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Ändringsförslag 101
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin, Svenja Hahn

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I rådets direktiv 2008/114/EG17 
föreskrivs ett förfarande för att identifiera 
och klassificera europeisk kritisk 
infrastruktur vars driftstörning eller 
förstörelse skulle få betydande 
gränsöverskridande konsekvenser i minst 
två medlemsstater. Detta direktiv var 
uteslutande inriktat på skyddet av sådan 
infrastruktur. Vid den utvärdering av 
direktiv 2008/114/EG som gjordes 201918 
konstaterades dock att skyddsåtgärder som 
enbart gäller enskilda tillgångar inte är 
tillräckliga för att förhindra alla störningar 
från att uppstå, på grund av den alltmer 
sammankopplade och gränsöverskridande 
karaktären hos den verksamhet som 
bedrivs med kritisk infrastruktur. Därför är 
det nödvändigt att ändra strategin i riktning 
mot att säkerställa kritiska entiteters 
motståndskraft, dvs. deras förmåga att 
lindra, absorbera, anpassa sig till och 
återhämta sig från incidenter som skulle 
kunna störa den kritiska entitetens drift.

(1) I rådets direktiv 2008/114/EG17 
föreskrivs ett förfarande för att identifiera 
och klassificera europeisk kritisk 
infrastruktur vars driftstörning eller 
förstörelse skulle få betydande 
gränsöverskridande konsekvenser i minst 
två medlemsstater. Detta direktiv var 
uteslutande inriktat på skyddet av sådan 
infrastruktur. Vid den utvärdering av 
direktiv 2008/114/EG som gjordes 201918 
konstaterades dock att skyddsåtgärder som 
enbart gäller enskilda tillgångar inte är 
tillräckliga för att förhindra alla störningar 
från att uppstå, på grund av den alltmer 
sammankopplade och gränsöverskridande 
karaktären hos den verksamhet som 
bedrivs med kritisk infrastruktur. Därför är 
det nödvändigt att ändra strategin i riktning 
mot att säkerställa kritiska entiteters 
motståndskraft, dvs. deras förmåga att 
lindra, absorbera, anpassa sig till och 
återhämta sig från incidenter som skulle 
kunna störa den kritiska entitetens drift och 
den inre marknadens funktionssätt.

__________________ __________________
17 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).

17 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).

18 SWD(2019) 308. 18 SWD(2019) 308.

Or. en
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Ändringsförslag 102
Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, Alessandra Basso

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I rådets direktiv 2008/114/EG17 
föreskrivs ett förfarande för att identifiera 
och klassificera europeisk kritisk 
infrastruktur vars driftstörning eller 
förstörelse skulle få betydande 
gränsöverskridande konsekvenser i minst 
två medlemsstater. Detta direktiv var 
uteslutande inriktat på skyddet av sådan 
infrastruktur. Vid den utvärdering av 
direktiv 2008/114/EG som gjordes 201918 
konstaterades dock att skyddsåtgärder som 
enbart gäller enskilda tillgångar inte är 
tillräckliga för att förhindra alla störningar 
från att uppstå, på grund av den alltmer 
sammankopplade och gränsöverskridande 
karaktären hos den verksamhet som 
bedrivs med kritisk infrastruktur. Därför är 
det nödvändigt att ändra strategin i riktning 
mot att säkerställa kritiska entiteters 
motståndskraft, dvs. deras förmåga att 
lindra, absorbera, anpassa sig till och 
återhämta sig från incidenter som skulle 
kunna störa den kritiska entitetens drift.

(1) I rådets direktiv 2008/114/EG17 
föreskrivs ett förfarande för att identifiera 
och klassificera europeisk kritisk 
infrastruktur vars driftstörning eller 
förstörelse skulle få betydande 
gränsöverskridande konsekvenser i minst 
två medlemsstater. Detta direktiv var 
uteslutande inriktat på skyddet av sådan 
infrastruktur. Vid den utvärdering av 
direktiv 2008/114/EG som gjordes 201918 
konstaterades dock att skyddsåtgärder som 
enbart gäller enskilda tillgångar inte är 
tillräckliga för att förhindra alla störningar 
från att uppstå, på grund av den alltmer 
sammankopplade och gränsöverskridande 
karaktären hos den verksamhet som 
bedrivs med kritisk infrastruktur. Därför är 
det nödvändigt att ändra strategin i riktning 
mot att säkerställa kritiska entiteters 
motståndskraft, dvs. deras förmåga att 
lindra, absorbera, reagera på, anpassa sig 
till och återhämta sig från incidenter som 
skulle kunna störa den kritiska entitetens 
drift.

__________________ __________________
17 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).

17 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).

18 SWD(2019) 308. 18 SWD(2019) 308.

Or. en

Ändringsförslag 103
Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, Alessandra Basso
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Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Trots de befintliga åtgärderna på 
unionsnivå19 och nationell nivå för att 
stödja skyddet av kritisk infrastruktur i 
unionen är de entiteter som driver sådan 
infrastruktur inte tillräckligt väl rustade för 
att hantera nuvarande och förväntade 
framtida risker för deras verksamhet som 
skulle kunna leda till störningar i 
tillhandahållandet av tjänster som är 
nödvändiga för att utföra centrala 
samhällsfunktioner eller central ekonomisk 
verksamhet. Detta beror på en dynamisk 
hotbild med ett framväxande terroristhot 
och ett ökande ömsesidigt beroende mellan 
infrastruktur och sektorer och även en ökad 
fysisk risk på grund av naturkatastrofer och 
klimatförändringen, som leder till att 
extrema väderhändelser blir allt vanligare 
och mer omfattande och medför långsiktiga 
förändringar i genomsnittsklimatet som 
kan minska kapaciteten och effektiviteten 
hos vissa typer av infrastruktur om det inte 
vidtas åtgärder för att stärka 
motståndskraften eller anpassa sig till 
klimatet. Relevanta sektorer och typer av 
entiteter erkänns dessutom inte på ett 
enhetligt sätt som kritiska i alla 
medlemsstater.

(2) Trots de befintliga åtgärderna på 
unionsnivå19 och nationell nivå för att 
stödja skyddet av kritisk infrastruktur i 
unionen är de entiteter som driver sådan 
infrastruktur inte tillräckligt väl rustade för 
att hantera nuvarande och förväntade 
framtida risker för deras verksamhet som 
skulle kunna leda till störningar i 
tillhandahållandet av tjänster som är 
nödvändiga för att utföra centrala 
samhällsfunktioner eller central ekonomisk 
verksamhet. Detta beror på en dynamisk 
hotbild med framväxande, statligt 
understödda hybridaktioner och 
terroristhot och ett ökande ömsesidigt 
beroende mellan infrastruktur och sektorer 
och även en ökad fysisk risk på grund av 
faror orsakade av människan och 
cyberattacker, naturkatastrofer och 
klimatförändringen, som leder till att 
extrema väderhändelser blir allt vanligare 
och mer omfattande och medför långsiktiga 
förändringar i genomsnittsklimatet som 
kan minska kapaciteten och effektiviteten 
hos vissa typer av infrastruktur om det inte 
vidtas åtgärder för att stärka 
motståndskraften eller anpassa sig till 
klimatet. Relevanta sektorer och typer av 
entiteter erkänns dessutom inte på ett 
enhetligt sätt som kritiska i alla 
medlemsstater.

__________________ __________________
19 Det europeiska programmet för skydd av 
kritisk infrastruktur (EPCIP).

19 Det europeiska programmet för skydd av 
kritisk infrastruktur (EPCIP).

Or. en

Ändringsförslag 104
Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, Alessandra Basso
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Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Det ökande ömsesidiga beroendet 
är ett resultat av ett alltmer 
gränsöverskridande och ömsesidigt 
beroende nätverk av tjänsteleveranser som 
använder viktig infrastruktur i hela unionen 
inom sektorerna för energi, transporter, 
infrastruktur för bankverksamhet och 
finansmarknadsinfrastruktur, digital 
infrastruktur, dricksvatten och 
avloppsvatten, hälso- och sjukvård, vissa 
aspekter av offentlig förvaltning samt 
rymdsektorn i den mån tillhandahållandet 
av vissa tjänster som är beroende av 
markbaserad infrastruktur som ägs, 
förvaltas och drivs av medlemsstater eller 
privata entiteter berörs och som därför inte 
omfattar infrastruktur som ägs, förvaltas 
eller drivs av unionen eller för unionens 
räkning inom ramen för dess 
rymdprogram. Detta ömsesidiga beroende 
innebär att alla störningar, även sådana 
som till en början är begränsade till en 
entitet eller en sektor, kan få bredare 
kaskadeffekter som skulle kunna leda till 
långtgående och långvariga negativa 
konsekvenser för tillhandahållandet av 
tjänster på hela den inre marknaden. 
Covid-19-pandemin har visat hur sårbara 
våra alltmer av varandra beroende 
samhällen är för risker med låg 
sannolikhet.

(3) Det ökande ömsesidiga beroendet 
är ett resultat av ett alltmer 
gränsöverskridande och ömsesidigt 
beroende nätverk av tjänsteleveranser som 
använder viktig infrastruktur i hela unionen 
inom sektorerna för energi, transporter, 
infrastruktur för bankverksamhet och 
finansmarknadsinfrastruktur, digital 
infrastruktur, dricksvatten och 
avloppsvatten, hälso- och sjukvård, vissa 
aspekter av offentlig förvaltning samt 
rymdsektorn i den mån tillhandahållandet 
av vissa tjänster som är beroende av 
markbaserad infrastruktur som ägs, 
förvaltas och drivs av medlemsstater eller 
privata entiteter berörs och som därför inte 
omfattar infrastruktur som ägs, förvaltas 
eller drivs av unionen eller för unionens 
räkning inom ramen för dess 
rymdprogram. Detta ömsesidiga beroende 
innebär att alla störningar, även sådana 
som till en början är begränsade till en 
entitet eller en sektor, kan få bredare 
kaskadeffekter som skulle kunna leda till 
långtgående och långvariga negativa 
konsekvenser för tillhandahållandet av 
tjänster på hela den inre marknaden och för 
unionens konsumenter. Covid-19-
pandemin har visat hur sårbara våra alltmer 
av varandra beroende samhällen är för 
risker med låg sannolikhet.

Or. en

Ändringsförslag 105
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin, Svenja Hahn

Förslag till direktiv
Skäl 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) De entiteter som deltar i 
tillhandahållandet av samhällsviktiga 
tjänster omfattas i allt högre grad av olika 
krav som införs enligt medlemsstaternas 
lagstiftning. Vissa medlemsstater ställer 
mindre hårda säkerhetskrav på dessa 
entiteter, vilket inte bara riskerar att ge 
negativa effekter för upprätthållandet av 
centrala samhällsfunktioner eller central 
ekonomisk verksamhet i EU utan skapar 
också hinder för den inre marknadens 
funktion. Likartade typer av entiteter 
betraktas som kritiska i vissa 
medlemsstater men inte i andra, och de 
som identifieras som kritiska omfattas av 
olika krav i olika medlemsstater. Detta 
leder till ytterligare och onödiga 
administrativa bördor för företag som 
bedriver gränsöverskridande verksamhet, 
särskilt för företag med verksamhet i 
medlemsstater som ställer hårdare krav.

(4) De entiteter som deltar i 
tillhandahållandet av samhällsviktiga 
tjänster omfattas i allt högre grad av olika 
krav som införs enligt medlemsstaternas 
lagstiftning. Vissa medlemsstater ställer 
mindre hårda säkerhetskrav på dessa 
entiteter, vilket inte bara ger upphov till 
olika nivåer på motståndskraften i de 
olika medlemsstaterna, med negativa 
effekter för upprätthållandet av centrala 
samhällsfunktioner eller central ekonomisk 
verksamhet i EU, utan också skapar hinder 
för likvärdiga förutsättningar och den inre 
marknadens funktion. Likartade typer av 
entiteter betraktas som kritiska i vissa 
medlemsstater men inte i andra, och de 
som identifieras som kritiska omfattas av 
olika krav i olika medlemsstater. Detta 
leder till ytterligare och onödiga 
administrativa bördor för företag som 
bedriver gränsöverskridande verksamhet, 
särskilt för företag med verksamhet i 
medlemsstater som ställer hårdare krav.

Or. en

Ändringsförslag 106
Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, Alessandra Basso

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) De entiteter som deltar i 
tillhandahållandet av samhällsviktiga 
tjänster omfattas i allt högre grad av olika 
krav som införs enligt medlemsstaternas 
lagstiftning. Vissa medlemsstater ställer 
mindre hårda säkerhetskrav på dessa 
entiteter, vilket inte bara riskerar att ge 
negativa effekter för upprätthållandet av 
centrala samhällsfunktioner eller central 
ekonomisk verksamhet i EU utan skapar 

(4) De entiteter som deltar i 
tillhandahållandet av samhällsviktiga 
tjänster omfattas i allt högre grad av olika 
krav som införs enligt medlemsstaternas 
lagstiftning. Vissa medlemsstater ställer 
mindre hårda säkerhetskrav på dessa 
entiteter, vilket inte bara riskerar att ge 
negativa effekter för upprätthållandet av 
centrala samhällsfunktioner eller central 
ekonomisk verksamhet i EU utan också 
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också hinder för den inre marknadens 
funktion. Likartade typer av entiteter 
betraktas som kritiska i vissa 
medlemsstater men inte i andra, och de 
som identifieras som kritiska omfattas av 
olika krav i olika medlemsstater. Detta 
leder till ytterligare och onödiga 
administrativa bördor för företag som 
bedriver gränsöverskridande verksamhet, 
särskilt för företag med verksamhet i 
medlemsstater som ställer hårdare krav.

skapar hinder för den inre marknadens 
funktion, och det har även en negativ 
inverkan på konsumenterna. Likartade 
typer av entiteter betraktas som kritiska i 
vissa medlemsstater men inte i andra, och 
de som identifieras som kritiska omfattas 
av olika krav i olika medlemsstater. Detta 
leder till ytterligare och onödiga 
administrativa bördor för företag som 
bedriver gränsöverskridande verksamhet, 
särskilt för företag med verksamhet i 
medlemsstater som ställer hårdare krav.

Or. en

Ändringsförslag 107
Andreas Schwab, Anna-Michelle Asimakopoulou, Romana Tomc, Ivan Štefanec, 
Geoffroy Didier, Christian Doleschal

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) På grund av det ökade ömsesidiga, 
sektorsöverskridande och 
gränsöverskridande beroendet mellan 
kritisk infrastruktur kan en incident i en 
medlemsstat allvarligt påverka 
verksamhet i en annan medlemsstat. För 
att uppnå en hög nivå av motståndskraft 
hos kritisk infrastruktur i hela unionen 
bör samhällsviktiga tjänster eller 
samhällsviktig infrastruktur vara lika 
starkt skyddade och motståndskraftiga i 
alla medlemsstater. Enbart nationella 
åtgärder är därför otillräckliga för att 
hantera risker och situationer med 
störningar i tillhandahållandet av 
samhällsviktiga tjänster eller 
samhällsviktig infrastruktur.

Or. en
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Ändringsförslag 108
Andreas Schwab, Anna-Michelle Asimakopoulou, Romana Tomc, Ivan Štefanec, 
Geoffroy Didier, Christian Doleschal

Förslag till direktiv
Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) Skillnader mellan nationella regler 
om utseende av och tillsyn över kritisk 
infrastruktur samt skillnader i kraven kan 
leda till en snedvridning av konkurrensen 
på den inre marknaden. En EU-ram bör 
därför också leda till likvärdiga 
förutsättningar för kritiska entiteter i hela 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 109
Andreas Schwab, Anna-Michelle Asimakopoulou, Romana Tomc, Ivan Štefanec, 
Geoffroy Didier, Christian Doleschal

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Därför är det nödvändigt att införa 
harmoniserade minimiregler för att 
säkerställa tillhandahållandet av 
samhällsviktiga tjänster på den inre 
marknaden och öka kritiska entiteters 
motståndskraft.

(5) Eftersom man i praktiken inte kan 
förvänta sig ett fullständigt och 
kontinuerligt skydd av kritisk 
infrastruktur bör syftet med detta direktiv 
vara att göra kritisk infrastruktur 
motståndskraftig och därigenom främja 
dess kapacitet att säkerställa kontinuerligt 
tillhandahållande av samhällsviktiga 
tjänster eller samhällsviktig infrastruktur 
eller åtminstone att snabbt återuppta 
driften efter det att en incident har 
inträffat. Operatörer av kritisk 
infrastruktur som tillhandahåller 
samhällsviktiga tjänster inom ett antal 
sektorer på den inre marknaden som är 
nödvändiga för centrala 
samhällsfunktioner och central 
ekonomisk verksamhet bör bli 
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motståndskraftiga mot en rad naturliga 
risker och risker orsakade av människan, 
avsiktligt eller oavsiktligt orsakade risker 
samt nuvarande och förväntade framtida 
risker. Därför är det nödvändigt att införa 
harmoniserade minimiregler för att 
säkerställa tillhandahållandet av 
samhällsviktiga tjänster på den inre 
marknaden och öka kritiska entiteters 
motståndskraft.

Or. en

Ändringsförslag 110
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin, Svenja Hahn

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Med tanke på hur viktig 
cybersäkerhet är för kritiska entiteters 
motståndskraft och för att skapa 
enhetlighet är det nödvändigt att använda 
en enhetlig strategi mellan detta direktiv 
och Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) XX/YY20 [förslag till direktiv om 
åtgärder för en hög gemensam 
cybersäkerhetsnivå i hela unionen (nedan 
kallat det andra direktivet om säkerhet i 
nätverks- och informationssystem)] när så 
är möjligt. Med tanke på den högre 
frekvensen av och de särskilda 
egenskaperna hos cyberrisker införs det 
genom det andra direktivet om säkerhet i 
nätverks- och informationssystem 
heltäckande krav på en stor mängd entiteter 
för att säkerställa deras cybersäkerhet. 
Eftersom cybersäkerhet hanteras i 
tillräcklig grad genom det andra direktivet 
om säkerhet i nätverks- och 
informationssystem bör de frågor som 
omfattas av det direktivet uteslutas från 
tillämpningsområdet för detta direktiv, utan 
att det påverkar tillämpningen av den 

(8) Med tanke på hur viktig 
cybersäkerhet är för kritiska entiteters 
motståndskraft och för att skapa 
enhetlighet är det nödvändigt att använda 
en enhetlig strategi mellan detta direktiv 
och Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) XX/YY20 [förslag till direktiv om 
åtgärder för en hög gemensam 
cybersäkerhetsnivå i hela unionen (nedan 
kallat det andra direktivet om säkerhet i 
nätverks- och informationssystem)] när så 
är möjligt. Med tanke på den högre 
frekvensen av och de särskilda 
egenskaperna hos cyberrisker införs det 
genom det andra direktivet om säkerhet i 
nätverks- och informationssystem 
heltäckande krav på en stor mängd entiteter 
för att säkerställa deras cybersäkerhet. 
Eftersom cybersäkerhet hanteras i 
tillräcklig grad genom det andra direktivet 
om säkerhet i nätverks- och 
informationssystem bör de frågor som 
omfattas av det direktivet uteslutas från 
tillämpningsområdet för detta direktiv, utan 
att det påverkar tillämpningen av den 
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särskilda ordningen för entiteter inom 
sektorn för digital infrastruktur.

särskilda ordningen för entiteter inom 
sektorn för digital infrastruktur. Till följd 
av detta kommer tillsynen över entiteter 
som identifierats som kritiska eller 
likvärdiga med kritiska enligt detta 
direktiv, i frågor som omfattas av det 
andra direktivet om säkerhet i nätverks- 
och informationssystem, att ingå i 
ansvarsområdet för de behöriga 
myndigheter som utsetts enligt det andra 
direktivet om säkerhet i nätverks- och 
informationssystem.

__________________ __________________
20 [Hänvisning till det andra direktivet för 
säkerhet i nätverks- och 
informationssystem, när det har antagits.]

20 [Hänvisning till det andra direktivet för 
säkerhet i nätverks- och 
informationssystem, när det har antagits.]

Or. en

Ändringsförslag 111
Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, Alessandra Basso

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Medlemsstaternas åtgärder för att 
identifiera och bidra till att säkerställa 
kritiska entiteters motståndskraft bör följa 
en riskbaserad strategi med inriktning på 
insatser för de entiteter som är mest 
relevanta för att centrala 
samhällsfunktioner och central ekonomisk 
verksamhet ska kunna upprätthållas. För att 
säkerställa en sådan riktad strategi bör 
varje medlemsstat inom en harmoniserad 
ram göra en bedömning av alla relevanta 
naturliga risker och risker orsakade av 
människan som kan komma att påverka 
tillhandahållandet av samhällsviktiga 
tjänster, däribland olyckor, 
naturkatastrofer, hot mot folkhälsan, t.ex. 
pandemier, och antagonistiska hot, 
inklusive terroristbrott. När 
medlemsstaterna gör dessa 

(11) Medlemsstaternas åtgärder för att 
identifiera och bidra till att säkerställa 
kritiska entiteters motståndskraft bör följa 
en riskbaserad strategi med inriktning på 
insatser för de entiteter som är mest 
relevanta för att centrala 
samhällsfunktioner och central ekonomisk 
verksamhet ska kunna upprätthållas. För att 
säkerställa en sådan riktad strategi bör 
varje medlemsstat inom en harmoniserad 
ram göra en bedömning av alla relevanta 
naturliga risker och risker orsakade av 
människan som kan komma att påverka 
tillhandahållandet av samhällsviktiga 
tjänster, däribland olyckor, hybridhot, 
naturkatastrofer, hot mot folkhälsan, t.ex. 
pandemier, och antagonistiska hot, 
inklusive terroristbrott. När 
medlemsstaterna gör dessa 
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riskbedömningar bör de ta hänsyn till andra 
allmänna eller sektorsspecifika 
riskbedömningar som har gjorts i enlighet 
med andra rättsakter i unionsrätten och bör 
ta hänsyn till beroenden mellan sektorer, 
även från andra medlemsstater och 
tredjeländer. Resultatet av 
riskbedömningen bör användas i processen 
för att identifiera kritiska entiteter och för 
att bistå entiteterna med att uppfylla kraven 
på motståndskraft enligt detta direktiv.

riskbedömningar bör de ta hänsyn till andra 
allmänna eller sektorsspecifika 
riskbedömningar som har gjorts i enlighet 
med andra rättsakter i unionsrätten och bör 
ta hänsyn till beroenden mellan sektorer, 
även från andra medlemsstater och 
tredjeländer. Resultatet av 
riskbedömningen bör användas i processen 
för att identifiera kritiska entiteter och för 
att bistå entiteterna med att uppfylla kraven 
på motståndskraft enligt detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 112
Morten Løkkegaard, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att säkerställa att alla berörda 
entiteter omfattas av de kraven och minska 
skillnaderna i detta avseende är det viktigt 
att införa harmoniserade regler som 
möjliggör en enhetlig identifiering av 
kritiska entiteter i hela EU och samtidigt ge 
medlemsstaterna möjlighet att avspegla 
nationella särdrag. Därför bör det 
fastställas kriterier för identifiering av 
kritiska entiteter. För att skapa effektivitet, 
ändamålsenlighet, konsekvens och 
rättssäkerhet bör det också fastställas 
lämpliga regler för rapportering och 
samarbete i samband med, samt de rättsliga 
konsekvenserna av, en sådan identifiering. 
För att kommissionen ska kunna bedöma 
om detta direktiv har tillämpats korrekt bör 
medlemsstaterna lämna så detaljerad och 
specifik relevant information som möjligt 
till kommissionen och under alla 
omständigheter överlämna förteckningen 
över samhällsviktiga tjänster, antalet 
kritiska entiteter som har identifierats för 
varje sektor och undersektor som avses i 
bilagan och den samhällsviktiga tjänst eller 

(12) För att säkerställa att alla berörda 
entiteter omfattas av de kraven och minska 
skillnaderna i detta avseende är det viktigt 
att införa harmoniserade regler som 
möjliggör en enhetlig identifiering av 
kritiska entiteter i hela EU och samtidigt ge 
medlemsstaterna möjlighet att avspegla 
nationella särdrag. Därför bör det 
fastställas kriterier för identifiering av 
kritiska entiteter. För att skapa effektivitet, 
ändamålsenlighet, konsekvens och 
rättssäkerhet bör det också fastställas 
lämpliga regler för rapportering och 
samarbete i samband med, samt de rättsliga 
konsekvenserna av, en sådan identifiering. 
För att kommissionen ska kunna bedöma 
om detta direktiv har tillämpats korrekt bör 
medlemsstaterna lämna så detaljerad och 
specifik relevant information som möjligt 
till kommissionen och under alla 
omständigheter överlämna förteckningen 
över samhällsviktiga tjänster, antalet 
kritiska entiteter som har identifierats för 
varje sektor och undersektor som avses i 
bilagan och den samhällsviktiga tjänst eller 



AM\1231247SV.docx 13/58 PE692.785v01-00

SV

de samhällsviktiga tjänster som varje 
entitet tillhandahåller samt eventuella 
tröskelvärden som har tillämpats.

de samhällsviktiga tjänster som varje 
entitet tillhandahåller samt eventuella 
tröskelvärden som har tillämpats. För att 
undvika skillnader i tillämpningen av 
detta direktiv och förbättra den inre 
marknadens funktionssätt bör 
kommissionen i samarbete med 
medlemsstaterna upprätta en gemensam 
förteckning över samhällsviktiga tjänster 
genom förfarandet för antagande av 
delegerade akter.

Or. en

Ändringsförslag 113
Alex Agius Saliba, Leszek Miller, Marc Angel, Maria Grapini, Adriana Maldonado 
López, Brando Benifei, Sylvie Guillaume, Evelyne Gebhardt, Monika Beňová, Christel 
Schaldemose

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att säkerställa att alla berörda 
entiteter omfattas av de kraven och minska 
skillnaderna i detta avseende är det viktigt 
att införa harmoniserade regler som 
möjliggör en enhetlig identifiering av 
kritiska entiteter i hela EU och samtidigt ge 
medlemsstaterna möjlighet att avspegla 
nationella särdrag. Därför bör det 
fastställas kriterier för identifiering av 
kritiska entiteter. För att skapa effektivitet, 
ändamålsenlighet, konsekvens och 
rättssäkerhet bör det också fastställas 
lämpliga regler för rapportering och 
samarbete i samband med, samt de rättsliga 
konsekvenserna av, en sådan identifiering. 
För att kommissionen ska kunna bedöma 
om detta direktiv har tillämpats korrekt bör 
medlemsstaterna lämna så detaljerad och 
specifik relevant information som möjligt 
till kommissionen och under alla 
omständigheter överlämna förteckningen 
över samhällsviktiga tjänster, antalet 
kritiska entiteter som har identifierats för 

(12) För att säkerställa att alla berörda 
entiteter omfattas av de kraven och minska 
skillnaderna i detta avseende är det viktigt 
att införa harmoniserade regler som 
möjliggör en enhetlig identifiering av 
kritiska entiteter i hela EU och samtidigt ge 
medlemsstaterna möjlighet att avspegla 
nationella särdrag inom de relevanta 
befintliga nationella sektorer och 
undersektorer på deras territorium som 
förtecknas i bilagan. Därför bör det – 
baserat på minimiindikatorer och metoder 
för varje sektor och undersektor – 
fastställas gemensamma kriterier för 
identifiering av kritiska entiteter. För att 
skapa effektivitet, ändamålsenlighet, 
konsekvens och rättssäkerhet bör det också 
fastställas lämpliga regler för rapportering 
och samarbete i samband med, samt de 
rättsliga konsekvenserna av, en sådan 
identifiering. För att kommissionen ska 
kunna bedöma om detta direktiv har 
tillämpats korrekt bör medlemsstaterna 
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varje sektor och undersektor som avses i 
bilagan och den samhällsviktiga tjänst eller 
de samhällsviktiga tjänster som varje 
entitet tillhandahåller samt eventuella 
tröskelvärden som har tillämpats.

lämna så detaljerad och specifik relevant 
information som möjligt till kommissionen 
och under alla omständigheter överlämna 
förteckningen över samhällsviktiga 
tjänster, antalet kritiska entiteter som har 
identifierats för varje befintlig nationell 
sektor och undersektor som avses i bilagan 
och den samhällsviktiga tjänst eller de 
samhällsviktiga tjänster som varje entitet 
tillhandahåller samt eventuella 
tröskelvärden som har tillämpats.

Or. en

Motivering

De gemensamma kriterierna bör baseras på minimiindikatorer och gemensamma metoder för 
varje sektor och undersektor.

Ändringsförslag 114
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin, Svenja Hahn

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Kommissionen bör tillhandahålla 
detaljerade riktlinjer för att hjälpa 
medlemsstaterna att identifiera kritiska 
entiteter för varje nationell sektor och 
undersektor som avses i bilagan och för 
att undvika risken för ett heterogent 
genomförande av direktivet.

Or. en

Ändringsförslag 115
Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, Alessandra Basso

Förslag till direktiv
Skäl 16
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Medlemsstaterna bör utse 
myndigheter som är behöriga att övervaka 
tillämpningen av och vid behov verkställa 
reglerna i detta direktiv och säkerställa att 
dessa myndigheter har tillräckliga 
befogenheter och resurser. Med tanke på 
skillnaderna i nationella styrningsstrukturer 
och för att skydda redan befintliga 
sektorsbaserade arrangemang eller EU:s 
tillsyns- och regleringsorgan samt för att 
undvika dubbelarbete bör medlemsstaterna 
kunna utse mer än en behörig myndighet. I 
sådant fall bör de dock tydligt avgränsa de 
berörda myndigheternas respektive 
arbetsuppgifter och säkerställa att de 
samarbetar smidigt och effektivt. Alla 
behöriga myndigheter bör också samarbeta 
mer generellt med andra relevanta 
myndigheter, på både nationell nivå och 
unionsnivå.

(16) Under samordning med sina 
relevanta nationella myndigheter bör 
medlemsstaterna utse myndigheter som är 
behöriga att övervaka tillämpningen av och 
vid behov verkställa reglerna i detta 
direktiv och säkerställa att dessa 
myndigheter har tillräckliga befogenheter 
och resurser. Med tanke på skillnaderna i 
nationella styrningsstrukturer och för att 
skydda redan befintliga sektorsbaserade 
arrangemang eller EU:s tillsyns- och 
regleringsorgan samt för att undvika 
dubbelarbete bör medlemsstaterna kunna 
utse mer än en behörig myndighet. I sådant 
fall bör de dock tydligt avgränsa de berörda 
myndigheternas respektive arbetsuppgifter 
och säkerställa att de samarbetar smidigt 
och effektivt. Alla behöriga myndigheter 
bör också samarbeta mer generellt med 
andra relevanta myndigheter, på både 
nationell nivå och unionsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 116
Alex Agius Saliba, Leszek Miller, Marc Angel, Maria Grapini, Adriana Maldonado 
López, Brando Benifei, Sylvie Guillaume, Evelyne Gebhardt, Monika Beňová, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För att underlätta 
gränsöverskridande samarbete och 
kommunikation och för att göra det möjligt 
att genomföra detta direktiv effektivt bör 
varje medlemsstat, utan att det påverkar 
tillämpningen av sektorsspecifika 
unionsrättsliga krav, utse en gemensam 
kontaktpunkt inom en av de myndigheter 
som den har utsett som behörig myndighet 
enligt detta direktiv, som ska ansvara för 

(17) För att underlätta 
gränsöverskridande samarbete och 
kommunikation och för att göra det möjligt 
att genomföra detta direktiv effektivt bör 
varje medlemsstat, utan att det påverkar 
tillämpningen av sektorsspecifika 
unionsrättsliga krav, utse en gemensam 
kontaktpunkt inom en av de myndigheter 
som den har utsett som behörig myndighet 
enligt detta direktiv, som ska ansvara för 
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samordning av frågor som rör kritiska 
entiteters motståndskraft och 
gränsöverskridande samarbete på 
unionsnivå i detta avseende.

samordning av frågor som rör kritiska 
entiteters motståndskraft och 
gränsöverskridande samarbete på 
unionsnivå i detta avseende. Den 
gemensamma kontaktpunkten bör även 
samarbeta, och samordna all 
kommunikation, med sin medlemsstats 
behöriga myndigheter, andra 
medlemsstaters gemensamma 
kontaktpunkter, den grupp för kritiska 
entiteters motståndskraft som inrättas 
genom detta direktiv och de gemensamma 
kontaktpunkterna för de entiteter som 
identifieras som kritiska entiteter enligt 
detta direktiv. I samband med detta ska de 
gemensamma kontaktpunkterna använda 
sig av effektiva, säkra, standardiserade 
och harmoniserade rapporteringskanaler.

Or. en

Motivering

I likhet med medlemsstaterna, som är skyldiga att utse gemensamma kontaktpunkter, bör 
kritiska entiteter också vara skyldiga att utse en gemensam kontaktpunkt. Kritiska entiteter 
kan vara organisationer/företag med komplexa strukturer som tillhandahåller mer än en 
samhällsviktig tjänst i mer än en medlemsstat. Att utse gemensamma kontaktpunkter för 
kritiska entiteter skulle möjliggöra bättre samordning med medlemsstaterna i frågor som rör 
motståndskraft.

Ändringsförslag 117
Alex Agius Saliba, Leszek Miller, Marc Angel, Maria Grapini, Adriana Maldonado 
López, Brando Benifei, Sylvie Guillaume, Evelyne Gebhardt, Monika Beňová, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) För att underlätta samarbetet och 
kommunikationen med medlemsstaterna 
bör entiteter som identifierats som kritiska 
entiteter enligt detta direktiv också utse en 
gemensam kontaktpunkt inom entiteten. 
Den kritiska entiteten bör använda den 
gemensamma kontaktpunkten för att 
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samarbeta, samordna och kommunicera 
med medlemsstaterna om åtgärder som 
rör organisatoriska och tekniska aspekter 
i samband med genomförandet av detta 
direktiv.

Or. en

Motivering

I likhet med medlemsstaterna, som är skyldiga att utse gemensamma kontaktpunkter, bör 
kritiska entiteter också vara skyldiga att utse en gemensam kontaktpunkt. Kritiska entiteter 
kan vara organisationer/företag med komplexa strukturer som tillhandahåller mer än en 
samhällsviktig tjänst i mer än en medlemsstat. Att utse gemensamma kontaktpunkter för 
kritiska entiteter skulle möjliggöra bättre samordning med medlemsstaterna i frågor som rör 
motståndskraft.

Ändringsförslag 118
Katrin Langensiepen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Eftersom entiteter som identifieras 
som kritiska entiteter enligt det andra 
direktivet om säkerhet i nätverks- och 
informationssystem och identifierade 
entiteter inom sektorn för digital 
infrastruktur och som ska behandlas som 
likvärdiga enligt det här direktivet omfattas 
av de cybersäkerhetskrav som fastställs i 
det andra direktivet om säkerhet i nätverks- 
och informationssystem bör de behöriga 
myndigheter som har utsetts enligt de båda 
direktiven samarbeta, framför allt i fråga 
om cybersäkerhetsrisker och incidenter 
som påverkar de entiteterna.

(18) Eftersom entiteter som identifieras 
som kritiska entiteter enligt det andra 
direktivet om säkerhet i nätverks- och 
informationssystem och identifierade 
entiteter inom sektorn för digital 
infrastruktur och som ska behandlas som 
likvärdiga enligt det här direktivet omfattas 
av de cybersäkerhetskrav som fastställs i 
det andra direktivet om säkerhet i nätverks- 
och informationssystem bör de behöriga 
myndigheter som har utsetts enligt de båda 
direktiven samarbeta, framför allt i fråga 
om cybersäkerhetsrisker och incidenter 
som påverkar de entiteterna. 
Medlemsstaterna bör vara särskilt 
uppmärksamma vid införlivandet av detta 
direktiv och det andra direktivet om 
säkerhet i nätverks- och 
informationssystem för att säkerställa att 
de skyldigheter som införs genom 
respektive instrument kompletterar 
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varandra och att entiteter kan dra nytta av 
förenklade efterlevnadsvillkor och 
rapporteringsskyldigheter.

Or. en

Ändringsförslag 119
Katrin Langensiepen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Medlemsstaterna bör ge kritiska 
entiteter stöd för att stärka sin 
motståndskraft i enlighet med sina 
skyldigheter enligt detta direktiv, utan att 
detta påverkar entiteternas eget rättsliga 
ansvar för att säkerställa efterlevnaden. 
Framför allt skulle medlemsstaterna kunna 
utveckla vägledningsmaterial och metoder, 
stödja anordnandet av övningar för att testa 
deras motståndskraft och tillhandahålla 
utbildning för kritiska entiteters personal. 
Med tanke på det ömsesidiga beroendet 
mellan entiteter och sektorer bör 
medlemsstaterna dessutom skapa 
informationsdelningsverktyg till stöd för 
frivilligt informationsutbyte mellan kritiska 
entiteter utan att detta påverkar 
tillämpningen av de konkurrensregler som 
fastställs i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt.

(19) Medlemsstaterna bör ge kritiska 
entiteter stöd för att stärka sin 
motståndskraft i enlighet med sina 
skyldigheter enligt detta direktiv, utan att 
detta påverkar entiteternas eget rättsliga 
ansvar för att säkerställa efterlevnaden. 
Framför allt skulle medlemsstaterna kunna 
utveckla vägledningsmaterial och metoder, 
och de bör stödja anordnandet av övningar 
för att testa deras motståndskraft och 
tillhandahålla utbildning för kritiska 
entiteters personal. Med tanke på det 
ömsesidiga beroendet mellan entiteter och 
sektorer bör medlemsstaterna dessutom 
skapa informationsdelningsverktyg till stöd 
för frivilligt informationsutbyte mellan 
kritiska entiteter utan att detta påverkar 
tillämpningen av de konkurrensregler som 
fastställs i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt.

Or. en

Ändringsförslag 120
Kosma Złotowski

Förslag till direktiv
Skäl 20
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) För att kunna säkerställa sin 
motståndskraft bör kritiska entiteter ha en 
heltäckande bild av alla relevanta risker 
som de är utsatta för och analysera de 
riskerna. Därför bör de göra 
riskbedömningar, när det är nödvändigt 
med hänsyn till deras specifika 
omständigheter och utvecklingen av 
riskerna, och under alla omständigheter 
åtminstone vart fjärde år. De kritiska 
entiteternas riskbedömningar bör baseras 
på den riskbedömning som 
medlemsstaterna gör.

(20) För att kunna säkerställa sin 
motståndskraft bör kritiska entiteter ha en 
heltäckande bild av alla relevanta risker 
som de är utsatta för och analysera de 
riskerna. Därför bör de göra 
riskbedömningar, när det är nödvändigt 
med hänsyn till deras specifika 
omständigheter och utvecklingen av 
riskerna, och under alla omständigheter 
åtminstone vart fjärde år. De kritiska 
entiteternas riskbedömningar bör baseras 
på den riskbedömning som 
medlemsstaterna gör. De bör också 
baseras på gemensamma specifikationer 
och metoder för varje sektor. De bör 
inbegripa minimiindikatorer – så att 
ytterligare skillnader mellan 
medlemsstaterna motverkas – samt 
beredskapsplaner.

Or. en

Ändringsförslag 121
Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, Alessandra Basso

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) För att kunna säkerställa sin 
motståndskraft bör kritiska entiteter ha en 
heltäckande bild av alla relevanta risker 
som de är utsatta för och analysera de 
riskerna. Därför bör de göra 
riskbedömningar, när det är nödvändigt 
med hänsyn till deras specifika 
omständigheter och utvecklingen av 
riskerna, och under alla omständigheter 
åtminstone vart fjärde år. De kritiska 
entiteternas riskbedömningar bör baseras 
på den riskbedömning som 
medlemsstaterna gör.

(20) För att kunna säkerställa sin 
motståndskraft bör kritiska entiteter ha en 
heltäckande bild av alla relevanta risker 
som de är utsatta för och analysera de 
riskerna. Därför bör de göra 
riskbedömningar, när det är nödvändigt 
med hänsyn till deras specifika 
omständigheter och utvecklingen av 
riskerna, och under alla omständigheter 
åtminstone vart fjärde år. De kritiska 
entiteternas riskbedömningar bör baseras 
på den riskbedömning som 
medlemsstaterna gör, med nära samarbete 
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mellan de relevanta myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 122
Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, Alessandra Basso

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Risken för att anställda vid kritiska 
entiteter t.ex. missbrukar sina 
åtkomsträttigheter inom entitetens 
organisation för skadliga ändamål är ett 
växande problem. Denna risk förvärras av 
det framväxande fenomenet radikalisering 
som leder till våldsbejakande extremism 
och terrorism. Därför är det nödvändigt att 
ge kritiska entiteter möjlighet att begära 
säkerhetsprövningar av personer som ingår 
i specifika personalkategorier och att 
säkerställa att sådana ansökningar 
behandlas snabbt av de berörda 
myndigheterna i enlighet med gällande 
unionsrätt och nationell rätt, inbegripet om 
skydd av personuppgifter.

(24) Risken för att anställda vid kritiska 
entiteter t.ex. missbrukar sina 
åtkomsträttigheter inom entitetens 
organisation för skadliga ändamål är ett 
växande problem. Denna risk förvärras av 
den ökande intensiteten i hybridhoten, 
som blir allt svårare att spåra och 
identifiera, men också av fenomenet 
radikalisering som leder till våldsbejakande 
extremism och terrorism. Därför är det 
nödvändigt att ge kritiska entiteter 
möjlighet att begära säkerhetsprövningar 
av personer som ingår i specifika 
personalkategorier och att säkerställa att 
sådana ansökningar behandlas snabbt av de 
berörda myndigheterna i enlighet med 
gällande unionsrätt och nationell rätt, 
inbegripet om skydd av personuppgifter. 
Särskild utbildning för anställda och 
operatörer bör införas.

Or. en

Ändringsförslag 123
Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, Alessandra Basso

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) De kritiska entiteterna bör så snart 
som det rimligen är möjligt under rådande 

(25) De kritiska entiteterna bör så snart 
som det rimligen är möjligt under rådande 
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omständigheter underrätta 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
om incidenter som medför en betydande 
störning eller kan medföra en betydande 
störning av deras verksamhet. 
Underrättelsen bör göra det möjligt för de 
behöriga myndigheterna att reagera snabbt 
och ändamålsenligt på incidenterna och få 
en heltäckande bild av de övergripande 
risker som kritiska entiteter är utsatta för. 
Därför bör det inrättas ett förfarande för 
underrättelse av vissa incidenter och det 
bör fastställas parametrar för att avgöra när 
en faktisk eller potentiell störning är 
betydande och incidenterna därför bör 
rapporteras. Med tanke på de möjliga 
gränsöverskridande konsekvenserna av 
sådana störningar bör det inrättas ett 
förfarande för att medlemsstaterna ska 
kunna informera andra drabbade 
medlemsstater via gemensamma 
kontaktpunkter.

omständigheter underrätta 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
om incidenter som medför en betydande 
störning eller kan medföra en betydande 
störning av deras verksamhet. 
Underrättelsen bör göra det möjligt för de 
behöriga myndigheterna att reagera snabbt 
och ändamålsenligt på incidenterna för att 
undvika ytterligare och mer negativa 
konsekvenser, samt få en heltäckande bild 
av de övergripande risker som kritiska 
entiteter är utsatta för. Därför bör det 
inrättas ett förfarande för underrättelse av 
vissa incidenter och det bör fastställas 
parametrar för att avgöra när en faktisk 
eller potentiell störning är betydande och 
incidenterna därför bör rapporteras. Med 
tanke på de möjliga gränsöverskridande 
konsekvenserna av sådana störningar bör 
det inrättas ett förfarande för att 
medlemsstaterna ska kunna informera 
andra drabbade medlemsstater via 
gemensamma kontaktpunkter. Eftersom 
vissa händelser är särskilt känsliga bör 
lämpliga former av konfidentialitet 
säkerställas, tillsammans med 
mekanismer för att förhindra spridning av 
okontrollerad information.

Or. en

Ändringsförslag 124
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin, Svenja Hahn

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I detta direktiv 1. I detta direktiv fastställs åtgärder 
för att uppnå en hög motståndskraft hos 
kritiska entiteter inom unionen i syfte att 
säkerställa effektivt tillhandahållande av 
samhällsviktiga tjänster och förbättra den 
inre marknadens funktionssätt.
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I detta direktiv görs därför följande:

Or. en

Ändringsförslag 125
Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, Alessandra Basso

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) fastställs skyldigheter för 
medlemsstaterna att vidta vissa åtgärder i 
syfte att säkerställa tillhandahållandet på 
den inre marknaden av tjänster som är 
nödvändiga för att upprätthålla centrala 
samhällsfunktioner eller central ekonomisk 
verksamhet, särskilt för att identifiera 
kritiska entiteter och entiteter som ska 
behandlas som likvärdiga i vissa avseenden 
samt göra det möjligt för dem att uppfylla 
sina skyldigheter,

(a) fastställs skyldigheter för 
medlemsstaterna att vidta vissa åtgärder i 
syfte att säkerställa tillhandahållandet på 
den inre marknaden av tjänster som är 
nödvändiga för att upprätthålla centrala 
samhällsfunktioner eller central ekonomisk 
verksamhet, särskilt för att identifiera 
kritiska entiteter och entiteter som ska 
behandlas som likvärdiga i vissa avseenden 
samt göra det möjligt för dem att uppfylla 
sina skyldigheter, i synnerhet om de är 
särskilt sårbara,

Or. en

Ändringsförslag 126
Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, Alessandra Basso

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) inrättas skyldigheter för kritiska 
entiteter i syfte att öka deras 
motståndskraft och förbättra deras förmåga 
att tillhandahålla sådana tjänster på den 
inre marknaden,

(b) inrättas skyldigheter för kritiska 
entiteter i syfte att öka deras 
motståndskraft och förbättra deras förmåga 
att tillhandahålla sådana tjänster på den 
inre marknaden och, i händelse av avbrott, 
i samråd med de utsedda nationella 
myndigheterna skyndsamt begränsa 
skadorna eller eventuella konsekvenser,

Or. en
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Ändringsförslag 127
Katrin Langensiepen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta direktiv ska inte vara 
tillämpligt på frågor som omfattas av 
direktiv (EU) XX/YY [förslag till direktiv 
om åtgärder för en hög gemensam 
cybersäkerhetsnivå i hela unionen (nedan 
kallat det andra direktivet om säkerhet i 
nätverks- och informationssystem)], utan 
att detta påverkar tillämpningen av 
artikel 7.

2. Detta direktiv ska inte vara 
tillämpligt på frågor som omfattas av 
direktiv (EU) XX/YY [förslag till direktiv 
om åtgärder för en hög gemensam 
cybersäkerhetsnivå i hela unionen (nedan 
kallat det andra direktivet om säkerhet i 
nätverks- och informationssystem)], utan 
att detta påverkar tillämpningen av 
artikel 7. En enhetlig strategi ska 
säkerställas mellan dessa rättsakter, till 
exempel genom att man säkerställer att 
entiteter som omfattas av det andra 
direktivet om säkerhet i nätverks- och 
informationssystem och som kan komma 
att omfattas av skyldigheter enligt det här 
direktivet, när så är möjligt, också får dra 
nytta av en gemensam kontaktpunkt och 
en gemensam uppsättning regler.

Or. en

Ändringsförslag 128
Andreas Schwab, Anna-Michelle Asimakopoulou, Romana Tomc, Ivan Štefanec, 
Geoffroy Didier, Christian Doleschal

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Utan att det påverkar tillämpningen 
av artikel 346 i EUF-fördraget får 
information som är konfidentiell enligt 
unionsbestämmelser och nationella 
bestämmelser, såsom bestämmelser om 
affärshemligheter, utbytas med 

4. Utan att det påverkar tillämpningen 
av artikel 346 i EUF-fördraget får 
information som är konfidentiell enligt 
unionsbestämmelser och nationella 
bestämmelser, såsom bestämmelser om 
affärshemligheter, utbytas med 
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kommissionen och andra relevanta 
myndigheter endast när sådant utbyte är 
nödvändigt för att tillämpa detta direktiv. 
Den information som utbyts ska begränsas 
till vad som är relevant och proportionellt 
för ändamålet med utbytet. Vid sådant 
utbyte ska informationens konfidentialitet 
bevaras och säkerhetsintressen och 
kommersiella intressen hos kritiska 
entiteter skyddas.

kommissionen och andra relevanta 
myndigheter endast när sådant utbyte är 
nödvändigt för att tillämpa detta direktiv. 
Den information som utbyts ska begränsas 
till vad som är relevant och proportionellt 
för ändamålet med utbytet. Vid sådant 
utbyte ska informationens konfidentialitet 
bevaras och säkerhetsintressen och 
kommersiella intressen hos de berörda 
entiteterna skyddas.

Or. en

Ändringsförslag 129
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin, Svenja Hahn

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) motståndskraft: förmågan att 
förebygga, stå emot, lindra, absorbera, 
anpassa sig till och återhämta sig från en 
incident som stör eller skulle kunna störa 
verksamheten hos en kritisk entitet. 
incident:

(2) motståndskraft: förmågan att 
förebygga, stå emot, hantera, lindra, 
absorbera, anpassa sig till och återhämta 
sig från en incident som stör eller skulle 
kunna störa verksamheten hos en kritisk 
entitet. incident:

Or. en

Ändringsförslag 130
Alex Agius Saliba, Leszek Miller, Marc Angel, Maria Grapini, Adriana Maldonado 
López, Brando Benifei, Sylvie Guillaume, Evelyne Gebhardt, Monika Beňová, Christel 
Schaldemose

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) incident: varje händelse som skulle 
kunna störa eller som stör verksamheten 
hos den kritiska entiteten.

(3) incident: varje händelse som leder 
till en störning av samhällsviktiga tjänster 
eller samhällsviktig infrastruktur eller 
ödeläggelse av samhällsviktig 
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infrastruktur och har en betydande 
sektorsöverskridande eller 
gränsöverskridande effekt på 
tillhandahållandet av tjänsterna i fråga i 
en eller flera medlemsstater till följd av 
misslyckandet att upprätthålla den kritiska 
entitetens verksamhet.

Or. en

Motivering

Teknisk ändring.

Ändringsförslag 131
Alex Agius Saliba, Leszek Miller, Marc Angel, Maria Grapini, Adriana Maldonado 
López, Brando Benifei, Sylvie Guillaume, Evelyne Gebhardt, Monika Beňová, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) samhällsviktig tjänst: en tjänst som 
är avgörande för att upprätthålla centrala 
samhällsfunktioner eller central ekonomisk 
verksamhet.

(5) samhällsviktig tjänst: en tjänst som 
är avgörande för medborgarnas 
välbefinnande och för att upprätthålla 
centrala samhällsfunktioner eller central 
ekonomisk verksamhet och en väl 
fungerande inre marknad samt vars 
störning skulle ha en betydande 
sektorsöverskridande eller 
gränsöverskridande effekt på 
tillhandahållandet av tjänsten i fråga i en 
eller flera medlemsstater.

Or. en

Motivering

Teknisk ändring.

Ändringsförslag 132
Kosma Złotowski
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) samhällsviktig tjänst: en tjänst som 
är avgörande för att upprätthålla centrala 
samhällsfunktioner eller central ekonomisk 
verksamhet.

(5) samhällsviktig tjänst: en tjänst som 
är avgörande för att upprätthålla centrala 
samhällsfunktioner eller central ekonomisk 
verksamhet samt vars tillhandahållande – 
eller tillhandahållandet av andra 
samhällsviktiga tjänster – i betydande 
grad skulle störas av en incident.

Or. en

Ändringsförslag 133
Kateřina Konečná

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) risk: en omständighet eller händelse 
som skulle kunna få negativa effekter för 
kritiska entiteters motståndskraft.

(6) risk: en omständighet eller händelse 
som skulle kunna få negativa effekter för 
kritiska entiteters motståndskraft.

Normala affärsrisker för verksamheten 
som härrör från marknadsförhållanden, 
eller risker som härrör från demokratiskt 
beslutsfattande, ska inte betraktas som en 
”risk” i den mening som avses i detta 
direktiv.

Or. en

Motivering

Man bör klargöra att kritiska entiteter inte kan betrakta vare sig normal demokratisk tillsyn 
och de nationella parlamentens möjligheter att stifta lagar eller risker som härrör från 
verksamheten på den inre marknaden som ”risker”.

Ändringsförslag 134
Alex Agius Saliba, Leszek Miller, Marc Angel, Maria Grapini, Adriana Maldonado 
López, Brando Benifei, Sylvie Guillaume, Evelyne Gebhardt, Monika Beňová, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) riskbedömning: en metod för att 
fastställa arten och omfattningen av en risk 
genom analys av potentiella hot och faror 
och utvärdering av befintliga sårbara 
förhållanden som skulle kunna störa 
verksamheten hos den kritiska entiteten.

(7) riskbedömning: en metod för att 
fastställa arten och omfattningen av en risk 
genom bedömning av omfattningen av 
potentiella hot och faror riktade mot den 
kritiska entitetens motståndskraft, analys 
av befintliga sårbara förhållanden som 
skulle kunna bidra till störningar i 
verksamheten hos den kritiska entiteten 
och utvärdering av de potentiella negativa 
effekter som en störning i verksamheten 
skulle kunna ha på tillhandahållandet av 
samhällsviktiga tjänster.

Or. en

Motivering

Teknisk ändring.

Ändringsförslag 135
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska senast [tre år 
efter ikraftträdandet av detta direktiv] anta 
en strategi för att öka kritiska entiteters 
motståndskraft. Strategin ska innehålla 
strategiska mål och politiska åtgärder för 
att uppnå och upprätthålla en hög 
motståndskraft hos de kritiska entiteterna 
och den ska åtminstone omfatta de sektorer 
som avses i bilagan.

1. Varje medlemsstat ska senast [två 
år efter ikraftträdandet av detta direktiv] 
anta en strategi för att öka kritiska 
entiteters motståndskraft. Strategin ska 
innehålla strategiska mål och politiska 
åtgärder för att uppnå och upprätthålla en 
hög motståndskraft hos de kritiska 
entiteterna och den ska åtminstone omfatta 
de sektorer som avses i bilagan.

Or. en
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Ändringsförslag 136
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin, Svenja Hahn

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Strategiska mål och prioriteringar 
för att öka kritiska entiteters övergripande 
motståndskraft, med hänsyn till 
gränsöverskridande och 
sektorsöverskridande ömsesidiga 
beroendeförhållanden.

(a) Strategiska mål och prioriteringar 
för att öka kritiska entiteters övergripande 
motståndskraft, med hänsyn till 
gränsöverskridande och 
sektorsöverskridande ömsesidiga 
beroendeförhållanden och kopplingar 
inom leveranskedjorna.

Or. en

Ändringsförslag 137
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin, Svenja Hahn

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) En beskrivning av de åtgärder som 
är nödvändiga för att stärka kritiska 
entiteters övergripande motståndskraft, 
inklusive en nationell riskbedömning, 
identifiering av kritiska entiteter och 
entiteter som är likvärdiga med kritiska 
entiteter, samt de åtgärder som har 
vidtagits för att stödja kritiska entiteter i 
enlighet med detta kapitel.

(c) En beskrivning av de åtgärder som 
är nödvändiga för att stärka kritiska 
entiteters övergripande motståndskraft, 
inklusive en nationell riskbedömning, 
identifiering av kritiska entiteter och 
entiteter som är likvärdiga med kritiska 
entiteter, samt de åtgärder som har 
vidtagits för att stödja kritiska entiteter i 
enlighet med detta kapitel, däribland 
åtgärder för att förbättra samarbetet 
mellan offentliga och privata entiteter.

Or. en

Ändringsförslag 138
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin, Svenja Hahn
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Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) En politisk ram som tillgodoser 
särskilda behov hos små och medelstora 
företag vid fullgörandet av skyldigheterna 
enligt detta direktiv när det gäller 
vägledning och stöd för att förbättra deras 
motståndskraft mot andra hot än cyberhot 
och skapa incitament för nödvändiga 
åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 139
Morten Løkkegaard, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheter som har utsetts 
i enlighet med artikel 8 ska upprätta en 
förteckning över samhällsviktiga tjänster i 
de sektorer som avses i bilagan. De ska 
senast [tre år efter ikraftträdandet av detta 
direktiv] och därefter när så är nödvändigt 
och minst vart fjärde år göra en bedömning 
av alla relevanta risker som kan påverka 
tillhandahållandet av dessa samhällsviktiga 
tjänster i syfte att identifiera kritiska 
entiteter i enlighet med artikel 5.1 och bistå 
de kritiska entiteterna med att vidta 
åtgärder i enlighet med artikel 11.

Kommissionen ges befogenhet att anta en 
delegerad akt i enlighet med artikel 21 
med avseende på att upprätta en 
förteckning över samhällsviktiga tjänster i 
de sektorer, undersektorer och typer av 
entiteter som avses i bilagan. 
Kommissionen ska anta den delegerade 
akten senast sex månader 
efter ikraftträdandet av detta direktiv. De 
behöriga myndigheter som har utsetts i 
enlighet med artikel 8 ska senast [tre år 
efter ikraftträdandet av detta direktiv] och 
därefter när så är nödvändigt och minst vart 
fjärde år göra en bedömning av alla 
relevanta risker som kan påverka 
tillhandahållandet av de samhällsviktiga 
tjänster som förtecknas i den delegerade 
akten, i syfte att identifiera kritiska 
entiteter i enlighet med artikel 5.1 och bistå 
de kritiska entiteterna med att vidta 
åtgärder i enlighet med artikel 11.
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Or. en

Ändringsförslag 140
Kosma Złotowski

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheter som har utsetts i 
enlighet med artikel 8 ska upprätta en 
förteckning över samhällsviktiga tjänster i 
de sektorer som avses i bilagan. De ska 
senast [tre år efter ikraftträdandet av detta 
direktiv] och därefter när så är nödvändigt 
och minst vart fjärde år göra en bedömning 
av alla relevanta risker som kan påverka 
tillhandahållandet av dessa 
samhällsviktiga tjänster i syfte att 
identifiera kritiska entiteter i enlighet med 
artikel 5.1 och bistå de kritiska entiteterna 
med att vidta åtgärder i enlighet med 
artikel 11.

De behöriga myndigheter som har utsetts i 
enlighet med artikel 8 ska upprätta en 
förteckning över samhällsviktiga tjänster i 
de sektorer som avses i bilagan. De ska 
senast [tre år efter ikraftträdandet av detta 
direktiv] och därefter när så är nödvändigt 
och minst vart fjärde år göra en bedömning 
av alla relevanta risker i syfte att identifiera 
samhällsviktiga tjänster och motsvarande 
kritiska entiteter i enlighet med artikel 5.1 
och bistå de kritiska entiteterna med att 
vidta åtgärder i enlighet med artikel 11.

Or. en

Ändringsförslag 141
Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, Alessandra Basso

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Riskbedömningen ska innehålla en 
redogörelse för alla relevanta naturliga 
risker och risker orsakade av människan, 
inbegripet olyckor, naturkatastrofer, hot 
mot folkhälsan, antagonistiska hot, 
inklusive terroristbrott i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2017/54134.

Riskbedömningen ska innehålla en 
redogörelse för alla relevanta naturliga 
risker och risker orsakade av människan, 
inbegripet olyckor, hybridhot, 
naturkatastrofer, hot mot folkhälsan, 
antagonistiska hot, inklusive terroristbrott i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv (EU) 2017/54134.

__________________ __________________
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34 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om 
bekämpande av terrorism, om ersättande av 
rådets rambeslut 2002/475/RIF och om 
ändring av rådets beslut 2005/671/RIF 
(EUT L 88, 31.3.2017, s. 6).

34 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om 
bekämpande av terrorism, om ersättande av 
rådets rambeslut 2002/475/RIF och om 
ändring av rådets beslut 2005/671/RIF 
(EUT L 88, 31.3.2017, s. 6).

Or. en

Ändringsförslag 142
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin, Svenja Hahn

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Alla risker som uppstår till följd av 
beroendeförhållanden mellan de sektorer 
som avses i bilagan, inbegripet från andra 
medlemsstater och tredjeländer, samt de 
konsekvenser en störning i en sektor kan få 
för andra sektorer.

(c) Alla risker som uppstår till följd av 
beroendeförhållanden mellan de sektorer 
som avses i bilagan, inbegripet från andra 
medlemsstater och tredjeländer, samt de 
konsekvenser en störning i en sektor kan få 
för andra sektorer och den inre 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 143
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin, Svenja Hahn

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpningen av första stycket led c 
ska medlemsstaterna samarbeta med de 
behöriga myndigheterna i andra 
medlemsstater och tredjeländer, i 
förekommande fall.

Vid tillämpningen av första stycket led c 
ska medlemsstaterna samarbeta nära med 
kommissionen och de behöriga 
myndigheterna i andra medlemsstater och 
tredjeländer.

Or. en
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Ändringsförslag 144
Kosma Złotowski

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Varje medlemsstat ska lämna 
uppgifter till kommissionen om de typer av 
risker som har identifierats och resultatet 
av riskbedömningarna, per sektor och 
undersektor i enlighet med vad som avses i 
bilagan, senast [tre år efter ikraftträdandet 
av detta direktiv] och därefter vid behov 
och minst vart fjärde år.

4. Varje medlemsstat ska lämna 
uppgifter till kommissionen om de typer av 
risker som har identifierats och resultatet 
av riskbedömningarna, per sektor och 
undersektor i enlighet med vad som avses i 
bilagan, senast [tre år efter ikraftträdandet 
av detta direktiv] och därefter vid behov 
och minst vart femte år.

Or. en

Ändringsförslag 145
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin, Svenja Hahn

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen får i samarbete med 
medlemsstaterna utveckla en frivillig 
gemensam rapporteringsmall som kan 
användas för att uppfylla punkt 4.

5. Kommissionen ska i samarbete 
med medlemsstaterna utveckla en frivillig 
gemensam rapporteringsmall som kan 
användas för att uppfylla punkt 4.

Or. en

Ändringsförslag 146
Andreas Schwab, Anna-Michelle Asimakopoulou, Romana Tomc, Ivan Štefanec, 
Geoffroy Didier, Christian Doleschal

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1a (ny)



AM\1231247SV.docx 33/58 PE692.785v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen får utfärda 
rekommendationer till medlemsstaterna i 
fråga om att identifiera specifika 
samhällsviktiga tjänster, samhällsviktig 
infrastruktur och de entiteter som 
tillhandahåller dem och inkludera dem i 
respektive förteckning över kritiska 
entiteter.

Or. en

Ändringsförslag 147
Kosma Złotowski

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) En incident skulle få betydande 
störande effekter för tillhandahållandet 
av tjänsten eller av andra samhällsviktiga 
tjänster i de sektorer som avses i bilagan 
och som är beroende av tjänsten.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 148
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin, Svenja Hahn

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska tillhandahålla 
detaljerade riktlinjer för att hjälpa 
medlemsstaterna att identifiera kritiska 
entiteter för varje sektor och undersektor 
och de typer av entiteter 
som avses i bilagan.
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Or. en

Ändringsförslag 149
Kosma Złotowski

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska upprätta en 
förteckning över de kritiska entiteter som 
har identifierats och säkerställa att dessa 
kritiska entiteter underrättas om att de har 
identifierats som kritiska entiteter inom en 
månad från identifieringen, varvid de ska 
informeras om sina skyldigheter i enlighet 
med kapitlen II och III och om från och 
med vilket datum bestämmelserna i de 
kapitlen är tillämpliga på dem.

Varje medlemsstat ska upprätta en 
förteckning över de kritiska entiteter som 
har identifierats och säkerställa att dessa 
kritiska entiteter underrättas om att de har 
identifierats som kritiska entiteter inom tre 
månader från identifieringen, varvid de 
ska informeras om sina skyldigheter i 
enlighet med kapitlen II och III och om 
från och med vilket datum bestämmelserna 
i de kapitlen är tillämpliga på dem.

Or. en

Ändringsförslag 150
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin, Svenja Hahn

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När medlemsstaterna upprättar 
förteckningen över kritiska entiteter i 
enlighet med detta direktiv ska de ta fram 
en enhetlig strategi i förhållande till det 
andra direktivet om säkerhet i nätverks- 
och informationssystem, med beaktande 
av dess tillämpningsområde. 
Medlemsstaterna ska säkerställa att 
väsentliga entiteter som omfattas av 
bilaga I till det andra direktivet om 
säkerhet i nätverks- och 
informationssystem men som inte 
identifieras som kritiska entiteter enligt 
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det här direktivet vid behov förbättrar sina 
samhällsviktiga tjänsters motståndskraft 
mot attacker, hot eller incidenter som inte 
är cybersäkerhetsrelaterade.

Or. en

Ändringsförslag 151
Katrin Langensiepen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Vid tillämpningen av kapitel IV ska 
medlemsstaterna säkerställa att kritiska 
entiteter efter den underrättelse som avses i 
punkt 3 lämnar information till sina 
behöriga myndigheter som har utsetts 
enligt artikel 8 i det här direktivet om 
huruvida de tillhandahåller samhällsviktiga 
tjänster till eller i mer än en tredjedel av 
medlemsstaterna. Om så är fallet ska den 
berörda medlemsstaten utan dröjsmål 
underrätta kommissionen om identiteten på 
dessa kritiska entiteter.

6. Vid tillämpningen av kapitel IV ska 
medlemsstaterna säkerställa att kritiska 
entiteter efter den underrättelse som avses i 
punkt 3 lämnar information till sina 
behöriga myndigheter som har utsetts 
enligt artikel 8 i det här direktivet om 
huruvida de tillhandahåller samhällsviktiga 
tjänster till eller i mer än en femtedel av 
medlemsstaterna. Om så är fallet ska den 
berörda medlemsstaten utan dröjsmål 
underrätta kommissionen om identiteten på 
dessa kritiska entiteter.

Or. en

Ändringsförslag 152
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin, Svenja Hahn

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Vid tillämpningen av kapitel IV ska 
medlemsstaterna säkerställa att kritiska 
entiteter efter den underrättelse som avses i 
punkt 3 lämnar information till sina 
behöriga myndigheter som har utsetts 

6. Vid tillämpningen av kapitel IV ska 
medlemsstaterna säkerställa att kritiska 
entiteter efter den underrättelse som avses i 
punkt 3 lämnar information till sina 
behöriga myndigheter som har utsetts 
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enligt artikel 8 i det här direktivet om 
huruvida de tillhandahåller samhällsviktiga 
tjänster till eller i mer än en tredjedel av 
medlemsstaterna. Om så är fallet ska den 
berörda medlemsstaten utan dröjsmål 
underrätta kommissionen om identiteten på 
dessa kritiska entiteter.

enligt artikel 8 i det här direktivet om 
huruvida de tillhandahåller samhällsviktiga 
tjänster till eller i mer än tre 
medlemsstater. Om så är fallet ska den 
berörda medlemsstaten utan dröjsmål 
underrätta kommissionen om identiteten på 
dessa kritiska entiteter.

Or. en

Ändringsförslag 153
Kosma Złotowski

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När medlemsstaterna fastställer om 
en störande effekt som avses i artikel 5.2 c 
är betydande, ska de beakta följande 
kriterier:

1. När medlemsstaterna fastställer om 
en störande effekt som avses i artikel 2 
första stycket led 5 är betydande, ska de 
beakta följande kriterier:

Or. en

Ändringsförslag 154
Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, Alessandra Basso

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Vilka effekter incidenter skulle 
kunna ha på ekonomisk och samhällelig 
verksamhet, miljön eller den allmänna 
säkerheten, uttryckt i grad och varaktighet.

(c) Vilka effekter incidenter skulle 
kunna ha på ekonomisk och samhällelig 
verksamhet, miljön, den allmänna 
säkerheten och medborgarna, uttryckt i 
grad och varaktighet.

Or. en

Ändringsförslag 155
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie 
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Yon-Courtin, Svenja Hahn

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Det geografiska område som skulle 
kunna påverkas av en incident, inbegripet 
eventuella gränsöverskridande 
konsekvenser.

(e) Det geografiska område som skulle 
kunna påverkas av en incident, inbegripet 
eventuella gränsöverskridande och 
sektorsöverskridande konsekvenser.

Or. en

Ändringsförslag 156
Alex Agius Saliba, Leszek Miller, Marc Angel, Maria Grapini, Adriana Maldonado 
López, Brando Benifei, Sylvie Guillaume, Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Monika Beňová, Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Den sårbarhet som härrör från 
graden av isolering i vissa typer av 
geografiska områden, såsom öregioner, 
de yttersta randområdena eller 
bergsområden.

Or. en

Motivering

Vid fastställandet av om en störande effekt är betydande bör man ta hänsyn till sårbarheten i 
avlägsna, geografiskt isolerade områden, eftersom detta också skulle kunna öka effekten av 
en incident.

Ändringsförslag 157
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin, Svenja Hahn

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led ba (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Den geografiska täckningen för de 
tjänster som tillhandahålls av de kritiska 
entiteterna inom varje sektor, inbegripet 
information om eventuella 
gränsöverskridande effekter.

Or. en

Ändringsförslag 158
Kateřina Konečná

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den gemensamma kontaktpunkten 
ska senast [tre år och sex månader efter 
ikraftträdandet av detta direktiv], och 
därefter en gång om året, lämna en 
sammanfattande rapport till kommissionen 
och gruppen för motståndskraft hos kritiska 
entiteter om de rapporter som har 
mottagits, inklusive antalet rapporter, de 
rapporterade incidenternas art och vilka 
åtgärder som vidtagits i enlighet med 
artikel 13.3.

3. Den gemensamma kontaktpunkten 
ska senast [tre år och sex månader efter 
ikraftträdandet av detta direktiv], och 
därefter en gång om året, lämna en 
sammanfattande rapport till 
medlemsstaternas gemensamma 
kontaktpunkt och gruppen för 
motståndskraft hos kritiska entiteter om de 
rapporter som har mottagits, inklusive 
antalet rapporter, de rapporterade 
incidenternas art och vilka åtgärder som 
vidtagits i enlighet med artikel 13.3.

Or. en

Ändringsförslag 159
Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, Alessandra Basso

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska stödja kritiska 
entiteter för att öka deras motståndskraft. 
Stödet får innefatta utveckling av 

1. Medlemsstaterna ska stödja kritiska 
entiteter för att öka deras motståndskraft 
och även utveckla specifika protokoll, 
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vägledningsmaterial och metoder, stöd till 
anordnande av övningar för att testa deras 
motståndskraft och tillhandahållande av 
utbildning för kritiska entiteters personal.

avtal, samarbeten och utbyten av 
information och sakkunskap mellan den 
offentliga och den privata sektorn. Stödet 
får innefatta utveckling av 
vägledningsmaterial och metoder, stöd till 
anordnande av övningar för att testa deras 
motståndskraft och tillhandahållande av 
utbildning för kritiska entiteters personal.

Or. en

Ändringsförslag 160
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin, Svenja Hahn

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska stödja kritiska 
entiteter för att öka deras motståndskraft. 
Stödet får innefatta utveckling av 
vägledningsmaterial och metoder, stöd till 
anordnande av övningar för att testa deras 
motståndskraft och tillhandahållande av 
utbildning för kritiska entiteters personal.

1. Medlemsstaterna ska stödja kritiska 
entiteter för att öka deras motståndskraft. 
Stödet får innefatta utveckling av 
riktlinjer, vägledningsmaterial och 
metoder, stöd till anordnande av övningar 
för att testa deras motståndskraft och 
tillhandahållande av regelbunden 
utbildning för kritiska entiteters personal.

Or. en

Ändringsförslag 161
Kosma Złotowski

Förslag till direktiv
Artikel 10 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Riskbedömningen ska innehålla en 
redogörelse för alla relevanta risker som 
avses i artikel 4.1 som skulle kunna leda 
till en störning i tillhandahållandet av 
samhällsviktiga tjänster. Bedömningen ska 
ta hänsyn till det eventuella beroendet hos 

Riskbedömningen ska innehålla en 
redogörelse för alla relevanta risker som 
avses i artikel 4.1 som skulle kunna leda 
till en störning i tillhandahållandet av 
samhällsviktiga tjänster, vilket skulle 
inverka menligt på den inre marknadens 
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andra sektorer som avses i bilagan av den 
samhällsviktiga tjänst som tillhandahålls av 
den kritiska entiteten, inbegripet i 
angränsande medlemsstater och 
tredjeländer i förekommande fall, samt de 
konsekvenser som en störning i 
tillhandahållandet av samhällsviktiga 
tjänster i en eller flera av dessa sektorer 
skulle kunna få för den samhällsviktiga 
tjänst som den kritiska entiteten 
tillhandahåller.

funktionssätt. Bedömningen ska ta hänsyn 
till det eventuella beroendet hos andra 
sektorer som avses i bilagan av den 
samhällsviktiga tjänst som tillhandahålls av 
den kritiska entiteten, inbegripet i 
angränsande medlemsstater och 
tredjeländer i förekommande fall, samt de 
konsekvenser som en störning i 
tillhandahållandet av samhällsviktiga 
tjänster i en eller flera av dessa sektorer 
skulle kunna få för den samhällsviktiga 
tjänst som den kritiska entiteten 
tillhandahåller.

Or. en

Ändringsförslag 162
Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, Alessandra Basso

Förslag till direktiv
Artikel 10 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Riskbedömningen ska innehålla en 
redogörelse för alla relevanta risker som 
avses i artikel 4.1 som skulle kunna leda 
till en störning i tillhandahållandet av 
samhällsviktiga tjänster. Bedömningen ska 
ta hänsyn till det eventuella beroendet hos 
andra sektorer som avses i bilagan av den 
samhällsviktiga tjänst som tillhandahålls av 
den kritiska entiteten, inbegripet i 
angränsande medlemsstater och 
tredjeländer i förekommande fall, samt de 
konsekvenser som en störning i 
tillhandahållandet av samhällsviktiga 
tjänster i en eller flera av dessa sektorer 
skulle kunna få för den samhällsviktiga 
tjänst som den kritiska entiteten 
tillhandahåller.

Riskbedömningen ska innehålla en 
redogörelse för alla relevanta risker som 
avses i artikel 4.1 som skulle kunna leda 
till en störning i tillhandahållandet av 
samhällsviktiga tjänster, inbegripet en 
bedömning av det internationella läget. 
Bedömningen ska ta hänsyn till det 
eventuella beroendet hos andra sektorer 
som avses i bilagan av den samhällsviktiga 
tjänst som tillhandahålls av den kritiska 
entiteten, inbegripet i angränsande 
medlemsstater och tredjeländer i 
förekommande fall, samt de konsekvenser 
som en störning i tillhandahållandet av 
samhällsviktiga tjänster i en eller flera av 
dessa sektorer skulle kunna få för den 
samhällsviktiga tjänst som den kritiska 
entiteten tillhandahåller.

Or. en
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Ändringsförslag 163
Andreas Schwab, Anna-Michelle Asimakopoulou, Romana Tomc, Ivan Štefanec, 
Geoffroy Didier, Christian Doleschal

Förslag till direktiv
Artikel 10 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Riskbedömningen ska innehålla en 
redogörelse för alla relevanta risker som 
avses i artikel 4.1 som skulle kunna leda 
till en störning i tillhandahållandet av 
samhällsviktiga tjänster. Bedömningen ska 
ta hänsyn till det eventuella beroendet hos 
andra sektorer som avses i bilagan av den 
samhällsviktiga tjänst som tillhandahålls av 
den kritiska entiteten, inbegripet i 
angränsande medlemsstater och 
tredjeländer i förekommande fall, samt de 
konsekvenser som en störning i 
tillhandahållandet av samhällsviktiga 
tjänster i en eller flera av dessa sektorer 
skulle kunna få för den samhällsviktiga 
tjänst som den kritiska entiteten 
tillhandahåller.

Riskbedömningen ska innehålla en 
redogörelse för alla relevanta risker som 
avses i artikel 4.1 som skulle kunna leda 
till en störning i tillhandahållandet av 
samhällsviktiga tjänster. Bedömningen ska 
ta hänsyn till det eventuella beroendet hos 
andra sektorer som avses i bilagan av den 
samhällsviktiga tjänst som tillhandahålls av 
den kritiska entiteten, inbegripet i andra 
medlemsstater, på EU-nivå och i 
tredjeländer i förekommande fall, samt de 
konsekvenser som en störning i 
tillhandahållandet av samhällsviktiga 
tjänster i en eller flera av dessa sektorer 
skulle kunna få för den samhällsviktiga 
tjänst som den kritiska entiteten 
tillhandahåller.

Or. en

Ändringsförslag 164
Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, Alessandra Basso

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) förhindra incidenter från att uppstå, 
inbegripet genom åtgärder för 
katastrofriskreducering och anpassning till 
klimatförändringar,

(a) förhindra incidenter från att uppstå, 
inbegripet genom åtgärder för 
katastrofriskreducering, skydd mot 
hybridhot och anpassning till 
klimatförändringar,

Or. en
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Ändringsförslag 165
Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, Alessandra Basso

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) säkerställa en ändamålsenlig 
hantering av personalsäkerhet, däribland 
genom att fastställa kategorier för personal 
som utför kritiska funktioner, fastställa 
åtkomsträttigheter för känsliga områden, 
lokaler och annan infrastruktur, och till 
känslig information, samt identifiera 
särskilda personalkategorier med avseende 
på artikel 12,

(e) säkerställa en ändamålsenlig 
hantering av och utbildning i 
personalsäkerhet, däribland genom att 
fastställa kategorier för personal som utför 
kritiska funktioner, fastställa 
åtkomsträttigheter för känsliga områden, 
lokaler och annan infrastruktur, och för 
känslig information, samt identifiera 
särskilda personalkategorier med avseende 
på artikel 12,

Or. en

Ändringsförslag 166
Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, Alessandra Basso

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) öka medvetenheten om de åtgärder 
som avses i punkterna a–e hos berörd 
personal.

(f) öka medvetenheten om – och 
utbilda anställda och operatörer i – de 
åtgärder som avses i punkterna a–e hos 
berörd personal.

Or. en

Ändringsförslag 167
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin, Svenja Hahn

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – led f
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) öka medvetenheten om de åtgärder 
som avses i punkterna a–e hos berörd 
personal.

(f) öka medvetenheten om de åtgärder 
som avses i punkterna a–e hos berörd 
personal, också genom utbildning.

Or. en

Ändringsförslag 168
Kosma Złotowski

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
kritiska entiteter har en plan för 
motståndskraft, som de tillämpar, eller ett 
eller flera likvärdiga dokument, med en 
detaljerade beskrivning av åtgärderna 
enligt punkt 1. Om kritiska entiteter har 
vidtagit åtgärder i enlighet med de 
skyldigheter som anges i andra rättsakter i 
unionsrätten som också är relevanta för de 
åtgärder som avses i punkt 1 ska entiteterna 
också beskriva dessa åtgärder i planen för 
motståndskraft eller i det likvärdiga 
dokumentet eller dokumenten.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
kritiska entiteter har en plan för 
motståndskraft, som de tillämpar, eller ett 
eller flera likvärdiga dokument, med en 
detaljerad beskrivning av åtgärderna i 
enlighet med punkt 1. Om kritiska entiteter 
har infört åtgärder i enlighet med de 
skyldigheter som fastställs i annan 
unionslagstiftning som också är relevanta 
för de åtgärder som avses i punkt 1 ska 
entiteterna också beskriva dessa åtgärder i 
planen för motståndskraft eller i det eller 
de likvärdiga dokumenten. Planen för 
motståndskraft ska även innehålla en 
beskrivning av den kritiska entitetens 
organisatoriska arrangemang för att 
säkerställa driftskontinuitet i enlighet med 
ISO 22301 och adekvat 
informationssäkerhet i enlighet med 
ISO/IEC 27001.

Or. en

Ändringsförslag 169
Alex Agius Saliba, Leszek Miller, Marc Angel, Maria Grapini, Adriana Maldonado 
López, Brando Benifei, Sylvie Guillaume, Evelyne Gebhardt, Monika Beňová, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose
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Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska säkerställa 
att de kritiska entiteterna inom tre 
månader efter mottagandet av den 
underrättelse som avses i artikel 5.3 utser 
en gemensam kontaktpunkt som ska ha 
en sambandsfunktion gentemot 
medlemsstaterna i frågor som rör de 
tekniska och organisatoriska åtgärder 
som avses i punkt 1.

Or. en

Motivering

I likhet med medlemsstaterna, som är skyldiga att utse gemensamma kontaktpunkter, bör de 
kritiska entiteterna utse en gemensam kontaktpunkt, eftersom detta skulle möjliggöra bättre 
samordning med medlemsstaterna i frågor som rör genomförandet av detta direktiv.

Ändringsförslag 170
Kosma Złotowski

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 21 för att komplettera punkt 1 
genom att fastställa närmare 
bestämmelser om några eller samtliga 
åtgärder som ska vidtas i enlighet med 
den punkten. Den ska anta sådana 
delegerade akter i den utsträckning det är 
nödvändigt för att den punkten ska kunna 
tillämpas effektivt och konsekvent i 
enlighet med målen för detta direktiv, med 
beaktande av all relevant utveckling i 
fråga om risker, teknik eller 
tillhandahållande av de berörda 
tjänsterna och av eventuella särdrag för 
vissa sektorer och typer av entiteter.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 171
Katrin Langensiepen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
kritiska entiteter får ansöka om 
säkerhetskontroller av personer som 
omfattas av särskilda personalkategorier, 
inbegripet personer som övervägs för 
rekrytering till tjänster som omfattas av de 
kategorierna, och att dessa ansökningar 
behandlas snabbt av de myndigheter som 
är ansvariga för att utföra sådana 
säkerhetskontroller.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
kritiska entiteter får ansöka om 
säkerhetskontroller av personer som 
omfattas av särskilda personalkategorier, 
inbegripet personer som övervägs för 
rekrytering till tjänster som omfattas av de 
kategorierna, och att dessa ansökningar 
behandlas snabbt av de myndigheter som 
är ansvariga för att utföra sådana 
säkerhetskontroller. Dessa personer ska 
informeras om kontrollerna i förväg, även 
genom allmän information om hur, när 
och av vem kontrollerna kommer att 
utföras.

Or. en

Ändringsförslag 172
Katrin Langensiepen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) omfatta tidigare anställningar, 
utbildning och eventuella luckor i 
utbildning eller anställning i personens 
meritförteckning under åtminstone de 
föregående fem åren och för högst tio år.

(c) i undantagsfall, när 
medlemsstaterna anser att behov 
föreligger, omfatta tidigare anställningar, 
utbildning och eventuella luckor i 
utbildning eller anställning i personens 
meritförteckning under högst de 
föregående tio åren.
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Or. en

Ändringsförslag 173
Katrin Langensiepen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De säkerhetskontroller som avses i 
punkt 1 ska till fullo respektera kraven 
enligt gällande unionsrätt och nationell 
rätt. De resultat som meddelas entiteten 
bör begränsas till vad som är absolut 
nödvändigt för att uppnå syftena med 
säkerhetskontrollen.

Or. en

Ändringsförslag 174
Kosma Złotowski

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
kritiska entiteter utan onödigt dröjsmål 
underrättar den behöriga myndigheten om 
incidenter som medför en betydande 
störning eller kan medföra en betydande 
störning av deras verksamhet. 
Underrättelserna ska omfatta all tillgänglig 
information som är nödvändig för att den 
behöriga myndigheten ska kunna förstå 
incidentens art, orsak och möjliga 
konsekvenser, bl.a. för att kunna fastställa 
incidentens eventuella gränsöverskridande 
verkningar. Sådana underrättelser ska inte 
medföra ett ökat ansvar för de kritiska 
entiteterna.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
kritiska entiteter utan onödigt dröjsmål, 
och i alla händelser senast 24 timmar 
efter upptäckten av incidenten, underrättar 
den behöriga myndigheten om incidenter 
som medför en betydande störning eller 
kan medföra en betydande störning av 
deras verksamhet. Underrättelserna ska 
omfatta all tillgänglig information som är 
nödvändig för att den behöriga 
myndigheten ska kunna förstå incidentens 
art, orsak och möjliga konsekvenser, bl.a. 
för att kunna fastställa incidentens 
eventuella gränsöverskridande verkningar. 
Sådana underrättelser ska inte medföra ett 
ökat ansvar för de kritiska entiteterna.
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Or. en

Ändringsförslag 175
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin, Svenja Hahn

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kritiska entiteter av särskild europeisk 
betydelse ska också underrätta 
kommissionen om incidenter som har 
eller kan ha en betydande effekt på 
kritiska entiteter eller på kontinuiteten i 
tillhandahållandet av samhällsviktiga 
tjänster i mer än tre medlemsstater. 
Kommissionen ska utan onödigt dröjsmål 
underrätta gruppen för motståndskraft 
hos kritiska entiteter om sådana 
underrättelser. Kommissionen och 
gruppen för motståndskraft hos kritiska 
entiteter ska, i enlighet med unionsrätten, 
behandla informationen på ett sätt som 
respekterar dess konfidentialitet och 
skyddar den berörda kritiska entitetens 
säkerhet och kommersiella intressen.

Or. en

Ändringsförslag 176
Andreas Schwab, Anna-Michelle Asimakopoulou, Romana Tomc, Ivan Štefanec, 
Geoffroy Didier, Christian Doleschal

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Den information som 
tillhandahållits ska behandlas skyndsamt 
av de behöriga myndigheterna, på ett sätt 
som respekterar dess konfidentialitet och 
skyddar den berörda kritiska entitetens 
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säkerhet och kommersiella intressen.

Or. en

Ändringsförslag 177
Katrin Langensiepen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Antalet användare som påverkas av 
störningen eller den potentiella störningen.

(a) Antalet enskilda användare och 
företagsanvändare som påverkas av 
störningen eller den potentiella störningen.

Or. en

Ändringsförslag 178
Kosma Złotowski

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Antalet användare som påverkas av 
störningen eller den potentiella störningen.

(a) Det uppskattade antalet användare 
som påverkas av störningen eller den 
potentiella störningen.

Or. en

Ändringsförslag 179
Alex Agius Saliba, Leszek Miller, Marc Angel, Maria Grapini, Adriana Maldonado 
López, Brando Benifei, Sylvie Guillaume, Evelyne Gebhardt, Monika Beňová, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – led ca (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Graden av isolering för de 
områden som incidenten påverkar, i 
synnerhet om den påverkar öregioner, de 
yttersta randområdena eller 
bergsområden.

Or. en

Motivering

Vid fastställandet av om en störande effekt är betydande bör man ta hänsyn till sårbarheten i 
avlägsna, geografiskt isolerade områden, eftersom detta också skulle kunna öka effekten av 
en incident.

Ändringsförslag 180
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin, Svenja Hahn

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Konsekvenserna för den inre 
marknadens funktionssätt.

Or. en

Ändringsförslag 181
Katrin Langensiepen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Konsekvenserna för människors 
liv eller miljön.

Or. en
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Ändringsförslag 182
Andreas Schwab, Anna-Michelle Asimakopoulou, Romana Tomc, Ivan Štefanec, 
Geoffroy Didier, Christian Doleschal

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När de gemensamma kontaktpunkterna gör 
detta ska de i enlighet med unionsrätten 
eller nationell lagstiftning som är förenlig 
med unionsrätten behandla informationen 
på ett sätt som respekterar dess 
konfidentialitet och skyddar den berörda 
kritiska entitetens säkerhet och 
kommersiella intressen.

När de behöriga myndigheterna och de 
gemensamma kontaktpunkterna gör detta 
ska de i enlighet med unionsrätten eller 
nationell lagstiftning som är förenlig med 
unionsrätten behandla informationen på ett 
sätt som respekterar dess konfidentialitet 
och skyddar den berörda kritiska entitetens 
säkerhet och kommersiella intressen.

Or. en

Ändringsförslag 183
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin, Svenja Hahn

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den behöriga myndigheten ska informera 
allmänheten om incidenten, om den slår 
fast att det vore i allmänhetens intresse att 
göra så. Den behöriga myndigheten ska 
säkerställa att kritiska entiteter 
informerar användare av deras tjänster 
som skulle kunna påverkas av incidenten, 
också – i förekommande fall – om 
eventuella möjliga säkerhetsåtgärder eller 
korrigerande åtgärder.

Or. en
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Ändringsförslag 184
Katrin Langensiepen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En entitet ska betraktas som en 
kritisk entitet av särskild europeisk 
betydelse när den har identifierats som en 
kritisk entitet och den tillhandahåller 
samhällsviktiga tjänster till eller i mer än 
en tredjedel av medlemsstaterna och har 
underrättats vara en sådan entitet till 
kommissionen i enlighet med artikel 5.1 
respektive artikel 5.6.

2. En entitet ska betraktas som en 
kritisk entitet av särskild europeisk 
betydelse när den har identifierats som en 
kritisk entitet och den tillhandahåller 
samhällsviktiga tjänster till eller i mer än 
en femtedel av medlemsstaterna och har 
underrättats vara en sådan entitet till 
kommissionen i enlighet med artikel 5.1 
respektive artikel 5.6.

Or. en

Ändringsförslag 185
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin, Svenja Hahn

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En entitet ska betraktas som en 
kritisk entitet av särskild europeisk 
betydelse när den har identifierats som en 
kritisk entitet och den tillhandahåller 
samhällsviktiga tjänster till eller i mer än 
en tredjedel av medlemsstaterna och har 
underrättats vara en sådan entitet till 
kommissionen i enlighet med artikel 5.1 
respektive artikel 5.6.

2. En entitet ska betraktas som en 
kritisk entitet av särskild europeisk 
betydelse när den har identifierats som en 
kritisk entitet och den tillhandahåller 
samhällsviktiga tjänster till eller i mer än 
en tre medlemsstater och har underrättats 
vara en sådan entitet till kommissionen i 
enlighet med artikel 5.1 respektive 
artikel 5.6.

Or. en

Ändringsförslag 186
Kateřina Konečná
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Förslag till direktiv
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. cs

Ändringsförslag 187
Kateřina Konečná

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På begäran av en eller flera medlemsstater 
eller av kommissionen ska den 
medlemsstat där infrastrukturen för den 
kritiska entiteten av särskild europeisk 
betydelse är belägen, tillsammans med den 
entiteten, informera kommissionen och 
gruppen för kritiska entiteters 
motståndskraft om resultatet av den 
riskbedömning som har utförts i enlighet 
med artikel 10 och de åtgärder som har 
vidtagits i enlighet med artikel 11.

På begäran av en eller flera medlemsstater 
ska den medlemsstat där infrastrukturen för 
den kritiska entiteten av särskild europeisk 
betydelse är belägen, tillsammans med den 
entiteten, informera kommissionen och 
gruppen för kritiska entiteters 
motståndskraft om resultatet av den 
riskbedömning som har utförts i enlighet 
med artikel 10 och de åtgärder som har 
vidtagits i enlighet med artikel 11.

Or. en

Motivering

Civilskydd är medlemsstaternas eget ansvar.

Ändringsförslag 188
Kateřina Konečná

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska på begäran av 
en eller flera medlemsstater eller på eget 

2. Kommissionen ska på begäran av 
en eller flera medlemsstater, och med 
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initiativ, och med samtycke från den 
medlemsstat där infrastrukturen för den 
kritiska entiteten av särskild europeisk 
betydelse är belägen, anordna ett 
rådgivande uppdrag för att bedöma de 
åtgärder som entiteten har vidtagit för att 
uppfylla sina skyldigheter i enlighet med 
kapitel III. Vid behov får de rådgivande 
uppdragen begära särskild expertis inom 
området för riskhantering via Centrumet 
för samordning av katastrofberedskap.

samtycke från den medlemsstat där 
infrastrukturen för den kritiska entiteten av 
särskild europeisk betydelse är belägen, 
anordna ett rådgivande uppdrag för att 
bedöma de åtgärder som entiteten har 
vidtagit för att uppfylla sina skyldigheter i 
enlighet med kapitel III. Vid behov får de 
rådgivande uppdragen begära särskild 
expertis inom området för riskhantering via 
Centrumet för samordning av 
katastrofberedskap.

Or. en

Motivering

Civilskydd är medlemsstaternas eget ansvar.

Ändringsförslag 189
Kateřina Konečná

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gruppen för kritiska entiteters 
motståndskraft ska analysera rapporten 
och, om så är nödvändigt, ge 
kommissionen råd om huruvida den 
berörda kritiska entiteten av särskild 
europeisk betydelse uppfyller sina 
skyldigheter i enlighet med kapitel III och, 
i förekommande fall, vilka åtgärder som 
skulle kunna vidtas för att förbättra 
entitetens motståndskraft.

Gruppen för kritiska entiteters 
motståndskraft ska analysera rapporten 
och, om så är nödvändigt, ge 
medlemsstaterna och kommissionen råd 
om huruvida den berörda kritiska entiteten 
av särskild europeisk betydelse uppfyller 
sina skyldigheter i enlighet med kapitel III 
och, i förekommande fall, vilka åtgärder 
som skulle kunna vidtas för att förbättra 
entitetens motståndskraft.

Or. en

Ändringsförslag 190
Kateřina Konečná

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje rådgivande uppdrag ska bestå av 
experter från medlemsstaterna och 
kommissionens företrädare. 
Medlemsstaterna får föreslå kandidater för 
att delta i ett rådgivande uppdrag. 
Kommissionen ska välja ut och utnämna 
medlemmarna i varje rådgivande uppdrag i 
enlighet med deras yrkesmässiga kapacitet 
och säkerställa en geografiskt balanserad 
representation mellan medlemsstaterna. 
Kommissionen ska täcka kostnaderna i 
samband med deltagandet i det rådgivande 
uppdraget.

Varje rådgivande uppdrag ska bestå av 
experter från medlemsstaterna och 
kommissionens företrädare. 
Medlemsstaterna får föreslå kandidater för 
att delta i ett rådgivande uppdrag. 
Kommissionen ska välja ut och utnämna 
medlemmarna i varje rådgivande uppdrag i 
enlighet med deras yrkesmässiga kapacitet 
och säkerställa en geografiskt balanserad 
representation mellan medlemsstaterna, 
inbegripet minst en medlem från den 
medlemsstat där den kritiska entiteten är 
belägen. Kommissionen ska täcka 
kostnaderna i samband med deltagandet i 
det rådgivande uppdraget.

Or. en

Ändringsförslag 191
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin, Svenja Hahn

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gruppen för kritiska entiteters 
motståndskraft ska bestå av företrädare för 
medlemsstaterna och kommissionen. 
Gruppen för kritiska entiteters 
motståndskraft får bjuda in företrädare från 
berörda parter att dela i sitt arbete när detta 
är relevant för fullgörandet av gruppens 
arbetsuppgifter.

Gruppen för kritiska entiteters 
motståndskraft ska bestå av företrädare för 
medlemsstaterna och kommissionen. 
Gruppen för kritiska entiteters 
motståndskraft får bjuda in företrädare från 
intressenter och berörda parter att delta i 
dess arbete när detta är relevant för 
fullgörandet av gruppens arbetsuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 192
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin, Svenja Hahn
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Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Stödja kommissionen med att bistå 
medlemsstaterna för att stärka deras 
kapacitet att bidra till att säkerställa 
kritiska entiteters motståndskraft i enlighet 
med detta direktiv.

(a) Stödja kommissionen med att bistå 
medlemsstaterna för att stärka deras 
kapacitet att bidra till att säkerställa 
kritiska entiteters motståndskraft i enlighet 
med detta direktiv och främja ett enhetligt 
genomförande av det i medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 193
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin, Svenja Hahn

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Utvärdera de strategier för kritiska 
entiteters motståndskraft som avses i 
artikel 3 och identifiera bästa praxis för 
sådana strategier.

(b) Utvärdera de nationella strategier 
för kritiska entiteters motståndskraft som 
avses i artikel 3 och medlemsstaternas 
beredskap samt identifiera bästa praxis för 
sådana strategier.

Or. en

Ändringsförslag 194
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin, Svenja Hahn

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Utbyta information om politiska 
prioriteringar och centrala utmaningar i 
samband med kritiska entiteters 
motståndskraft.
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Or. en

Ändringsförslag 195
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin, Svenja Hahn

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Underlätta utbyte av bästa praxis i 
fråga om medlemsstaternas identifiering av 
kritiska entiteter i enlighet med artikel 5, 
inbegripet i förhållande till 
gränsöverskridande beroenden och med 
avseende på risker och incidenter.

(c) Underlätta utbyte av information 
och bästa praxis i fråga om 
medlemsstaternas identifiering av kritiska 
entiteter i enlighet med artikel 5, inbegripet 
i förhållande till gränsöverskridande 
beroenden och med avseende på risker och 
incidenter.

Or. en

Ändringsförslag 196
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin, Svenja Hahn

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ha) Främja och stödja samordnade 
riskbedömningar och gemensamma 
åtgärder mellan kritiska entiteter.

Or. en

Ändringsförslag 197
Katrin Langensiepen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3 – led ha (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ha) Offentliggöra relevanta resultat 
från sitt arbete, för att underlätta 
akademisk forskning och forskning på 
säkerhetsområdet.

Or. en

Ändringsförslag 198
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Gruppen för kritiska entiteters 
motståndskraft ska, senast [24 månader 
efter ikraftträdandet av detta direktiv] och 
därefter vartannat år, utarbeta ett 
arbetsprogram med åtgärder som ska vidtas 
för att genomföra dess mål och uppgifter, 
som ska överensstämma med kraven i och 
målen för detta direktiv.

4. Gruppen för kritiska entiteters 
motståndskraft ska, senast [12 månader 
efter ikraftträdandet av detta direktiv] och 
därefter vartannat år, utarbeta ett 
arbetsprogram med åtgärder som ska vidtas 
för att genomföra dess mål och uppgifter, 
som ska överensstämma med kraven i och 
målen för detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 199
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin, Svenja Hahn

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska till gruppen för 
kritiska entiteters motståndskraft lämna en 
sammanfattande rapport om den 
information som har lämnats av 
medlemsstaterna i enlighet med artiklarna 
3.3 och 4.4 senast [tre år och sex månader 

7. Kommissionen ska till gruppen för 
kritiska entiteters motståndskraft lämna en 
sammanfattande rapport om den 
information som har lämnats av 
medlemsstaterna i enlighet med artiklarna 
3.3 och 4.4 senast [tre år och sex månader 
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efter ikraftträdandet av detta direktiv] och 
därefter vid behov och minst vart fjärde år.

efter ikraftträdandet av detta direktiv] och 
därefter vid behov och minst vart fjärde år. 
Kommissionen ska regelbundet 
offentliggöra en sammanfattande rapport 
om verksamheten i gruppen för kritiska 
entiteters motståndskraft.

Or. en

Ändringsförslag 200
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 11.4 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period på två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

6. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 11.4 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period på tre månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
tre månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Or. en


