av kvaliteten på de 
funktioner som tillhandahålls, eventuella 
avbrott i verksamheten på grund av 
olämpligt eller misslyckat 
tillhandahållande av tjänster eller 
väsentliga risker som uppstår i samband 
med en lämplig och kontinuerlig 
användning av funktionen.

9. De finansiella enheterna ska, när 
det gäller kritiska och viktiga funktioner, 
införa exitstrategier för att ta hänsyn till 
risker som kan uppstå hos 
tredjepartsleverantören av IKT-tjänster, i 
synnerhet eventuella fel hos denne, 
försämring av kvaliteten på de funktioner 
som tillhandahålls, eventuella avbrott i 
verksamheten på grund av olämpligt eller 
misslyckat tillhandahållande av tjänster 
eller väsentliga risker som uppstår i 
samband med en lämplig och kontinuerlig 
användning av funktionen.

Or. en

Ändringsförslag 608
Alfred Sant, Carmen Avram

Förslag till förordning
Artikel 25 – stycke 1 – led 9 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. De finansiella enheterna ska införa 9. De finansiella enheterna ska införa 
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exitstrategier för att ta hänsyn till risker 
som kan uppstå hos tredjepartsleverantören 
av IKT-tjänster, i synnerhet eventuella fel 
hos denne, försämring av kvaliteten på de 
funktioner som tillhandahålls, eventuella 
avbrott i verksamheten på grund av 
olämpligt eller misslyckat 
tillhandahållande av tjänster eller 
väsentliga risker som uppstår i samband 
med en lämplig och kontinuerlig 
användning av funktionen.

exitstrategier, som ska ses över 
regelbundet, för att ta hänsyn till risker 
som kan uppstå hos tredjepartsleverantören 
av IKT-tjänster, i synnerhet eventuella fel 
hos denne, försämring av kvaliteten på de 
funktioner som tillhandahålls, eventuella 
avbrott i verksamheten på grund av 
olämpligt eller misslyckat 
tillhandahållande av tjänster eller 
väsentliga risker som uppstår i samband 
med en lämplig och kontinuerlig 
användning av funktionen.

Or. en

Ändringsförslag 609
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 25 – stycke 1 – led 11 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De europeiska tillsynsmyndigheterna ska 
överlämna dessa förslag till tekniska 
standarder för tillsyn till kommissionen 
senast den [EUT: infoga datum ett år efter 
dagen för ikraftträdandet].

De europeiska tillsynsmyndigheterna ska 
överlämna dessa förslag till tekniska 
standarder för tillsyn till kommissionen 
senast den [EUT: infoga datum 18 
månader efter dagen för ikraftträdandet].

Or. en

Ändringsförslag 610
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen

Förslag till förordning
Artikel 25 – stycke 1 – led 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11a. Bestämmelserna i denna 
förordning om IKT-tjänster ska gälla utan 
att det påverkar finansiella enheters rätt 
att använda sig av decentraliserade 
kryptografiska lösningar, eller bilda 
konsortium för att införa eller använda 
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sådana lösningar, i vilket fall dessa IKT-
tjänster inte ska omfattas av detta kapitel.

Or. en

Ändringsförslag 611
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 26 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Preliminär bedömning av IKT-
koncentrationsrisker och ytterligare 
arrangemang för underentreprenad

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 612
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När de finansiella enheterna utför 
den identifiering och bedömning av IKT-
koncentrationsrisk som avses i artikel 25.5 
c ska de ta hänsyn till om ingåendet av ett 
kontraktsmässigt arrangemang avseende 
IKT-tjänsterna skulle leda till något av 
följande:

1. När de finansiella enheterna utför 
den identifiering och bedömning av IKT-
koncentrationsrisk som avses i artikel 25.5 
c ska de ta hänsyn till om ingåendet av ett 
kontraktsmässigt arrangemang avseende 
IKT-tjänsterna som avser kritiska eller 
viktiga funktioner skulle leda till något av 
följande:

Or. en

Ändringsförslag 613
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Flera kontraktsmässiga 
arrangemang om tillhandahållande av IKT-
tjänster med samma tredjepartsleverantör 
av IKT-tjänster eller med nära anknutna 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster.

(b) Flera kontraktsmässiga 
arrangemang om tillhandahållande av IKT-
tjänster som avser kritiska eller viktiga 
funktioner med samma 
tredjepartsleverantör av IKT-tjänster eller 
med nära anknutna tredjepartsleverantörer 
av IKT-tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 614
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Flera kontraktsmässiga 
arrangemang om tillhandahållande av IKT-
tjänster med samma tredjepartsleverantör 
av IKT-tjänster eller med nära anknutna 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster.

(b) Flera kontraktsmässiga 
arrangemang om tillhandahållande av 
kritiska eller viktiga IKT-tjänster och IKT-
funktioner med samma 
tredjepartsleverantör av IKT-tjänster eller 
med nära anknutna tredjepartsleverantörer 
av IKT-tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 615
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om det kontraktsmässiga 
arrangemanget om användning av IKT-
tjänster inbegriper möjligheten att en 
tredjepartsleverantör av IKT-tjänster lägger 
ut en kritisk eller viktig funktion på 
underentreprenad till andra 

2. Om det kontraktsmässiga 
arrangemanget om användning av IKT-
tjänster som avser kritiska eller viktiga 
funktioner inbegriper möjligheten att en 
tredjepartsleverantör av IKT-tjänster lägger 
ut en kritisk eller viktig funktion på 
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tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster, ska 
de finansiella enheterna väga de fördelar 
och risker som kan uppstå i samband med 
en sådan eventuell underentreprenad, 
särskilt när det gäller en IKT-
underleverantör som är etablerad i ett 
tredjeland.

underentreprenad till andra 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster, ska 
de finansiella enheterna väga de fördelar 
och risker som kan uppstå i samband med 
en sådan eventuell underentreprenad.

Or. en

Ändringsförslag 616
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om det kontraktsmässiga 
arrangemanget om användning av IKT-
tjänster inbegriper möjligheten att en 
tredjepartsleverantör av IKT-tjänster lägger 
ut en kritisk eller viktig funktion på 
underentreprenad till andra 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster, ska 
de finansiella enheterna väga de fördelar 
och risker som kan uppstå i samband med 
en sådan eventuell underentreprenad, 
särskilt när det gäller en IKT-
underleverantör som är etablerad i ett 
tredjeland.

2. Om det kontraktsmässiga 
arrangemanget om användning av IKT-
tjänster som avser kritiska eller viktiga 
funktioner inbegriper möjligheten att en 
tredjepartsleverantör av IKT-tjänster lägger 
ut en kritisk eller viktig funktion på 
underentreprenad till andra 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster, ska 
de finansiella enheterna väga de fördelar 
och risker som kan uppstå i samband med 
en sådan eventuell underentreprenad, 
särskilt när det gäller en IKT-
underleverantör som är etablerad i ett 
tredjeland.

Or. en

Ändringsförslag 617
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kontraktsmässiga arrangemang om 
användningen av IKT-tjänster ingås med 

Om kontraktsmässiga arrangemang om 
användningen av IKT-tjänster som avser 
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en tredjepartsleverantör av IKT-tjänster 
som är etablerad i ett tredjeland ska de 
finansiella enheterna beakta åtminstone 
följande faktorer:

kritiska eller viktiga funktioner ingås med 
en tredjepartsleverantör av IKT-tjänster 
som är etablerad i ett tredjeland ska de 
finansiella enheterna beakta åtminstone 
följande faktorer:

Or. en

Ändringsförslag 618
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller respekten för uppgiftsskydd 
som avses i led a ska finansiella enheter 
uppfylla kraven i kapitel V i förordning 
(EU) 2016/679, i enlighet med tolkningen 
i Europeiska unionens domstols 
rättspraxis.

Or. en

Motivering

Från Europeiska datatillsynsmannens yttrande.

Ändringsförslag 619
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Rättigheterna och skyldigheterna 
för den finansiella enheten och 
tredjepartsleverantören av IKT-tjänster ska 
vara tydligt fördelade och skriftligen 
angivna. Hela avtalet, vilket omfattar 
servicenivåavtalen, ska dokumenteras i ett 
skriftligt dokument som parterna har 
tillgång till på papper eller i ett 

1. Rättigheterna och skyldigheterna 
för den finansiella enheten och 
tredjepartsleverantören av IKT-tjänster ska 
vara tydligt fördelade och skriftligen 
angivna. Hela avtalet, vilket omfattar 
servicenivåavtalen, ska dokumenteras 
skriftligen och finnas tillgängligt för 
parterna på papper eller i ett 
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nedladdningsbart och tillgängligt format. nedladdningsbart och tillgängligt format.

Or. en

Motivering

Teknikkontrakt innefattar ofta flera dokument genom hänvisning och länkar, vilket innebär att 
ändringar, förnyelser och/eller kravspecifikationer görs i separata dokument. Att göra det 
obligatoriskt för kontrakt att bestå av ett enda skriftligt dokument skulle kunna vara 
opraktiskt.

Ändringsförslag 620
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De kontraktsmässiga 
arrangemangen för användning av IKT-
tjänster ska minst omfatta följande:

2. Finansiella enheter och 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster 
ska säkerställa att kontraktsmässiga 
arrangemang för användning av IKT-
tjänster omfattar minst följande:

Or. en

Motivering

Ansvaret för att genomföra europeiska förordningar ska inte ligga på endast en part.

Ändringsförslag 621
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De kontraktsmässiga 
arrangemangen för användning av IKT-
tjänster ska minst omfatta följande:

2. De kontraktsmässiga 
arrangemangen för användning av IKT-
tjänster som avser kritiska eller viktiga 
funktioner ska minst omfatta följande:

Or. en
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Ändringsförslag 622
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De kontraktsmässiga 
arrangemangen för användning av IKT-
tjänster ska minst omfatta följande:

2. De kontraktsmässiga 
arrangemangen för användning av IKT-
tjänster som avser kritiska eller viktiga 
funktioner ska minst omfatta följande:

Or. en

Ändringsförslag 623
Christophe Hansen, Jessica Polfjärd

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) De platser där de funktioner och 
tjänster som har utkontrakterats eller 
lagts ut på underentreprenad ska 
tillhandahållas och var uppgifterna ska 
behandlas, inklusive lagringsplatsen, och 
ett krav på att tredjepartsleverantören av 
IKT-tjänster ska underrätta den 
finansiella enheten om den planerar att 
ändra sådana platser.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 624
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) De platser där de funktioner och (b) Den plats eller de platser, 
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tjänster som har utkontrakterats eller lagts 
ut på underentreprenad ska tillhandahållas 
och var uppgifterna ska behandlas, 
inklusive lagringsplatsen, och ett krav på 
att tredjepartsleverantören av IKT-tjänster 
ska underrätta den finansiella enheten om 
den planerar att ändra sådana platser.

nämligen de regioner eller länder, där de 
funktioner och IKT-tjänster som har 
utkontrakterats eller lagts ut på 
underentreprenad ska tillhandahållas och 
var uppgifterna ska behandlas, inklusive 
lagringsplatsen, och ett krav på att 
tredjepartsleverantören av IKT-tjänster på 
förhand ska underrätta den finansiella 
enheten om den planerar att ändra en 
sådan plats eller sådana platser.

Or. en

Ändringsförslag 625
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) De platser där de funktioner och 
tjänster som har utkontrakterats eller lagts 
ut på underentreprenad ska tillhandahållas 
och var uppgifterna ska behandlas, 
inklusive lagringsplatsen, och ett krav på 
att tredjepartsleverantören av IKT-tjänster 
ska underrätta den finansiella enheten om 
den planerar att ändra sådana platser.

(b) De platser i länder där de 
funktioner och tjänster som har 
utkontrakterats eller lagts ut på 
underentreprenad ska tillhandahållas och 
var uppgifterna ska behandlas, inklusive 
lagringsplatsen, och ett krav på att 
tredjepartsleverantören av IKT-tjänster ska 
underrätta den finansiella enheten om den 
planerar att ändra sådana platser.

Or. en

Ändringsförslag 626
Alfred Sant, Carmen Avram

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Bestämmelser om 
åtkomstmöjlighet, tillgänglighet, integritet, 
säkerhet och skydd av personuppgifter och 
om säkerställande av åtkomst, återställande 

(c) Bestämmelser om 
åtkomstmöjlighet, tillgänglighet, integritet, 
konfidentialitet och skydd av uppgifter, 
däribland personuppgifter, och om 
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och återlämnande i ett lättillgängligt format 
av personuppgifter och andra uppgifter än 
personuppgifter som behandlas av den 
finansiella enheten i händelse av insolvens, 
resolution eller nedläggning av 
verksamheten för tredjepartsleverantören 
av IKT-tjänster.

säkerställande av åtkomst, återställande 
och återlämnande i ett lättillgängligt format 
av personuppgifter och andra uppgifter än 
personuppgifter som behandlas av den 
finansiella enheten i händelse av insolvens, 
resolution eller nedläggning av 
verksamheten för tredjepartsleverantören 
av IKT-tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 627
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Beskrivningar av fullständig 
servicenivå, inklusive uppdateringar och 
revideringar av dessa, och exakta 
kvantitativa och kvalitativa prestationsmål 
inom de överenskomna servicenivåerna för 
att göra det möjligt för den finansiella 
enheten att effektivt övervaka och utan 
onödigt dröjsmål möjliggöra lämpliga 
korrigerande åtgärder när överenskomna 
servicenivåer inte uppnås.

(d) Beskrivningar av fullständig 
servicenivå, om så anses nödvändigt av 
den finansiella enheten, inklusive 
uppdateringar och revideringar av dessa, 
och exakta kvantitativa och kvalitativa 
prestationsmål inom de överenskomna 
servicenivåerna för att göra det möjligt för 
den finansiella enheten att effektivt 
övervaka och utan onödigt dröjsmål 
möjliggöra lämpliga korrigerande åtgärder 
när överenskomna servicenivåer inte 
uppnås.

Or. en

Ändringsförslag 628
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Anmälningsperioder och 
rapporteringsskyldigheter för 
tredjepartsleverantören av IKT-tjänster till 

(e) Anmälningsperioder och 
rapporteringsskyldigheter för 
tredjepartsleverantören av IKT-tjänster till 
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den finansiella enheten, inbegripet 
underrättelse om varje händelse som kan 
ha en väsentlig inverkan på IKT-
tredjepartsleverantörens förmåga att 
effektivt utföra kritiska eller viktiga 
funktioner i linje med överenskomna 
servicenivåer.

den finansiella enheten, inbegripet 
underrättelse om varje händelse, däribland 
större IKT-relaterade incidenter, som kan 
ha en väsentlig inverkan på IKT-
tredjepartsleverantörens förmåga att 
effektivt utföra kritiska eller viktiga 
funktioner i linje med överenskomna 
servicenivåer.

Or. en

Ändringsförslag 629
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Krav på att tredjepartsleverantören 
av IKT-tjänster ska genomföra och testa 
beredskapsplaner för verksamheten och ha 
infört IKT-säkerhetsåtgärder, IKT-verktyg 
och IKT-strategier som på ett 
tillfredsställande sätt garanterar ett säkert 
tillhandahållande av tjänster från den 
finansiella enhetens sida i enlighet med 
dess regelverk.

(g) Krav på att tredjepartsleverantören 
av IKT-tjänster ska genomföra och testa 
beredskapsplaner för verksamheten och ha 
infört IKT-säkerhetsåtgärder, IKT-verktyg 
och IKT-strategier som tillhandahåller en 
lämplig nivå av säkert tillhandahållande av 
tjänster från den finansiella enhetens sida i 
enlighet med dess regelverk.

Or. en

Ändringsförslag 630
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – led h – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Rätt till tillgång till, kontroll och 
revision för den finansiella enheten eller en 
utsedd tredjepart, och rätt att ta kopior av 
relevant dokumentation, vars faktiska 
utövande inte hindras eller begränsas av 
andra kontraktsmässiga arrangemang eller 

i) Rätt till tillgång till, kontroll och 
revision för den finansiella enheten eller en 
utsedd tredjepart, i samband med 
användningen av IKT-tjänster som 
tillhandahålls av tredjepartsleverantören 
av IKT-tjänster som avser kritiska eller 
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riktlinjer för genomförande. viktiga funktioner, och rätt att få tillgång 
till relevant dokumentation på ett sätt som 
inte äventyrar leverantörernas och deras 
kunders säkerhet, vars faktiska utövande 
inte hindras eller begränsas av andra 
kontraktsmässiga arrangemang eller 
riktlinjer för genomförande.

Or. en

Ändringsförslag 631
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – led h – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Rätt till tillgång till, kontroll och 
revision för den finansiella enheten eller en 
utsedd tredjepart, och rätt att ta kopior av 
relevant dokumentation, vars faktiska 
utövande inte hindras eller begränsas av 
andra kontraktsmässiga arrangemang eller 
riktlinjer för genomförande.

i) Rätt till tillgång till, kontroll och 
revision för den finansiella enheten eller en 
utsedd tredjepart, och rätt att granska 
kopior av relevant dokumentation på plats 
om de är kritiska för den verksamhet som 
bedrivs av tredjepartsleverantören av IKT-
tjänster, vars faktiska utövande inte 
hindras eller begränsas av andra 
kontraktsmässiga arrangemang eller 
riktlinjer för genomförande.

Or. en

Ändringsförslag 632
Jonás Fernández, Niels Fuglsang

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – led h – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Rätt till tillgång till, kontroll och 
revision för den finansiella enheten eller en 
utsedd tredjepart, och rätt att ta kopior av 
relevant dokumentation, vars faktiska 
utövande inte hindras eller begränsas av 
andra kontraktsmässiga arrangemang eller 

i) Obegränsad rätt till tillgång till, 
kontroll och revision för den behöriga 
myndigheten, den finansiella enheten eller 
en utsedd tredjepart, och rätt att ta kopior 
av relevant dokumentation, vars faktiska 
utövande inte hindras eller begränsas av 
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riktlinjer för genomförande. andra kontraktsmässiga arrangemang eller 
riktlinjer för genomförande.

Or. en

Ändringsförslag 633
Alfred Sant, Carmen Avram

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – led h – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) Skyldigheten att ge behöriga 
myndigheter tillgång till alla 
kontraktsmässiga arrangemang.

Or. en

Ändringsförslag 634
Jonás Fernández, Niels Fuglsang

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – led h – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Åtagande om att samarbeta fullt ut 
under de kontroller på plats som utförs av 
den finansiella enheten och närmare 
uppgifter om omfattningen, formerna och 
frekvensen för revisioner på distans.

iii) Åtagande om att samarbeta fullt ut 
under de kontroller och revisioner på plats 
som utförs av den behöriga myndigheten, 
den finansiella enheten eller en utsedd 
tredjepart och närmare uppgifter om 
omfattningen, formerna och frekvensen för 
sådana kontroller och revisioner.

Or. en

Ändringsförslag 635
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – led j
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) Uppsägningsrätt och tillhörande 
minimiuppsägningstid för uppsägning av 
kontraktet, i enlighet med de behöriga 
myndigheternas förväntningar.

(j) Uppsägningsrätt och tillhörande 
minimiuppsägningstid för uppsägning av 
kontraktet, i enlighet med de behöriga 
myndigheternas förväntningar. Om detta 
övervägande påverkar koncerninterna 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster 
inom samma koncern ska den analyseras 
enligt en riskbaserad metod.

Or. en

Ändringsförslag 636
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) Uppsägningsrätt och tillhörande 
minimiuppsägningstid för uppsägning av 
kontraktet, i enlighet med de behöriga 
myndigheternas förväntningar.

(j) Uppsägningsrätt och tillhörande 
minimiuppsägningstid för uppsägning av 
kontraktet, i enlighet med de behöriga 
myndigheternas och 
resolutionsmyndigheternas förväntningar.

Or. en

Ändringsförslag 637
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) Uppsägningsrätt och tillhörande 
minimiuppsägningstid för uppsägning av 
kontraktet, i enlighet med de behöriga 
myndigheternas förväntningar.

(j) Uppsägningsrätt och tillhörande 
minimiuppsägningstid för uppsägning av 
kontraktet, i enlighet med de behöriga 
myndigheternas och 
resolutionsmyndigheternas förväntningar.

Or. en
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Ändringsförslag 638
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – led k – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(k) Exitstrategier, särskilt inrättande av 
en obligatorisk lämplig övergångsperiod

(k) Exitstrategier, särskilt inrättande av 
en obligatorisk lämplig övergångsperiod – 
om detta övervägande påverkar 
koncerninterna tredjepartsleverantörer av 
IKT-tjänster inom samma koncern ska 
den analyseras enligt en riskbaserad 
metod.

Or. en

Ändringsförslag 639
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – led k – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) under vilken 
tredjepartsleverantören av IKT-tjänster 
kommer att fortsätta att tillhandahålla 
respektive funktioner eller tjänster i syfte 
att minska risken för avbrott hos den 
finansiella enheten,

(a) under vilken 
tredjepartsleverantören av IKT-tjänster 
kommer att fortsätta att tillhandahålla 
respektive funktioner eller tjänster i syfte 
att minska risken för avbrott hos den 
finansiella enheten eller att säkerställa 
dess effektiva resolution eller 
omstrukturering,

Or. en

Ändringsförslag 640
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – led k – led i
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) under vilken 
tredjepartsleverantören av IKT-tjänster 
kommer att fortsätta att tillhandahålla 
respektive funktioner eller tjänster i syfte 
att minska risken för avbrott hos den 
finansiella enheten,

(a) under vilken 
tredjepartsleverantören av IKT-tjänster 
kommer att fortsätta att tillhandahålla 
respektive funktioner eller tjänster i syfte 
att minska risken för avbrott hos den 
finansiella enheten eller att säkerställa 
dess effektiva resolution eller 
omstrukturering,

Or. en

Ändringsförslag 641
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – led k – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ka) behandlingen av personuppgifter 
som utförs av tredjepartsleverantören av 
IKT-tjänster stämmer överens med 
förordning (EU) 2016/679,

Or. en

Ändringsförslag 642
Billy Kelleher, Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De kontraktsmässiga 
arrangemangen för tillhandahållande av 
IKT-tjänster av en tredjepartsleverantör 
av IKT-tjänster som är etablerad i ett 
tredjeland och som betecknas som kritisk 
enligt artikel 28.9 ska, utöver 
bestämmelserna i punkterna 2 och 2a i 
denna artikel,
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(a) ingås med en av denna IKT-
tredjepartsleverantörs juridiska enheter i 
unionen, och
(b) garantera att det gemensamma 
verkställande tillsynsorganet kan fullgöra 
de uppgifter som anges i artikel 30 på 
grundval av sina befogenheter enligt 
artikel 31.
De tjänster för vilka kontraktsmässiga 
arrangemang ingås ska inte behöva 
utföras av den juridiska person som är 
belägen i unionen.

Or. en

Motivering

Ersätter ändringsförslag 87 i förslaget till betänkande för att specificera att endast 
kontraktsmässiga arrangemang med tredjepartsleverantörer i tredjeländer som betraktas som 
kritiska behöver ingås med en juridisk person i EU. Ett sådant krav omfattar inte alla 
tredjepartsleverantörer i tredjeländer.

Ändringsförslag 643
Alfred Sant, Carmen Avram

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Behöriga myndigheter ska inte ha 
tillgång till avtalsarrangemangen.

Or. en

Ändringsförslag 644
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När finansiella enheter och 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster 

3. När finansiella enheter och 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster 
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förhandlar om kontraktsmässiga 
arrangemang ska de överväga att använda 
standardavtalsklausuler som har utarbetats 
för specifika tjänster.

förhandlar om kontraktsmässiga 
arrangemang ska de överväga att använda 
standardavtalsklausuler som har utarbetats 
för specifika tjänster och avstå från att 
komplettera dem på de områden som 
anges i denna förordning eller beskrivs 
närmare av de europeiska 
tillsynsmyndigheter som anges i punkt 4.

Or. en

Ändringsförslag 645
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De europeiska 
tillsynsmyndigheterna ska genom den 
gemensamma kommittén utarbeta förslag 
till tekniska standarder för tillsyn för att 
närmare specificera de delar som en 
finansiell enhet måste fastställa och 
bedöma när den lägger ut kritiska eller 
viktiga funktioner på underentreprenad för 
att korrekt genomföra bestämmelserna i 
punkt 2 a.

4. De europeiska 
tillsynsmyndigheterna ska genom den 
gemensamma kommittén utarbeta förslag 
till tekniska standarder för tillsyn för att 
närmare specificera de delar som en 
finansiell enhet måste fastställa och 
bedöma när den lägger ut kritiska eller 
viktiga funktioner på underentreprenad för 
att korrekt genomföra bestämmelserna i 
punkt 2 a.

Vid utarbetandet av dessa förslag till 
tekniska standarder ska de europeiska 
tillsynsmyndigheterna ta hänsyn till de 
finansiella enheternas storlek, art, 
komplexitet och övergripande riskprofil.

Or. en

Ändringsförslag 646
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 4 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De europeiska 
tillsynsmyndigheterna ska genom den 
gemensamma kommittén utarbeta förslag 
till tekniska standarder för tillsyn för att 
närmare specificera de delar som en 
finansiell enhet måste fastställa och 
bedöma när den lägger ut kritiska eller 
viktiga funktioner på underentreprenad för 
att korrekt genomföra bestämmelserna i 
punkt 2 a.

4. De europeiska 
tillsynsmyndigheterna ska genom den 
gemensamma kommittén utarbeta förslag 
till tekniska standarder för tillsyn för att 
närmare specificera de delar som en 
finansiell enhet måste fastställa och 
bedöma när den lägger ut kritiska eller 
viktiga funktioner på underentreprenad för 
att korrekt genomföra bestämmelserna i 
punkt 2 a. Vid utarbetandet av dessa 
standarder ska de europeiska 
tillsynsmyndigheterna också ta hänsyn till 
de berörda finansiella enheternas art, 
storlek och komplexitet.

Or. en

Ändringsförslag 647
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De europeiska tillsynsmyndigheterna ska 
överlämna dessa förslag till tekniska 
standarder för tillsyn till kommissionen 
senast den [EUT: infoga datum ett år efter 
dagen för ikraftträdandet].

De europeiska tillsynsmyndigheterna ska 
överlämna dessa förslag till tekniska 
standarder för tillsyn till kommissionen 
senast den [EUT: infoga datum 18 
månader efter dagen för ikraftträdandet].

Or. en

Ändringsförslag 648
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De europeiska 1. Det gemensamma tillsynsorganet 
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tillsynsmyndigheterna ska, genom den 
gemensamma kommittén och på 
rekommendation av det tillsynsforum som 
har inrättats i enlighet med artikel 29.1,

som har inrättats i enlighet med artikel 29.1 
ska, efter samråd med Enisa,

Or. en

Motivering

Det gemensamma tillsynsorganet ska bestå av de verkställande direktörerna för de 
europeiska tillsynsmyndigheterna och ska utgöra det gemensamma tillsynsorganet för kritiska 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster med direkta genomförandebefogenheter. Det ska 
bistås av gemensamma undersökningsgrupper.

Ändringsförslag 649
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) ansvara för tillsyn och 
övervakning av kritiska 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster 
med avseende på de tjänster som de 
tillhandahåller finansiella enheter,

Or. en

Ändringsförslag 650
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) utse EBA, Esma eller Eiopa till 
ledande tillsynsmyndighet för varje kritisk 
tredjepartsleverantör av IKT-tjänster, 
beroende på om det totala värdet av 
tillgångarna hos de finansiella enheter 
som utnyttjar den kritiska 

utgår
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tredjepartsleverantörens IKT-tjänster och 
som omfattas av någon av förordningarna 
(EU) nr 1093/2010 (EU), (EU) 
nr 1094/2010 respektive (EU) 
nr 1095/2010 utgör mer än hälften av 
värdet av de totala tillgångarna hos alla 
finansiella enheter som utnyttjar tjänster 
från den kritiska tredjepartsleverantören 
av IKT-tjänster, i enlighet med vad som 
framgår av dessa finansiella enheters 
konsoliderade balansräkningar eller 
enskilda balansräkningar, om 
balansräkningarna inte är konsoliderade.

Or. en

Ändringsförslag 651
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) utse EBA, Esma eller Eiopa till 
ledande tillsynsmyndighet för varje kritisk 
tredjepartsleverantör av IKT-tjänster, 
beroende på om det totala värdet av 
tillgångarna hos de finansiella enheter 
som utnyttjar den kritiska 
tredjepartsleverantörens IKT-tjänster och 
som omfattas av någon av förordningarna 
(EU) nr 1093/2010 (EU), (EU) 
nr 1094/2010 respektive (EU) 
nr 1095/2010 utgör mer än hälften av 
värdet av de totala tillgångarna hos alla 
finansiella enheter som utnyttjar tjänster 
från den kritiska tredjepartsleverantören 
av IKT-tjänster, i enlighet med vad som 
framgår av dessa finansiella enheters 
konsoliderade balansräkningar eller 
enskilda balansräkningar, om 
balansräkningarna inte är konsoliderade.

(b) fatta beslut riktade till kritiska 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster.

Or. en
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Ändringsförslag 652
Billy Kelleher, Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) utse EBA, Esma eller Eiopa till 
ledande tillsynsmyndighet för varje kritisk 
tredjepartsleverantör av IKT-tjänster, 
beroende på om det totala värdet av 
tillgångarna hos de finansiella enheter 
som utnyttjar den kritiska 
tredjepartsleverantörens IKT-tjänster och 
som omfattas av någon av förordningarna 
(EU) nr 1093/2010 (EU), (EU) 
nr 1094/2010 respektive (EU) 
nr 1095/2010 utgör mer än hälften av 
värdet av de totala tillgångarna hos alla 
finansiella enheter som utnyttjar tjänster 
från den kritiska tredjepartsleverantören 
av IKT-tjänster, i enlighet med vad som 
framgår av dessa finansiella enheters 
konsoliderade balansräkningar eller 
enskilda balansräkningar, om 
balansräkningarna inte är konsoliderade.

(b) utse EBA, Esma eller Eiopa, på ett 
rullande schema som ska roteras efter det 
årliga offentliggörandet av förteckningen 
som anges i punkt 6, som ansvarig för att 
anta formella beslut och 
rekommendationer riktade till kritiska 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster, på 
grundval av förslagen till beslut och 
rekommendationer från det gemensamma 
verkställande tillsynsorganet.

Or. en

Motivering

Ersätter ändringsförslag 90.

Ändringsförslag 653
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det utseende som avses i punkt 1 a 
ska baseras på samtliga följande kriterier:

2. Det utseende som avses i punkt 1 a 
ska baseras på samtliga följande kriterier:

(-a) På grundval av en strukturerad 
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riskbaserad metod som tar hänsyn till 
både leverantören och den typ av tjänster 
som den tillhandahåller.

Or. en

Ändringsförslag 654
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) De tjänster som tillhandahålls 
utgör en funktion i den mening som avses 
i artikel 3.17 i denna förordning.

Or. en

Motivering

En leverantör ska endast betecknas som kritisk om de utövar kritiska funktioner enligt 
definitionen i denna förordning.

Ändringsförslag 655
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – led b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Påverkan på eller betydelsen för 
systemet av de finansiella enheter som är 
beroende av den berörda 
tredjepartsleverantören av IKT-tjänster, 
bedömt enligt följande parametrar:

(b) Påverkan på eller betydelsen för 
systemet av de finansiella enheter som är 
beroende av den berörda 
tredjepartsleverantören av IKT-tjänster, 
bedömt enligt standard 239 från 
Baselkommittén för banktillsyn1a och 
följande parametrar:

_________________
1a https://www.bis.org/publ/bcbs239.pdf

Or. en
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Ändringsförslag 656
Christophe Hansen, Jessica Polfjärd

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Antalet medlemsstater där den 
berörda tredjepartsleverantören av IKT-
tjänster tillhandahåller tjänster.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 657
Christophe Hansen, Jessica Polfjärd

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Antalet medlemsstater där de 
finansiella enheter som använder den 
berörda tredjepartsleverantören av IKT-
tjänster är verksamma.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 658
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Väsentligheten för och betydelsen 
av den relevanta tjänst som tillhandahålls 
av tredjepartsleverantören av IKT-
tjänster.

Or. en
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Ändringsförslag 659
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Urvalsmekanismen som avses i 
punkt 1 a och b ska inte gälla i 
förhållandet till koncerninterna 
tredjepartsleverantör av IKT-tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 660
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Beteckningen ska inte gälla i 
förhållandet till koncerninterna 
tredjepartsleverantör av IKT-tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 661
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Tredjepartsleverantörer av IKT-
tjänster får, inom 90 kalenderdagar från 
det att anmälan som avses i punkt 2a 
mottogs, förse den ledande 
tillsynsmyndigheten med ytterligare 
information som den anser är relevant för 
beteckningen som avses i punkt 1 a och 
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för dess resultat.

Or. en

Ändringsförslag 662
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Den ledande tillsynsmyndigheten 
ska meddela tredjepartsleverantören av 
IKT-tjänster innan den påbörjar sin 
bedömning för att fastställa den 
beteckning som avses i punkt 1 a.

Or. en

Ändringsförslag 663
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. Den ledande tillsynsmyndigheten 
ska offentliggöra skälet till beteckningen 
som avses i punkt 1 a, såvida detta inte 
skulle ha en skadlig inverkan på den 
klassificerade tredjepartsleverantören av 
IKT-tjänster eller en annan enhet som är 
föremål för denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 664
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2d (ny)



AM\1232471SV.docx 255/310 PE693.603v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2d. Vid erhållande av förslaget till 
rekommendation ska 
tredjepartsleverantören av IKT-tjänster ha 
sex veckor på sig att granska och lämna 
synpunkter på den och den ska meddela 
om ytterligare tid behövs för att göra 
nödvändiga justeringar enligt vad som 
anges i denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 665
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2e. De europeiska 
tillsynsmyndigheterna ska underrätta 
tredjepartsleverantören av IKT-tjänster 
om dess klassificering som kritisk. 
Tredjepartsleverantören av IKT-tjänster 
ska ha minst tre månader på sig för att 
göra de justeringar som krävs för att det 
gemensamma verkställande 
tillsynsorganet ska kunna fullgöra sina 
uppgifter enligt artikel 29, samt för att 
underrätta kunderna i sin finansiella 
enhet. Det gemensamma verkställande 
tillsynsorganet kan låta förlänga 
justeringsperioden med minst tre månader 
om den klassificerade 
tredjepartsleverantören av IKT-tjänster 
begär detta och det är vederbörligen 
motiverat.

Or. en

Ändringsförslag 666
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea
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Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 50 för att komplettera de kriterier 
som avses i punkt 2.

3. Kommissionen ges befogenhet att 
anta en delegerad akt i enlighet med 
artikel 50 för att ytterligare specificera de 
kriterier som avses i punkt 2 senast den 
[EUT: infoga datum 12 månader efter 
dagen för ikraftträdandet].

Or. en

Ändringsförslag 667
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 50 för att komplettera de kriterier 
som avses i punkt 2.

3. Kommissionen ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 50 för att komplettera de kriterier 
som avses i punkt 2. Kommissionen ska 
anta en delegerad akt inom tolv månader 
från datumet för denna förordnings 
ikraftträdande.

Or. en

Motivering

För rättssäkerhetens skull bör en tydlig tidsfrist anges.

Ändringsförslag 668
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 5a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Den ledande tillsynsmyndigheten 
ska meddela tredjepartsleverantören av 
IKT-tjänster om resultatet av den 
bedömning som avses i punkt 2 genom att 
tillhandahålla förslaget till 
rekommendation om kritisk karaktär. 
Tredjepartsleverantören av IKT-tjänster 
får inom 45 dagar från datumet för 
anmälan lämna in en motivering till den 
ledande tillsynsmyndigheten om 
bedömningen som ska innehålla all 
relevant ytterligare information som 
tredjepartsleverantören av IKT-tjänster 
anser lämplig för att stödja 
beteckningsförfarandets fullständighet 
och korrekthet eller ifrågasätta förslaget 
till rekommendation om kritisk karaktär. 
Innan den ledande tillsynsmyndigheten 
fattar ett beslut om beteckningen som 
kritisk ska den ta vederbörlig hänsyn till 
motiveringen och får begära ytterligare 
information eller bevis från 
tredjepartsleverantören av IKT-tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 669
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. De europeiska 
tillsynsmyndigheterna ska genom den 
gemensamma kommittén upprätta, 
offentliggöra och årligen uppdatera 
förteckningen över kritiska 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster på 
unionsnivå.

6. Det gemensamma tillsynsorganet 
ska i samråd med Enisa upprätta, 
offentliggöra och årligen uppdatera 
förteckningen över kritiska 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster på 
unionsnivå.

Or. en
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Ändringsförslag 670
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpning av första stycket ska 
tredjepartsleverantören av IKT-tjänster 
lämna in en motiverad ansökan till EBA, 
Esma eller Eiopa, som genom den 
gemensamma kommittén ska besluta 
huruvida den tredjepartsleverantören av 
IKT-tjänster ska tas upp i den 
förteckningen i enlighet med punkt 1 a.

Vid tillämpning av första stycket ska 
tredjepartsleverantören av IKT-tjänster 
lämna in en motiverad ansökan till den 
ledande tillsynsmyndigheten, som genom 
den gemensamma kommittén ska besluta 
huruvida den tredjepartsleverantören av 
IKT-tjänster ska tas upp i den 
förteckningen i enlighet med punkt 1 a.

Or. en

Ändringsförslag 671
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. De finansiella enheterna får inte 
använda sig av en tredjepartsleverantör av 
IKT-tjänster som är etablerad i ett 
tredjeland och som skulle betecknas som 
kritisk enligt punkt 1 a om den var 
etablerad i unionen.

utgår

Or. en

Motivering

Ett sådant fastställande är svårt att göra när det gäller tredjepartsenheter.

Ändringsförslag 672
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea
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Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. De finansiella enheterna får inte 
använda sig av en tredjepartsleverantör av 
IKT-tjänster som är etablerad i ett 
tredjeland och som skulle betecknas som 
kritisk enligt punkt 1 a om den var 
etablerad i unionen.

9. De finansiella enheterna får inte, 
för kritiska eller viktiga funktioner, 
använda sig av en tredjepartsleverantör av 
IKT-tjänster som är etablerad i ett 
tredjeland såvida den inte har en juridisk 
person som är etablerad i unionen och har 
ingått kontraktsmässiga arrangemang 
med en finansiell enhet för 
tillhandahållandet av IKT-tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 673
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. De finansiella enheterna får inte 
använda sig av en tredjepartsleverantör av 
IKT-tjänster som är etablerad i ett 
tredjeland och som skulle betecknas som 
kritisk enligt punkt 1 a om den var 
etablerad i unionen.

9. De finansiella enheterna får inte 
använda sig av en tredjepartsleverantör av 
IKT-tjänster som är etablerad i ett 
tredjeland och som skulle betecknas som 
kritisk enligt punkt 1 a om 
tredjepartsleverantören av IKT-tjänster 
har ett dotterbolag i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 674
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. De finansiella enheterna får inte 
använda sig av en tredjepartsleverantör av 

9. De finansiella enheterna får inte 
använda sig av en tredjepartsleverantör av 
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IKT-tjänster som är etablerad i ett 
tredjeland och som skulle betecknas som 
kritisk enligt punkt 1 a om den var 
etablerad i unionen.

IKT-tjänster som är etablerad i ett 
tredjeland och som betecknas som kritisk 
enligt punkt 1 a och saknar ett juridiskt 
ombud i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 675
Alfred Sant, Jonás Fernández, Niels Fuglsang

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. De finansiella enheterna får inte 
använda sig av en tredjepartsleverantör av 
IKT-tjänster som är etablerad i ett 
tredjeland och som skulle betecknas som 
kritisk enligt punkt 1 a om den var 
etablerad i unionen.

9. De finansiella enheterna ska avstå 
från att använda sig av en 
tredjepartsleverantör av IKT-tjänster som 
är etablerad i ett tredjeland och som 
betecknas som kritisk enligt punkt 1 a och 
inte har ett dotterbolag i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 676
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9a. Finansiella enheter ska inte 
använda sig av en tredjepartsleverantör av 
IKT-tjänster som har sitt säte i ett 
tredjeland om tredjelandet har, eller 
misstänks ha, kopplingar till utländska 
regeringar eller utländsk militär.

Or. en

Ändringsförslag 677
Markus Ferber
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Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9a. Leverantörer av IKT-tjänster som 
ingår i samma grupp av finansiella 
enheter ska inte klassificeras som kritiska 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 678
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 28a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 28a
Minimikrav för kritiska 

tredjepartsleverantörer inom IKT
1. Kritiska tredjepartsleverantörer inom 
IKT ska ha interna styrnings- och 
kontrollramar som säkerställer en effektiv 
och ansvarsfull hantering av alla 
operativa risker med direkt eller indirekt 
koppling till de tjänster som tillhandahålls 
finansiella enheter.
2. Kritiska tredjepartsleverantörer inom 
IKT ska ha en organisationsstruktur med 
tydliga, transparenta och konsekventa 
ansvarsregler som möjliggör en effektiv 
IKT-riskhantering av alla IKT-risker med 
direkt eller indirekt koppling till de 
tjänster som tillhandahålls finansiella 
enheter.
3. Ledningsorganet för de kritiska 
tredjepartsleverantörerna inom IKT ska 
fastställa, godkänna, övervaka och 
ansvara för genomförandet av alla 
arrangemang som rör den operativa 
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riskhanteringsramen för alla operativa 
risker med direkt eller indirekt koppling 
till de tjänster som tillhandahålls 
finansiella enheter.
4. Kritiska tredjepartsleverantörer inom 
IKT ska ha en sund, heltäckande, 
uppdaterad och väldokumenterad 
riskhanteringsram för att snabbt, effektivt 
och heltäckande hantera operativa risker 
med direkt eller indirekt koppling till de 
tjänster som tillhandahålls finansiella 
enheter och säkerställa en högsta nivå av 
operativ motståndskraft.
5. Kritiska tredjepartsleverantörer inom 
IKT ska kontinuerligt övervaka och 
effektivt identifiera operativa risker och 
avvikelser med direkt eller indirekt 
koppling till de tjänster som tillhandahålls 
finansiella enheter.
6. Kritiska tredjepartsleverantörer inom 
IKT ska effektivt hantera och åtgärda alla 
avvikelser och incidenter med direkt eller 
indirekt koppling till de tjänster som 
tillhandahålls finansiella enheter, särskilt 
cyberattacker.
7. Kritiska tredjepartsleverantörer inom 
IKT ska säkerställa att det genomförs 
regelbundna och noggranna IKT-
revisioner av de tjänster som 
tillhandahålls finansiella enheter.
8. Kritiska tredjepartsleverantörer inom 
IKT ska använda sig av tillförlitliga och 
motståndskraftiga IKT-system, IKT-
protokoll och IKT-verktyg (däribland 
lokaler, faciliteter och datacentraler) för 
att tillhandahålla finansiella enheter sina 
tjänster. Dessa verktyg, protokoll och 
system inom IKT ska
a. garantera datasäkerhet, integritet, 
konfidentialitet och kontinuitet, och 
tjänsternas tillgänglighet, skalbarhet och 
kvalitet,
b. ha tillräcklig kapacitet att upprätthålla 
prestandan vid hög belastning,
c. minimera effekten av operativa risker.
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9. Kritiska tredjepartsleverantörer inom 
IKT ska upprätthålla mekanismer för 
dataportabilitet, tillämpningsportabilitet 
och interoperabilitet, som säkerställer att 
de finansiella enheterna effektivt kan 
utöva sin uppsägningsrätt.
10. Kritiska tredjepartsleverantörer inom 
IKT ska använda och upprätthålla 
uppdaterade och toppmoderna IKT-
system, IKT-protokoll och IKT-verktyg för 
att tillhandahålla finansiella enheter sina 
tjänster.
11. Kritiska tredjepartsleverantörer inom 
IKT ska säkerställa att de 
kontraktsmässiga arrangemang som de 
ingår med andra leverantörer av IKT-
tjänster inte riskerar tillhandahållandet 
av tjänster till finansiella enheter eller 
den finansiella stabiliteten. Kritiska 
tredjepartsleverantörer inom IKT ska 
säkerställa att det gemensamma 
tillsynsorganet på begäran snabbt kan få 
tillgång till relevant information om 
sådana arrangemang.
12. Kritiska tredjepartsleverantörer inom 
IKT ska ha specifika operativa 
kontinuitetsplaner som ger dem möjlighet 
att snabbt, lämpligt och effektivt reagera 
på och åtgärda operativa incidenter med 
direkt eller indirekt koppling till de 
tjänster som tillhandahålls finansiella 
enheter. Kritiska tredjepartsleverantörer 
inom IKT ska ha en åtföljande specifik 
katastrofplan.
13. För att minimera driftstoppen och 
avbrotten i de tjänster som de 
tillhandahåller finansiella enheter ska 
kritiska tredjepartsleverantörer inom IKT 
erbjuda omfattande, tillförlitlig och 
effektiv säkerhetskopiering och 
återhämtning.
14. Kommissionen ges befogenhet att anta 
en delegerad akt i enlighet med artikel 50 
för att komplettera denna förordning 
genom att fastställa de specifika 
minimikrav som är tillämpliga på kritiska 
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tredjepartsleverantörer inom IKT.

Or. en

Ändringsförslag 679
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den gemensamma kommittén ska i 
enlighet med artikel 57 i förordning (EU) 
nr 1093/2010, (EU) nr 1094/2010 och 
(EU) nr 1095/2010, inrätta tillsynsforumet 
som en underkommitté för att stödja 
arbetet i den gemensamma kommittén och 
i den ledande tillsynsmyndighet som avses 
i artikel 28.1 b inom området för IKT-
tredjepartsrisker i alla finansiella sektorer. 
Tillsynsforumet ska utarbeta utkast till 
gemensamma ståndpunkter och 
gemensamma akter från den 
gemensamma kommittén på detta område.

1. Det gemensamma tillsynsorganet 
ska inrättas för att stödja arbetet med att 
kontrollera IKT-tredjepartsrisker i alla 
finansiella sektorer och utöva direkt tillsyn 
av tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster 
som betecknas som kritiska enligt artikel 
28.

Or. en

Motivering

Det gemensamma tillsynsorganet bör åta sig de funktioner som tilldelades i det ursprungliga 
förslaget till den ledande tillsynsmyndigheten och tillsynsforumet samt de befogenheter som 
tilldelades de europeiska tillsynsmyndigheterna och behöriga myndigheterna med avseende 
på tillsynen av kritiska tredjepartsleverantörer av tjänster. En gemensam europeisk 
tillsynsmyndighet med lämpliga befogenheter skulle säkerställa en mer effektiv och 
harmoniserad tillsynsram med avseende på kritiska tredjepartsleverantörer av tjänster. 
Denna ändring berör hela texten.

Ändringsförslag 680
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den gemensamma kommittén ska i 
enlighet med artikel 57 i förordning (EU) 
nr 1093/2010, (EU) nr 1094/2010 och (EU) 
nr 1095/2010, inrätta tillsynsforumet som 
en underkommitté för att stödja arbetet i 
den gemensamma kommittén och i den 
ledande tillsynsmyndighet som avses i 
artikel 28.1 b inom området för IKT-
tredjepartsrisker i alla finansiella sektorer. 
Tillsynsforumet ska utarbeta utkast till 
gemensamma ståndpunkter och 
gemensamma akter från den gemensamma 
kommittén på detta område.

1. Den gemensamma kommittén ska i 
enlighet med artikel 57 i förordning (EU) 
nr 1093/2010, (EU) nr 1094/2010 och (EU) 
nr 1095/2010, inrätta tillsynsforumet som 
en underkommitté för att stödja arbetet i 
den gemensamma kommittén och i den 
ledande tillsynsmyndighet inom området 
för IKT-tredjepartsrisker i alla finansiella 
sektorer. Tillsynsforumet ska utarbeta 
utkast till gemensamma ståndpunkter och 
gemensamma akter från den gemensamma 
kommittén på detta område. 
Tillsynsforumets roll ska begränsas till 
tillsyns- och kontrollansvar med koppling 
till IKT-risker som avser IKT-tjänster som 
tillhandahålls finansiella enheter av 
kritiska tredjepartsleverantörer av IKT-
tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 681
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Tillsynsforumet ska bestå av 
ordförandena för de europeiska 
tillsynsmyndigheterna och en företrädare 
på hög nivå för den tjänstgörande 
personalen på den relevanta behöriga 
myndigheten i varje medlemsstat. De 
verkställande direktörerna för varje 
europeisk tillsynsmyndighet och en 
företrädare för Europeiska kommissionen, 
ESRB, ECB och Enisa ska delta i 
tillsynsforumet som observatörer.

4. Det gemensamma tillsynsorganet 
ska bestå av de verkställande direktörerna 
för de europeiska tillsynsmyndigheterna 
och två oberoende ledamöter som utses på 
grundval av meriter, färdigheter och 
kunskaper om IKT-risker. en företrädare 
för Europeiska kommissionen, ESRB, ECB 
och Enisa ska delta i det gemensamma 
tillsynsorganet som observatörer. När en 
tredjepartsleverantör av IKT-tjänster 
betecknas som kritisk i enlighet med 
artikel 28.6 ska det gemensamma 
tillsynsorganet, utöver den särskilda 
personalen från de europeiska 
tillsynsmyndigheterna, besluta vilka 
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nationella behöriga myndigheter som ska 
vara medlemmar i den gemensamma 
undersökningsgruppen, med beaktande av 
följande faktorer:
(a) Antalet kritiska tredjepartsleverantörer 
av IKT-tjänster som är etablerade eller 
tillhandahåller tjänster i en medlemsstat.
(b) De finansiella enheternas beroende av 
de IKT-tjänster som tillhandahålls av de 
kritiska tredjepartsleverantörerna i en 
medlemsstat.
(c) En nationell behörig myndighets 
sakkunskap, tillgängliga resurser och 
kapacitet.

Or. en

Ändringsförslag 682
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Tillsynsforumet ska bestå av 
ordförandena för de europeiska 
tillsynsmyndigheterna och en företrädare 
på hög nivå för den tjänstgörande 
personalen på den relevanta behöriga 
myndigheten i varje medlemsstat. De 
verkställande direktörerna för varje 
europeisk tillsynsmyndighet och en 
företrädare för Europeiska kommissionen, 
ESRB, ECB och Enisa ska delta i 
tillsynsforumet som observatörer.

4. Det gemensamma verkställande 
tillsynsorganet ska bestå av en oberoende 
direktör från den europeiska 
tillsynsmyndigheten, en oberoende 
direktör från Eiopa, en oberoende 
direktör från Esma och en företrädare på 
hög nivå för minst fem av de nationella 
behöriga myndigheterna. De verkställande 
direktörerna för varje europeisk 
tillsynsmyndighet och en företrädare för 
Europeiska kommissionen, ESRB, ECB 
och Enisa ska delta i det gemensamma 
verkställande tillsynsorganet som 
observatörer.

Or. en

Motivering

Hänvisningarna till det gemensamma verkställande tillsynsorganet ska anpassas i hela 
förordningen.
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Ändringsförslag 683
Christophe Hansen

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Tillsynsforumet ska bestå av 
ordförandena för de europeiska 
tillsynsmyndigheterna och en företrädare 
på hög nivå för den tjänstgörande 
personalen på den relevanta behöriga 
myndigheten i varje medlemsstat. De 
verkställande direktörerna för varje 
europeisk tillsynsmyndighet och en 
företrädare för Europeiska kommissionen, 
ESRB, ECB och Enisa ska delta i 
tillsynsforumet som observatörer.

4. Tillsynsforumet ska bestå av 
ordförandena för de europeiska 
tillsynsmyndigheterna och minst en 
företrädare på hög nivå för den 
tjänstgörande personalen på den relevanta 
behöriga myndigheten i varje medlemsstat. 
De verkställande direktörerna för varje 
europeisk tillsynsmyndighet och en 
företrädare för Europeiska kommissionen, 
ESRB, ECB och Enisa ska delta i 
tillsynsforumet som observatörer.

Or. en

Ändringsförslag 684
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. De oberoende styrelsedirektörerna 
för varje europeisk tillsynsmyndighet som 
avses i punkt 4 ska vara oberoende och 
yrkesverksamma på heltid.
De ska utses av respektive tillsynsstyrelse 
för varje europeisk tillsynsmyndighet, 
genom ett öppet urvalsförfarande, på 
grundval av meriter, färdigheter, 
kunskaper och erfarenheter som är 
relevanta för finanssektorns digitala 
operativa motståndskraft.
Innan utnämningen av oberoende 
direktörer från varje europeisk 
tillsynsmyndighet, och senast en månad 
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efter det att urvalet har gjorts av 
tillsynsstyrelsen, som ska förelägga 
Europaparlamentet sin slutlista över 
utvalda kandidater med hänsyn tagen till 
en jämn könsfördelning, ska 
Europaparlamentet, efter att ha hört de 
utvalda kandidaterna, godkänna eller 
förkasta dem.
Om en oberoende direktör inte längre 
uppfyller de villkor som krävs för att 
kunna fullgöra sina uppgifter eller har 
befunnits skyldig till en allvarlig 
försummelse, får rådet efter ett förslag 
från kommissionen som har godkänts av 
Europaparlamentet anta ett 
genomförandebeslut om att skilja den 
oberoende direktören i fråga från dennes 
ämbete. Rådet ska besluta med 
kvalificerad majoritet. Europaparlamentet 
eller rådet får meddela kommissionen att 
de anser att kraven för att skilja en av de 
oberoende direktörerna från dennes 
uppdrag är uppfyllda, och kommissionen 
ska härvidlag vidta åtgärder.
De oberoende direktörernas mandatperiod 
ska vara fem år och kan förlängas en 
gång.

De oberoende direktörerna får inte 
inneha andra befattningar på nationell, 
internationell eller unionsnivå. De ska 
handla oberoende och objektivt 
uteslutande i hela unionens intresse och 
varken efterfråga eller ta emot 
instruktioner från unionens institutioner 
eller organ, regeringen i någon 
medlemsstat eller något annat offentligt 
eller privat organ.
Varken medlemsstaterna, unionens 
institutioner eller organ eller andra 
offentliga eller privata organ får försöka 
påverka de oberoende direktörerna när de 
utför sina uppgifter.
I enlighet med de tjänsteföreskrifter som 
avses i artikel 68 i förordning (EU) nr 
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1093/2010, artikel 68 i förordning (EU) nr 
1094/2010 och artikel 68 i förordning 
(EU) nr 1095/2010 är de oberoende 
direktörerna, efter att ha lämnat tjänsten, 
fortsatt skyldiga att uppträda med heder 
och omdöme när det gäller att acceptera 
vissa utnämningar eller förmåner.

Or. en

Ändringsförslag 685
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. I enlighet med artikel 16 i 
förordning (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 
1094/2010 och (EU) nr 1095/2010 ska de 
europeiska tillsynsmyndigheterna vid 
tillämpningen av detta avsnitt utfärda 
riktlinjer för samarbetet mellan de 
europeiska tillsynsmyndigheterna och de 
behöriga myndigheterna i fråga om 
detaljerade förfaranden och villkor för 
utförandet av uppgifter mellan behöriga 
myndigheter och de europeiska 
tillsynsmyndigheterna och närmare 
uppgifter om det informationsutbyte som 
de behöriga myndigheterna behöver för att 
säkerställa uppföljningen av de 
rekommendationer som ledande 
tillsynsmyndigheter i enlighet med 
artikel 31.1 d riktar till kritiska IKT-
tredjepartsleverantörer.

5. Kommissionen ges befogenhet att 
anta en delegerad akt i enlighet med 
artikel 50 för att specificera 
samarbetssätten mellan det gemensamma 
tillsynsorganet och de behöriga 
myndigheterna i fråga om detaljerade 
förfaranden och villkor för utförandet av 
uppgifter mellan behöriga myndigheter och 
det gemensamma tillsynsorganet och 
närmare uppgifter om det 
informationsutbyte som de behöriga 
myndigheterna behöver för att säkerställa 
uppföljningen av beslut som antas av det 
gemensamma tillsynsorganet i enlighet 
med artikel 31.1 d med avseende på 
kritiska IKT-tredjepartsleverantörer.

Or. en

Ändringsförslag 686
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
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Artikel 29 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. I enlighet med artikel 16 i 
förordning (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 
1094/2010 och (EU) nr 1095/2010 ska de 
europeiska tillsynsmyndigheterna vid 
tillämpningen av detta avsnitt utfärda 
riktlinjer för samarbetet mellan de 
europeiska tillsynsmyndigheterna och de 
behöriga myndigheterna i fråga om 
detaljerade förfaranden och villkor för 
utförandet av uppgifter mellan behöriga 
myndigheter och de europeiska 
tillsynsmyndigheterna och närmare 
uppgifter om det informationsutbyte som 
de behöriga myndigheterna behöver för att 
säkerställa uppföljningen av de 
rekommendationer som ledande 
tillsynsmyndigheter i enlighet med 
artikel 31.1 d riktar till kritiska IKT-
tredjepartsleverantörer.

5. I enlighet med artikel 16 i 
förordning (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 
1094/2010 och (EU) nr 1095/2010 ska de 
europeiska tillsynsmyndigheterna vid 
tillämpningen av detta avsnitt utfärda 
riktlinjer senast den [EUT: infoga datum 
18 månader efter dagen för 
ikraftträdande] för samarbetet mellan de 
europeiska tillsynsmyndigheterna och de 
behöriga myndigheterna i fråga om 
detaljerade förfaranden och villkor för 
utförandet av uppgifter mellan behöriga 
myndigheter och de europeiska 
tillsynsmyndigheterna och närmare 
uppgifter om det informationsutbyte som 
de behöriga myndigheterna behöver för att 
säkerställa uppföljningen av de 
rekommendationer som ledande 
tillsynsmyndigheter i enlighet med 
artikel 31.1 d riktar till kritiska IKT-
tredjepartsleverantörer.

Or. en

Ändringsförslag 687
Christophe Hansen, Jessica Polfjärd

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. I enlighet med artikel 16 i 
förordning (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 
1094/2010 och (EU) nr 1095/2010 ska de 
europeiska tillsynsmyndigheterna vid 
tillämpningen av detta avsnitt utfärda 
riktlinjer för samarbetet mellan de 
europeiska tillsynsmyndigheterna och de 
behöriga myndigheterna i fråga om 
detaljerade förfaranden och villkor för 
utförandet av uppgifter mellan behöriga 
myndigheter och de europeiska 

5. I enlighet med artikel 16 i 
förordning (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 
1094/2010 och (EU) nr 1095/2010 ska de 
europeiska tillsynsmyndigheterna vid 
tillämpningen av detta avsnitt utfärda 
riktlinjer för samarbetet mellan de 
europeiska tillsynsmyndigheterna och de 
nationella behöriga myndigheterna i fråga 
om detaljerade förfaranden och villkor för 
utförandet av uppgifter mellan nationella 
behöriga myndigheter och de europeiska 
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tillsynsmyndigheterna och närmare 
uppgifter om det informationsutbyte som 
de behöriga myndigheterna behöver för att 
säkerställa uppföljningen av de 
rekommendationer som ledande 
tillsynsmyndigheter i enlighet med 
artikel 31.1 d riktar till kritiska IKT-
tredjepartsleverantörer.

tillsynsmyndigheterna och närmare 
uppgifter om det informationsutbyte som 
de nationella behöriga myndigheterna 
behöver för att säkerställa uppföljningen av 
de rekommendationer som ledande 
tillsynsmyndigheter i enlighet med 
artikel 31.1 d riktar till kritiska IKT-
tredjepartsleverantörer.

Or. en

Ändringsförslag 688
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. De europeiska 
tillsynsmyndigheterna ska, genom den 
gemensamma kommittén och på grundval 
av det förberedande arbete som utförs av 
tillsynsforumet, varje år lägga fram en 
rapport för Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om tillämpningen av detta 
avsnitt.

7. Det gemensamma tillsynsorganet 
ska varje år lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om tillämpningen av detta 
avsnitt.

Or. en

Ändringsförslag 689
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 30 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ledande tillsynsmyndighetens 
uppgifter

Det gemensamma tillsynsorganets 
uppgifter

Or. en
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Ändringsförslag 690
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den ledande tillsynsmyndigheten 
ska bedöma huruvida varje kritisk 
tredjepartsleverantör av IKT-tjänster har 
infört heltäckande, sunda och effektiva 
regler, förfaranden, mekanismer och 
arrangemang för att hantera de IKT-risker 
som den kan utgöra för finansiella enheter.

1. Det gemensamma tillsynsorganet 
ska bedöma huruvida varje kritisk 
tredjepartsleverantör av IKT-tjänster har 
infört heltäckande, sunda och effektiva 
regler, förfaranden, mekanismer och 
arrangemang för att hantera de IKT-risker 
som den kan utgöra för finansiella enheter.

Or. en

Ändringsförslag 691
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Identifiering, övervakning och 
snabb rapportering av IKT-relaterade 
incidenter till de finansiella enheterna, 
hantering och avhjälpande av dessa 
incidenter, särskilt it-attacker.

(e) Identifiering, övervakning och 
snabb rapportering av större IKT-
relaterade incidenter till de finansiella 
enheterna, hantering och avhjälpande av 
dessa incidenter, särskilt it-attacker.

Or. en

Ändringsförslag 692
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. På grundval av den bedömning som 3. På grundval av den bedömning som 
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avses i punkt 1 ska den ledande 
tillsynsmyndigheten anta en tydlig, 
detaljerad och motiverad tillsynsplan för 
varje kritisk tredjepartsleverantör av IKT-
tjänster. Planen ska varje år meddelas den 
kritiska tredjepartsleverantören av IKT-
tjänster.

avses i punkt 1 ska den ledande 
tillsynsmyndigheten anta en tydlig, 
detaljerad och motiverad tillsynsplan för 
varje kritisk tredjepartsleverantör av IKT-
tjänster. Innan tillsynsplanen 
offentliggörs ska den ledande 
tillsynsmyndigheten föra en dialog med 
tredjepartsleverantören av IKT-tjänster, 
framför allt i syfte att utbyta information 
som är relevant för den slutgiltiga 
tillsynsplanen, bland annat möjligheten 
för tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster 
att ifrågasätta enskilda 
rekommendationer. Planen ska varje år 
meddelas den kritiska 
tredjepartsleverantören av IKT-tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 693
Billy Kelleher, Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru, 
Ondřej Kovařík

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Vid utarbetandet av tillsynsplanen 
ska den ledande tillsynsmyndigheten 
samråda med alla relevanta behöriga 
myndigheter och gemensamma 
kontaktpunkter som avses i artikel 8 i 
direktiv (EU) 2016/1148 för att säkerställa 
att det inte råder någon bristande 
enhetlighet eller överlappning med 
avseende på skyldigheterna för den 
kritiska tredjepartsleverantören av IKT-
tjänster enligt direktiv (EU) 2016/1148.

Or. en

Ändringsförslag 694
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea
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Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Innan den tillsynsplan som avses i 
punkt 2 slutförs ska den ledande 
tillsynsmyndigheten samråda med de 
relevanta behöriga myndigheter som är 
behöriga med stöd av direktiv (EU) 
2016/1148 för att bedöma om 
efterlevnaden av direktiv (EU) 2016/1148 
tillfredsställer ett eller flera av de krav 
som fastställs i tillsynsramen i detta 
avsnitt.

Or. en

Ändringsförslag 695
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 31 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ledande tillsynsmyndighetens 
befogenheter

Det gemensamma tillsynsorganets 
befogenheter och ansvarsområden

Or. en

Ändringsförslag 696
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att fullgöra de uppgifter som 
anges i detta avsnitt ska den ledande 
tillsynsmyndigheten ha befogenhet att

1. För att fullgöra de uppgifter som 
anges i detta avsnitt ska det gemensamma 
tillsynsorganet ha befogenhet med 
avseende på tjänster som tillhandahålls 
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finansiella enheter av kritiska 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster att

Or. en

Ändringsförslag 697
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att fullgöra de uppgifter som 
anges i detta avsnitt ska den ledande 
tillsynsmyndigheten ha befogenhet att

1. För att fullgöra de uppgifter som 
anges i detta avsnitt ska den ledande 
tillsynsmyndigheten ha befogenhet med 
avseende på IKT-risker som avser IKT-
tjänster som tillhandahålls finansiella 
enheter av kritiska tredjepartsleverantörer 
av IKT-tjänster att

Or. en

Ändringsförslag 698
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – led d – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) utarbeta rekommendationer på de 
områden som avses i artikel 30.2, särskilt

(d) fatta beslut på de områden som 
avses i artikel 30.2, särskilt

Or. en

Ändringsförslag 699
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – led d – led iva (nytt)



PE693.603v01-00 276/310 AM\1232471SV.docx

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iva) avstå från att ingå ytterligare 
underleverantörsavtal i det fall där den 
planerade underleverantören är en 
tredjepartsleverantör av IKT-tjänster eller 
en IKT-underleverantör som är etablerad 
i ett tredjeland, om denna tredjepart har 
eller misstänks ha kopplingar till 
utländska regeringar eller utländsk 
militär,

Or. en

Ändringsförslag 700
Billy Kelleher, Engin Eroglu, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Olivier Chastel, 
Dragoș Pîslaru

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De befogenheter som avses i punkt 1 ska i 
första hand användas med avseende på de 
kritiska eller viktiga tjänster som den 
kritiska tredjepartsleverantören av IKT-
tjänster tillhandahåller finansiella 
enheter, men kan också användas med 
avseende på andra tjänster som 
tillhandahålls finansiella enheter när så 
är nödvändigt.

Or. en

Ändringsförslag 701
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Vid utövandet av de befogenheter 
som avses i punkt 1 ska den ledande 
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tillsynsmyndigheten ta vederbörlig hänsyn 
till den ram som inrättas genom direktiv 
(EU) 2016/1148 för att undvika onödig 
överlappning av tekniska och 
organisatoriska åtgärder som kan vara 
tillämpliga på kritiska 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster 
enligt detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 702
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Vid utövandet av de befogenheter 
som avses i punkt 1 ska det gemensamma 
tillsynsorganet samordna med den 
relevanta nationella behörig myndighet 
som fastställs genom direktiv (EU) 
2016/1148 för att undvika bristande 
enhetlighet eller överlappning med 
avseende på de bestämmelser som 
föreskrivs i direktiv (EU) 2016/1148.

Or. en

Ändringsförslag 703
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den ledande tillsynsmyndigheten 
ska samråda med tillsynsforumet innan 
den utövar de befogenheter som avses i 
punkt 1.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 704
Billy Kelleher, Engin Eroglu, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Olivier Chastel, 
Dragoș Pîslaru

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Vid utarbetandet av 
rekommendationer ska den ledande 
tillsynsmyndigheten samråda med alla 
relevanta behöriga myndigheter och 
gemensamma kontaktpunkter som avses i 
artikel 8 i direktiv (EU) 2016/1148 för att 
säkerställa att det inte råder någon 
bristande enhetlighet eller överlappning 
med avseende på skyldigheterna för den 
kritiska tredjepartsleverantören av IKT-
tjänster enligt direktiv (EU) 2016/1148.

Or. en

Ändringsförslag 705
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. För de syften som avses i punkt 1 d 
ska den ledande tillsynsmyndigheten, 
innan den utfärdar en rekommendation, 
underrätta den kritiska 
tredjepartsleverantören av IKT-tjänster 
om sin avsikt att utfärda en 
rekommendation och ge den kritiska 
tredjepartsleverantören av IKT-tjänster 
möjlighet att tillhandahålla sådan 
information som den rimligen anser bör 
beaktas innan rekommendationen 
färdigställs eller utfärdas.
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Or. en

Ändringsförslag 706
Jonás Fernández, Niels Fuglsang

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den ledande tillsynsmyndigheten 
får besluta om vite för att tvinga den 
kritiska tredjepartsleverantören av IKT-
tjänster att uppfylla kraven i punkt 1 a, b 
och c.

4. Den ledande tillsynsmyndigheten 
ska, vid fullständigt eller delvist bristande 
efterlevnad av de lämpliga åtgärderna 
som vidtas i enlighet med led a, b eller c, 
inom 30 kalenderdagar besluta om vite för 
att tvinga den kritiska 
tredjepartsleverantören av IKT-tjänster att 
uppfylla kraven i punkt 1 a, b och c.

Or. en

Ändringsförslag 707
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den ledande tillsynsmyndigheten 
får besluta om vite för att tvinga den 
kritiska tredjepartsleverantören av IKT-
tjänster att uppfylla kraven i punkt 1 a, b 
och c.

4. Den ledande tillsynsmyndigheten 
får, vid fullständigt eller delvist bristande 
efterlevnad av de lämpliga åtgärderna 
som skulle behöva vidtas i enlighet med 
punkt 1 a, b eller c, inom 60 
kalenderdagar besluta om vite för att 
tvinga den kritiska tredjepartsleverantören 
av IKT-tjänster att uppfylla kraven i punkt 
1 a, b och c.

Or. en

Ändringsförslag 708
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald
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Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Vitesbeloppet, beräknat från det 
datum som anges i beslutet om 
föreläggande av vitet, ska vara 1 % av den 
genomsnittliga globala omsättningen per 
dag för den kritiska tredjepartsleverantören 
av IKT-tjänster under det föregående 
räkenskapsåret.

6. Vitesbeloppet, beräknat från det 
datum som anges i beslutet om 
föreläggande av vitet, ska vara 1 % av den 
genomsnittliga globala omsättningen per 
dag som avser tjänster som tillhandahålls 
finansiella enheter som omfattas av denna 
förordning för den kritiska 
tredjepartsleverantören av IKT-tjänster 
under det föregående räkenskapsåret.

Or. en

Ändringsförslag 709
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Vitet ska vara av administrativ 
karaktär och ska vara verkställbart. 
Verkställigheten ska följa de 
civilprocessrättsliga regler som gäller i den 
medlemsstat inom vars territorium 
kontrollerna och åtkomsten ska 
genomföras. Domstolarna i den berörda 
medlemsstaten ska vara behöriga att pröva 
klagomål som rör oegentligheter i 
verkställigheten. De belopp som åläggs i 
form av viten ska tillfalla Europeiska 
unionens allmänna budget.

7. Vitet ska vara av administrativ 
karaktär och ska vara verkställbart. 
Verkställigheten ska följa de 
civilprocessrättsliga regler som gäller i den 
medlemsstat inom vars territorium 
kontrollerna och åtkomsten ska 
genomföras. Domstolarna i den berörda 
medlemsstaten ska vara behöriga att pröva 
klagomål som rör oegentligheter i 
verkställigheten. De belopp som åläggs i 
form av viten ska tillfalla Europeiska 
unionens allmänna budget. Sådana viten 
ska endast åläggas som en sista utväg ifall 
tredjepartsleverantören av IKT-tjänster 
underlåter att uppfylla sina skyldigheter 
trots att andra rimliga åtgärder har 
vidtagits.

Or. en
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Ändringsförslag 710
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. De europeiska 
tillsynsmyndigheterna ska offentliggöra 
alla viten som har förelagts utom i de fall 
då offentliggörandet skulle skapa allvarlig 
oro på de finansiella marknaderna eller 
orsaka de berörda parterna 
oproportionerligt stor skada.

8. Det gemensamma tillsynsorganet 
ska offentliggöra alla viten som har 
förelagts utom i de fall då 
offentliggörandet skulle skapa allvarlig oro 
på de finansiella marknaderna.

Or. en

Ändringsförslag 711
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den ledande tillsynsmyndigheten 
får genom en enkel begäran eller genom ett 
beslut kräva att de kritiska 
tredjepartsleverantörerna av IKT-tjänster 
tillhandahåller all information som är 
nödvändig för att den ledande 
tillsynsmyndigheten ska kunna utföra sina 
uppgifter enligt denna förordning, 
inbegripet alla relevanta affärshandlingar 
eller operativa dokument, avtal, 
dokumentation av riktlinjer, rapporter från 
IKT-säkerhetsgranskningar, IKT-relaterade 
incidentrapporter samt all information som 
rör parter till vilka den kritiska 
tredjepartsleverantören av IKT-tjänster har 
utkontrakterat operativa funktioner eller 
verksamheter.

1. Den ledande tillsynsmyndigheten 
får genom en enkel begäran eller genom ett 
beslut kräva att de kritiska 
tredjepartsleverantörerna av IKT-tjänster 
tillhandahåller all information som avser 
IKT-tjänster som tillhandahålls en 
finansiell enhet som är nödvändig för att 
den ledande tillsynsmyndigheten ska kunna 
utföra sina uppgifter enligt denna 
förordning, inbegripet alla relevanta 
affärshandlingar eller operativa dokument, 
avtal, dokumentation av riktlinjer, 
rapporter från IKT-säkerhetsgranskningar, 
IKT-relaterade incidentrapporter samt all 
information som rör parter till vilka den 
kritiska tredjepartsleverantören av IKT-
tjänster har utkontrakterat operativa 
funktioner eller verksamheter. Den 
ledande tillsynsmyndigheten ska inte ha 
rätt att begära information om kunder hos 
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den kritiska tredjepartsleverantören av 
IKT-tjänster som inte omfattas av 
tillämpningsområdet för denna 
förordning och som inte använder sig av 
tredjepartsleverantören av IKT-tjänster 
för kritiska eller viktiga funktioner.

Or. en

Ändringsförslag 712
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den ledande tillsynsmyndigheten 
får genom en enkel begäran eller genom ett 
beslut kräva att de kritiska 
tredjepartsleverantörerna av IKT-tjänster 
tillhandahåller all information som är 
nödvändig för att den ledande 
tillsynsmyndigheten ska kunna utföra sina 
uppgifter enligt denna förordning, 
inbegripet alla relevanta affärshandlingar 
eller operativa dokument, avtal, 
dokumentation av riktlinjer, rapporter från 
IKT-säkerhetsgranskningar, IKT-relaterade 
incidentrapporter samt all information som 
rör parter till vilka den kritiska 
tredjepartsleverantören av IKT-tjänster har 
utkontrakterat operativa funktioner eller 
verksamheter.

1. Den ledande tillsynsmyndigheten 
får genom en enkel begäran eller genom ett 
beslut kräva att de kritiska 
tredjepartsleverantörerna av IKT-tjänster 
tillhandahåller all information som är 
nödvändig för att den ledande 
tillsynsmyndigheten ska kunna utföra sina 
uppgifter enligt denna förordning, 
inbegripet alla relevanta affärshandlingar 
eller operativa dokument, avtal, 
dokumentation av riktlinjer, rapporter från 
IKT-säkerhetsgranskningar, IKT-relaterade 
incidentrapporter samt all information som 
rör parter till vilka den kritiska 
tredjepartsleverantören av IKT-tjänster har 
utkontrakterat operativa funktioner eller 
verksamheter. Tredjepartsleverantörer av 
IKT-tjänster ska endast vara tvungna att 
tillhandahålla denna information med 
avseende på finansiella enheter som 
omfattas av denna förordning och som 
använder tjänsterna för kritiska eller 
viktiga funktioner samt ska meddela den 
relevanta finansiella enheten om 
begäranden som är specifika för denna 
finansiella enhet.

Or. en



AM\1232471SV.docx 283/310 PE693.603v01-00

SV

Ändringsförslag 713
Jonás Fernández, Niels Fuglsang

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den ledande tillsynsmyndigheten 
får genom en enkel begäran eller genom ett 
beslut kräva att de kritiska 
tredjepartsleverantörerna av IKT-tjänster 
tillhandahåller all information som är 
nödvändig för att den ledande 
tillsynsmyndigheten ska kunna utföra sina 
uppgifter enligt denna förordning, 
inbegripet alla relevanta affärshandlingar 
eller operativa dokument, avtal, 
dokumentation av riktlinjer, rapporter från 
IKT-säkerhetsgranskningar, IKT-relaterade 
incidentrapporter samt all information som 
rör parter till vilka den kritiska 
tredjepartsleverantören av IKT-tjänster har 
utkontrakterat operativa funktioner eller 
verksamheter.

1. Den ledande tillsynsmyndigheten 
får genom en enkel begäran eller genom ett 
beslut kräva att de kritiska 
tredjepartsleverantörerna av IKT-tjänster 
tillhandahåller all information som är 
nödvändig för att den ledande 
tillsynsmyndigheten ska kunna utföra sina 
uppgifter enligt denna förordning, 
inbegripet alla relevanta affärshandlingar 
eller operativa dokument, avtal, 
dokumentation av riktlinjer, rapporter från 
IKT-säkerhetsgranskningar, IKT-relaterade 
incidentrapporter samt all information som 
rör parter till vilka den kritiska 
tredjepartsleverantören av IKT-tjänster har 
utkontrakterat operativa funktioner eller 
verksamheter. Avtalsklausuler mellan den 
finansiella enheten och den kritiska 
tredjepartsleverantören av IKT-tjänster 
som begränsar den ledande 
tillsynsmyndighetens tillgång till 
information ska förklaras ogiltiga.

Or. en

Ändringsförslag 714
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) ange en tidsfrist inom vilken 
uppgifterna ska lämnas,

(d) ange en rimlig tidsfrist inom vilken 
uppgifterna ska lämnas,

Or. en
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Ändringsförslag 715
Jonás Fernández, Niels Fuglsang

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) ange de viten som föreskrivs i 
artikel 31.4 om den begärda informationen 
är ofullständig,

(e) ange de viten som föreskrivs i 
artikel 31.4 om den begärda informationen 
är ofullständig eller om informationen inte 
tillhandahålls inom den tidsfrist som 
anges i led d,

Or. en

Ändringsförslag 716
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den ledande tillsynsmyndigheten 
ska utan dröjsmål skicka en kopia av 
beslutet för att informera de behöriga 
myndigheterna om de finansiella enheter 
som använder de kritiska 
tredjepartsleverantörernas IKT-tjänster.

5. Den ledande tillsynsmyndigheten 
ska utan dröjsmål skicka en kopia av 
beslutet för att informera de behöriga 
myndigheterna om de finansiella enheter 
som använder de kritiska 
tredjepartsleverantörernas IKT-tjänster. 
Denna kritiska tredjepartsleverantör av 
IKT-tjänster ska meddela sina kunder om 
den ledande tillsynsmyndighetens 
rekommendationer.

Or. en

Ändringsförslag 717
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(b) ta eller erhålla bestyrkta kopior av, 
eller utdrag ur, sådana handlingar, 
uppgifter, rutiner och sådant annat 
material,

(b) få tillgång på ett säkert sätt till 
bestyrkta kopior av, eller utdrag ur, sådana 
handlingar, uppgifter, rutiner och sådant 
annat material,

Or. en

Ändringsförslag 718
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) ta eller erhålla bestyrkta kopior av, 
eller utdrag ur, sådana handlingar, 
uppgifter, rutiner och sådant annat 
material,

(b) ta eller erhålla bestyrkta kopior av, 
eller utdrag ur, sådana handlingar, 
uppgifter, rutiner och sådant annat 
material, eller granska dem på plats om de 
anser att de är kritiska för den verksamhet 
som bedrivs av tredjepartsleverantören av 
IKT-tjänster,

Or. en

Ändringsförslag 719
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) begära in uppgifter om tele- och 
datatrafik.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 720
Alfred Sant, Carmen Avram

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2 – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) begära in uppgifter om tele- och 
datatrafik.

(e) begära in uppgifter om tele- och 
datatrafik i enlighet med 
proportionalitetsprincipen.

Or. en

Ändringsförslag 721
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att utföra sina uppgifter enligt 
denna förordning får den ledande 
tillsynsmyndigheten, med bistånd av de 
undersökningsgrupper som avses i 
artikel 35.1, inleda och genomföra alla 
nödvändiga kontroller på plats i 
företagslokaler, på mark eller egendom 
som tillhör IKT-tredjepartsleverantörerna, 
såsom huvudkontor, driftscentrum, 
sekundära lokaler, samt för att utföra 
kontroller off-line.

1. För att utföra sina uppgifter enligt 
denna förordning får den ledande 
tillsynsmyndigheten, med bistånd av de 
undersökningsgrupper som avses i 
artikel 35.1, inleda och genomföra alla 
nödvändiga kontroller på plats i 
företagslokaler, på mark eller egendom 
som tillhör IKT-tredjepartsleverantörerna, 
som är relevanta för den pågående 
utredningen och den finansiella enheten i 
fråga, såsom huvudkontor, driftscentrum, 
sekundära lokaler, samt för att utföra 
kontroller off-line.

Or. en

Ändringsförslag 722
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tjänstemän och andra personer som 
av den ledande tillsynsmyndigheten har 
bemyndigats att genomföra en kontroll på 
plats får bereda sig tillträde till 

2. Tjänstemän och andra personer som 
av den ledande tillsynsmyndigheten har 
bemyndigats att genomföra en kontroll på 
plats får bereda sig tillträde till 
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företagslokaler, mark eller egendom och 
ska ha alla befogenheter att försegla 
företagslokaler och räkenskaper eller 
affärshandlingar under den tid och i den 
utsträckning som krävs för kontrollen.

företagslokaler, mark eller egendom och 
ska ha alla befogenheter att försegla 
företagslokaler, såvida det inte innebär ett 
avbrott i verksamheten för andra kunder 
hos tredjepartsleverantören av IKT-
tjänster, och räkenskaper eller 
affärshandlingar under den tid och i den 
utsträckning som krävs för kontrollen.

Or. en

Ändringsförslag 723
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tjänstemän och andra personer som 
av den ledande tillsynsmyndigheten har 
bemyndigats att genomföra en kontroll på 
plats får bereda sig tillträde till 
företagslokaler, mark eller egendom och 
ska ha alla befogenheter att försegla 
företagslokaler och räkenskaper eller 
affärshandlingar under den tid och i den 
utsträckning som krävs för kontrollen.

2. Tjänstemän och andra personer som 
av den ledande tillsynsmyndigheten har 
bemyndigats att genomföra en kontroll på 
plats får bereda sig tillträde till 
företagslokaler, mark eller egendom och 
ska ha alla befogenheter att försegla 
företagslokaler och räkenskaper eller 
affärshandlingar under den tid och i den 
utsträckning som krävs för kontrollen, på 
ett sätt som inte äventyrar leverantörens 
och dess kunders säkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 724
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kontrollerna ska omfatta alla 
relevanta IKT-system, nätverk, 
anordningar, information och data som 
används för eller bidrar till 

4. Kontrollerna ska omfatta alla 
relevanta IKT-system, nätverk, 
anordningar, information och data som den 
ledande tillsynsmyndigheten anser 
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tillhandahållandet av tjänster till finansiella 
enheter.

lämpliga och tekniskt relevanta för eller 
bidrar till tillhandahållandet av tjänster till 
finansiella enheter.

Or. en

Ändringsförslag 725
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Före ett planerat besök på plats ska 
de ledande tillsynsmyndigheterna i rimlig 
tid underrätta de kritiska 
tredjepartsleverantörerna av IKT-tjänster, 
såvida detta inte är omöjligt på grund av en 
nöd- eller krissituation, eller om det skulle 
leda till en situation där kontrollen eller 
revisionen inte längre skulle vara effektiv.

5. Före ett planerat besök på plats ska 
de ledande tillsynsmyndigheterna i rimlig 
tid underrätta de kritiska 
tredjepartsleverantörerna av IKT-tjänster, 
såvida detta inte är omöjligt på grund av en 
nöd- eller krissituation, eller om det skulle 
leda till en situation där kontrollen eller 
revisionen inte längre skulle vara effektiv. 
Vid besök på plats ska både den ledande 
tillsynsmyndigheten och 
tredjepartsleverantören av IKT-tjänster 
undvika och mildra eventuella avbrott i 
tjänsterna för kunder hos 
tredjepartsleverantören av IKT-tjänster 
som inte är finansiella enheter enligt vad 
som avses i denna förordning,

Or. en

Ändringsförslag 726
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inom 30 kalenderdagar efter 
mottagandet av de rekommendationer som 
har utfärdats av de ledande 

1. Inom 30 kalenderdagar efter 
mottagandet av de beslut som har utfärdats 
av det gemensamma tillsynsorganet i 
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tillsynsmyndigheterna i enlighet med 
artikel 31.1 d ska kritiska 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster 
underrätta den ledande 
tillsynsmyndigheten om huruvida de avser 
att följa dessa rekommendationer. De 
ledande tillsynsmyndigheterna ska 
omedelbart vidarebefordra denna 
information till de behöriga 
myndigheterna.

enlighet med artikel 31.1 d ska kritiska 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster 
underrätta om huruvida de har följt 
besluten. Det gemensamma 
tillsynsorganet ska omedelbart 
vidarebefordra denna information till de 
behöriga myndigheterna för de berörda 
finansiella enheterna.

Or. en

Ändringsförslag 727
Billy Kelleher, Engin Eroglu, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Olivier Chastel, 
Dragoș Pîslaru

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inom 30 kalenderdagar efter 
mottagandet av de rekommendationer som 
har utfärdats av de ledande 
tillsynsmyndigheterna i enlighet med 
artikel 31.1 d ska kritiska 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster 
underrätta den ledande 
tillsynsmyndigheten om huruvida de avser 
att följa dessa rekommendationer. De 
ledande tillsynsmyndigheterna ska 
omedelbart vidarebefordra denna 
information till de behöriga 
myndigheterna.

1. Inom 30 kalenderdagar efter 
mottagandet av de rekommendationer som 
har utfärdats av det gemensamma 
verkställande tillsynsorganet i enlighet 
med artikel 31.1 d ska kritiska 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster 
underrätta det gemensamma verkställande 
tillsynsorganet om huruvida de avser att 
följa dessa rekommendationer. Det 
gemensamma verkställande 
tillsynsorganet ska omedelbart 
vidarebefordra denna information till de 
behöriga myndigheterna.

Or. en

Motivering

Ersätter ändringsförslag 143 i förslaget till betänkande.

Ändringsförslag 728
Alfred Sant
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Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inom 30 kalenderdagar efter 
mottagandet av de rekommendationer som 
har utfärdats av de ledande 
tillsynsmyndigheterna i enlighet med 
artikel 31.1 d ska kritiska 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster 
underrätta den ledande tillsynsmyndigheten 
om huruvida de avser att följa dessa 
rekommendationer. De ledande 
tillsynsmyndigheterna ska omedelbart 
vidarebefordra denna information till de 
behöriga myndigheterna.

1. Inom 30 kalenderdagar efter 
mottagandet av de rekommendationer som 
har utfärdats av de ledande 
tillsynsmyndigheterna i enlighet med 
artikel 31.1 d, som samtidigt ska kopieras 
och tillhandahållas de finansiella 
enheterna som betjänas av den senare, 
ska kritiska tredjepartsleverantörer av IKT-
tjänster underrätta den ledande 
tillsynsmyndigheten om huruvida de avser 
att följa dessa kritiska rekommendationer. 
För icke-kritiska rekommendationer kan 
tidsperioden förlängas med upp till 45 
dagar. De ledande tillsynsmyndigheterna 
ska omedelbart vidarebefordra denna 
information till de behöriga 
myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 729
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De behöriga myndigheterna ska 
övervaka huruvida de finansiella enheterna 
tar hänsyn till de risker som har 
identifierats i de rekommendationer som 
den ledande tillsynsmyndigheten har riktat 
till kritiska IKT-tredjepartsleverantörer i 
enlighet med artikel 31.1 d.

2. De behöriga myndigheterna ska 
övervaka huruvida de finansiella enheterna 
tar hänsyn till de risker som har 
identifierats i de beslut som det 
gemensamma tillsynsorganet har riktat till 
kritiska IKT-tredjepartsleverantörer i 
enlighet med artikel 31.1 d. Det 
gemensamma tillsynsorganet ska 
övervaka huruvida de kritiska IKT-
tredjepartsleverantörerna har tagit itu 
med de risker som fastställs i dessa beslut.

Or. en
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Ändringsförslag 730
Billy Kelleher, Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De behöriga myndigheterna får i 
enlighet med artikel 44 kräva att de 
finansiella enheterna tillfälligt, helt eller 
delvis, avbryter användningen eller 
införandet av en tjänst som tillhandahålls 
av den kritiska IKT-
tredjepartsleverantören till dess att de 
risker som identifieras i 
rekommendationerna till kritiska IKT-
tredjepartsleverantörer har åtgärdats. Vid 
behov får de kräva att de finansiella 
enheterna helt eller delvis avslutar de 
relevanta avtal som har ingåtts med de 
kritiska tredjepartsleverantörerna av IKT-
tjänster.

3. De europeiska 
tillsynsmyndigheterna får, på 
rekommendation av det gemensamma 
verkställande tillsynsorganet och efter 
samråd med de behöriga myndigheterna 
för de berörda finansiella enheterna, 
tillfälligt, helt eller delvis, avbryta 
användningen eller införandet av en tjänst 
som tillhandahålls den finansiella 
enhetens kunder som är exponerade för 
de risker som identifieras i 
rekommendationerna till kritiska 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster till 
dess att dessa risker har åtgärdats. Vid 
behov får de kräva att de kritiska 
tredjepartsleverantörerna av IKT-tjänster 
helt eller delvis avslutar de relevanta avtal 
som har ingåtts med den finansiella 
enhetens kunder som är exponerade för 
de identifierade riskerna.

Or. en

Motivering

Ersätter ändringsförslag 145 för att förtydliga att besluten om upphävande fattas av den 
europeiska tillsynsmyndighetens tillsynsstyrelse som för närvarande ansvarar för sådana 
beslut.

Ändringsförslag 731
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De behöriga myndigheterna får i 
enlighet med artikel 44 kräva att de 
finansiella enheterna tillfälligt, helt eller 
delvis, avbryter användningen eller 
införandet av en tjänst som tillhandahålls 
av den kritiska IKT-
tredjepartsleverantören till dess att de 
risker som identifieras i 
rekommendationerna till kritiska IKT-
tredjepartsleverantörer har åtgärdats. Vid 
behov får de kräva att de finansiella 
enheterna helt eller delvis avslutar de 
relevanta avtal som har ingåtts med de 
kritiska tredjepartsleverantörerna av IKT-
tjänster.

3. Det gemensamma tillsynsorganet 
får i enlighet med artikel 44, efter samråd 
med de behöriga myndigheterna för de 
berörda finansiella enheterna, kräva att 
den kritiska tredjepartsleverantören av 
IKT-tjänster tillfälligt, helt eller delvis, 
avbryter användningen eller införandet av 
en tjänst som tillhandahålls de berörda 
finansiella enheterna till dess att de risker 
som identifieras i besluten till kritiska 
IKT-tredjepartsleverantörer har åtgärdats. 
Vid behov får de kräva att den kritiska 
tredjepartsleverantören av IKT-tjänster 
helt eller delvis avslutar de relevanta avtal 
som har ingåtts med de finansiella 
enheterna.

Or. en

Ändringsförslag 732
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De behöriga myndigheterna får i 
enlighet med artikel 44 kräva att de 
finansiella enheterna tillfälligt, helt eller 
delvis, avbryter användningen eller 
införandet av en tjänst som tillhandahålls 
av den kritiska IKT-tredjepartsleverantören 
till dess att de risker som identifieras i 
rekommendationerna till kritiska IKT-
tredjepartsleverantörer har åtgärdats. Vid 
behov får de kräva att de finansiella 
enheterna helt eller delvis avslutar de 
relevanta avtal som har ingåtts med de 
kritiska tredjepartsleverantörerna av IKT-
tjänster.

3. Efter att ha uttömt alla andra 
alternativ och utfärdat varningar till 
finansiella enheter till följd av 
tillsynsprocessen, och förutsatt att 
tillsynsforumet godkänner detta, får de 
behöriga myndigheterna i enlighet med 
artikel 44 kräva att de finansiella enheterna 
tillfälligt, helt eller delvis, avbryter 
användningen eller införandet av en tjänst 
som tillhandahålls av den kritiska IKT-
tredjepartsleverantören till dess att de 
risker som identifieras i 
rekommendationerna till kritiska IKT-
tredjepartsleverantörer har åtgärdats. Vid 
behov får de kräva att de finansiella 
enheterna helt eller delvis avslutar de 
relevanta avtal som har ingåtts med de 
kritiska tredjepartsleverantörerna av IKT-
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tjänster. De behöriga myndigheterna ska 
underrätta de berörda finansiella 
enheterna så fort som möjligt och ge dem 
tillräckligt med tid, minst 30 arbetsdagar, 
att anpassa utkontrakteringen av 
relevanta IKT-tjänster på individuell 
basis.

Or. en

Ändringsförslag 733
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De behöriga myndigheterna får i 
enlighet med artikel 44 kräva att de 
finansiella enheterna tillfälligt, helt eller 
delvis, avbryter användningen eller 
införandet av en tjänst som tillhandahålls 
av den kritiska IKT-tredjepartsleverantören 
till dess att de risker som identifieras i 
rekommendationerna till kritiska IKT-
tredjepartsleverantörer har åtgärdats. Vid 
behov får de kräva att de finansiella 
enheterna helt eller delvis avslutar de 
relevanta avtal som har ingåtts med de 
kritiska tredjepartsleverantörerna av IKT-
tjänster.

3. De behöriga myndigheterna får, 
som en sista utväg och efter samråd med 
tillsynsforumet, i enlighet med artikel 44 
kräva att de finansiella enheterna tillfälligt, 
helt eller delvis, avbryter användningen 
eller införandet av en tjänst som 
tillhandahålls av den kritiska IKT-
tredjepartsleverantören till dess att de 
risker som identifieras i 
rekommendationerna till kritiska IKT-
tredjepartsleverantörer har åtgärdats. Vid 
behov får de, som en sista utväg, kräva att 
de finansiella enheterna helt eller delvis 
avslutar de relevanta avtal som har ingåtts 
med de kritiska tredjepartsleverantörerna 
av IKT-tjänster.

Behöriga myndigheter ska ge finansiella 
enheter tillräckligt med tid att anpassa sin 
utkontraktering och sina 
kontraktsmässiga arrangemang med 
kritiska tredjepartsleverantörer av IKT-
tjänster.

Or. en
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Ändringsförslag 734
Alfred Sant, Jonás Fernández, Niels Fuglsang

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De behöriga myndigheterna får i 
enlighet med artikel 44 kräva att de 
finansiella enheterna tillfälligt, helt eller 
delvis, avbryter användningen eller 
införandet av en tjänst som tillhandahålls 
av den kritiska IKT-tredjepartsleverantören 
till dess att de risker som identifieras i 
rekommendationerna till kritiska IKT-
tredjepartsleverantörer har åtgärdats. Vid 
behov får de kräva att de finansiella 
enheterna helt eller delvis avslutar de 
relevanta avtal som har ingåtts med de 
kritiska tredjepartsleverantörerna av IKT-
tjänster.

3. De behöriga myndigheterna får i 
enlighet med artikel 44, som en sista 
utväg, kräva att de finansiella enheterna 
tillfälligt, helt eller delvis, avbryter 
användningen eller införandet av en tjänst 
som tillhandahålls av den kritiska IKT-
tredjepartsleverantören till dess att de 
risker som identifieras i 
rekommendationerna till kritiska IKT-
tredjepartsleverantörer har åtgärdats. Vid 
behov får de kräva att de finansiella 
enheterna helt eller delvis avslutar de 
relevanta avtal som har ingåtts med de 
kritiska tredjepartsleverantörerna av IKT-
tjänster, efter att ha övervägt risker och 
mildrande åtgärder samt i enlighet med de 
uppsägningsförfaranden som införts av 
den finansiella enheten. Efter begäran om 
avslutande ska den behöriga myndigheten 
ge finansiella enheter tillräckligt med tid 
för att anpassa sina kontraktsmässiga 
arrangemang med tredjepartsleverantörer 
av IKT-tjänster på ett sådant sätt att den 
digitala operativa motståndskraften inte 
äventyras.

Or. en

Ändringsförslag 735
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De behöriga myndigheterna får i 
enlighet med artikel 44 kräva att de 
finansiella enheterna tillfälligt, helt eller 

3. De behöriga myndigheterna får i 
enlighet med artikel 44 kräva att de 
finansiella enheterna tillfälligt, helt eller 
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delvis, avbryter användningen eller 
införandet av en tjänst som tillhandahålls 
av den kritiska IKT-tredjepartsleverantören 
till dess att de risker som identifieras i 
rekommendationerna till kritiska IKT-
tredjepartsleverantörer har åtgärdats. Vid 
behov får de kräva att de finansiella 
enheterna helt eller delvis avslutar de 
relevanta avtal som har ingåtts med de 
kritiska tredjepartsleverantörerna av IKT-
tjänster.

delvis, avbryter användningen eller 
införandet av en tjänst som tillhandahålls 
av den kritiska IKT-tredjepartsleverantören 
till dess att de risker som identifieras i 
rekommendationerna till kritiska IKT-
tredjepartsleverantörer har åtgärdats. Vid 
behov får de kräva att de finansiella 
enheterna helt eller delvis avslutar de 
relevanta avtal som har ingåtts med de 
kritiska tredjepartsleverantörerna av IKT-
tjänster. Behöriga myndigheter ska endast 
kräva att finansiella enheter utför någon 
av åtgärderna ovan som en sista utväg 
och med hänsyn till den föreliggande 
risken och möjligheten att avsluta tjänsten 
i fråga.

Or. en

Ändringsförslag 736
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om en behörig myndighet beslutar 
sig för att kräva att en finansiell enhet 
helt eller delvis avslutar relevanta 
kontraktsmässiga arrangemang som har 
ingåtts med en kritisk 
tredjepartsleverantör av IKT-tjänster i 
enlighet med punkt 3 ska den behöriga 
myndigheten informera den finansiella 
enheten minst 60 dagar innan beslutet 
fattas.

Or. en

Ändringsförslag 737
Billy Kelleher, Engin Eroglu, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Olivier Chastel, 
Dragoș Pîslaru
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Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När de behöriga myndigheterna 
fattar de beslut som avses i punkt 3 ska de 
ta hänsyn till typen och omfattningen av 
den risk som inte hanteras av den kritiska 
tredjepartsleverantören av IKT-tjänster, 
samt hur allvarlig den bristande 
efterlevnaden är, med beaktande av 
följande kriterier:

4. När det gemensamma 
verkställande tillsynsorganet utfärdar 
dessa rekommendationer ska det ta hänsyn 
till typen och omfattningen av den risk som 
inte hanteras av den kritiska 
tredjepartsleverantören av IKT-tjänster, 
samt hur allvarlig den bristande 
efterlevnaden är, med beaktande av 
följande kriterier:

Or. en

Motivering

Ersätter ändringsförslag 146.

Ändringsförslag 738
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När de behöriga myndigheterna 
fattar de beslut som avses i punkt 3 ska de 
ta hänsyn till typen och omfattningen av 
den risk som inte hanteras av den kritiska 
tredjepartsleverantören av IKT-tjänster, 
samt hur allvarlig den bristande 
efterlevnaden är, med beaktande av 
följande kriterier:

4. När det gemensamma 
tillsynsorganet fattar de beslut som avses i 
punkt 3 ska det ta hänsyn till typen och 
omfattningen av den risk som inte hanteras 
av den kritiska tredjepartsleverantören av 
IKT-tjänster, samt hur allvarlig den 
bristande efterlevnaden är, med beaktande 
av följande kriterier:

Or. en

Ändringsförslag 739
Alfred Sant, Jonás Fernández, Niels Fuglsang
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Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 4 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Om det tillfälliga upphävandet 
eller uppsägningen innebär en risk för 
affärskontinuiteten för den kund som 
använder sig av den kritiska 
tredjepartsleverantören av IKT-tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 740
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 4 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Om det tillfälliga upphävandet 
eller uppsägningen innebär en risk för 
affärsverksamheten för den kund som 
använder sig av den kritiska 
tredjepartsleverantören av IKT-tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 741
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Finansiella enheter får sinsemellan 
utbyta information och underrättelser om 
cyberhot, inbegripet indikatorer på 
äventyrad säkerhet, taktiker, tekniker och 
förfaranden, cybersäkerhetsvarningar och 
konfigurationsverktyg, i den mån sådant 
utbyte av information och underrättelser

1. Finansiella enheter ska, när så är 
möjligt och anses lämpligt, sinsemellan 
och med tredjepartsleverantörer av IKT-
tjänster utbyta information och 
underrättelser om cyberhot, inbegripet 
indikatorer på äventyrad säkerhet, taktiker, 
tekniker och förfaranden, 
cybersäkerhetsvarningar och 
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konfigurationsverktyg, i den mån sådant 
utbyte av information och underrättelser

Or. en

Ändringsförslag 742
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) syftar till att förbättra de finansiella 
enheternas digitala operativa 
motståndskraft, särskilt genom att öka 
medvetenheten om cyberhot, begränsa eller 
hindra cyberhotens spridningsförmåga, 
stödja finansiella enheters 
försvarsförmåga, metoder för att upptäcka 
hot, begränsningsstrategier eller åtgärds- 
och återställningsfaser,

(a) syftar till att förbättra de finansiella 
enheternas och tredjepartsleverantörernas 
av IKT-tjänster digitala operativa 
motståndskraft, särskilt genom att öka 
medvetenheten om cyberhot, begränsa eller 
hindra cyberhotens spridningsförmåga, 
stödja försvarsförmåga, metoder för att 
upptäcka hot, begränsningsstrategier eller 
åtgärds- och återställningsfaser,

Or. en

Ändringsförslag 743
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) äger rum inom betrodda grupper av 
finansiella enheter,

(b) äger rum inom betrodda grupper av 
finansiella enheter och 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster,

Or. en

Ändringsförslag 744
Alfred Sant
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Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid tillämpning av punkt 1 c ska 
arrangemangen för informationsutbyte 
innehålla fastställda villkor för deltagande 
och, när så är lämpligt, närmare uppgifter 
om offentliga myndigheters deltagande och 
den kapacitet i vilken dessa kan knytas till 
arrangemangen för informationsutbyte, 
samt om operativa delar, inbegripet 
användningen av särskilda it-plattformar.

2. Vid tillämpning av punkt 1 ska en 
databas för lagring av information på 
unionsnivå skapas. Vid tillämpning av 
punkt 1 c ska arrangemangen för 
informationsutbyte innehålla fastställda 
villkor för deltagande och, när så är 
lämpligt, närmare uppgifter om offentliga 
myndigheters deltagande och den kapacitet 
i vilken dessa kan knytas till 
arrangemangen för informationsutbyte, 
samt om operativa delar, inbegripet 
användningen av särskilda it-plattformar.

Or. en

Ändringsförslag 745
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De finansiella enheterna ska 
underrätta de behöriga myndigheterna 
om sitt deltagande i de arrangemang för 
informationsutbyte som avses i punkt 1, 
när deras medlemskap har godkänts eller, 
i tillämpliga fall, när medlemskapet 
upphör, så snart detta träder i kraft.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 746
Alfred Sant, Carmen Avram

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Behandlingen av personuppgifter i 
de syften som avses i denna artikel 
överensstämmer med artikel 6.1 f i 
förordning (EU) 2016/679.

Or. en

Motivering

Hänvisning till den allmänna dataskyddsförordningen i syfte att dela 
cybersäkerhetsinformation.

Ändringsförslag 747
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 41 – stycke 1 – led p

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(p) För lagstadgade revisorer- och 
revisionsföretag: den behöriga myndighet 
som har utsetts i enlighet med artikel 3.2 
och artikel 32 i direktiv 2006/43/EG.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 748
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att främja samarbete och 
möjliggöra tillsynsutbyten mellan de 
behöriga myndigheter som har utsetts 
enligt denna förordning och den 
samarbetsgrupp som har inrättats genom 
artikel 11 i direktiv (EU) 2016/1148 får de 
europeiska tillsynsmyndigheterna och de 
behöriga myndigheterna begära att bli 
inbjudna till samarbetsgruppens 

1. För att främja samarbete och 
möjliggöra tillsynsutbyten mellan de 
behöriga myndigheter som har utsetts 
enligt denna förordning och den 
samarbetsgrupp som har inrättats genom 
artikel 11 i direktiv (EU) 2016/1148 ska de 
europeiska tillsynsmyndigheterna och de 
behöriga myndigheterna bli inbjudna att 
delta i samarbetsgruppens arbete i den 
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verksamhet. mån arbetet avser tillsyns- eller 
kontrollaktiviteter, i förhållande till de 
enheter som anges i punkt 7 i bilaga II till 
direktiv (EU) 2016/1148, som också har 
betecknats som kritiska 
tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster i 
enlighet med artikel 28 i denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 749
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att främja samarbete och 
möjliggöra tillsynsutbyten mellan de 
behöriga myndigheter som har utsetts 
enligt denna förordning och den 
samarbetsgrupp som har inrättats genom 
artikel 11 i direktiv (EU) 2016/1148 får de 
europeiska tillsynsmyndigheterna och de 
behöriga myndigheterna begära att bli 
inbjudna till samarbetsgruppens 
verksamhet.

1. För att främja samarbete och 
möjliggöra tillsynsutbyten mellan de 
behöriga myndigheter som har utsetts 
enligt denna förordning och den 
samarbetsgrupp som har inrättats genom 
artikel 11 i direktiv (EU) 2016/1148 ska de 
europeiska tillsynsmyndigheterna och de 
behöriga myndigheterna delta i 
samarbetsgruppens arbete enligt vad som 
fastställs i artikel 11 i direktiv (EU) 
2016/1148 i den mån arbetet avser någon 
aspekt av det föremål som avses i artikel 1 
i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 750
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Det gemensamma verkställande 
tillsynsorganet ska underrätta och 
samarbeta med de relevanta behöriga 
myndigheterna enligt direktiv (EU) 
2016/1148 innan de genomför allmänna 
utredningar och inspektioner i enlighet 
med artikel 31.1 b och artiklarna 33 och 
34 i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 751
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Behöriga myndigheter, EBA, Esma 
eller Eiopa och ECB ska ha ett nära 
samarbete och utbyta information för att 
fullgöra sina uppgifter enligt artiklarna 42–
48. De ska nära samordna sin tillsyn för att 
identifiera och åtgärda överträdelser av 
denna förordning, utveckla och främja 
bästa praxis, underlätta samarbete, främja 
en konsekvent tolkning och tillhandahålla 
bedömningar över jurisdiktionsgränserna 
om det uppstår meningsskiljaktigheter.

2. Behöriga myndigheter, EBA, Esma 
eller Eiopa, nationella 
resolutionsmyndigheter, den 
gemensamma resolutionsnämnden och 
ECB ska ha ett nära samarbete och utbyta 
information för att fullgöra sina uppgifter 
enligt artiklarna 42–48. De ska nära 
samordna sin tillsyn för att identifiera och 
åtgärda överträdelser av denna förordning, 
utveckla och främja bästa praxis, underlätta 
samarbete, främja en konsekvent tolkning 
och tillhandahålla bedömningar över 
jurisdiktionsgränserna om det uppstår 
meningsskiljaktigheter.

Or. en

Ändringsförslag 752
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 43a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 43a
Den finansiella sektorns plattform om 

cybersäkerhet
1. Kommissionen ska fastställa eller utse 
ett rådgivande organ för standarderna 
inom områdena IKT-riskhantering, 
rapportering, testning och nyckelkrav för 
en sund övervakning av IKT-
tredjepartsrisker (den finansiella sektorns 
plattform om cybersäkerhet).
2. Den finansiella sektorns plattform om 
cybersäkerhet ska bestå av en jämn 
sammansättning av grupperna
(a) representanter från
i) kommissionen,
ii) de europeiska tillsynsmyndigheterna, 
Enisa och
iii) de behöriga myndigheterna,
(b) experter som representerar relevanta 
privata intressenter, inklusive 
finansmarknadsaktörer och andra 
marknadsaktörer och 
verksamhetssektorer, som representerar 
relevanta branscher, samt personer med 
sakkunskap inom redovisning och 
rapportering,
(c) experter som utsetts för sina 
personliga egenskaper, som har styrkt 
kunskap och erfarenhet inom de områden 
som omfattas av denna förordning.
3. Den finansiella sektorns plattform om 
cybersäkerhet ska
(a) ge de europeiska 
tillsynsmyndigheterna råd om 
utarbetandet av de tekniska standarder för 
tillsyn som avses i artiklarna 14, 16, 
18, 23, 25, 27, 35 och 36 samt om det 
eventuella behovet av att uppdatera dessa 
standarder,
(b) analysera inverkan av de tekniska 
standarderna för tillsyn i fråga om 
potentiella kostnader och fördelar med 
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deras tillämpning,
(c) hjälpa kommissionen att analysera 
begäranden från berörda parter om att ta 
fram eller revidera dessa tekniska 
standarder för tillsyn,
(d) övervaka och regelbundet rapportera 
till kommissionen om trender på unions- 
och medlemsstatsnivå avseende 
utvecklingen på de områden som omfattas 
av dessa tekniska standarder för tillsyn,
(e) ge kommissionen råd om det möjliga 
behovet av att ändra denna förordning.
4. Den finansiella sektorns plattform om 
cybersäkerhet ska företrädas av 
kommissionen och bildas i enlighet med 
de övergripande reglerna om 
kommissionens expertgruppers inrättande 
och verksamhet. Kommissionen får i det 
sammanhanget på ad hoc-basis bjuda in 
experter med särskild sakkunskap.
5. Den finansiella sektorns plattform om 
cybersäkerhet ska utföra sina 
arbetsuppgifter i enlighet med 
öppenhetsprincipen. Kommissionen ska 
offentliggöra protokollen från de möten 
som hålls av den finansiella sektorns 
plattform om cybersäkerhet och andra 
relevanta dokument på kommissionens 
webbplats.”

Or. en

Ändringsförslag 753
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheterna ska ha 
alla tillsyns-, utrednings- och 
sanktionsbefogenheter som krävs för att de 
ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt 

1. Det gemensamma tillsynsorganet 
och de behöriga myndigheterna ska ha alla 
tillsyns-, utrednings- och 
sanktionsbefogenheter som krävs för att de 
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denna förordning. ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt 
denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 754
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 4 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Tillhandahålla en automatisk 
ersättning till sina tjänsteanvändare och 
kunder om en operativ incident 
förhindrar användningen av finansiella 
tjänster under mer än 48 timmar.

Or. en

Ändringsförslag 755
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det offentliggörande som avses i 
punkt 1 ska innehålla information om 
överträdelsens typ och art, de ansvariga 
personernas identitet och ålagda 
sanktioner.

2. Det offentliggörande som avses i 
punkt 1 ska innehålla information om 
överträdelsens typ och art, i undantagsfall 
de ansvariga personernas identitet och 
ålagda sanktioner, med beaktande av 
behovet av att undvika att äventyra 
finansmarknadernas stabilitet eller en 
pågående utredning. Det kan skjuta upp 
dess offentliggörande tills det inte längre 
finns någon anledning att inte 
offentliggöra det.

Or. en
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Ändringsförslag 756
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om den behöriga myndigheten 
efter en bedömning av det enskilda fallet 
anser att ett offentliggörande av de 
juridiska personernas identitet eller av de 
fysiska personernas identitet eller 
personuppgifter är oproportionellt, kan 
hota stabiliteten på de finansiella 
marknaderna eller äventyra en pågående 
utredning eller, i den mån detta kan 
bestämmas, vålla den berörda personen 
oproportionerlig skada, ska den behöriga 
myndigheten vidta någon av följande 
åtgärder i fråga om beslutet om att pålägga 
en administrativ sanktion:

3. Om den behöriga myndigheten 
efter en bedömning av det enskilda fallet 
anser att ett offentliggörande av de 
juridiska personernas identitet eller av de 
fysiska personernas identitet eller 
personuppgifter kan hota stabiliteten på de 
finansiella marknaderna eller äventyra en 
pågående utredning, ska den behöriga 
myndigheten vidta någon av följande 
åtgärder i fråga om beslutet om att pålägga 
en administrativ sanktion:

Or. en

Ändringsförslag 757
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Avstå från att offentliggöra beslutet 
om de alternativ som anges i leden a och b 
inte anses vara tillräckliga för att 
säkerställa att det inte innebär något hot 
mot finansmarknadernas stabilitet eller 
säkerställa att offentliggörandet av ett 
sådant beslut är proportionellt när det 
gäller mindre stränga sanktioner.

(c) Avstå från att offentliggöra beslutet 
om de alternativ som anges i leden a och b 
inte anses vara tillräckliga för att 
säkerställa att det inte innebär något hot 
mot finansmarknadernas stabilitet.

Or. en
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Ändringsförslag 758
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. De behöriga myndigheterna ska 
säkerställa att alla offentliggöranden som 
avses i punkterna 1–4 finns kvar på deras 
officiella webbplats i minst fem år efter 
offentliggörandet. Personuppgifter i detta 
offentliggörande ska endast finnas på den 
behöriga myndighetens webbplats så länge 
detta krävs enligt gällande regler för 
uppgiftsskydd.

6. De behöriga myndigheterna ska 
säkerställa att alla offentliggöranden som 
avses i punkterna 1–2 finns kvar på deras 
officiella webbplats i minst fem år efter 
offentliggörandet. Personuppgifter i detta 
offentliggörande ska endast finnas på den 
behöriga myndighetens webbplats så länge 
detta krävs enligt gällande regler för 
uppgiftsskydd.

Or. en

Ändringsförslag 759
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artiklarna 28.3 och 38.2 
ska ges till kommissionen för en period på 
fem år från och med [PO: infoga datum 
fem år efter dagen för ikraftträdandet av 
den här förordningen].

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artiklarna 28.3 och 38.2 
ska ges till kommissionen för en period på 
tre år från och med [PO: infoga datum tre 
år efter dagen för ikraftträdandet av den här 
förordningen].

Or. en

Ändringsförslag 760
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 51 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Senast den [Publikationsbyrån: infoga 
datum fem år efter dagen för 
ikraftträdandet av den här förordningen] 
ska kommissionen, efter samråd med 
EBA, Esma, Eiopa och den finansiella 
sektorns plattform om cybersäkerhet, när 
så är lämpligt, genomföra en översyn och 
överlämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet, vid behov 
åtföljd av ett lagstiftningsförslag, om 
önskan att inrätta en valfri regelsandlåda 
där kritiska tredjepartsleverantörer av 
IKT-tjänster ska
(a) kunna ansöka om tillstånd att bedriva 
verksamhet i en kontrollerad miljö som 
tillhandahålls av den ledande 
tillsynsmyndigheten för att testa 
tillämpningen av innovativa 
cybersäkerhetsåtgärder som krävs för de 
syften som avses med denna förordning 
och
(b) undantas tillfälligt från specifika krav 
i unionslagstiftningen om finansiella 
tjänster som annars skulle kunna 
förhindra dem från att verifiera lösningar 
för framtagningen eller tillämpningen av 
cybersäkerhetsåtgärder.
I rapporten som avses i första stycket ska 
kommissionen även beakta hur 
regelsandlådan på bästa sätt skulle göra 
det möjligt för de europeiska 
tillsynsmyndigheterna och de behöriga 
myndigheterna att skaffa sig erfarenhet 
om de möjligheter och specifika risker 
som de innovativa 
cybersäkerhetsåtgärderna och deras 
underliggande teknik ger upphov till.

Or. en

Ändringsförslag 761
Alfred Sant
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Förslag till förordning
Artikel 56 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ska tillämpas från och med den [OP: 
infoga datum 12 månader efter dagen för 
ikraftträdandet].

Den ska tillämpas från och med den [OP: 
infoga datum 36 månader efter dagen för 
ikraftträdandet].

Or. en

Ändringsförslag 762
Engin Eroglu

Förslag till förordning
Artikel 56 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ska tillämpas från och med den [OP: 
infoga datum 12 månader efter dagen för 
ikraftträdandet].

Den ska tillämpas från och med den [OP: 
infoga datum 24 månader efter dagen för 
ikraftträdandet].

Or. en

Motivering

Ge mer tid till genomförandet, denna tidslinje skulle kunna vara för kort särskilt för små 
banker.

Ändringsförslag 763
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 56 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ska tillämpas från och med den [OP: 
infoga datum 12 månader efter dagen för 
ikraftträdandet].

Den ska tillämpas från och med den [OP: 
infoga datum 24 månader efter dagen för 
ikraftträdandet].

Or. en
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Ändringsförslag 764
Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Artikel 56 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ska tillämpas från och med den [OP: 
infoga datum 12 månader efter dagen för 
ikraftträdandet].

Den ska tillämpas från och med den [OP: 
infoga datum 24 månader efter dagen för 
ikraftträdandet].

Or. en

Ändringsförslag 765
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 56 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ska tillämpas från och med den [OP: 
infoga datum 12 månader efter dagen för 
ikraftträdandet].

Den ska tillämpas från och med den [OP: 
infoga datum 24 månader efter dagen för 
ikraftträdandet].

Or. en


