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Ändringsförslag 73
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Alla dessa skillnader medför en 
fragmentering av den inre marknaden och 
kan ha en potentiellt skadlig inverkan på 
dess funktion, vilket påverkar i synnerhet 
tillhandahållandet av tjänster över 
gränserna och nivån av 
cybersäkerhetsresiliens till följd av 
tillämpningen av olika standarder. 
Direktivets mål är att undanröja dessa stora 
skillnader mellan medlemsstater, särskilt 
genom att föreskriva minimiregler för ett 
fungerande samordnat regelverk genom 
fastställande av mekanismer för effektivt 
samarbete mellan de ansvariga 
myndigheterna i varje medlemsstat, genom 
uppdatering av förteckningen över sektorer 
och verksamheter som omfattas av 
skyldigheter vad gäller cybersäkerhet och 
genom föreskrivande av effektiva 
rättsmedel och sanktioner, vilket är 
avgörande för att upprätthålla en effektiv 
kontroll av att dessa skyldigheter efterlevs. 
Därför bör direktiv (EU) 2016/1148 
upphävas och ersättas av det här direktivet.

(5) Alla dessa skillnader medför en 
fragmentering av den inre marknaden och 
kan ha en potentiellt skadlig inverkan på 
dess funktion, vilket påverkar i synnerhet 
tillhandahållandet av tjänster över 
gränserna och nivån av 
cybersäkerhetsresiliens till följd av 
tillämpningen av olika standarder. 
Direktivets mål är att undanröja dessa stora 
skillnader mellan medlemsstater och 
stärka den inre marknaden, särskilt 
genom att föreskriva minimiregler för ett 
fungerande samordnat regelverk genom 
fastställande av mekanismer för effektivt 
samarbete mellan de ansvariga 
myndigheterna i varje medlemsstat, genom 
uppdatering av förteckningen över sektorer 
och verksamheter som omfattas av 
skyldigheter vad gäller cybersäkerhet och 
genom föreskrivande av effektiva 
rättsmedel och sanktioner, vilket är 
avgörande för att upprätthålla en effektiv 
kontroll av att dessa skyldigheter efterlevs. 
Därför bör direktiv (EU) 2016/1148 
upphävas och ersättas av det här direktivet.

Or. en

Ändringsförslag 74
Marcel Kolaja
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Direktivet påverkar inte befintlig 
EU-lagstiftning om skydd av 
personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 75
Deirdre Clune

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Små entiteter och mikroentiteter 
som uppfyller vissa kriterier som visar att 
de spelar en nyckelroll i medlemsstaternas 
ekonomier eller samhällen eller för 
särskilda sektorer eller typer av tjänster, 
bör emellertid också omfattas av detta 
direktiv. Medlemsstaterna bör ha ansvaret 
för att upprätta en förteckning över sådana 
entiteter och lämna in den till 
kommissionen.

(9) Små entiteter och mikroentiteter 
som uppfyller vissa kriterier som visar att 
de spelar en nyckelroll i medlemsstaternas 
ekonomier eller samhällen eller för 
särskilda sektorer eller typer av tjänster, 
bör emellertid också omfattas av detta 
direktiv. Medlemsstaterna bör ha ansvaret 
för att upprätta en förteckning över sådana 
entiteter och lämna in den till 
kommissionen. Kommissionen bör 
tillhandahålla tydlig vägledning om de 
kriterier som fastställer vilka små och 
medelstora företag som skulle vara 
kritiska eller viktiga, särskilt för små och 
medelstora företag som tillhandahåller 
tjänster i flera medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 76
Marcel Kolaja
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Små entiteter och mikroentiteter 
som uppfyller vissa kriterier som visar att 
de spelar en nyckelroll i medlemsstaternas 
ekonomier eller samhällen eller för 
särskilda sektorer eller typer av tjänster, 
bör emellertid också omfattas av detta 
direktiv. Medlemsstaterna bör ha ansvaret 
för att upprätta en förteckning över sådana 
entiteter och lämna in den till 
kommissionen.

(9) Små entiteter och mikroentiteter 
som inte uppfyller vissa kriterier som visar 
att de spelar en nyckelroll i 
medlemsstaternas ekonomier eller 
samhällen eller för särskilda sektorer eller 
typer av tjänster, bör emellertid inte 
omfattas av detta direktiv. 
Medlemsstaterna bör ha ansvaret för att 
upprätta en förteckning över sådana 
entiteter och lämna in den till 
kommissionen. För att inte äventyra 
innovationssamarbetet bör icke-
kommersiella, kostnadsfria projekt med 
öppen källkod inte omfattas av detta 
direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 77
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Kommissionen kan, i samarbete 
med samarbetsgruppen, utfärda riktlinjer 
om genomförandet av de kriterier som ska 
tillämpas på mikroföretag och små företag.

(10) Kommissionen bör, i samarbete 
med samarbetsgruppen, utfärda riktlinjer 
om genomförandet av de kriterier som ska 
tillämpas på mikroföretag och små företag.

Or. en

Ändringsförslag 78
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till direktiv
Skäl 11
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Beroende på inom vilken sektor de 
bedriver sin verksamhet eller vilken typ av 
tjänst de tillhandahåller bör de entiteter 
som omfattas av tillämpningsområdet för 
detta direktiv indelas i två kategorier: 
väsentliga och viktiga. Denna 
kategoriindelning bör ta hänsyn till hur 
kritisk sektorn eller typen av tjänst är, såväl 
som beroendegraden hos andra sektorer 
eller typer av tjänster. Väsentliga och 
viktiga entiteter bör omfattas av samma 
riskhanteringskrav och 
rapporteringsskyldigheter. Tillsyns- och 
sanktionssystemen bör dock differentieras 
mellan dessa två kategorier i syfte att 
säkerställa en rättvis balans mellan krav 
och skyldigheter å ena sidan och den 
administrativa börda som följer av tillsynen 
av fullgörandet å den andra.

(11) Beroende på inom vilken sektor de 
bedriver sin verksamhet eller vilken typ av 
tjänst de tillhandahåller bör de entiteter 
som omfattas av tillämpningsområdet för 
detta direktiv indelas i två kategorier: 
väsentliga och viktiga. Denna 
kategoriindelning bör ta hänsyn till hur 
kritisk sektorn eller typen av tjänst är, såväl 
som beroendegraden hos andra sektorer 
eller typer av tjänster. Väsentliga och 
viktiga entiteter bör omfattas av samma 
riskhanteringskrav och 
rapporteringsskyldigheter. Tillsyns- och 
sanktionssystemen bör dock differentieras 
mellan dessa två kategorier i syfte att 
säkerställa en rättvis balans mellan krav 
och skyldigheter å ena sidan och den 
administrativa börda som följer av tillsynen 
av fullgörandet å den andra. Den här 
balansen hjälper också nationella 
behöriga myndigheter att fokusera på de 
operatörer vars cybersäkerhet 
representerar den största samhällsrisken.

Or. en

Ändringsförslag 79
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Lagstiftning och instrument som är 
sektorsspecifika kan bidra till att 
säkerställa höga nivåer av cybersäkerhet, 
samtidigt som de fullt ut beaktar de 
enskilda sektorernas särdrag och 
komplexitet. När det i sektorsspecifika 
unionsrättsakter föreskrivs att väsentliga 
eller viktiga entiteter ska anta åtgärder för 
att hantera cybersäkerhetsrisker eller 

(12) Lagstiftning och instrument som är 
sektorsspecifika kan bidra till att 
säkerställa höga nivåer av cybersäkerhet, 
samtidigt som de fullt ut beaktar de 
enskilda sektorernas särdrag och 
komplexitet. När det i sektorsspecifika 
unionsrättsakter föreskrivs att väsentliga 
eller viktiga entiteter ska anta åtgärder för 
att hantera cybersäkerhetsrisker eller 
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rapportera incidenter eller betydande 
cyberhot och dessa bestämmelser har minst 
samma verkan som de skyldigheter som 
fastställs i detta direktiv, bör dessa 
relevanta sektorsspecifika bestämmelser, 
inbegripet om tillsyn och 
efterlevnadskontroll, tillämpas. 
Kommissionen kan utfärda riktlinjer 
avseende genomförandet av lex specialis. 
Detta direktiv hindrar inte antagandet av 
kompletterande sektorsspecifika 
unionsrättsakter innehållande 
riskhanteringsåtgärder för cybersäkerhet 
eller åtgärder för incidentrapportering. 
Detta direktiv påverkar inte de befintliga 
genomförandebefogenheter som har 
tilldelats kommissionen med avseende på 
ett antal sektorer, däribland transport och 
energi.

rapportera incidenter eller betydande 
cyberhot och dessa bestämmelser har minst 
samma verkan som de skyldigheter som 
fastställs i detta direktiv, bör dessa 
relevanta sektorsspecifika bestämmelser, 
inbegripet om tillsyn och 
efterlevnadskontroll, tillämpas. För att 
minska den onödiga administrativa 
bördan bör sektorsspecifik lagstiftning 
och instrument när så är möjligt anpassa 
sina rapporteringsförfaranden efter dem 
som finns i detta direktiv, i enlighet med 
principen om ”en gång för alla”. 
Kommissionen kan utfärda riktlinjer 
avseende genomförandet av lex specialis. 
Detta direktiv hindrar inte antagandet av 
kompletterande sektorsspecifika 
unionsrättsakter innehållande 
riskhanteringsåtgärder för cybersäkerhet 
eller åtgärder för incidentrapportering. 
Detta direktiv påverkar inte de befintliga 
genomförandebefogenheter som har 
tilldelats kommissionen med avseende på 
ett antal sektorer, däribland transport och 
energi.

Or. en

Ändringsförslag 80
Deirdre Clune

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Utvidgningen av det här direktivets 
tillämpningsområde kommer att innebära 
att entiteter inkluderas med förbehåll för 
parallell lagstiftning som kan medföra 
ytterligare rapporteringskrav. För att 
säkerställa samstämmighet med alla 
myndighetskrav bör kommissionen 
säkerställa att när det finns 
sektorsspecifika rättsakter som kräver 
väsentliga eller viktiga entiteter antingen 
för att vidta riskhanteringsåtgärder för 
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cybersäkerhet eller för att ge 
meddelanden om incidenter eller viktiga 
cyberhot, bör dessa vara förenliga med 
definitionerna och kraven i detta direktiv 
så att horisontella och sektorsrelaterade 
rättsakter är tillräckligt anpassade för att 
undvika dubbel lagstiftning eller börda. 

Or. en

Ändringsförslag 81
Deirdre Clune

Förslag till direktiv
Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12b) Kommissionen bör offentliggöra 
tydlig vägledning som medföljer detta 
direktiv för att bidra till att säkerställa 
harmonisering i genomförandet mellan 
medlemsstaterna och för att undvika 
fragmentering.

Or. en

Ändringsförslag 82
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Med beaktande av kopplingarna 
mellan cybersäkerhet och entiteters fysiska 
säkerhet bör man säkerställa 
samstämmighet mellan Europaparlamentet 
och rådets direktiv (EU) XXX/XXX17 och 
detta direktiv. För att uppnå detta bör 
medlemsstaterna säkerställa att kritiska 
entiteter och med dessa likvärdiga entiteter 
enligt direktiv (EU) XXX/XXX anses vara 

(14) Med beaktande av kopplingarna 
mellan cybersäkerhet och entiteters fysiska 
säkerhet bör man säkerställa 
samstämmighet mellan Europaparlamentet 
och rådets direktiv (EU) XXX/XXX17 och 
detta direktiv. För att uppnå detta bör 
medlemsstaterna säkerställa att kritiska 
entiteter och med dessa likvärdiga entiteter 
enligt direktiv (EU) XXX/XXX anses vara 
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väsentliga entiteter enligt detta direktiv. 
Medlemsstaterna bör även säkerställa att 
deras strategier för cybersäkerhet 
tillhandahåller en politisk ram för ökat 
samarbete mellan den behöriga 
myndigheten enligt detta direktiv och den 
behöriga myndigheten enligt direktiv (EU) 
XXX/XXX när det gäller 
informationsutbyte om incidenter och 
cyberhot och utövandet av 
tillsynsuppgifter. Myndigheter enligt båda 
direktiven bör samarbeta och utbyta 
information, särskilt när det gäller 
identifiering av kritiska entiteter, cyberhot, 
cybersäkerhetsrisker, incidenter som 
påverkar kritiska entiteter samt när det 
gäller cybersäkerhetsåtgärder som vidtas 
av kritiska entiteter. På begäran av 
behöriga myndigheter enligt direktiv (EU) 
XXXX/XXXX bör behöriga myndigheter 
enligt det här direktivet få utöva sina 
tillsyns- och 
efterlevnadskontrollbefogenheter avseende 
en väsentlig entitet som identifierats som 
kritisk. Bägge myndigheter bör samarbeta 
och utbyta information i detta syfte.

väsentliga entiteter enligt detta direktiv. 
Medlemsstaterna bör även säkerställa att 
deras nationella strategier för 
cybersäkerhet tillhandahåller en politisk 
ram för ökat samarbete mellan den 
behöriga myndigheten enligt detta direktiv 
och den behöriga myndigheten enligt 
direktiv (EU) XXX/XXX när det gäller 
incidentrapportering, informationsutbyte 
om incidenter och cyberhot och utövandet 
av tillsynsuppgifter. Myndigheter enligt 
båda direktiven bör samarbeta och utbyta 
information, särskilt när det gäller 
identifiering av kritiska entiteter, cyberhot, 
cybersäkerhetsrisker, incidenter som 
påverkar kritiska entiteter samt när det 
gäller cybersäkerhetsåtgärder som vidtas 
av kritiska entiteter. På begäran av 
behöriga myndigheter enligt direktiv (EU) 
XXXX/XXXX bör behöriga myndigheter 
enligt det här direktivet få utöva sina 
tillsyns- och 
efterlevnadskontrollbefogenheter avseende 
en väsentlig entitet som identifierats som 
kritisk. Bägge myndigheter bör samarbeta 
och utbyta information i detta syfte.

__________________ __________________
17 [ange fullständig titel och EUT-
hänvisning om detta är känt]

17 [ange fullständig titel och EUT-
hänvisning om detta är känt]

Or. en

Ändringsförslag 83
Salvatore De Meo

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Att upprätthålla och bevara ett 
tillförlitligt, resilient och säkert 
domännamnssystem (DNS) är en viktig 
faktor för att upprätthålla internets 
integritet och är avgörande för en 
kontinuerlig och stabil drift, vilket den 

(15) Att upprätthålla och bevara ett 
tillförlitligt, resilient och säkert 
domännamnssystem (DNS) är en viktig 
faktor för att upprätthålla internets 
integritet och är avgörande för en 
kontinuerlig och stabil drift, vilket den 
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digitala ekonomin och samhället är 
beroende av. Därför bör detta direktiv 
tillämpas på alla leverantörer av DNS-
tjänster längs hela DNS-
uppslagningskedjan, inbegripet operatörer 
av rotnamnsservrar, toppdomänservrar, 
auktoritativa namnservrar för domännamn 
och rekursiva resolvrar.

digitala ekonomin och samhället är 
beroende av. Därför bör detta direktiv 
tillämpas på alla leverantörer av DNS-
tjänster längs hela DNS-
uppslagningskedjan, inbegripet operatörer 
av rotnamnsservrar, toppdomänservrar, 
auktoritativa namnservrar för domännamn 
och rekursiva resolvrar samt leverantörer 
av integritetsregistreringstjänster och 
proxyregistreringstjänster, domänmäklare 
och domänåterförsäljare och alla andra 
tjänster som är kopplade till registrering 
av domännamn.

Or. en

Ändringsförslag 84
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Att upprätthålla och bevara ett 
tillförlitligt, resilient och säkert 
domännamnssystem (DNS) är en viktig 
faktor för att upprätthålla internets 
integritet och är avgörande för en 
kontinuerlig och stabil drift, vilket den 
digitala ekonomin och samhället är 
beroende av. Därför bör detta direktiv 
tillämpas på alla leverantörer av DNS-
tjänster längs hela DNS-
uppslagningskedjan, inbegripet operatörer 
av rotnamnsservrar, toppdomänservrar, 
auktoritativa namnservrar för domännamn 
och rekursiva resolvrar.

(15) Att upprätthålla och bevara ett 
tillförlitligt, resilient och säkert 
domännamnssystem (DNS) är en viktig 
faktor för att upprätthålla internets 
integritet och är avgörande för en 
kontinuerlig och stabil drift, vilket den 
digitala ekonomin, den inre marknaden 
och samhället är beroende av. Därför bör 
detta direktiv tillämpas på alla leverantörer 
av DNS-tjänster längs hela DNS-
uppslagningskedjan, inbegripet operatörer 
av rotnamnsservrar, toppdomänservrar, 
auktoritativa namnservrar för domännamn 
och rekursiva resolvrar.

Or. en

Ändringsförslag 85
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini
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Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Dessa växande ömsesidiga 
beroendeförhållanden är resultatet av ett 
allt mer gränsöverskridande nätverk av 
tillhandahållande av tjänster, med ett 
inbördes beroende, som använder central 
infrastruktur över hela unionen inom 
sektorerna energi, transport, digital 
infrastruktur, dricks- och avloppsvatten, 
hälso- och sjukvård, vissa aspekter av 
offentlig förvaltning, samt rymden i den 
mån tillhandahållandet av vissa tjänster 
som är beroende av markbaserad 
infrastruktur som ägs, förvaltas och drivs 
av medlemsstater eller privata parter 
berörs; därför omfattas inte infrastruktur 
som ägs, förvaltas eller drivs av unionen 
eller på unionens vägnar som en del av 
dess rymdprogram. Dessa 
beroendeförhållanden innebär att alla 
störningar, även sådana som inledningsvis 
är begränsade till en entitet eller sektor, 
kan få dominoeffekter i vidare bemärkelse, 
vilket kan leda till långtgående och 
långvariga effekter på 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.

(20) Dessa växande ömsesidiga 
beroendeförhållanden är resultatet av ett 
allt mer gränsöverskridande nätverk av 
tillhandahållande av tjänster, med ett 
inbördes beroende, som använder central 
infrastruktur över hela unionen inom 
sektorerna energi, transport, digital 
infrastruktur, dricks- och avloppsvatten, 
hälso- och sjukvård, vissa aspekter av 
offentlig förvaltning, samt rymden i den 
mån tillhandahållandet av vissa tjänster 
som är beroende av markbaserad 
infrastruktur som ägs, förvaltas och drivs 
av medlemsstater eller privata parter 
berörs; därför omfattas inte infrastruktur 
som ägs, förvaltas eller drivs av unionen 
eller på unionens vägnar som en del av 
dess rymdprogram. Dessa 
beroendeförhållanden innebär att alla 
störningar, även sådana som inledningsvis 
är begränsade till en entitet eller sektor, 
kan få dominoeffekter i vidare bemärkelse, 
vilket kan leda till långtgående och 
långvariga effekter på 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 
och behovet av att skydda den inre 
marknaden genom gemensamma 
strategier och åtgärder på unionsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 86
Marcel Kolaja
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 20a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) När nationella 
cybersäkerhetsstrategier antas bör 
medlemsstaterna säkerställa att de 
politiska ramarna är tillgängliga för att 
hantera cybersäkerhet och laglig tillgång 
till information. De bör särskilt 
säkerställa att den lagliga tillgången till 
information inte direkt eller indirekt leder 
till att kryptering undergrävs och 
innefattar överinseende, skilt från 
styrningen.

Or. en

Ändringsförslag 87
Marcel Kolaja
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 20b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20b) En politik som hanterar 
cybersäkerhet i leveranskedjan bör gynna 
cybersäkerhetsprodukter med öppen 
källkod, i linje med Europeiska 
datatillsynsmannens yttrande 5/20211a

__________________
1a Europeiska datatillsynsmannens 
yttrande 5/2021 om cybersäkerhet och 
NIS 2.0-direktivet, 11 mars 2021

Or. en

Ändringsförslag 88
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till direktiv
Skäl 23
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Behöriga myndigheter eller CSIRT-
enheter bör motta underrättelser om 
incidenter från entiteter på ett 
ändamålsenligt och effektivt sätt. Den 
gemensamma kontaktpunkten bör ges i 
uppgift att vidarebefordra incidentrapporter 
till de gemensamma kontaktpunkterna 
i andra berörda medlemsstater. I syfte att 
säkerställa en gemensam kontaktpunkt i 
varje medlemsstat bör, på myndighetsnivå i 
medlemsstaterna, den gemensamma 
kontaktpunkten också vara mottagare av 
relevant information om incidenter rörande 
entiteter i den finansiella sektorn från de 
behöriga myndigheterna enligt förordning 
XXXX/XXXX; mottagarna bör kunna 
vidarebefordra denna information till de 
relevanta nationella behöriga 
myndigheterna eller till CSIRT-enheterna 
enligt detta direktiv, beroende på vad som 
är lämpligt.

(23) Behöriga myndigheter eller CSIRT-
enheter bör motta underrättelser om 
incidenter från entiteter på ett 
standardiserat, ändamålsenligt och 
effektivt sätt. Den gemensamma 
kontaktpunkten bör ges i uppgift att 
vidarebefordra incidentrapporter till de 
gemensamma kontaktpunkterna i andra 
berörda medlemsstater. I syfte att 
säkerställa en gemensam kontaktpunkt i 
varje medlemsstat bör, på myndighetsnivå i 
medlemsstaterna, den gemensamma 
kontaktpunkten också vara mottagare av 
relevant information om incidenter rörande 
entiteter i den finansiella sektorn från de 
behöriga myndigheterna enligt förordning 
XXXX/XXXX; mottagarna bör kunna 
vidarebefordra denna information till de 
relevanta nationella behöriga 
myndigheterna eller till CSIRT-enheterna 
enligt detta direktiv, beroende på vad som 
är lämpligt.

Or. en

Ändringsförslag 89
Marcel Kolaja
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Vad gäller personuppgifter bör 
CSIRT-enheterna, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/67919, på en entitets vägnar och 
begäran inom ramen för detta direktiv 
tillhandahålla en proaktiv skanning av de 
nätverks- och informationssystem som 
används för att tillhandahålla deras tjänster. 
Medlemsstaterna bör sträva efter att 
säkerställa en lika hög nivå av teknisk 

(25) CSIRT-enheterna bör, i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679, på en entitets 
vägnar och specifika begäran inom ramen 
för detta direktiv tillhandahålla en proaktiv 
skanning av de nätverks- och 
informationssystem som används för att 
tillhandahålla deras tjänster för att 
identifiera, mildra eller förhindra 
specifika nätverks- och 



PE692.865v01-00 14/132 AM\1231735SV.docx

SV

kapacitet hos alla sektoriella CSIRT-
enheter. Medlemsstaterna får begära 
bistånd från Europeiska unionens 
cybersäkerhetsbyrå (Enisa) vid inrättandet 
av nationella CSIRT-enheter.

informationssäkerhetshot. 
Medlemsstaterna bör sträva efter att 
säkerställa en lika hög nivå av teknisk 
kapacitet hos alla sektoriella CSIRT-
enheter. Medlemsstaterna får begära 
bistånd från Europeiska unionens 
cybersäkerhetsbyrå (Enisa) vid inrättandet 
av nationella CSIRT-enheter.

__________________
19 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter och om upphävande av 
direktiv 95/46/EG (allmän 
dataskyddsförordning) (EUT L 119, 
4.5.2016, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 90
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till direktiv
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) Medlemsstaterna bör, i enlighet 
med sina nationella strategi för 
cybersäkerhet, införa politik som är 
inriktad på medvetenhet och 
cybersäkerhet, cyberkompetens och 
cyberhygien bland medborgarna, i syfte 
att stärka det mänskliga elementet i 
nätverks- och informationssystem och 
skydda konsumenter från skada.

Or. en
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Ändringsförslag 91
Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, 
Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till direktiv
Skäl 26b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26b) För att använda resurser effektivt 
och ändamålsenligt, och för att kunna 
hantera den ökade mängden risker och 
incidenter bör medlemsstaterna anta 
politik om främjande och integrering av 
AI-system och intelligenta system i 
förebyggande och upptäckt av hot mot 
cybersäkerheten, som en del av sina 
nationella strategier för cybersäkerhet, 
samt fullt ut utnyttja dem inom sina 
nationella behöriga myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 92
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) I enlighet med bilagan till 
kommissionens rekommendation (EU) 
2017/1548 om samordnade insatser vid 
storskaliga cyberincidenter och cyberkriser 
på alla relevanta nivåer20, bör en storskalig 
cyberincident anses vara en incident som 
påverkar två eller flera medlemsstater eller 
som leder till störningar som är så 
omfattande att den berörda medlemsstaten 
inte kan hantera dem på egen hand. 
Beroende på orsak och verkan kan 
storskaliga incidenter eskalera och 
förvandlas till fullt utvecklade kriser som 
hindrar den inre marknaden från att 
fungera korrekt. Med beaktande av sådana 

(27) I enlighet med bilagan till 
kommissionens rekommendation (EU) 
2017/1548 om samordnade insatser vid 
storskaliga cyberincidenter och cyberkriser 
på alla relevanta nivåer20, bör en storskalig 
cyberincident anses vara en incident som 
påverkar två eller flera medlemsstater eller 
som leder till störningar som är så 
omfattande att den berörda medlemsstaten 
inte kan hantera dem på egen hand, och 
därmed äventyrar den inre marknaden. 
Beroende på orsak och verkan kan 
storskaliga incidenter eskalera och 
förvandlas till fullt utvecklade kriser som 
hindrar den inre marknaden från att 
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incidenters stora omfattning och, i de flesta 
fall, gränsöverskridande karaktär, bör 
medlemsstater och relevanta EU-
institutioner, -organ och -byråer samarbeta 
på teknisk, operativ och politisk nivå i 
syfte att på lämpligt sätt samordna 
insatserna i hela unionen.

fungera korrekt. Med beaktande av sådana 
incidenters stora omfattning och, i de flesta 
fall, gränsöverskridande karaktär, bör 
medlemsstater och relevanta EU-
institutioner, -organ och -byråer samarbeta 
på teknisk, operativ och politisk nivå i 
syfte att på lämpligt sätt samordna 
insatserna i hela unionen.

__________________ __________________
20 Kommissionens rekommendation (EU) 
2017/1584 av den 13 september 2017 om 
samordnade insatser vid storskaliga 
cyberincidenter och cyberkriser (EUT L 
239, 19.9.2017, s. 36).

20 Kommissionens rekommendation (EU) 
2017/1584 av den 13 september 2017 om 
samordnade insatser vid storskaliga 
cyberincidenter och cyberkriser (EUT L 
239, 19.9.2017, s. 36).

Or. en

Ändringsförslag 93
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Eftersom utnyttjandet av 
sårbarheter i nätverks- och 
informationssystem kan orsaka betydande 
störningar och skada, är snabb identifiering 
och snabbt åtgärdande av dessa sårbarheter 
en viktig faktor för att minska 
cybersäkerhetsrisken. Entiteter som 
utvecklar sådana system bör därför inrätta 
lämpliga förfaranden för att hantera 
sårbarheter när de upptäcks. Eftersom 
sårbarheter ofta upptäcks och rapporteras 
(meddelas) av tredjeparter (rapporterande 
entiteter) bör tillverkaren eller leverantören 
av IKT-produkter eller IKT-tjänster även 
införa nödvändiga förfaranden för att motta 
sårbarhetsinformation från tredjeparter. I 
detta avseende ger standarderna ISO/IEC 
30111 och ISO/IEC 29417 vägledning om 
sårbarhetshantering respektive meddelande 
av information om sårbarheter. När det 

(28) Eftersom utnyttjandet av 
sårbarheter i nätverks- och 
informationssystem kan orsaka betydande 
störningar och skada för företag och 
konsumenter, är snabb identifiering och 
snabbt åtgärdande av dessa sårbarheter en 
viktig faktor för att minska 
cybersäkerhetsrisken. Entiteter som 
utvecklar sådana system bör därför inrätta 
lämpliga förfaranden för att hantera 
sårbarheter när de upptäcks. Eftersom 
sårbarheter ofta upptäcks och rapporteras 
(meddelas) av tredjeparter (rapporterande 
entiteter) bör tillverkaren eller leverantören 
av IKT-produkter eller IKT-tjänster även 
införa nödvändiga förfaranden för att motta 
sårbarhetsinformation från tredjeparter. I 
detta avseende ger standarderna ISO/IEC 
30111 och ISO/IEC 29417 vägledning om 
sårbarhetshantering respektive meddelande 



AM\1231735SV.docx 17/132 PE692.865v01-00

SV

gäller meddelande av information om 
sårbarheter är samordning mellan 
rapporterande entiteter och tillverkare eller 
leverantörer av IKT-produkter eller IKT-
tjänster särskilt viktig. Samordnad 
information om sårbarheter specificerar en 
strukturerad process genom vilken 
sårbarheter rapporteras till organisationer 
på ett sätt som gör det möjligt för 
organisationen att diagnostisera och 
åtgärda sårbarheter innan detaljerad 
information om sårbarheten meddelas 
tredjeparter eller allmänheten. Samordnad 
information om sårbarheter bör även 
omfatta samordning mellan den 
rapporterande entiteten och organisationen 
vad gäller tidpunkten för åtgärdandet och 
offentliggörandet av sårbarheter.

av information om sårbarheter. När det 
gäller meddelande av information om 
sårbarheter är samordning mellan 
rapporterande entiteter och tillverkare eller 
leverantörer av IKT-produkter eller IKT-
tjänster särskilt viktig. Samordnad 
information om sårbarheter specificerar en 
strukturerad process genom vilken 
sårbarheter rapporteras till organisationer 
på ett sätt som gör det möjligt för 
organisationen att diagnostisera och 
åtgärda sårbarheter innan detaljerad 
information om sårbarheten meddelas 
tredjeparter eller allmänheten. Samordnad 
information om sårbarheter bör även 
omfatta samordning mellan den 
rapporterande entiteten och organisationen 
vad gäller tidpunkten för åtgärdandet och 
offentliggörandet av sårbarheter.

Or. en

Ändringsförslag 94
Deirdre Clune

Förslag till direktiv
Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28a) Kommissionen, Enisa och 
medlemsstaterna bör fortsätta att främja 
internationell justering av standarder och 
befintliga bästa branschpraxis på området 
för riskhantering, exempelvis på 
områdena säkerhetsbedömningar i 
leveranskedjan, informationsdelning och 
information om sårbarhet.

Or. en

Ändringsförslag 95
Morten Løkkegaard, Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Jordi Cañas
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Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Tillträde till korrekt och läglig 
information om sårbarheter som påverkar 
IKT-produkter och -tjänster bidrar till en 
förbättrad riskhantering på 
cybersäkerhetsområdet. I detta avseende är 
källor till offentligt tillgänglig information 
om sårbarheter ett viktigt verktyg för 
entiteter och deras användare, men även 
nationella myndigheter och CSIRT-
enheter. Av denna anledning bör Enisa 
upprätta ett sårbarhetsregister där 
väsentliga och viktiga entiteter och deras 
leverantörer, samt entiteter som inte 
omfattas av tillämpningsområdet för detta 
direktiv, på frivillig basis kan meddela 
information om sårbarheter och 
tillhandahålla sårbarhetsinformation som 
möjliggör för användarna att vidta lämpliga 
riskreducerande åtgärder.

(30) Tillträde till korrekt och läglig 
information om sårbarheter som påverkar 
IKT-produkter och -tjänster bidrar till en 
förbättrad riskhantering på 
cybersäkerhetsområdet. I detta avseende är 
källor till offentligt tillgänglig information 
om sårbarheter ett viktigt verktyg för 
entiteter och deras användare, men även 
nationella myndigheter och CSIRT-
enheter. Av denna anledning bör Enisa 
upprätta en sårbarhetsdatabas där 
väsentliga och viktiga entiteter och deras 
leverantörer, samt entiteter som inte 
omfattas av tillämpningsområdet för detta 
direktiv, på frivillig basis kan meddela 
information om sårbarheter och 
tillhandahålla sårbarhetsinformation som 
möjliggör för användarna att vidta lämpliga 
riskreducerande åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 96
Marcel Kolaja
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Tillträde till korrekt och läglig 
information om sårbarheter som påverkar 
IKT-produkter och -tjänster bidrar till en 
förbättrad riskhantering på 
cybersäkerhetsområdet. I detta avseende är 
källor till offentligt tillgänglig information 
om sårbarheter ett viktigt verktyg för 
entiteter och deras användare, men även 
nationella myndigheter och CSIRT-
enheter. Av denna anledning bör Enisa 
upprätta ett sårbarhetsregister där 

(30) Tillträde till korrekt och läglig 
information om sårbarheter som påverkar 
IKT-produkter och -tjänster bidrar till en 
förbättrad riskhantering på 
cybersäkerhetsområdet. I detta avseende är 
källor till offentligt tillgänglig information 
om sårbarheter ett viktigt verktyg för 
entiteter och deras användare, men även 
nationella myndigheter och CSIRT-
enheter. Av denna anledning bör Enisa 
säkerställa att väsentliga och viktiga 
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väsentliga och viktiga entiteter och deras 
leverantörer, samt entiteter som inte 
omfattas av tillämpningsområdet för detta 
direktiv, på frivillig basis kan meddela 
information om sårbarheter och 
tillhandahålla sårbarhetsinformation som 
möjliggör för användarna att vidta lämpliga 
riskreducerande åtgärder.

entiteter och deras leverantörer, samt 
entiteter som inte omfattas av 
tillämpningsområdet för detta direktiv, på 
frivillig basis kan meddela information om 
sårbarheter och tillhandahålla 
sårbarhetsinformation som möjliggör för 
användarna att vidta lämpliga 
riskreducerande åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 97
Marcel Kolaja
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Även om liknande 
sårbarhetsregister och databaser faktiskt 
finns, förvaltas och underhålls dessa av 
entiteter som inte är etablerade i unionen. 
Ett europeiskt sårbarhetsregister som 
upprätthålls av Enisa skulle ge förbättrad 
insyn i processen för offentliggörande 
innan sårbarheten offentliggjorts 
officiellt, samt motståndskraft i händelse 
av störningar eller avbrott i 
tillhandahållandet av liknande tjänster. 
För att undvika dubbelarbete och i så hög 
grad som möjligt eftersträva 
komplementaritet bör Enisa undersöka 
möjligheten att ingå avtal om strukturerat 
samarbete med liknande register i 
tredjelandsjurisdiktioner.

(31) Sårbarhetsregister och databaser 
förvaltas och underhålls av entiteter som 
inte är etablerade i unionen. För att 
undvika dubbelarbete och i så hög grad 
som möjligt eftersträva komplementaritet 
bör Enisa ingå avtal om strukturerat 
samarbete med sårbarhetsregister i 
tredjelandsjurisdiktioner och säkerställa 
att rapporter överförs till lämpliga 
internationella register. Enisa bör stödja 
europeiska företag i deras användning av 
sådana register.

Or. en

Ändringsförslag 98
Marcel Kolaja
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till direktiv
Skäl 32a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32a) Samarbetsgruppen bör bestå av 
företrädare för medlemsstater, 
kommissionen och Enisa.

Or. en

Ändringsförslag 99
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Samarbetsgruppen bör förbli ett 
flexibelt forum och kunna reagera på 
föränderliga och nya politiska 
prioriteringar och utmaningar samtidigt 
som tillgången till resurser beaktas. Den 
bör anordna regelbundna gemensamma 
möten med relevanta privata intressenter 
från hela unionen för att diskutera 
gruppens verksamhet och inhämta 
synpunkter på framväxande politiska 
frågor. För att stärka samarbetet på 
unionsnivå, bör gruppen överväga att bjuda 
in unionsorgan och -byråer som arbetar 
med frågor som rör 
cybersäkerhetspolitiken, såsom Europeiska 
it-brottcentrumet (EC3), Europeiska 
unionens byrå för luftfartssäkerhet (Easa) 
och Europeiska unionens 
rymdprogrambyrå (EUSPA) att delta i 
samarbetet.

(34) Samarbetsgruppen bör förbli ett 
flexibelt forum och kunna reagera på 
föränderliga och nya politiska 
prioriteringar och utmaningar samtidigt 
som tillgången till resurser beaktas. Den 
bör anordna regelbundna gemensamma 
möten med relevanta privata intressenter 
från hela unionen för att diskutera 
gruppens verksamhet och inhämta 
synpunkter på framväxande politiska 
frågor. För att stärka samarbetet på 
unionsnivå, bör gruppen överväga att bjuda 
in unionsorgan och -byråer som arbetar 
med frågor som rör 
cybersäkerhetspolitiken, såsom Europeiska 
it-brottcentrumet (EC3), Europeiska 
unionens byrå för luftfartssäkerhet (Easa) 
och Europeiska unionens 
rymdprogrambyrå (EUSPA) att delta i 
samarbetet, samt andra unionsorgan och -
myndigheter och tillsynsmyndigheter som 
hör samman med den digitala inre 
marknaden.

Or. en
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Ändringsförslag 100
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till direktiv
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) De behöriga myndigheterna och 
CSIRT-enheterna bör ha befogenhet att 
delta i utbytesprogram för tjänstemän från 
andra medlemsstater i syfte att förbättra 
samarbetet. De behöriga myndigheterna 
bör vidta nödvändiga åtgärder för att 
tjänstemän från andra medlemsstater ska 
kunna spela en faktisk roll i verksamheten 
inom den behöriga värdmyndigheten.

(35) De behöriga myndigheterna och 
CSIRT-enheterna bör ha befogenhet att 
delta i utbytesprogram för tjänstemän från 
andra medlemsstater i syfte att förbättra 
samarbetet och stärka förtroendet inuti 
nätverken. De behöriga myndigheterna bör 
vidta nödvändiga åtgärder för att 
tjänstemän från andra medlemsstater ska 
kunna spela en faktisk roll i verksamheten 
inom den behöriga värdmyndigheten eller 
CSIRT.

Or. en

Ändringsförslag 101
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till direktiv
Skäl 35a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35a) På samma sätt bör de behöriga 
myndigheterna och CSIRT uppmuntras 
att delta i gemensamma 
utbildningsprogram på EU-nivå 
organiserade av Enisa, med samma effekt.

Or. en

Ändringsförslag 102
Marcel Kolaja
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till direktiv
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) Bland tjänsteleverantörerna har 
leverantörer av hanterade säkerhetstjänster 
(managed security services providers, 
MSSP) på områden som incidenthantering, 
penetrationstester, säkerhetsrevisioner och 
konsulttjänster en särskilt viktig roll när det 
gäller att bistå entiteter i deras arbete med 
att upptäcka och reagera på incidenter. 
Dessa MSSP har dock också själva varit 
mål för cyberattacker, och genom att de är 
nära integrerade i operatörernas 
verksamhet utgör de en särskild 
cybersäkerhetsrisk. Entiteterna bör därför 
visa större noggrannhet vid valet av en 
MSSP.

(44) Bland tjänsteleverantörerna har 
leverantörer av hanterade säkerhetstjänster 
(managed security services providers, 
MSSP) på områden som incidenthantering, 
penetrationstester, säkerhetsrevisioner och 
konsulttjänster en särskilt viktig roll när det 
gäller att bistå entiteter i deras arbete med 
att upptäcka och reagera på incidenter. 
Dessa MSSP har dock också själva varit 
mål för cyberattacker, och genom att de är 
nära integrerade i operatörernas 
verksamhet utgör de en särskild 
cybersäkerhetsrisk. Entiteterna bör därför 
visa större noggrannhet vid valet av en 
MSSP och gynna 
cybersäkerhetsprodukter med öppen 
källkod för både program- och hårdvara, 
samt genomförande av öppna och 
avancerade, starka krypteringsstandarder.

Or. en

Ändringsförslag 103
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till direktiv
Skäl 45a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45a) Entiteter bör dessutom säkerställa 
tillfredsställande utbildning om 
cybersäkerhet för sin personal på alla 
nivåer i organisationen.

Or. en
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Ändringsförslag 104
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Antonio Maria Rinaldi, 
Isabella Tovaglieri, Virginie Joron

Förslag till direktiv
Skäl 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46) För att ytterligare hantera centrala 
risker i leveranskedjan och hjälpa entiteter 
som är verksamma i sektorer som omfattas 
av detta direktiv att på lämpligt sätt hantera 
cybersäkerhetsrisker i leveranskedjan och 
leverantörsrelaterade cybersäkerhetsrisker 
bör samarbetsgruppen tillsammans med 
relevanta nationella myndigheter, i 
samarbete med kommissionen och Enisa, 
utföra samordnade sektorsvisa 
riskbedömningar av leveranskedjan, vilket 
redan gjorts för 5G-nät efter 
rekommendation (EU) 2019/534 om it-
säkerhet i 5G-nät21, i syfte att per sektor 
identifiera kritiska IKT-tjänster, IKT-
system eller IKT-produkter, relevanta hot 
och sårbarheter.

(46) För att ytterligare hantera centrala 
risker i leveranskedjan och hjälpa entiteter 
som är verksamma i sektorer som omfattas 
av detta direktiv att på lämpligt sätt hantera 
cybersäkerhetsrisker i leveranskedjan och 
leverantörsrelaterade cybersäkerhetsrisker 
bör samarbetsgruppen tillsammans med 
relevanta nationella myndigheter, i 
samarbete med kommissionen, Enisa och 
de berörda väsentliga och viktiga 
entiteterna, utföra samordnade sektorsvisa 
riskbedömningar av leveranskedjan, vilket 
redan gjorts för 5G-nät efter 
rekommendation (EU) 2019/534 om it-
säkerhet i 5G-nät21, i syfte att per sektor 
identifiera kritiska IKT-tjänster, IKT-
system eller IKT-produkter, relevanta hot 
och sårbarheter.

__________________ __________________
21 Kommissionens rekommendation (EU) 
2019/534 av den 26 mars 2019 om it-
säkerhet i 5G-nät (EUT L 88, 29.3.2019, s. 
42).

21 Kommissionens rekommendation (EU) 
2019/534 av den 26 mars 2019 om it-
säkerhet i 5G-nät (EUT L 88, 29.3.2019, s. 
42).

Or. en

Ändringsförslag 105
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Antonio Maria Rinaldi, 
Isabella Tovaglieri, Virginie Joron

Förslag till direktiv
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) Riskbedömningar av 
leveranskedjan bör, mot bakgrund av den 

(47) Riskbedömningar av 
leveranskedjan bör, mot bakgrund av den 



PE692.865v01-00 24/132 AM\1231735SV.docx

SV

berörda sektorns särdrag, ta hänsyn till 
både tekniska och när så är lämpligt icke-
tekniska faktorer, inbegripet de som anges i 
rekommendation (EU) 2019/534, i den EU-
omfattande samordnade riskbedömningen 
av säkerhet i 5G-nät och i EU:s 
verktygslåda för 5G-cybersäkerhet som 
samarbetsgruppen enats om. För att 
identifiera de leveranskedjor som bör bli 
föremål för en samordnad riskbedömning 
bör följande kriterier beaktas: i) i vilken 
utsträckning väsentliga och viktiga 
entiteter använder och förlitar sig på 
specifika kritiska IKT-tjänster, IKT-system 
eller IKT-produkter, ii) specifika kritiska 
IKT-tjänsters, IKT-systems eller IKT-
produkters relevans för att utföra kritiska 
eller känsliga funktioner, inbegripet 
behandling av personuppgifter, iii) 
tillgången till alternativa IKT-tjänster, 
IKT-system eller IKT-produkter, iv) 
motståndskraften i hela leveranskedjan för 
IKT-tjänster, IKT-system eller IKT-
produkter mot störningar, och v) för 
framväxande IKT-tjänster, IKT-system 
eller IKT-produkter, deras potentiella 
framtida betydelse för entiteternas 
verksamhet.

berörda sektorns särdrag, ta hänsyn till 
både tekniska och när så är motiverat av 
hur sektorns kritikalitet, icke-tekniska 
faktorer, inbegripet de som anges i 
rekommendation (EU) 2019/534, i den EU-
omfattande samordnade riskbedömningen 
av säkerhet i 5G-nät och i EU:s 
verktygslåda för 5G-cybersäkerhet som 
samarbetsgruppen enats om. Dessa 
bedömningar bör vara evidensbaserade 
och deras resultat tydligt definierade. För 
att identifiera de leveranskedjor som bör 
bli föremål för en samordnad 
riskbedömning bör följande kriterier 
beaktas: i) i vilken utsträckning väsentliga 
och viktiga entiteter använder och förlitar 
sig på specifika kritiska IKT-tjänster, IKT-
system eller IKT-produkter, ii) specifika 
kritiska IKT-tjänsters, IKT-systems eller 
IKT-produkters relevans för att utföra 
kritiska eller känsliga funktioner, 
inbegripet behandling av personuppgifter, 
iii) tillgången till alternativa IKT-tjänster, 
IKT-system eller IKT-produkter, iv) 
motståndskraften i hela leveranskedjan för 
IKT-tjänster, IKT-system eller IKT-
produkter mot störningar, och v) för 
framväxande IKT-tjänster, IKT-system 
eller IKT-produkter, deras potentiella 
framtida betydelse för entiteternas 
verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 106
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till direktiv
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(51) Den inre marknaden är mer 
beroende av ett fungerande internet än 
någonsin tidigare. Tjänster från praktiskt 
taget alla väsentliga och viktiga entiteter är 

(51) Den inre marknaden är mer 
beroende av ett fungerande internet än 
någonsin tidigare. Tjänster från praktiskt 
taget alla väsentliga och viktiga entiteter är 
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beroende av tjänster som tillhandahålls via 
internet. För att säkerställa ett smidigt 
tillhandahållande av tjänster som levereras 
från väsentliga och viktiga entiteter är det 
viktigt att allmänna elektroniska 
kommunikationsnät, t.ex. stamnät för 
internet eller sjökablar för 
telekommunikation, har infört lämpliga 
cybersäkerhetsåtgärder och rapporterar 
incidenter i samband med dessa.

beroende av tjänster som tillhandahålls via 
internet, och konsumenter använder dem 
för väsentliga delar av sin vardag. För att 
säkerställa ett smidigt tillhandahållande av 
tjänster som levereras från väsentliga och 
viktiga entiteter är det viktigt att allmänna 
elektroniska kommunikationsnät, t.ex. 
stamnät för internet eller sjökablar för 
telekommunikation, har infört lämpliga 
cybersäkerhetsåtgärder och rapporterar 
incidenter i samband med dessa.

Or. en

Ändringsförslag 107
Marcel Kolaja
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 51a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(51a) För att erbjuda den nödvändiga 
insynen för att mildra 
leveranskedjeriskerna bör 
cybersäkerhetsprodukter med öppen 
källkod (program- och hårdvara), 
inklusive kryptering med öppen källkod, 
gynnas, i linje med Europeiska 
datatillsynsmannens yttrande 5/20211a.
__________________
1a Europeiska datatillsynsmannens 
yttrande 5/2021 om cybersäkerhet och 
NIS 2.0-direktivet, 11 mars 2021

Or. en

Ändringsförslag 108
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till direktiv
Skäl 52
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) När så är lämpligt bör entiteterna 
informera sina tjänstemottagare om 
särskilda och betydande hot och om 
åtgärder dessa kan vidta för att minska den 
åtföljande risken för dem själva. Kravet på 
att informera mottagarna om sådana hot 
bör inte befria entiteter från skyldigheten 
att på egen bekostnad vidta lämpliga och 
omedelbara åtgärder för att förebygga eller 
avhjälpa cyberhot och återställa tjänstens 
normala säkerhetsnivå. Mottagarna bör 
kostnadsfritt tillhandahållas sådan 
information om säkerhetshot.

(52) Entiteterna bör informera sina 
tjänstemottagare om särskilda och 
betydande hot och om åtgärder dessa kan 
vidta för att minska den åtföljande risken 
för dem själva, särskilt när sådana 
åtgärder kan öka konsumentskyddet. 
Kravet på att informera mottagarna om 
sådana hot bör inte befria entiteter från 
skyldigheten att på egen bekostnad vidta 
lämpliga och omedelbara åtgärder för att 
förebygga eller avhjälpa cyberhot och 
återställa tjänstens normala säkerhetsnivå. 
Mottagarna bör kostnadsfritt 
tillhandahållas sådan information om 
säkerhetshot på ett språk som är lätt att 
förstå och följa.

Or. en

Ändringsförslag 109
Marcel Kolaja
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53) Särskilt bör tillhandahållare av 
allmänna elektroniska kommunikationsnät 
eller allmänt tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster informera 
tjänstemottagarna om särskilda och 
betydande cyberhot och om åtgärder de 
kan vidta för att säkerställa säkerheten för 
sin kommunikation, t.ex. genom att 
använda särskilda typer av programvara 
eller krypteringsteknik.

(53) Stark och avancerad kryptering är 
avgörande och oersättlig för effektivt och 
konsekvent skydd av konsumenters och 
företags säkerhet på den inre marknaden. 
Stark och avancerad kryptering måste 
finnas tillgänglig för att kunna användas 
för att riskbegränsning för nätverks- och 
informationssäkerhet. För att skydda sina 
konsumenter bör tillhandahållare av 
allmänna elektroniska kommunikationsnät 
eller allmänt tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster implementera 
inbyggd säkerhet och säkerhet som 
standard, och informera tjänstemottagarna 
om särskilda och betydande cyberhot och 
om ytterligare åtgärder de kan vidta för att 



AM\1231735SV.docx 27/132 PE692.865v01-00

SV

säkerställa säkerheten för sina enheter och 
kommunikation, t.ex. genom att använda 
särskilda typer av programvara eller 
krypteringsteknik.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna får varken juridiskt kräva eller på annat sätt ge incitament för försvagning 
av krypteringen av någon orsak, eftersom det oundvikligen kommer att undergräva nätverks- 
och informationssäkerheten för alla.

Ändringsförslag 110
Alexandra Geese

Förslag till direktiv
Skäl 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54) För att trygga säkerheten för 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster bör användningen 
av kryptering, särskilt 
totalsträckskryptering, främjas och vid 
behov vara obligatorisk för tillhandahållare 
av sådana tjänster och nät i enlighet med 
principerna om automatisk och inbyggd 
säkerhet och automatiskt och inbyggt 
integritetsskydd vid tillämpningen av 
artikel 18. Användningen av 
totalsträckskryptering bör förenas med 
medlemsstaternas befogenheter att 
säkerställa skyddet av sina väsentliga 
säkerhetsintressen och sin allmänna 
säkerhet och att möjliggöra utredning, 
avslöjande och lagföring av brott i enlighet 
med unionsrätten. Lösningar för laglig 
åtkomst till information i 
totalsträckskrypterad kommunikation bör 
upprätthålla krypteringens effektivitet när 
det gäller att skydda den personliga 
integriteten och 
kommunikationssäkerheten, och samtidigt 
möjliggöra en effektiv brottsbekämpning.

(54) För att trygga säkerheten för 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster bör användningen 
av kryptering, särskilt 
totalsträckskryptering, främjas och vara 
obligatorisk för tillhandahållare av sådana 
tjänster och nät i enlighet med principerna 
om automatisk och inbyggd säkerhet och 
automatiskt och inbyggt integritetsskydd 
vid tillämpningen av artikel 18. 
Användningen av totalsträckskryptering 
utgör inget hinder för medlemsstaternas 
befogenheter att säkerställa skyddet av sina 
väsentliga säkerhetsintressen och sin 
allmänna säkerhet och att möjliggöra 
utredning, avslöjande och lagföring av 
brott i enlighet med unionsrätten. 
Lösningar för laglig åtkomst till 
information från totalsträckskrypterad 
kommunikation bör upprätthålla 
krypteringens effektivitet när det gäller att 
skydda den personliga integriteten och 
kommunikationssäkerheten, och samtidigt 
möjliggöra en effektiv brottsbekämpning. 
Alla åtgärder som vidtas måste strikt följa 
principerna om nödvändighet, 
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proportionalitet och subsidiaritet och ska 
inte leda till att bakdörrar skapas eller 
kryptering försvagas, vilket garanterar att 
säkerheten för krypterade data, inklusive i 
totalsträckskrypterad kommunikation, 
inte äventyras.

Or. en

Ändringsförslag 111
Marcel Kolaja
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54) För att trygga säkerheten för 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster bör användningen 
av kryptering, särskilt 
totalsträckskryptering, främjas och vid 
behov vara obligatorisk för tillhandahållare 
av sådana tjänster och nät i enlighet med 
principerna om automatisk och inbyggd 
säkerhet och automatiskt och inbyggt 
integritetsskydd vid tillämpningen av 
artikel 18. Användningen av 
totalsträckskryptering bör förenas med 
medlemsstaternas befogenheter att 
säkerställa skyddet av sina väsentliga 
säkerhetsintressen och sin allmänna 
säkerhet och att möjliggöra utredning, 
avslöjande och lagföring av brott i 
enlighet med unionsrätten. Lösningar för 
laglig åtkomst till information i 
totalsträckskrypterad kommunikation bör 
upprätthålla krypteringens effektivitet när 
det gäller att skydda den personliga 
integriteten och 
kommunikationssäkerheten, och samtidigt 
möjliggöra en effektiv brottsbekämpning.

(54) För att trygga säkerheten för 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster bör användningen 
av kryptering, särskilt 
totalsträckskryptering, främjas och vara 
obligatorisk för tillhandahållare av sådana 
tjänster och nät i enlighet med principerna 
om automatisk och inbyggd säkerhet och 
automatiskt och inbyggt integritetsskydd 
vid tillämpningen av artikel 18. 
Säkerheten hos totalsträckskryptering bör 
inte försvagas av medlemsstaternas 
befogenheter, politik eller förfaranden för 
att säkerställa skyddet av sina väsentliga 
säkerhetsintressen och sin allmänna 
säkerhet.

Or. en
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Ändringsförslag 112
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till direktiv
Skäl 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54) För att trygga säkerheten för 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster bör användningen 
av kryptering, särskilt 
totalsträckskryptering, främjas och vid 
behov vara obligatorisk för tillhandahållare 
av sådana tjänster och nät i enlighet med 
principerna om automatisk och inbyggd 
säkerhet och automatiskt och inbyggt 
integritetsskydd vid tillämpningen av 
artikel 18. Användningen av 
totalsträckskryptering bör förenas med 
medlemsstaternas befogenheter att 
säkerställa skyddet av sina väsentliga 
säkerhetsintressen och sin allmänna 
säkerhet och att möjliggöra utredning, 
avslöjande och lagföring av brott i enlighet 
med unionsrätten. Lösningar för laglig 
åtkomst till information i 
totalsträckskrypterad kommunikation bör 
upprätthålla krypteringens effektivitet när 
det gäller att skydda den personliga 
integriteten och 
kommunikationssäkerheten, och samtidigt 
möjliggöra en effektiv brottsbekämpning.

(54) För att trygga säkerheten för 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster bör användningen 
av kryptering, särskilt 
totalsträckskryptering, främjas och vid 
behov vara obligatorisk för tillhandahållare 
av sådana tjänster och nät i enlighet med 
principerna om automatisk och inbyggd 
säkerhet och automatiskt och inbyggt 
integritetsskydd vid tillämpningen av 
artikel 18. Användningen av 
totalsträckskryptering bör förenas med 
medlemsstaternas befogenheter att 
säkerställa skyddet av sina väsentliga 
säkerhetsintressen och sin allmänna 
säkerhet och att möjliggöra utredning, 
avslöjande och lagföring av brott i enlighet 
med unionsrätten. Krypteringens 
effektivitet när det gäller att skydda den 
personliga integriteten och 
kommunikationssäkerheten får inte 
undergrävas under några omständigheter, 
eftersom alla kryphål i kryptering är 
öppna för att utforskas av alla aktörer, 
oavsett deras legitimitet eller avsikt.

Or. en

Ändringsförslag 113
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Förslag till direktiv
Skäl 55



PE692.865v01-00 30/132 AM\1231735SV.docx

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(55) I detta direktiv fastställs en 
tvåstegsstrategi för incidentrapportering 
för att hitta rätt balans mellan, å ena sidan, 
snabb rapportering som bidrar till att 
minska den potentiella spridningen av 
incidenter och gör det möjligt för entiteter 
att söka stöd, och, å andra sidan, ingående 
rapportering som drar värdefulla lärdomar 
av enskilda incidenter och med tiden 
förbättrar enskilda företags och hela 
sektorers motståndskraft mot cyberhot. Om 
entiteter får kännedom om en incident bör 
de vara skyldiga att lämna in en första 
underrättelse inom 24 timmar, följt av en 
slutrapport senast en månad därefter. Den 
första underrättelsen bör endast innehålla 
den information som är absolut 
nödvändig för att göra de behöriga 
myndigheterna medvetna om incidenten 
och för att entiteten vid behov ska kunna 
söka hjälp. En sådan underrättelse bör, i 
tillämpliga fall, ange om incidenten 
sannolikt har orsakats av olagliga eller 
avsiktligt skadliga handlingar. 
Medlemsstaterna bör säkerställa att 
kravet att lämna in denna första 
underrättelse inte avleder den 
rapporterande entitetens resurser från 
verksamheter i samband med 
incidenthantering som bör prioriteras. 
För att ytterligare förhindra att 
incidentrapporteringsskyldigheter avleder 
resurser från incidenthantering eller på 
annat sätt kan äventyra entiteternas 
ansträngningar i detta avseende, bör 
medlemsstaterna också föreskriva att den 
berörda entiteten, i vederbörligen 
motiverade fall och efter 
överenskommelse med de behöriga 
myndigheterna eller CSIRT-enheten, får 
avvika från tidsfristerna på 24 timmar för 
den första underrättelsen och en månad 
för slutrapporten.

(55) I detta direktiv fastställs en 
trestegsstrategi för incidentrapportering för 
att hitta rätt balans mellan, å ena sidan, 
snabb rapportering som bidrar till att 
minska den potentiella spridningen av 
incidenter och gör det möjligt för entiteter 
att söka stöd, och, å andra sidan, ingående 
rapportering som drar värdefulla lärdomar 
av enskilda incidenter och med tiden 
förbättrar enskilda företags och hela 
sektorers motståndskraft mot cyberhot. I 
detta avseende bör detta direktiv också 
inkludera rapportering av incidenter som, 
baserat på en första bedömning som 
utförts av entiteten, skulle kunna antas 
leda till betydande driftstörningar eller 
ekonomiska förluster eller påverka andra 
fysiska eller juridiska personer genom att 
orsaka betydande materiella eller 
immateriella förluster. Den inledande 
bedömningen bör bland annat ta hänsyn 
till det drabbade nätverket och 
informationssystemen och särskilt deras 
betydelse för tillhandahållandet av 
entitetens tjänster, graden av allvar och de 
tekniska egenskaperna hos cyberhotet och 
eventuella underliggande sårbarheter som 
utnyttjas. samt entitetens erfarenhet av 
liknande incidenter.

Or. en
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Ändringsförslag 114
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Antonio Maria Rinaldi, 
Isabella Tovaglieri, Virginie Joron

Förslag till direktiv
Skäl 55

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(55) I detta direktiv fastställs en 
tvåstegsstrategi för incidentrapportering för 
att hitta rätt balans mellan, å ena sidan, 
snabb rapportering som bidrar till att 
minska den potentiella spridningen av 
incidenter och gör det möjligt för entiteter 
att söka stöd, och, å andra sidan, ingående 
rapportering som drar värdefulla lärdomar 
av enskilda incidenter och med tiden 
förbättrar enskilda företags och hela 
sektorers motståndskraft mot cyberhot. Om 
entiteter får kännedom om en incident bör 
de vara skyldiga att lämna in en första 
underrättelse inom 24 timmar, följt av en 
slutrapport senast en månad därefter. Den 
första underrättelsen bör endast innehålla 
den information som är absolut nödvändig 
för att göra de behöriga myndigheterna 
medvetna om incidenten och för att 
entiteten vid behov ska kunna söka hjälp. 
En sådan underrättelse bör, i tillämpliga 
fall, ange om incidenten sannolikt har 
orsakats av olagliga eller avsiktligt 
skadliga handlingar. Medlemsstaterna bör 
säkerställa att kravet att lämna in denna 
första underrättelse inte avleder den 
rapporterande entitetens resurser från 
verksamheter i samband med 
incidenthantering som bör prioriteras. För 
att ytterligare förhindra att 
incidentrapporteringsskyldigheter avleder 
resurser från incidenthantering eller på 
annat sätt kan äventyra entiteternas 
ansträngningar i detta avseende, bör 
medlemsstaterna också föreskriva att den 
berörda entiteten, i vederbörligen 
motiverade fall och efter överenskommelse 
med de behöriga myndigheterna eller 

(55) I detta direktiv fastställs en 
tvåstegsstrategi för incidentrapportering för 
att hitta rätt balans mellan, å ena sidan, 
snabb rapportering som bidrar till att 
minska den potentiella spridningen av 
incidenter och gör det möjligt för entiteter 
att söka stöd, och, å andra sidan, ingående 
rapportering som drar värdefulla lärdomar 
av enskilda incidenter och med tiden 
förbättrar enskilda företags och hela 
sektorers motståndskraft mot cyberhot. Om 
entiteter får kännedom om en incident bör 
de vara skyldiga att lämna in en första 
underrättelse utan onödigt dröjsmål och 
senast inom 72 timmar, följt av en 
slutrapport senast två månader därefter. 
Den första underrättelsen bör endast 
innehålla den information som är absolut 
nödvändig för att göra de behöriga 
myndigheterna medvetna om incidenten 
och för att entiteten vid behov ska kunna 
söka hjälp. En sådan underrättelse bör, i 
tillämpliga fall, ange om incidenten 
sannolikt har orsakats av olagliga eller 
avsiktligt skadliga handlingar. 
Medlemsstaterna bör säkerställa att kravet 
att lämna in denna första underrättelse inte 
avleder den rapporterande entitetens 
resurser från verksamheter i samband med 
incidenthantering som bör prioriteras. För 
att ytterligare förhindra att 
incidentrapporteringsskyldigheter avleder 
resurser från incidenthantering eller på 
annat sätt kan äventyra entiteternas 
ansträngningar i detta avseende, bör 
medlemsstaterna också föreskriva att den 
berörda entiteten, i vederbörligen 
motiverade fall och efter överenskommelse 
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CSIRT-enheten, får avvika från 
tidsfristerna på 24 timmar för den första 
underrättelsen och en månad för 
slutrapporten.

med de behöriga myndigheterna eller 
CSIRT-enheten, får avvika från 
tidsfristerna på 72 timmar för den första 
underrättelsen och två månader för den 
övergripande rapporten.

Or. en

Ändringsförslag 115
Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, 
Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Förslag till direktiv
Skäl 55a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(55a) Om entiteter får kännedom om en 
incident bör de vara skyldiga att lämna in 
en första underrättelse inom 72 timmar, 
följt av en övergripande rapport senast en 
månad därefter. Den första underrättelsen 
bör endast innehålla den information som 
är absolut nödvändig för att göra de 
behöriga myndigheterna medvetna om 
incidenten och för att entiteten vid behov 
ska kunna söka hjälp. En sådan 
underrättelse bör, i tillämpliga fall, ange 
om incidenten sannolikt har orsakats av 
olagliga eller avsiktligt skadliga 
handlingar. Den första underrättelsen bör 
föregås av en tidig varning om en 
pågående incident, utan någon skyldighet 
att lämna ytterligare information inom de 
första 24 timmarna från den tidpunkt då 
entiteten får kännedom om incidenten. 
Denna tidiga varning bör lämnas så snart 
som möjligt, så att entiteter får möjlighet 
att snabbt söka stöd från behöriga 
myndigheter eller CSIRT och så att 
behöriga myndigheter eller CSIRT kan 
minska den potentiella spridningen av den 
rapporterade incidenten samt fungera 
som ett verktyg för situationsmedvetenhet 
för CSIRT. Medlemsstaterna bör 
säkerställa att kravet att lämna in både 
den första underrättelsen och den tidiga 
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varningen inte avleder den rapporterande 
entitetens resurser från verksamheter i 
samband med incidenthantering som bör 
prioriteras. För att ytterligare förhindra 
att incidentrapporteringsskyldigheter 
avleder resurser från incidenthantering 
eller på annat sätt kan äventyra 
entiteternas ansträngningar i detta 
avseende, bör medlemsstaterna också 
föreskriva att den berörda entiteten, i 
vederbörligen motiverade fall och efter 
överenskommelse med de behöriga 
myndigheterna eller CSIRT-enheten, får 
avvika från tidsfristen på en månad för 
den övergripande rapporten.

Or. en

Ändringsförslag 116
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till direktiv
Skäl 56

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(56) Väsentliga och viktiga entiteter 
befinner sig ofta i en situation där en viss 
incident på grund av sina särdrag måste 
rapporteras till flera olika myndigheter till 
följd av anmälningsskyldigheter enligt 
olika rättsliga instrument. Sådana fall 
skapar ytterligare bördor och kan också 
leda till osäkerhet om format och 
förfaranden för sådana underrättelser. Mot 
bakgrund av detta och, i syfte att förenkla 
rapporteringen av säkerhetsincidenter, bör 
medlemsstaterna inrätta en gemensam 
kontaktpunkt för alla underrättelser som 
krävs enligt detta direktiv och även enligt 
annan unionslagstiftning, t.ex. förordning 
(EU) 2016/679 och direktiv 2002/58/EG. 
Enisa bör i samarbete med 
samarbetsgruppen utarbeta gemensamma 
mallar för underrättelser med hjälp av 
riktlinjer som skulle förenkla och 

(56) Väsentliga och viktiga entiteter 
befinner sig ofta i en situation där en viss 
incident på grund av sina särdrag måste 
rapporteras till flera olika myndigheter till 
följd av anmälningsskyldigheter enligt 
olika rättsliga instrument. Sådana fall 
skapar ytterligare bördor och kan också 
leda till osäkerhet om format och 
förfaranden för sådana underrättelser. Mot 
bakgrund av detta och, i syfte att förenkla 
rapporteringen av säkerhetsincidenter och 
upprätthålla engångsprincipen, bör 
medlemsstaterna inrätta en gemensam 
kontaktpunkt för alla underrättelser som 
krävs enligt detta direktiv och även enligt 
annan unionslagstiftning, t.ex. förordning 
(EU) 2016/679 och direktiv 2002/58/EG. 
Enisa bör i samarbete med 
samarbetsgruppen utarbeta gemensamma 
mallar för underrättelser med hjälp av 
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rationalisera den rapporteringsinformation 
som krävs enligt unionsrätten och minska 
företagens bördor.

riktlinjer som skulle förenkla och 
rationalisera den rapporteringsinformation 
som krävs enligt unionsrätten och minska 
företagens bördor.

Or. en

Ändringsförslag 117
Marcel Kolaja
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 59

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(59) Att upprätthålla korrekta och 
fullständiga databaser med domännamn 
och registreringsuppgifter (WHOIS-data) 
och ge laglig åtkomst till sådana uppgifter 
är avgörande för att säkerställa 
domännamnssystemets säkerhet, stabilitet 
och resiliens, vilket i sin tur bidrar till en 
hög gemensam nivå av cybersäkerhet 
inom unionen. Om behandlingen 
inbegriper personuppgifter ska sådan 
behandling vara förenlig med unionens 
dataskyddslagstiftning.

(59) Att upprätthålla korrekta databaser 
med domännamn och 
registreringsuppgifter (WHOIS-data) och 
ge laglig åtkomst till behöriga 
myndigheter för nätverks- och 
informationssäkerhet till sådana uppgifter 
kan bidra till ökad cybersäkerhet. Om 
behandlingen inbegriper personuppgifter 
ska sådan behandling vara förenlig med 
unionens dataskyddslagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 118
Salvatore De Meo

Förslag till direktiv
Skäl 59

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(59) Att upprätthålla korrekta och 
fullständiga databaser med domännamn 
och registreringsuppgifter (WHOIS-data) 
och ge laglig åtkomst till sådana uppgifter 
är avgörande för att säkerställa 
domännamnssystemets säkerhet, stabilitet 

(59) Att upprätthålla korrekta, 
verifierade och fullständiga databaser med 
domännamn och registreringsuppgifter 
(WHOIS-data) och ge laglig åtkomst till 
sådana uppgifter är avgörande för att 
säkerställa domännamnssystemets 
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och resiliens, vilket i sin tur bidrar till en 
hög gemensam nivå av cybersäkerhet inom 
unionen. Om behandlingen inbegriper 
personuppgifter ska sådan behandling vara 
förenlig med unionens 
dataskyddslagstiftning.

säkerhet, stabilitet och resiliens, vilket i sin 
tur bidrar till en hög gemensam nivå av 
cybersäkerhet inom unionen. Om 
behandlingen inbegriper personuppgifter 
ska sådan behandling vara förenlig med 
unionens dataskyddslagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 119
Marcel Kolaja
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 60

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(60) Dessa uppgifters tillgänglighet och 
offentliga myndigheters möjlighet att få 
åtkomst till dem i rätt tid, inbegripet 
behöriga myndigheter enligt 
unionslagstiftning eller nationell 
lagstiftning för förebyggande, utredning 
eller lagföring av brott, 
incidenthanteringsorganisationer (Cert), 
CSIRT-enheter, och när det gäller 
uppgifter om deras klienter för 
tillhandahållare av elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster och 
tillhandahållare av cybersäkerhetsteknik 
och cybersäkerhetstjänster som agerar för 
dessa kunders räkning, är avgörande för 
att förebygga och bekämpa missbruk av 
domännamnssystem, särskilt för att 
förebygga, upptäcka och reagera på 
cybersäkerhetsincidenter. Sådan åtkomst 
bör vara förenlig med unionens 
dataskyddslagstiftning i den mån den rör 
personuppgifter.

(60) Uppgifters tillgänglighet och 
offentliga myndigheters, 
incidenthanteringsorganisationer (Cert) 
och CSIRT-enheters möjlighet att få 
åtkomst till dem i rätt tid kan ibland vara 
till hjälp för att förebygga och bekämpa 
missbruk av domännamnssystem, särskilt 
för att reagera på cybersäkerhetsincidenter. 
Sådan åtkomst bör vara förenlig med 
unionens dataskyddslagstiftning i den mån 
den rör personuppgifter.

Or. en
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Ändringsförslag 120
Marcel Kolaja
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 61

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(61) För att säkerställa tillgången till 
korrekta och fullständiga 
registreringsuppgifter för domännamn bör 
registreringsenheter för toppdomäner och 
de entiteter som tillhandahåller 
domännamnsregistreringstjänster för 
toppdomäner samla in och garantera 
integriteten och tillgängligheten för 
registreringsuppgifterna för domännamn. 
I synnerhet bör registreringsenheter för 
toppdomäner och de entiteter som 
tillhandahåller 
domännamnsregistreringstjänster för 
toppdomäner fastställa policyer och 
förfaranden för insamling och lagring av 
korrekta och fullständiga 
registreringsuppgifter samt för att 
förhindra och korrigera felaktiga 
registreringsuppgifter i enlighet med 
unionens dataskyddsregler.

(61) För att säkerställa tillgången till 
korrekta registreringsuppgifter för 
domännamn, samlar registreringsenheter 
för toppdomäner och de entiteter som 
tillhandahåller 
domännamnsregistreringstjänster för 
toppdomäner samla in 
domännamnsregistreringsdata för 
utförandet av sina tjänster. De bör också 
vidta åtgärder för att förhindra och 
korrigera felaktiga registreringsuppgifter i 
enlighet med unionens dataskyddsregler.

Or. en

Ändringsförslag 121
Salvatore De Meo

Förslag till direktiv
Skäl 61

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(61) För att säkerställa tillgången till 
korrekta och fullständiga 
registreringsuppgifter för domännamn bör 
registreringsenheter för toppdomäner och 
de entiteter som tillhandahåller 
domännamnsregistreringstjänster för 
toppdomäner samla in och garantera 

(61) För att säkerställa tillgången till 
korrekta och fullständiga 
registreringsuppgifter för domännamn bör 
registreringsenheter för toppdomäner och 
de entiteter som tillhandahåller 
domännamnsregistreringstjänster 
(inbegripet tjänster som tillhandahålls av 
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integriteten och tillgängligheten för 
registreringsuppgifterna för domännamn. I 
synnerhet bör registreringsenheter för 
toppdomäner och de entiteter som 
tillhandahåller 
domännamnsregistreringstjänster för 
toppdomäner fastställa policyer och 
förfaranden för insamling och lagring av 
korrekta och fullständiga 
registreringsuppgifter samt för att förhindra 
och korrigera felaktiga 
registreringsuppgifter i enlighet med 
unionens dataskyddsregler.

registreringsenheter för domännamn och 
entiteter som tillhandahåller 
domännamnsregistreringstjänster, 
leverantörer av 
integritetsregistreringstjänster och 
proxyregistreringstjänster, domänmäklare 
och domänåterförsäljare och alla andra 
tjänster som är kopplade till registrering 
av domännamn) samla in och garantera 
integriteten och tillgängligheten för 
registreringsuppgifterna för domännamn. I 
synnerhet bör registreringsenheter för 
toppdomäner och de entiteter som 
tillhandahåller 
domännamnsregistreringstjänster för 
toppdomäner fastställa policyer och 
förfaranden för insamling och lagring av 
korrekta och fullständiga 
registreringsuppgifter samt för att förhindra 
och korrigera felaktiga 
registreringsuppgifter i enlighet med 
unionens dataskyddsregler.

Or. en

Ändringsförslag 122
Marcel Kolaja
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 62

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(62) Registreringsenheter för 
toppdomäner och de entiteter som 
tillhandahåller 
domännamnsregistreringstjänster för dem 
bör offentliggöra registreringsuppgifter 
för domännamn som inte omfattas av 
unionens dataskyddsregler, till exempel 
uppgifter som rör juridiska personer25. 
Registreringsenheter för toppdomäner 
och de entiteter som tillhandahåller 
domännamnsregistreringstjänster för 
toppdomäner bör också möjliggöra för 
legitima åtkomstsökande att få laglig 

(62) Registreringsenheter för 
toppdomäner bör också, utan oskäligt 
dröjsmål möjliggöra för behöriga 
nationella myndigheter, som utses av 
medlemsstaterna i enlighet med deras 
nationella strategier för cybersäkerhet att 
få laglig åtkomst till specifika 
registreringsuppgifter för domännamn som 
rör fysiska personer, i enlighet med 
unionens dataskyddslagstiftning.
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åtkomst till specifika registreringsuppgifter 
för domännamn som rör fysiska personer, i 
enlighet med unionens 
dataskyddslagstiftning. Medlemsstaterna 
bör se till att registreringsenheter för 
toppdomäner och de entiteter som 
tillhandahåller 
domännamnsregistreringstjänster för dem 
utan onödigt dröjsmål besvarar 
ansökningar från legitima 
åtkomstsökande om utlämnande av 
registreringsuppgifter för domännamn. 
Registreringsenheter för toppdomäner 
och de entiteter som tillhandahåller 
domännamnsregistreringstjänster bör 
fastställa riktlinjer och förfaranden för 
offentliggörande och utlämnande av 
registreringsuppgifter, inbegripet 
servicenivåavtal för att hantera 
ansökningar om åtkomst från legitima 
åtkomstsökande. Åtkomstförfarandet kan 
också omfatta användning av ett 
gränssnitt, en portal eller ett annat 
tekniskt verktyg som ett effektivt system 
för att begära och få tillgång till 
registreringsuppgifter. I syfte att främja 
harmoniserad praxis på hela den inre 
marknaden får kommissionen anta 
riktlinjer för sådana förfaranden utan att 
det påverkar Europeiska 
dataskyddsstyrelsens befogenheter.
__________________
25 Enligt skäl 14 i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 2016/679: 
”Denna förordning omfattar inte 
behandling av personuppgifter rörande 
juridiska personer, särskilt företag som 
bildats som juridiska personer, exempelvis 
uppgifter om namn på och typ av juridisk 
person samt kontaktuppgifter”.

Or. en

Ändringsförslag 123
Salvatore De Meo
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Förslag till direktiv
Skäl 62

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(62) Registreringsenheter för 
toppdomäner och de entiteter som 
tillhandahåller 
domännamnsregistreringstjänster för dem 
bör offentliggöra registreringsuppgifter för 
domännamn som inte omfattas av unionens 
dataskyddsregler, till exempel uppgifter 
som rör juridiska personer25. 
Registreringsenheter för toppdomäner och 
de entiteter som tillhandahåller 
domännamnsregistreringstjänster för 
toppdomäner bör också möjliggöra för 
legitima åtkomstsökande att få laglig 
åtkomst till specifika registreringsuppgifter 
för domännamn som rör fysiska personer, i 
enlighet med unionens 
dataskyddslagstiftning. Medlemsstaterna 
bör se till att registreringsenheter för 
toppdomäner och de entiteter som 
tillhandahåller 
domännamnsregistreringstjänster för dem 
utan onödigt dröjsmål besvarar 
ansökningar från legitima åtkomstsökande 
om utlämnande av registreringsuppgifter 
för domännamn. Registreringsenheter för 
toppdomäner och de entiteter som 
tillhandahåller 
domännamnsregistreringstjänster bör 
fastställa riktlinjer och förfaranden för 
offentliggörande och utlämnande av 
registreringsuppgifter, inbegripet 
servicenivåavtal för att hantera 
ansökningar om åtkomst från legitima 
åtkomstsökande. Åtkomstförfarandet kan 
också omfatta användning av ett gränssnitt, 
en portal eller ett annat tekniskt verktyg 
som ett effektivt system för att begära och 
få tillgång till registreringsuppgifter. I syfte 
att främja harmoniserad praxis på hela den 
inre marknaden får kommissionen anta 
riktlinjer för sådana förfaranden utan att 
det påverkar Europeiska 
dataskyddsstyrelsens befogenheter.

(62) Registreringsenheter för 
toppdomäner och de entiteter som 
tillhandahåller 
domännamnsregistreringstjänster för dem 
bör offentliggöra registreringsuppgifter för 
domännamn som inte omfattas av unionens 
dataskyddsregler, till exempel uppgifter 
som rör juridiska personer25. 
Registreringsenheter för toppdomäner och 
de entiteter som tillhandahåller 
domännamnsregistreringstjänster för 
toppdomäner bör också möjliggöra för 
legitima åtkomstsökande att få laglig 
åtkomst till specifika registreringsuppgifter 
för domännamn som rör fysiska personer, i 
enlighet med unionens 
dataskyddslagstiftning. Medlemsstaterna 
bör se till att registreringsenheter för 
toppdomäner och de entiteter som 
tillhandahåller 
domännamnsregistreringstjänster för dem 
utan onödigt dröjsmål och i alla händelser 
inom 24 timmar besvarar ansökningar från 
legitima åtkomstsökande om utlämnande 
av registreringsuppgifter för domännamn. 
Registreringsenheter för toppdomäner och 
de entiteter som tillhandahåller 
domännamnsregistreringstjänster bör 
fastställa riktlinjer och förfaranden för 
offentliggörande och utlämnande av 
registreringsuppgifter, inbegripet 
servicenivåavtal för att hantera 
ansökningar om åtkomst från legitima 
åtkomstsökande. Åtkomstförfarandet kan 
också omfatta användning av ett gränssnitt, 
en portal eller ett annat tekniskt verktyg 
som ett effektivt system för att begära och 
få tillgång till registreringsuppgifter. I syfte 
att främja harmoniserad praxis på hela den 
inre marknaden får kommissionen anta 
riktlinjer för sådana förfaranden utan att 
det påverkar Europeiska 
dataskyddsstyrelsens befogenheter.
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__________________ __________________
25 Enligt skäl 14 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2016/679: ”Denna 
förordning omfattar inte behandling av 
personuppgifter rörande juridiska personer, 
särskilt företag som bildats som juridiska 
personer, exempelvis uppgifter om namn 
på och typ av juridisk person samt 
kontaktuppgifter”.

25 Enligt skäl 14 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2016/679: ”Denna 
förordning omfattar inte behandling av 
personuppgifter rörande juridiska personer, 
särskilt företag som bildats som juridiska 
personer, exempelvis uppgifter om namn 
på och typ av juridisk person samt 
kontaktuppgifter”.

Or. en

Ändringsförslag 124
Deirdre Clune

Förslag till direktiv
Skäl 68

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(68) Entiteter bör uppmuntras att 
kollektivt utnyttja sina individuella 
kunskaper och praktiska erfarenheter på 
strategisk, taktisk och operativ nivå i syfte 
att förbättra förmågan att på lämpligt sätt 
bedöma, övervaka, försvara sig mot och 
reagera på cyberhot. Det är därför 
nödvändigt att på unionsnivå möjliggöra 
framväxten av mekanismer för frivilligt 
informationsutbyte. I detta syfte bör 
medlemsstaterna aktivt stödja och 
uppmuntra även relevanta entiteter som 
inte omfattas av detta direktivs 
tillämpningsområde att delta i sådana 
mekanismer för informationsutbyte. Dessa 
mekanismer bör genomföras helt i enlighet 
med unionens konkurrensregler och 
unionens regler om uppgiftsskydd.

(68) Entiteter bör uppmuntras och 
stödjas av medlemsstaterna för att 
kollektivt utnyttja sina individuella 
kunskaper och praktiska erfarenheter på 
strategisk, taktisk och operativ nivå i syfte 
att förbättra förmågan att på lämpligt sätt 
bedöma, övervaka, försvara sig mot och 
reagera på cyberhot. Det är därför 
nödvändigt att på unionsnivå möjliggöra 
framväxten av mekanismer för frivilligt 
informationsutbyte som är baserade på 
redan etablerade internationellt erkända 
standarder. I detta syfte bör 
medlemsstaterna aktivt stödja och 
uppmuntra även relevanta entiteter som 
inte omfattas av detta direktivs 
tillämpningsområde att delta i sådana 
mekanismer för informationsutbyte. Dessa 
mekanismer bör genomföras helt i enlighet 
med unionens konkurrensregler och 
unionens regler om uppgiftsskydd.

Or. en
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Ändringsförslag 125
Marcel Kolaja
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 69

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(69) Behandling av personuppgifter som 
utförs av entiteter, offentliga myndigheter, 
incidenthanteringsorganisationer (Cert), 
CSIRT-enheter och tillhandahållare av 
säkerhetsteknik och säkerhetstjänster i den 
utsträckning som är absolut nödvändig 
och proportionell för att säkerställa nät- 
och informationssäkerhet bör utgöra ett 
berättigat intresse för den 
personuppgiftsansvarige i fråga, i enlighet 
med förordning (EU) 2016/679. Detta bör 
inbegripa åtgärder som rör förebyggande, 
upptäckt, analys och hantering av 
incidenter, åtgärder för att öka 
medvetenheten om specifika cyberhot, 
informationsutbyte i samband med 
åtgärdande av och samordnat utlämnande 
av information om sårbarhet, samt 
frivilligt informationsutbyte om dessa 
incidenter samt cyberhot och sårbarheter, 
angreppsindikatorer, taktik, tekniker och 
förfaranden, cybersäkerhetsvarningar och 
konfigurationsverktyg. Sådana åtgärder 
kan kräva behandling av följande typer av 
personuppgifter: ip-adresser, 
webbadresser (URL), domännamn och e-
postadresser.

(69) Behandling av personuppgifter som 
utförs offentliga myndigheter, 
incidenthanteringsorganisationer (Cert), 
CSIRT-enheter och tillhandahållare av 
säkerhetsteknik och säkerhetstjänster, som 
bör begränsas till vad som är absolut 
nödvändigt och proportionellt för att 
säkerställa nät- och informationssäkerhet 
bör utgöra ett berättigat intresse för den 
personuppgiftsansvarige i fråga, i enlighet 
med förordning (EU) 2016/679.

Or. en

Ändringsförslag 126
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Antonio Maria Rinaldi, 
Isabella Tovaglieri, Virginie Joron

Förslag till direktiv
Skäl 70
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(70) För att stärka de 
tillsynsbefogenheter och tillsynsåtgärder 
som bidrar till att säkerställa ett effektivt 
fullgörande av skyldigheter bör detta 
direktiv innehålla en minimiförteckning 
över tillsynsåtgärder och tillsynsmedel 
genom vilka behöriga myndigheter kan 
utöva tillsyn över väsentliga och viktiga 
entiteter. Dessutom bör detta direktiv 
fastställa en differentiering av 
tillsynssystemet mellan väsentliga och 
viktiga entiteter i syfte att säkerställa en 
rättvis balans vad gäller skyldigheterna för 
både entiteter och behöriga myndigheter. 
Väsentliga entiteter bör därför omfattas av 
ett fullständigt tillsynssystem 
(förhandstillsyn och efterhandstillsyn), 
medan viktiga entiteter bör omfattas av 
enklare tillsyn, endast i efterhand. För de 
senare innebär detta att viktiga entiteter 
inte systematiskt måste dokumentera 
uppfyllande av riskhanteringskraven för 
cybersäkerhet, och att de behöriga 
myndigheterna bör tillämpa en reaktiv 
efterhandstillsyn och därmed inte ha någon 
allmän skyldighet att utöva tillsyn över 
dessa entiteter.

(70) För att stärka de 
tillsynsbefogenheter och tillsynsåtgärder 
som bidrar till att säkerställa ett effektivt 
fullgörande av skyldigheter och för att 
uppnå en gemensam hög säkerhetsnivå 
inom den digitala sektorn i hela unionen 
bör detta direktiv innehålla en 
minimiförteckning över tillsynsåtgärder 
och tillsynsmedel genom vilka behöriga 
myndigheter kan utöva tillsyn över 
väsentliga och viktiga entiteter. Dessutom 
bör detta direktiv fastställa en 
differentiering av tillsynssystemet mellan 
väsentliga och viktiga entiteter i syfte att 
säkerställa en rättvis balans vad gäller 
skyldigheterna för både entiteter och 
behöriga myndigheter. Väsentliga entiteter 
bör därför omfattas av ett fullständigt 
tillsynssystem (förhandstillsyn och 
efterhandstillsyn), medan viktiga entiteter 
bör omfattas av enklare tillsyn, endast i 
efterhand. För de senare innebär detta att 
viktiga entiteter inte systematiskt måste 
dokumentera uppfyllande av 
riskhanteringskraven för cybersäkerhet, 
och att de behöriga myndigheterna bör 
tillämpa en reaktiv efterhandstillsyn och 
därmed inte ha någon allmän skyldighet att 
utöva tillsyn över dessa entiteter, utom när 
det sker ett uppenbart åsidosättande av 
skyldigheter, särskilt om sådana entiteter 
orsakar en risk för användarna eller 
andra tjänster som ingår i 
tillämpningsområdet för detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 127
Deirdre Clune

Förslag till direktiv
Skäl 70
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(70) För att stärka de 
tillsynsbefogenheter och tillsynsåtgärder 
som bidrar till att säkerställa ett effektivt 
fullgörande av skyldigheter bör detta 
direktiv innehålla en minimiförteckning 
över tillsynsåtgärder och tillsynsmedel 
genom vilka behöriga myndigheter kan 
utöva tillsyn över väsentliga och viktiga 
entiteter. Dessutom bör detta direktiv 
fastställa en differentiering av 
tillsynssystemet mellan väsentliga och 
viktiga entiteter i syfte att säkerställa en 
rättvis balans vad gäller skyldigheterna för 
både entiteter och behöriga myndigheter. 
Väsentliga entiteter bör därför omfattas av 
ett fullständigt tillsynssystem 
(förhandstillsyn och efterhandstillsyn), 
medan viktiga entiteter bör omfattas av 
enklare tillsyn, endast i efterhand. För de 
senare innebär detta att viktiga entiteter 
inte systematiskt måste dokumentera 
uppfyllande av riskhanteringskraven för 
cybersäkerhet, och att de behöriga 
myndigheterna bör tillämpa en reaktiv 
efterhandstillsyn och därmed inte ha någon 
allmän skyldighet att utöva tillsyn över 
dessa entiteter.

(70) För att stärka de 
tillsynsbefogenheter och tillsynsåtgärder 
som bidrar till att säkerställa ett effektivt 
fullgörande av skyldigheter och för att 
uppnå en gemensam hög säkerhetsnivå i 
hela den digitala sektorn, bland annat 
genom att förebygga risk för användare 
eller andra nätverk, informationssystem 
och tjänster, bör detta direktiv innehålla en 
minimiförteckning över tillsynsåtgärder 
och tillsynsmedel genom vilka behöriga 
myndigheter kan utöva tillsyn över 
väsentliga och viktiga entiteter. Dessutom 
bör detta direktiv fastställa en 
differentiering av tillsynssystemet mellan 
väsentliga och viktiga entiteter i syfte att 
säkerställa en rättvis balans vad gäller 
skyldigheterna för både entiteter och 
behöriga myndigheter. Väsentliga entiteter 
bör därför omfattas av ett fullständigt 
tillsynssystem (förhandstillsyn och 
efterhandstillsyn), medan viktiga entiteter 
bör omfattas av enklare tillsyn, endast i 
efterhand. För de senare innebär detta att 
viktiga entiteter inte systematiskt måste 
dokumentera uppfyllande av 
riskhanteringskraven för cybersäkerhet, 
och att de behöriga myndigheterna bör 
tillämpa en reaktiv efterhandstillsyn och 
därmed inte ha någon allmän skyldighet att 
utöva tillsyn över dessa entiteter utom om 
det föreligger ett uppenbart åsidosättande 
av skyldigheter.

Or. en

Ändringsförslag 128
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Antonio Maria Rinaldi, 
Isabella Tovaglieri, Virginie Joron

Förslag till direktiv
Skäl 76
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(76) För att de sanktioner som är 
tillämpliga på överträdelser av de 
skyldigheter som fastställs i detta direktiv 
ska bli mer effektiva och avskräckande bör 
de behöriga myndigheterna ges befogenhet 
att tillämpa sanktioner i form av tillfälligt 
upphävande av en certifiering eller 
auktorisation för en del av eller alla 
tjänster som tillhandahålls av en väsentlig 
entitet och införande av ett tillfälligt 
förbud för en fysisk person att utöva 
ledande funktioner. Med tanke på 
sanktionernas stränghet och påverkan på 
entiteternas verksamheter och i sista hand 
deras konsumenter bör sådana sanktioner 
endast tillämpas proportionellt mot 
överträdelsens allvarlighetsgrad och med 
beaktande av de särskilda 
omständigheterna i varje enskilt fall, 
inbegripet om överträdelsen är avsiktlig 
eller beror på försumlighet samt vidtagna 
åtgärder för att förhindra eller begränsa 
skadorna och/eller förlusterna. Sådana 
sanktioner bör endast tillämpas som sista 
utväg, dvs. först efter det att de andra 
relevanta åtgärder för efterlevnadskontroll 
som fastställs i detta direktiv har uttömts, 
och endast fram till dess att de entiteter 
som omfattas av sanktionerna vidtar 
nödvändiga åtgärder för att avhjälpa de 
brister eller uppfylla de krav från den 
behöriga myndigheten för vilka 
sanktionerna tillämpades. Påförandet av 
sådana sanktioner måste omfattas av 
lämpliga rättssäkerhetsgarantier i enlighet 
med de allmänna principerna i unionsrätten 
och Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, inbegripet 
effektivt rättsligt skydd, korrekt 
rättsförfarande, oskuldspresumtion och 
rätten till försvar.

(76) För att de sanktioner som är 
tillämpliga på överträdelser av de 
skyldigheter som fastställs i detta direktiv 
ska bli mer effektiva och avskräckande bör 
de behöriga myndigheterna ges befogenhet 
att tillämpa sanktioner i form av tillfälligt 
upphävande av en certifiering eller 
auktorisation för de aktuella tjänster som 
tillhandahålls av en väsentlig entitet. Med 
tanke på sanktionernas stränghet och 
påverkan på entiteternas verksamheter och 
i sista hand deras konsumenter bör sådana 
sanktioner endast tillämpas proportionellt 
mot överträdelsens allvarlighetsgrad och 
med beaktande av de särskilda 
omständigheterna i varje enskilt fall, 
inbegripet om överträdelsen är avsiktlig 
eller beror på försumlighet samt vidtagna 
åtgärder för att förhindra eller begränsa 
skadorna och/eller förlusterna. Sådana 
sanktioner bör endast tillämpas som sista 
utväg, dvs. först efter det att de andra 
relevanta åtgärder för efterlevnadskontroll 
som fastställs i detta direktiv har uttömts, 
och endast fram till dess att de entiteter 
som omfattas av sanktionerna vidtar 
nödvändiga åtgärder för att avhjälpa de 
brister eller uppfylla de krav från den 
behöriga myndigheten för vilka 
sanktionerna tillämpades. Påförandet av 
sådana sanktioner måste omfattas av 
lämpliga rättssäkerhetsgarantier i enlighet 
med de allmänna principerna i unionsrätten 
och Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, inbegripet 
effektivt rättsligt skydd, korrekt 
rättsförfarande, oskuldspresumtion och 
rätten till försvar.

Or. en
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Ändringsförslag 129
Marcel Kolaja
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 79

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(79) Det bör införas en mekanism för 
sakkunnigbedömning som gör det möjligt 
för experter utsedda av medlemsstaterna att 
bedöma genomförandet av 
cybersäkerhetsstrategier, inbegripet 
medlemsstaternas kapacitetsnivå och 
tillgängliga resurser.

(79) Det bör införas en mekanism för 
sakkunnigbedömning som gör det möjligt 
för oberoende experter utsedda av 
medlemsstaterna att bedöma 
genomförandet av cybersäkerhetsstrategier, 
inbegripet medlemsstaternas kapacitetsnivå 
och tillgängliga resurser. Vid beslut om 
metoden bör kommissionen, med stöd av 
Enisa, inrätta ett objektivt, icke-
diskriminerande, teknikneutralt, rättvist 
och öppet system för urval av sådana 
experter.

Or. en

Ändringsförslag 130
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till direktiv
Skäl 79

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(79) Det bör införas en mekanism för 
sakkunnigbedömning som gör det möjligt 
för experter utsedda av medlemsstaterna att 
bedöma genomförandet av 
cybersäkerhetsstrategier, inbegripet 
medlemsstaternas kapacitetsnivå och 
tillgängliga resurser.

(79) Det bör införas en mekanism för 
sakkunnigbedömning som gör det möjligt 
för experter utsedda av medlemsstaterna 
och Enisa att bedöma genomförandet av 
cybersäkerhetsstrategier, inbegripet 
medlemsstaternas kapacitetsnivå och 
tillgängliga resurser, och utbyta 
erfarenheter och bästa praxis när det 
gäller förfaranden och instrument.

Or. en
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Ändringsförslag 131
Deirdre Clune

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I detta direktiv fastställs åtgärder 
för att säkerställa en hög gemensam 
cybersäkerhetsnivå i unionen.

1. I detta direktiv fastställs åtgärder 
för att säkerställa en hög gemensam 
cybersäkerhetsnivå i unionen, för att skapa 
en betrodd digital miljö för konsumenter 
och företag samt för att förbättra och 
avlägsna hinder för den inre marknadens 
funktionssätt.

Or. en

Ändringsförslag 132
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I detta direktiv fastställs åtgärder 
för att säkerställa en hög gemensam 
cybersäkerhetsnivå i unionen.

1. I detta direktiv fastställs åtgärder 
för att säkerställa en hög gemensam 
cybersäkerhetsnivå i unionen och stärka 
den digitala inre marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 133
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Antonio Maria Rinaldi, 
Isabella Tovaglieri, Virginie Joron

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv är tillämpligt på 
offentliga och privata entiteter av den typ 

1. Detta direktiv är tillämpligt på 
offentliga och privata entiteter av den typ 
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som betecknas som väsentliga entiteter i 
bilaga I och viktiga entiteter i bilaga II. 
Detta direktiv är inte tillämpligt på entiteter 
som räknas som mikroföretag och små 
företag i den mening som avses i 
kommissionens rekommendation 
2003/361/EG28.

som betecknas som väsentliga entiteter i 
bilaga I och viktiga entiteter i bilaga II. 
Entiteter och delsektorer som omfattas av 
detta direktiv ska förses med tydliga och 
koncisa definitioner med avseende på sina 
beteckningar. Detta direktiv är inte 
tillämpligt på de entiteter som 
medlemsstaterna otvetydigt identifierar 
som icke-kritiska, inklusive i fall då dessa 
är av typer som avses i bilagorna I och II. 
Detta direktiv är inte tillämpligt på entiteter 
som räknas som mikroföretag och små 
företag i den mening som avses i 
kommissionens rekommendation 
2003/361/EG28, utan att det påverkar 
deras möjligheter att aktivt och frivilligt 
låta sig omfattas av direktivets 
tillämpningsområde.

__________________ __________________
28 Kommissionens rekommendation 
2003/361/EG av den 6 maj 2003 om 
definitionen av mikroföretag samt små och 
medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, 
s. 36).

28 Kommissionens rekommendation 
2003/361/EG av den 6 maj 2003 om 
definitionen av mikroföretag samt små och 
medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, 
s. 36).

Or. en

Ändringsförslag 134
Marcel Kolaja
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv är tillämpligt på 
offentliga och privata entiteter av den typ 
som betecknas som väsentliga entiteter i 
bilaga I och viktiga entiteter i bilaga II. 
Detta direktiv är inte tillämpligt på entiteter 
som räknas som mikroföretag och små 
företag i den mening som avses i 
kommissionens rekommendation 
2003/361/EG28.

1. Detta direktiv är tillämpligt på 
offentliga och privata entiteter av den typ 
som betecknas som väsentliga entiteter i 
bilaga I och viktiga entiteter i bilaga II. 
Detta direktiv är inte tillämpligt på entiteter 
som räknas som mikroföretag och små 
företag i den mening som avses i 
kommissionens rekommendation 
2003/361/EG28 och inte heller på icke-
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kommersiella projekt med fri 
programvara med öppen källkod.

__________________ __________________
28 Kommissionens rekommendation 
2003/361/EG av den 6 maj 2003 om 
definitionen av mikroföretag samt små och 
medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, 
s. 36).

28 Kommissionens rekommendation 
2003/361/EG av den 6 maj 2003 om 
definitionen av mikroföretag samt små och 
medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, 
s. 36).

Or. en

Ändringsförslag 135
Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv är tillämpligt på 
offentliga och privata entiteter av den typ 
som betecknas som väsentliga entiteter i 
bilaga I och viktiga entiteter i bilaga II. 
Detta direktiv är inte tillämpligt på entiteter 
som räknas som mikroföretag och små 
företag i den mening som avses i 
kommissionens rekommendation 
2003/361/EG28.

1. Detta direktiv är tillämpligt på 
offentliga och privata entiteter av den typ 
som avses i bilaga I och bilaga II. Utan att 
det påverkar tillämpningen av punkt 2 i 
denna artikel och artikel 27 är detta 
direktiv inte tillämpligt på entiteter som 
räknas som mikroföretag och små företag i 
den mening som avses i kommissionens 
rekommendation 2003/361/EG28.

__________________ __________________
28 Kommissionens rekommendation 
2003/361/EG av den 6 maj 2003 om 
definitionen av mikroföretag samt små och 
medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, 
s. 36).

28 Kommissionens rekommendation 
2003/361/EG av den 6 maj 2003 om 
definitionen av mikroföretag samt små och 
medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, 
s. 36).

Or. en

Ändringsförslag 136
Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Oavsett entiteternas storlek är 
dock detta direktiv också i följande fall 
tillämpligt på entiteter som avses i 
bilagorna I och II:

2. Genom undantag från punkt 1 i 
denna artikel är detta direktiv, oavsett 
entiteternas storlek, också i följande fall 
tillämpligt på entiteter av en typ som avses 
i bilagorna I och II:

Or. en

Ändringsförslag 137
Marcel Kolaja
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) En potentiell störning av den tjänst 
som entiteten tillhandahåller skulle kunna 
påverka skyddet för människors liv och 
hälsa, den allmänna säkerheten eller 
folkhälsan.

d) En störning av den tjänst som 
entiteten tillhandahåller skulle kunna 
påverka skyddet för människors liv och 
hälsa, den allmänna säkerheten eller 
folkhälsan.

Or. en

Ändringsförslag 138
Marcel Kolaja
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) En potentiell störning av den tjänst 
som entiteten tillhandahåller skulle kunna 
medföra systemrisker, särskilt för de 
sektorer där sådana störningar skulle kunna 
få gränsöverskridande konsekvenser.

e) En störning av den tjänst som 
entiteten tillhandahåller skulle kunna 
medföra systemrisker, särskilt för de 
sektorer där sådana störningar skulle kunna 
få gränsöverskridande konsekvenser.

Or. en
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Ändringsförslag 139
Evžen Tošenovský

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska säkerställa 
att alla entiteter som omfattas av detta 
direktiv uppfyller kraven i detta direktiv 
som viktiga entiteter. Medlemsstaterna får 
besluta vilka viktiga entiteter som ska 
betecknas som väsentliga entiteter, med 
hänsyn tagen särskilt till huruvida 
entiteterna redan har identifierats som 
leverantörer av samhällsviktiga tjänster i 
enlighet med artikel 5 i NIS-direktivet 
(2016/1148) och prioriteringen av de 
sektorer och delsektorer med högre 
kritikalitetsnivå som förtecknas i bilaga I. 
Medlemsstaterna ska senast [tidsfristen 
för införlivande] fastställa en preliminär 
förteckning över de väsentliga och viktiga 
entiteter som ska uppfylla kraven i detta 
direktiv, och regelbundet se över det och, i 
lämpliga fall, uppdatera det. 
Medlemsstaterna ska fastställa en tidsfrist 
som inte överstiger [6 månader efter 
tidsfristen för införlivande] för preliminär 
självanmälan eller identifiering av den 
behöriga myndigheten och efterlevnad av 
detta direktiv för de entiteter som omfattas 
av detta direktiv. De entiteter som redan 
har identifierats som leverantörer av 
samhällsviktiga tjänster i enlighet med 
artikel 5 i NIS-direktivet (2016/1148) ska 
uppfylla kraven i detta direktiv senast 
[tidsfrist för införlivande]. 
Entiteterna ska lämna in åtminstone 
följande information: entitetens namn, 
adress och aktuella kontaktuppgifter, 
inklusive e-postadresser och 
telefonnummer, och den eller de relevanta 
sektorer och delsektorer som avses i 
bilagorna I och II. Entiteterna ska utan 
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dröjsmål lämna in en underrättelse om 
alla ändringar av de uppgifter de lämnat 
in, och i vilket fall som helst inom två 
veckor från det datum då ändringen fått 
verkan. 

Or. en

Ändringsförslag 140
Evžen Tošenovský

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. En entitet som avses i artikel 24.1 
ska lämna in sin självanmälan i den 
medlemsstat i vilken den har sitt 
huvudsakliga etableringsställe. 
Utöver de uppgifter som avses i det tredje 
stycket i punkt 2a i denna artikel ska den 
uppge adressen till sitt huvudsakliga 
etableringsställe och andra lagenligt 
giltiga etableringsställen i unionen eller, 
om entiteten inte är etablerad i unionen, 
till dess företrädare som utsetts i enlighet 
med artikel 24.3 och de medlemsstater i 
vilka entiteten tillhandahåller tjänster. 
Om en entitet som avses i punkt 1 förutom 
sitt huvudsakliga etableringsställe i 
unionen dessutom har andra 
etableringsställen eller tillhandahåller 
tjänster i andra medlemsstater ska det 
huvudsakliga etableringsställets enda 
kontaktpunkt utan onödigt dröjsmål 
vidarebefordra uppgifterna till de enda 
kontaktpunkterna i de medlemsstaterna. 
Om en entitet underlåter att lämna in en 
underrättelse eller tillhandahålla 
relevanta uppgifter om de berörda 
medlemsstaterna inom den tidsfrist som 
fastställts av den medlemsstat i vilken 
entiteten har sitt huvudsakliga 
etableringsställe ska varje medlemsstat i 
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vilken entiteten tillhandahåller tjänster 
vara behörig att säkerställa att entiteten 
fullgör de skyldigheter som fastställts i 
detta direktiv. 

Or. en

Ändringsförslag 141
Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. Senast [6 månader efter tidsfristen 
för införlivande] och var tolfte månad 
därefter ska medlemsstaterna lämna in till 
samarbetsgruppen och, för den översyn 
som avses i artikel 35, till kommissionen 
den information som är nödvändig för att 
möjliggöra en bedömning av 
medlemsstaternas strategier för 
identifiering av väsentliga och viktiga 
tjänster. Denna information ska omfatta 
åtminstone det antal väsentliga och 
viktiga entiteter som identifierats för varje 
sektor och delsektor som avses i bilagorna 
I och II, inklusive antalet små- och 
mikroföretag i varje kategori. 

Or. en

Ändringsförslag 142
Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska säkerställa 
att de nätverks- och informationssystem 
som används av deras offentliga 
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förvaltningsentiteter omfattas av deras 
nationella cybersäkerhetsförordning.

Or. en

Ändringsförslag 143
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till direktiv
Artikel 4 – stycke 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) nationell strategi för cybersäkerhet: 
en enhetlig ram i en medlemsstat med 
strategiska mål och prioriteringar för 
säkerheten i nätverks- och 
informationssystem i den medlemsstaten.

(4) nationell strategi för cybersäkerhet: 
en enhetlig ram i en medlemsstat med 
strategiska mål och prioriteringar för 
säkerheten i nätverks- och 
informationssystem i den medlemsstaten, 
samt den politik som behövs för att uppnå 
dem.

Or. en

Ändringsförslag 144
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till direktiv
Artikel 4 – stycke 1 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) gränsöverskridande incident: en 
incident som påverkar aktörer under 
minst två olika nationella behöriga 
myndigheter.

Or. en
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Ändringsförslag 145
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till direktiv
Artikel 4 – stycke 1 – led 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) tidig varning: den information 
som föregår den inledande underrättelsen 
av incidenten till tredjeparter, utan 
skyldighet att lämna detaljerad 
information, i början av en incident eller 
vid den tidpunkt då en pågående incident 
upptäcks.

Or. en

Ändringsförslag 146
Deirdre Clune

Förslag till direktiv
Artikel 4 – stycke 1 – led 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) domännamnsregistreringstjänster: 
tjänster som tillhandahålls av 
registreringsenheter för domännamn och 
entiteter som tillhandahåller 
domännamnsregistreringstjänster, 
leverantörer av 
integritetsregistreringstjänster och 
proxyregistreringstjänster, domänmäklare 
och domänåterförsäljare och alla andra 
tjänster som är kopplade till registrering 
av domännamn.

Or. en

Ändringsförslag 147
Evžen Tošenovský
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Förslag till direktiv
Artikel 4 – stycke 1 – led 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) offentlig förvaltningsentitet: en 
entitet i en medlemsstat som uppfyller 
följande kriterier:

utgår

(a) Den har inrättats för att tillgodose 
behov i det allmännas intresse och har 
inte industriell eller kommersiell karaktär.
(b) Den har ställning som juridisk 
person.
(c) Den finansieras till största delen 
av staten, en regional myndighet eller 
andra offentligrättsliga organ, eller står 
under administrativ tillsyn av sådana 
myndigheter eller organ, eller har ett 
förvaltnings-, lednings- eller 
kontrollorgan där mer än hälften av 
ledamöterna utses av staten, regionala 
myndigheter eller andra offentligrättsliga 
organ.
(d) Den har befogenhet att rikta 
administrativa eller reglerande beslut till 
fysiska eller juridiska personer som 
påverkar deras rättigheter när det gäller 
gränsöverskridande rörlighet för 
personer, varor, tjänster eller kapital.
Offentliga förvaltningsentiteter som 
bedriver verksamhet på områdena allmän 
säkerhet, brottsbekämpning, försvar eller 
nationell säkerhet ska undantas.

Or. en

Ändringsförslag 148
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Antonio Maria Rinaldi, 
Isabella Tovaglieri, Virginie Joron

Förslag till direktiv
Artikel 4 – stycke 1 – led 26a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) icke-kritisk entitet: en entitet av en 
typ som avses i bilaga I och bilaga II 
vilken, oavsett storlek och resurser, inte 
har någon kritisk funktion inom en 
specifik sektor eller typ av tjänst som 
tillhandahålls och som är föga beroende 
av andra sektorer eller typer av tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 149
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Antonio Maria Rinaldi, 
Isabella Tovaglieri, Virginie Joron

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En styrningsram för att uppnå dessa 
mål och prioriteringar, inbegripet de 
politiska åtgärder som avses i punkt 2 och 
roller och ansvarsområden för offentliga 
organ och entiteter samt andra relevanta 
aktörer.

(b) En styrningsram för att uppnå dessa 
mål och prioriteringar, inbegripet de 
politiska åtgärder som avses i punkt 2 och 
roller och ansvarsområden för offentliga 
organ och entiteter samt andra relevanta 
aktörer, särskilt de som har anförtrotts 
specifikt stöd till små och medelstora 
företag. Denna styrningsram ska tydligt 
beskriva hur samarbete och samordning 
organiseras mellan relevanta nationella 
myndigheter som anges enligt detta 
direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 150
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En styrningsram för att uppnå dessa 
mål och prioriteringar, inbegripet de 
politiska åtgärder som avses i punkt 2 och 
roller och ansvarsområden för offentliga 
organ och entiteter samt andra relevanta 
aktörer.

(b) En styrningsram för att uppnå dessa 
mål och prioriteringar, inbegripet de 
politiska åtgärder som avses i punkt 2 och 
roller och ansvarsområden för offentliga 
organ och entiteter samt andra relevanta 
aktörer, däribland de som är ansvariga för 
cyberunderrättelser och cyberförsvar.

Or. en

Ändringsförslag 151
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) En bedömning för att identifiera 
relevanta tillgångar och 
cybersäkerhetsrisker i den medlemsstaten.

(c) En bedömning för att identifiera 
relevanta tillgångar och 
cybersäkerhetsrisker i den medlemsstaten, 
inbegripet potentiella brister som kan 
påverka den inre marknaden negativt.

Or. en

Motivering

Inkludera brister på produkter och färdigheter som kan vara orsak till oro, och dra lärdom av 
covid-19-krisen och bristen på halvledare.

Ändringsförslag 152
Marcel Kolaja
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led fa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) En politisk ram för bättre 
samordning mellan de behöriga 
myndigheterna enligt detta direktiv och 
det oberoende organet med ansvar för 
överinseende över insamlande av 
uppgifter, i enlighet med 
unionslagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 153
Marcel Kolaja
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En politik för cybersäkerhet i 
leveranskedjan för IKT-produkter och 
IKT-tjänster som används av väsentliga 
och viktiga entiteter när de tillhandahåller 
sina tjänster.

a) En politik för cybersäkerhet i 
leveranskedjan för IKT-produkter och 
IKT-tjänster som används av väsentliga 
och viktiga entiteter när de tillhandahåller 
sina tjänster, vilken bör gynna 
cybersäkerhetsprodukter med öppen 
källkod för både program- och hårdvara, 
samt genomförande med öppen källkod av 
öppna och avancerade, starka 
krypteringsstandarder.

Or. en

Ändringsförslag 154
Marcel Kolaja
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led aa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) En politisk ram som tar itu med 
cybersäkerhet och laglig tillgång till 
information, som inte undergräver 
krypteringens effektivitet för att skydda 
integriteten och säkerheten i 
kommunikationer och som innefattar 
oberoende tillsyn.

Or. en

Ändringsförslag 155
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) En politik som tar itu med 
konsumenters cybersäkerhet, inbegripet 
deras medvetenhet om cyberhot, 
cyberkunskaper och cyberhygien, samt 
cybersäkerheten hos produkter som är 
tillgängliga för konsumenter.

Or. en

Ändringsförslag 156
Marcel Kolaja
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Riktlinjer för att inkludera och 
specificera cybersäkerhetsrelaterade krav 
för IKT-produkter och IKT-tjänster vid 
offentlig upphandling.

b) Riktlinjer för att inkludera och 
specificera cybersäkerhetsrelaterade krav 
för IKT-produkter och IKT-tjänster vid 
offentlig upphandling, inbegripet 
främjandet av användningen av 
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cybersäkerhetsprodukter med öppen 
källkod.

Or. en

Ändringsförslag 157
Deirdre Clune

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) En politik för att främja och 
underlätta samordnad information om 
sårbarheter i den mening som avses i 
artikel 6.

c) En politik för att främja och 
underlätta samordnad information om 
sårbarheter i den mening som avses i 
artikel 6, inbegripet att lägga fram 
riktlinjer och bästa praxis baserat på 
redan etablerade internationellt 
vedertagna standarder om hantering av 
och underrättelse om sårbarhet.

Or. en

Ändringsförslag 158
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) En politik för att främja och 
utveckla cybersäkerhetskompetens, 
medvetandehöjande åtgärder samt 
forsknings- och utvecklingsinitiativ.

e) En politik för att främja och 
förbättra cybersäkerhetskompetens och 
kompetens på alla nivåer, från icke-
experter till högkvalificerade 
yrkespersoner.

Or. en

Ändringsförslag 159
Marcel Kolaja
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) En politik för att främja och 
utveckla cybersäkerhetskompetens, 
medvetandehöjande åtgärder samt 
forsknings- och utvecklingsinitiativ.

e) En politik för att främja och 
utveckla tekniskt neutral 
cybersäkerhetskompetens, 
medvetandehöjande åtgärder samt 
forsknings- och utvecklingsinitiativ.

Or. en

Ändringsförslag 160
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) En politik för stöd till akademiska 
institutioner och forskningsinstitut för att 
utveckla cybersäkerhetsverktyg och säker 
nätinfrastruktur.

f) En politik för stöd till akademiska 
institutioner och forskningsinstitut för att 
utveckla cybersäkerhetsverktyg och säker 
nätinfrastruktur och främja en 
sammanhängande och synergistisk 
användning av tillgängliga medel.

Or. en

Ändringsförslag 161
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Antonio Maria Rinaldi, 
Isabella Tovaglieri, Virginie Joron

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) En politik som tillgodoser särskilda 
behov hos små och medelstora företag, 
särskilt de som inte omfattas av detta 

h) En politik som tillgodoser särskilda 
behov hos små och medelstora företag vid 
fullgörandet av skyldigheterna enligt detta 
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direktiv, när det gäller vägledning och stöd 
för att förbättra deras motståndskraft mot 
cyberhot.

direktiv, särskilt de som inte omfattas av 
detta direktiv, när det gäller vägledning och 
stöd för att förbättra deras motståndskraft 
mot cyberhot, och genom särskilt stöd 
uppmuntrar deras proaktiva antagande av 
lämpliga cybersäkerhetsåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 162
Deirdre Clune

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) En politik som tillgodoser särskilda 
behov hos små och medelstora företag, 
särskilt de som inte omfattas av detta 
direktiv, när det gäller vägledning och stöd 
för att förbättra deras motståndskraft mot 
cyberhot.

h) En politik som främjar 
cybersäkerhet och tillgodoser de särskilda 
behoven hos små och medelstora företag, 
särskilt de som inte omfattas av detta 
direktiv, när det gäller vägledning och stöd 
för att förbättra deras motståndskraft mot 
cyberhot, däribland finansiering och 
utbildning till stöd för antagandet av 
cybersäkerhetsåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 163
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) En politik som tillgodoser särskilda 
behov hos små och medelstora företag, 
särskilt de som inte omfattas av detta 
direktiv, när det gäller vägledning och stöd 
för att förbättra deras motståndskraft mot 
cyberhot.

h) En politik som tillgodoser särskilda 
behov hos små och medelstora företag, 
särskilt de som inte omfattas av detta 
direktiv, när det gäller vägledning och stöd 
för att förbättra deras motståndskraft mot 
cyberhot, främja cybersäkerhetskunskaper 
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och -kompetens och assistans som svar på 
cyberattacker.

Or. en

Ändringsförslag 164
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led h – led i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Politiken ska inbegripa inrättandet 
av en gemensam nationell kontaktpunkt 
för små och medelstora företag och en 
ram för den effektivaste användningen av 
digitala innovationsknutpunkter och 
tillgängliga medel i uppnåendet av 
politiska mål.

Or. en

Ändringsförslag 165
Stelios Kouloglou

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) En politik för att bekämpa 
identitetsstöld på internet av dess 
medborgare, en politik för att skydda dess 
medborgare från nätfiske, särskilt äldre 
personer och personer med låg 
läskunnighet.

Or. en

Motivering

Först och främst måste en medlemsstat skydda sina medborgare, även på internet.
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Ändringsförslag 166
Deirdre Clune

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) En politik för att öka 
medvetenheten och utbildningen om 
cybersäkerhetshot bland konsumenterna i 
EU.

Or. en

Ändringsförslag 167
Stelios Kouloglou

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led hb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

hb) En politik som ger konsumenter 
skydd från exploatering av sårbarheter i 
”sakernas internet” eller andra nätverks- 
och informationssystem.

Or. en

Motivering

Cybersäkerheten måste också betyda skydd för konsumenter på internet.

Ändringsförslag 168
Stelios Kouloglou

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska säkerställa 
att ett regelverk byggs upp för att 
garantera att uppkopplade produkter och 
tillhörande tjänster, inklusive 
leveranskedjor, har inbyggd säkerhet, är 
motståndskraftiga mot cyberincidenter 
och snabbt kan korrigeras när 
sårbarheter upptäcks. Medlemsstaterna 
ska introducera cybersäkerhetskrav för 
applikationer, programvara, inbäddad 
programvara och operativsystem.

Or. en

Ändringsförslag 169
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Nyckelutförandeindikatorer ska väljas 
med beaktande av rekommendationer 
från Enisa och, ska, när så är möjligt, 
vara jämförbara på unionsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 170
Marcel Kolaja
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samordnad information om sårbarheter 
och ett europeiskt sårbarhetsregister

Samordnad information om sårbarheter
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Or. en

Ändringsförslag 171
Morten Løkkegaard, Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Jordi Cañas

Förslag till direktiv
Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samordnad information om sårbarheter och 
ett europeiskt sårbarhetsregister

Samordnad information om sårbarheter och 
en europeisk sårbarhetsdatabas

Or. en

Ändringsförslag 172
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Antonio Maria Rinaldi, 
Isabella Tovaglieri, Virginie Joron

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska utse en av 
sina CSIRT-enheter enligt artikel 9 till 
samordnare för den samordnade 
informationen om sårbarheter. Den utsedda 
CSIRT-enheten ska fungera som betrodd 
mellanhand och vid behov underlätta 
interaktionen mellan en rapporterande 
entitet och tillverkare eller leverantörer av 
IKT-produkter eller IKT-tjänster. Om en 
rapporterad sårbarhet berör flera tillverkare 
eller leverantörer av IKT-produkter eller 
IKT-tjänster i unionen ska den utsedda 
CSIRT-enheten i varje berörd medlemsstat 
samarbeta med CSIRT-nätverket.

1. Varje medlemsstat ska utse en av 
sina CSIRT-enheter enligt artikel 9 till 
samordnare för den samordnade 
informationen om sårbarheter. Processen 
för samordnad information om 
sårbarheter ska stämma överens med 
internationellt erkända standarder för 
hantering av och information om 
sårbarheter. Den utsedda CSIRT-enheten 
ska fungera som betrodd mellanhand och 
vid behov underlätta interaktionen mellan 
en rapporterande entitet och tillverkare 
eller leverantörer av IKT-produkter eller 
IKT-tjänster. Om en rapporterad sårbarhet 
berör flera tillverkare eller leverantörer av 
IKT-produkter eller IKT-tjänster i unionen 
ska den utsedda CSIRT-enheten i varje 
berörd medlemsstat samarbeta med 
CSIRT-nätverket.
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Or. en

Ändringsförslag 173
Marcel Kolaja
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Enisa ska utveckla och underhålla 
ett europeiskt sårbarhetsregister. I detta 
syfte ska Enisa inrätta och underhålla 
lämpliga informationssystem, riktlinjer och 
förfaranden, särskilt för att göra det möjligt 
för viktiga och väsentliga entiteter och 
deras leverantörer av nätverks- och 
informationssystem att lämna information 
om och registrera sårbarheter hos IKT-
produkter eller IKT-tjänster, samt för att 
ge alla berörda parter tillgång till den 
information om sårbarheter som finns i 
registret. Registret ska särskilt innehålla 
information som beskriver sårbarheten, 
den berörda IKT-produkten eller IKT-
tjänsten och hur allvarlig sårbarheten är 
med tanke på de omständigheter under 
vilka den kan utnyttjas, tillgången till 
relaterade programfixar och, i avsaknad 
av tillgängliga programfixar, vägledning 
riktad till användare av sårbara produkter 
och tjänster om hur riskerna med 
meddelade sårbarheter kan minskas.

2. Enisa ska inrätta och underhålla 
lämpliga informationssystem, riktlinjer och 
förfaranden, särskilt för att göra det möjligt 
för viktiga och väsentliga entiteter och 
deras leverantörer av nätverks- och 
informationssystem att lämna information 
om och registrera sårbarheter hos IKT-
produkter eller IKT-tjänster i relevanta 
internationella register.

Or. en

Ändringsförslag 174
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Antonio Maria Rinaldi, 
Isabella Tovaglieri, Virginie Joron

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Enisa ska utveckla och underhålla 
ett europeiskt sårbarhetsregister. I detta 
syfte ska Enisa inrätta och underhålla 
lämpliga informationssystem, riktlinjer och 
förfaranden, särskilt för att göra det möjligt 
för viktiga och väsentliga entiteter och 
deras leverantörer av nätverks- och 
informationssystem att lämna information 
om och registrera sårbarheter hos IKT-
produkter eller IKT-tjänster, samt för att ge 
alla berörda parter tillgång till den 
information om sårbarheter som finns i 
registret. Registret ska särskilt innehålla 
information som beskriver sårbarheten, den 
berörda IKT-produkten eller IKT-tjänsten 
och hur allvarlig sårbarheten är med tanke 
på de omständigheter under vilka den kan 
utnyttjas, tillgången till relaterade 
programfixar och, i avsaknad av 
tillgängliga programfixar, vägledning 
riktad till användare av sårbara produkter 
och tjänster om hur riskerna med 
meddelade sårbarheter kan minskas.

2. Enisa ska utveckla och underhålla 
ett europeiskt sårbarhetsregister. I detta 
syfte ska Enisa inrätta och underhålla 
lämpliga informationssystem, riktlinjer och 
förfaranden, samt de nödvändiga tekniska 
och organisatoriska åtgärderna för 
registrets säkerhet, särskilt för att göra det 
möjligt för viktiga och väsentliga entiteter 
och deras leverantörer av nätverks- och 
informationssystem att lämna information 
om och registrera sårbarheter hos IKT-
produkter eller IKT-tjänster, samt för att ge 
alla berörda parter tillgång till den 
information om sårbarheter som finns i 
registret. Enisa ska klargöra villkoren för 
registrets funktion och användning, 
inbegripet förfaranden för rapportering, 
användning och lagring av 
sårbarhetsinformationen. Registret ska 
särskilt innehålla information som 
beskriver sårbarheten, den berörda IKT-
produkten eller IKT-tjänsten och hur 
allvarlig sårbarheten är med tanke på de 
omständigheter under vilka den kan 
utnyttjas, tillgången till relaterade 
programfixar och, i avsaknad av 
tillgängliga programfixar, vägledning 
riktad till användare av sårbara produkter 
och tjänster om hur riskerna med 
meddelade sårbarheter kan minskas.

Or. en

Ändringsförslag 175
Morten Løkkegaard, Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Enisa ska utveckla och underhålla 
ett europeiskt sårbarhetsregister. I detta 

2. Enisa ska utveckla och underhålla 
en europeisk sårbarhetsdatabas. I detta 
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syfte ska Enisa inrätta och underhålla 
lämpliga informationssystem, riktlinjer och 
förfaranden, särskilt för att göra det möjligt 
för viktiga och väsentliga entiteter och 
deras leverantörer av nätverks- och 
informationssystem att lämna information 
om och registrera sårbarheter hos IKT-
produkter eller IKT-tjänster, samt för att ge 
alla berörda parter tillgång till den 
information om sårbarheter som finns i 
registret. Registret ska särskilt innehålla 
information som beskriver sårbarheten, den 
berörda IKT-produkten eller IKT-tjänsten 
och hur allvarlig sårbarheten är med tanke 
på de omständigheter under vilka den kan 
utnyttjas, tillgången till relaterade 
programfixar och, i avsaknad av 
tillgängliga programfixar, vägledning 
riktad till användare av sårbara produkter 
och tjänster om hur riskerna med 
meddelade sårbarheter kan minskas.

syfte ska Enisa inrätta och underhålla 
lämpliga informationssystem, riktlinjer och 
förfaranden samt upprätthålla en lämplig 
offentlighetspolicy, särskilt för att göra det 
möjligt för viktiga och väsentliga entiteter 
och deras leverantörer av nätverks- och 
informationssystem att lämna information 
om och enkelt registrera sårbarheter hos 
IKT-produkter eller IKT-tjänster, samt för 
att ge alla berörda parter tillgång till den 
relevanta information om sårbarheter som 
finns i registret, förutsatt att dessa 
åtgärder inte undergräver skyddet av 
sekretess och företagshemligheter. 
Sårbarhetsdatabasen ska särskilt innehålla 
information som beskriver sårbarheten, den 
berörda IKT-produkten eller IKT-tjänsten 
och hur allvarlig sårbarheten är med tanke 
på de omständigheter under vilka den kan 
utnyttjas, tillgången till relaterade 
programfixar och, i avsaknad av 
tillgängliga programfixar, vägledning 
riktad till användare av sårbara produkter 
och tjänster om hur riskerna med 
meddelade sårbarheter kan minskas.

Or. en

Ändringsförslag 176
Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, 
Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Enisa ska utveckla och underhålla 
ett europeiskt sårbarhetsregister. I detta 
syfte ska Enisa inrätta och underhålla 
lämpliga informationssystem, riktlinjer och 
förfaranden, särskilt för att göra det möjligt 
för viktiga och väsentliga entiteter och 
deras leverantörer av nätverks- och 
informationssystem att lämna information 
om och registrera sårbarheter hos IKT-
produkter eller IKT-tjänster, samt för att ge 

2. Enisa ska utveckla och underhålla 
ett europeiskt sårbarhetsregister. I detta 
syfte ska Enisa inrätta och underhålla 
lämpliga informationssystem, riktlinjer och 
förfaranden, särskilt för att göra det möjligt 
för viktiga och väsentliga entiteter och 
deras leverantörer av nätverks- och 
informationssystem att lämna information 
om och registrera sårbarheter hos IKT-
produkter eller IKT-tjänster, samt för att ge 
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alla berörda parter tillgång till den 
information om sårbarheter som finns i 
registret. Registret ska särskilt innehålla 
information som beskriver sårbarheten, den 
berörda IKT-produkten eller IKT-tjänsten 
och hur allvarlig sårbarheten är med tanke 
på de omständigheter under vilka den kan 
utnyttjas, tillgången till relaterade 
programfixar och, i avsaknad av 
tillgängliga programfixar, vägledning 
riktad till användare av sårbara produkter 
och tjänster om hur riskerna med 
meddelade sårbarheter kan minskas.

alla berörda parter tillgång till den 
information om sårbarheter som finns i 
registret. Registret ska särskilt innehålla 
information som beskriver sårbarheten, den 
berörda IKT-produkten eller IKT-tjänsten 
och hur allvarlig sårbarheten är med tanke 
på de omständigheter under vilka den kan 
utnyttjas, tillgången till relaterade 
programfixar och, i avsaknad av 
tillgängliga programfixar, vägledning 
riktad till användare av sårbara produkter 
och tjänster om hur riskerna med 
meddelade sårbarheter kan minskas. Enisa 
får ingå avtal om informationsutbyte och 
strukturerat samarbete med andra 
sårbarhetsregister som utvecklas och 
underhålls av betrodda partner.

Or. en

Ändringsförslag 177
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Antonio Maria Rinaldi, 
Isabella Tovaglieri, Virginie Joron

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska utse en eller 
flera behöriga myndigheter med ansvar för 
hanteringen av storskaliga incidenter och 
kriser. Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheterna har tillräckliga 
resurser för att kunna utföra sina uppgifter 
på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

1. Varje medlemsstat ska utse en eller 
flera behöriga myndigheter med ansvar för 
hanteringen av storskaliga incidenter och 
kriser. Om en medlemsstat utser mer än 
en behörig myndighet bör den tydligt ange 
vilken av dessa behöriga myndigheter som 
skulle fungera som huvudsaklig 
kontaktpunkt under en storskalig incident 
eller kris. Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheterna har tillräckliga 
resurser för att kunna utföra sina uppgifter 
på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Or. en



AM\1231735SV.docx 71/132 PE692.865v01-00

SV

Ändringsförslag 178
Deirdre Clune

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om en medlemsstat utser mer än 
en behörig myndighet som avses i punkt 1 
ska den tydligt ange vilken av dessa 
behöriga myndigheter som ska fungera 
som huvudsaklig kontaktpunkt under en 
storskalig incident eller kris.

Or. en

Ändringsförslag 179
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Samordning med myndigheter som 
ansvarar för cyberunderrättelser och 
cyberförsvar

Or. en

Ändringsförslag 180
Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. CSIRT-enheter ska delta i 
sakkunnigbedömningar som organiseras i 
enlighet med artikel 16.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 181
Stelios Kouloglou

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) skydd av alla uppgifter, inklusive 
från otillåten exfiltrering och med hjälp 
av nätverksloggning med hjälp av alla 
nödvändiga skyddsåtgärder och 
uppställning av parametrar och 
standarder för insyn när information 
och/eller uppgifter delas.

Or. en

Motivering

Att skydda medborgarnas uppgifter är att skydda medborgarna.

Ändringsförslag 182
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Vidtagande av åtgärder till följd av 
incidenter.

c) Vidtagande av åtgärder till följd av 
incidenter och, när så är möjligt och 
tillräckligt, tillhandahållande av stöd till 
entiteter som kan begära det.

Or. en

Ändringsförslag 183
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini
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Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Tillhandahållande av dynamisk 
risk- och incidentanalys och 
situationsmedvetenhet när det gäller 
cybersäkerhet.

d) Tillhandahållande av dynamisk 
risk- och incidentanalys och 
situationsmedvetenhet när det gäller 
cybersäkerhet, genom analys av tidiga 
varningar och underrättelser som avses i 
artikel 20.

Or. en

Ändringsförslag 184
Marcel Kolaja
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Tillhandahållande, på begäran av en 
entitet, av en proaktiv skanning av de 
nätverks- och informationssystem som 
används för att tillhandahålla deras tjänster.

e) Tillhandahållande, på särskild 
begäran av en entitet, av en skanning av de 
nätverks- och informationssystem som 
används för att tillhandahålla deras tjänster 
för att identifiera, minska eller förhindra 
särskilda och exceptionella nätverks- och 
informationssäkerhetshot, i enlighet med 
unionslagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 185
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led f
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Deltagande i CSIRT-nätverket och 
ömsesidigt bistånd till andra medlemmar i 
nätverket på deras begäran.

f) Aktivt deltagande i CSIRT-
nätverket och ömsesidigt bistånd till andra 
medlemmar i nätverket på deras begäran.

Or. en

Ändringsförslag 186
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Antonio Maria Rinaldi, 
Isabella Tovaglieri, Virginie Joron

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Tillhandahållande av praktisk och 
operativ vägledning till väsentliga och 
viktiga enheter i deras reaktions- och 
preventionsverksamhet inom 
cybersäkerhet, särskilt inbegripet 
dedikerat tekniskt stöd till små och 
medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 187
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Deltagande i gemensamma 
cybersäkerhetsövningar på unionsnivå.

Or. en
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Ändringsförslag 188
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
antingen deras behöriga myndigheter eller 
deras CSIRT-enheter mottar underrättelser 
om incidenter, betydande cyberhot och 
tillbud som lämnas in i enlighet med detta 
direktiv. Om en medlemsstat beslutar att 
dess CSIRT-enheter inte ska motta sådana 
underrättelser ska CSIRT-enheterna, i den 
mån det är nödvändigt för att de ska kunna 
utföra sina uppgifter, beviljas tillgång till 
uppgifter om incidenter som underrättats 
av väsentliga eller viktiga entiteter i 
enlighet med artikel 20.

2. Medlemsstaterna ska se till att 
antingen deras behöriga myndigheter eller 
deras CSIRT-enheter mottar underrättelser 
om incidenter, betydande cyberhot och 
tillbud som lämnas in i enlighet med detta 
direktiv. Om en medlemsstat beslutar att 
dess CSIRT-enheter inte ska motta sådana 
underrättelser ska CSIRT-enheterna, i den 
mån det är nödvändigt för att de ska kunna 
utföra sina uppgifter på ett effektivt sätt, 
beviljas tillräcklig tillgång till uppgifter om 
incidenter som underrättats av väsentliga 
eller viktiga entiteter i enlighet med artikel 
20.

Or. en

Ändringsförslag 189
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I den utsträckning det är nödvändigt 
för ett ändamålsenligt fullgörande av de 
uppgifter och skyldigheter som fastställs i 
detta direktiv ska medlemsstaterna 
säkerställa ett lämpligt samarbete mellan 
behöriga myndigheter och gemensamma 
kontaktpunkter, brottsbekämpande 
myndigheter, dataskyddsmyndigheter, 
myndigheter med ansvar för kritisk 
infrastruktur enligt direktiv (EU) 
XXXX/XXXX [direktivet om kritiska 
entiteters motståndskraft] och de nationella 

4. I den utsträckning det är nödvändigt 
för ett ändamålsenligt fullgörande av de 
uppgifter och skyldigheter som fastställs i 
detta direktiv ska medlemsstaterna 
säkerställa ett lämpligt samarbete mellan 
behöriga myndigheter och gemensamma 
kontaktpunkter, brottsbekämpande 
myndigheter, dataskyddsmyndigheter, 
myndigheter med ansvar för kritisk 
infrastruktur enligt direktiv (EU) 
XXXX/XXXX [direktivet om kritiska 
entiteters motståndskraft] och de nationella 
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finansmyndigheter som utsetts i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) XXXX/XXXX39 [DORA-
förordningen] i den medlemsstaten.

finansmyndigheter som utsetts i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) XXXX/XXXX39 [DORA-
förordningen] i den medlemsstaten, samt 
cyberförsvars- och 
cyberunderrättelsemyndigheter.

__________________ __________________
39 [ange fullständig titel och EUT-
hänvisning om detta är känt]

39 [ange fullständig titel och EUT-
hänvisning om detta är känt]

Or. en

Ändringsförslag 190
Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Utbyte av råd och samarbete med 
kommissionen om utkast till 
kommissionens genomförandeakter eller 
delegerade akter som antas i enlighet med 
detta direktiv.

d) Utbyte av råd och samarbete med 
kommissionen om utkast till 
kommissionens genomförandeakter som 
antas i enlighet med detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 191
Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Diskussioner om de rapporter från 
sakkunnigbedömningar som avses i 
artikel 16.7.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 192
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Bedömning av hur systemet med 
sakkunnigbedömningar fungerar och 
upprättande av rekommendationer för att 
förbättra det.

Or. en

Ändringsförslag 193
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ka) Stöd för Enisas organisation av 
gemensam utbildning av nationella 
behöriga myndigheter på EU-nivå.

Or. en

Ändringsförslag 194
Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) Att diskutera de rapporter från 
sakkunnigbedömningar som avses i 
artikel 16.7.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 195
Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I samband med den översyn som 
avses i artikel 35 ska CSIRT-nätverket, 
inom 24 månader efter dagen för detta 
direktivs ikraftträdande och därefter 
vartannat år, bedöma de framsteg som 
gjorts med det operativa samarbetet och 
utarbeta en rapport. Rapporten ska särskilt 
innehålla slutsatser om resultaten av de 
sakkunnigbedömningar som avses i 
artikel 16 och som utförts med avseende 
på nationella CSIRT-enheter, inbegripet 
slutsatser och rekommendationer i 
enlighet med den artikeln. Rapporten ska 
även lämnas till samarbetsgruppen.

4. I samband med den översyn som 
avses i artikel 35 ska CSIRT-nätverket, 
inom 24 månader efter dagen för detta 
direktivs ikraftträdande och därefter 
vartannat år, bedöma de framsteg som 
gjorts med det operativa samarbetet och 
utarbeta en rapport. Rapporten ska även 
lämnas till samarbetsgruppen.

Or. en

Ändringsförslag 196
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Att öka beredskapen för hantering 
av storskaliga incidenter och kriser.

a) Att öka beredskapen för hantering 
av storskaliga incidenter och kriser, 
inbegripet gränsöverskridande cyberhot.

Or. en

Ändringsförslag 197
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini
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Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Enisa ska, i samarbete med 
kommissionen, vartannat år utfärda en 
rapport om cybersäkerhetssituationen i 
unionen. Rapporten ska särskilt innehålla 
en bedömning av följande:

1. Enisa ska, i samarbete med 
kommissionen, vartannat år utfärda en 
rapport om cybersäkerhetssituationen i 
unionen och lägga fram den för 
Europaparlamentet. Rapporten ska särskilt 
innehålla en bedömning av följande:

Or. en

Ändringsförslag 198
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Utvecklingen av 
cybersäkerhetskapaciteten i hela unionen.

a) Utvecklingen av 
cybersäkerhetskapaciteten i hela unionen, 
inbegripet den allmänna nivån av 
kunskap och kompetens om cybersäkerhet 
på den digitala inre marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 199
Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) De tekniska, ekonomiska och 
mänskliga resurser som är tillgängliga för 
de behöriga myndigheterna och 
cybersäkerhetspolitiken samt 
genomförandet av tillsynsåtgärder och 

b) De tekniska, ekonomiska och 
mänskliga resurser som är tillgängliga för 
de behöriga myndigheterna och 
cybersäkerhetspolitiken.
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efterlevnadskontroll mot bakgrund av 
resultaten av de sakkunnigbedömningar 
som avses i artikel 16.

Or. en

Ändringsförslag 200
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Ett aggregerat index som ger en 
bedömning av de europeiska 
konsumenternas cybersäkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 201
Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Ändringsförslag 202
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska, efter samråd 
med samarbetsgruppen och Enisa och 
senast 18 månader efter det att detta 
direktiv har trätt i kraft, fastställa metoden 
för och innehållet i ett system för 
sakkunnigbedömningar som utvärderar hur 
ändamålsenlig medlemsstaternas 
cybersäkerhetspolitik är. Bedömningarna 
ska utföras av tekniska experter för 
cybersäkerhet från andra medlemsstater än 
den granskade och ska omfatta åtminstone 
följande:

1. Kommissionen ska, efter samråd 
med samarbetsgruppen och Enisa och 
senast 18 månader efter det att detta 
direktiv har trätt i kraft, fastställa metoden 
för och innehållet i ett system för 
sakkunnigbedömningar som utvärderar hur 
ändamålsenlig medlemsstaternas 
cybersäkerhetspolitik är. Bedömningarna 
ska utföras av tekniska experter för 
cybersäkerhet från Enisa och flera andra 
medlemsstater än den granskade och ska 
omfatta åtminstone följande:

Or. en

Ändringsförslag 203
Marcel Kolaja
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Metoden ska innefatta objektiva, 
icke-diskriminerande, rättvisa och 
transparenta kriterier på grundval av vilka 
medlemsstaterna ska utse experter som ska 
få utföra sakkunnigbedömningarna. Enisa 
och kommissionen ska utse experter som 
ska delta som observatörer i 
sakkunnigbedömningarna. Kommissionen 
ska, med stöd av Enisa och inom ramen för 
den metod som avses i punkt 1, fastställa 
ett objektivt, icke-diskriminerande, rättvist 
och transparent system för urval och 
slumpvis tilldelning av experter för varje 
sakkunnigbedömning.

2. Metoden ska innefatta objektiva, 
icke-diskriminerande, tekniskt neutrala, 
rättvisa och transparenta kriterier på 
grundval av vilka medlemsstaterna ska utse 
experter som ska få utföra 
sakkunnigbedömningarna. Enisa och 
kommissionen ska utse experter som ska 
delta som observatörer i 
sakkunnigbedömningarna. Kommissionen 
ska, med stöd av Enisa och inom ramen för 
den metod som avses i punkt 1, fastställa 
ett objektivt, icke-diskriminerande, rättvist 
och transparent system för urval och 
slumpvis tilldelning av experter för varje 
sakkunnigbedömning.

Or. en
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Ändringsförslag 204
Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, 
Alex Agius Saliba

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Experter som deltar i 
sakkunnigbedömningar ska utarbeta 
rapporter om resultat och slutsatser av 
dessa. Rapporterna ska lämnas till 
kommissionen, samarbetsgruppen, CSIRT-
nätverket och Enisa. Rapporterna ska 
diskuteras i samarbetsgruppen och CSIRT-
nätverket. Rapporterna får offentliggöras 
på samarbetsgruppens särskilda 
webbplats.

7. Experter som deltar i 
sakkunnigbedömningar ska utarbeta 
rapporter om resultat och slutsatser av 
dessa. Rapporterna ska lämnas till 
kommissionen, samarbetsgruppen, CSIRT-
nätverket och Enisa. Rapporterna ska 
diskuteras i samarbetsgruppen och CSIRT-
nätverket.

Or. en

Motivering

Eftersom sakkunnigbedömningar är ett system som också syftar till att bygga upp förtroende 
mellan medlemsstaterna ska rapporter inte offentliggöras på grund av risken att undergräva 
förtroendet och hämma friheten för dem som skriver rapporterna.

Ändringsförslag 205
Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
väsentliga och viktiga entiteter vidtar 
lämpliga och proportionella tekniska och 
organisatoriska åtgärder för att hantera 
risker som hotar säkerheten i nätverks- och 
informationssystem som de använder för 
att tillhandahålla sina tjänster. Med 
beaktande av den senaste tekniska 
utvecklingen ska dessa åtgärder säkerställa 
en säkerhetsnivå i nätverks- och 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
väsentliga och viktiga entiteter vidtar 
lämpliga och proportionella tekniska och 
organisatoriska åtgärder för att hantera 
risker som hotar säkerheten i nätverks- och 
informationssystem som de använder för 
att tillhandahålla sina tjänster och 
förhindra eller minimera effekten av 
incidenter på mottagarna av deras tjänster 
och på andra tjänster. Med beaktande av 
den senaste tekniska utvecklingen ska 
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informationssystem som är lämplig 
i förhållande till den föreliggande risken.

dessa åtgärder säkerställa en säkerhetsnivå 
i nätverks- och informationssystem som är 
lämplig i förhållande till den föreliggande 
risken, och differentiera mellan de 
väsentliga och viktiga entiteterna och 
mellan sektorerna och delsektorerna med 
högre eller lägre kritikalitetsnivå som 
avses i bilagorna I och II.

Or. en

Ändringsförslag 206
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Antonio Maria Rinaldi, 
Isabella Tovaglieri, Virginie Joron

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
väsentliga och viktiga entiteter vidtar 
lämpliga och proportionella tekniska och 
organisatoriska åtgärder för att hantera 
risker som hotar säkerheten i nätverks- och 
informationssystem som de använder för 
att tillhandahålla sina tjänster. Med 
beaktande av den senaste tekniska 
utvecklingen ska dessa åtgärder säkerställa 
en säkerhetsnivå i nätverks- och 
informationssystem som är lämplig 
i förhållande till den föreliggande risken.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
väsentliga och viktiga entiteter vidtar 
lämpliga och proportionella tekniska och 
organisatoriska åtgärder för att hantera 
risker som hotar säkerheten i nätverks- och 
informationssystem som de använder för 
att tillhandahålla sina tjänster. Dessa 
åtgärder ska vidtas efter en riskbaserad 
bedömning som tar så stor hänsyn som 
möjligt till kritikalitetsnivån för de 
berörda enheterna. Med beaktande av den 
senaste tekniska utvecklingen ska dessa 
åtgärder säkerställa en nivå på säkerheten 
i nätverks- och informationssystem som är 
lämplig i förhållande till den föreliggande 
risken, och ska inte undergräva giltiga 
mekanismer för erbjudande av säkerhet 
som redan finns på plats.

Or. en

Ändringsförslag 207
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini
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Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
väsentliga och viktiga entiteter vidtar 
lämpliga och proportionella tekniska och 
organisatoriska åtgärder för att hantera 
risker som hotar säkerheten i nätverks- och 
informationssystem som de använder för 
att tillhandahålla sina tjänster. Med 
beaktande av den senaste tekniska 
utvecklingen ska dessa åtgärder säkerställa 
en säkerhetsnivå i nätverks- och 
informationssystem som är lämplig 
i förhållande till den föreliggande risken.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
väsentliga och viktiga entiteter vidtar 
lämpliga och proportionella tekniska och 
organisatoriska åtgärder för att hantera 
risker som hotar säkerheten i nätverks- och 
informationssystem som de använder för 
att tillhandahålla sina tjänster. Med 
beaktande av den senaste tekniska 
utvecklingen ska dessa åtgärder säkerställa 
en säkerhetsnivå i nätverks- och 
informationssystem som är lämplig 
i förhållande till den föreliggande risken. I 
synnerhet ska åtgärder vidtas för att 
förhindra eller minimera 
säkerhetsincidenters påverkan på 
konsumenter.

Or. en

Ändringsförslag 208
Deirdre Clune

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
väsentliga och viktiga entiteter vidtar 
lämpliga och proportionella tekniska och 
organisatoriska åtgärder för att hantera 
risker som hotar säkerheten i nätverks- och 
informationssystem som de använder för 
att tillhandahålla sina tjänster. Med 
beaktande av den senaste tekniska 
utvecklingen ska dessa åtgärder säkerställa 
en säkerhetsnivå i nätverks- och 
informationssystem som är lämplig 
i förhållande till den föreliggande risken.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
väsentliga och viktiga entiteter vidtar 
lämpliga och proportionella tekniska och 
organisatoriska åtgärder för att hantera 
risker som hotar säkerheten i nätverk, 
informationssystem och -tjänster. Med 
beaktande av den senaste tekniska 
utvecklingen ska dessa åtgärder säkerställa 
en säkerhetsnivå i nätverks- och 
informationssystem som är lämplig 
i förhållande till den föreliggande risken.

Or. en
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Motivering

För att avspegla artikel 40.1 i Europeiskt kodex för elektronisk kommunikation avseende 
ansvarsområdena för viktiga och väsentliga entiteter

Ändringsförslag 209
Morten Løkkegaard, Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Jordi Cañas

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) säkerhet i leveranskedjan, 
inbegripet säkerhetsaspekter som rör 
förbindelserna mellan varje entitet och dess 
leverantörer eller tjänsteleverantörer, 
såsom leverantörer av datalagrings- och 
databehandlingstjänster eller hanterade 
säkerhetstjänster,

(d) åtgärder för riskbedömning av 
säkerhet i leveranskedjan, inbegripet 
säkerhetsaspekter som rör förbindelserna 
mellan varje entitet och dess leverantörer 
eller tjänsteleverantörer, såsom 
leverantörer av datalagrings- och 
databehandlingstjänster eller hanterade 
säkerhetstjänster,

Or. en

Ändringsförslag 210
Morten Løkkegaard, Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Jordi Cañas

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) strategier och förfaranden (testning 
och revision) för att bedöma effektiviteten i 
riskhanteringsåtgärderna för cybersäkerhet,

(f) strategier och förfaranden (testning 
och revision) och regelbundna 
cybersäkerhetsövningar för att bedöma 
effektiviteten i riskhanteringsåtgärderna för 
cybersäkerhet,

Or. en
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Ändringsförslag 211
Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) användning av kryptografi och 
kryptering.

(g) användning av kryptografi och 
kryptering när så är lämpligt.

Or. en

Ändringsförslag 212
Marcel Kolaja
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) användning av kryptografi och 
kryptering.

(g) användning av kryptografi och 
stark kryptering.

Or. en

Ändringsförslag 213
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Politik för att säkerställa tillräcklig 
utbildning inom cybersäkerhet på alla 
nivåer i organisationen för väsentliga och 
viktiga tjänster.

Or. en
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Ändringsförslag 214
Marcel Kolaja
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Politik som säkerställer 
reproducerbar konstruktion och 
reviderbara koder.

Or. en

Ändringsförslag 215
Morten Løkkegaard, Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Jordi Cañas

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Utbildning och medvetenhet om 
säkerhet

Or. en

Ändringsförslag 216
Deirdre Clune

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Enisa får, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådet förordning 
(EU) nr 526/2013, möjliggöra samordning 
av medlemsstater när det gäller de 
åtgärder som avses i punkt 1, för att 
undvika regelfragmentering som kan 
skapa hinder på den inre marknaden och 
ge upphov till ytterligare risker.
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Or. en

Motivering

Det kan finnas en roll för Enisa i att bidra till att samordna medlemsstaternas operativa 
åtgärder så långt som det är möjligt för att förhindra oavsiktlig fragmentering. Det är också 
en strategi som stämmer överens med artikel 40.1 i Europeiskt kodex för elektronisk 
kommunikation.

Ändringsförslag 217
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Enisa ska skapa och underhålla en 
uppdaterad lista över avancerade 
åtgärder, i enlighet med punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 218
Marcel Kolaja
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
entiteter, när de överväger de lämpliga 
åtgärder som avses i punkt 2 d, beaktar de 
sårbarheter som är specifika för varje 
leverantör och tjänsteleverantör och den 
övergripande kvaliteten på deras 
leverantörers produkter och 
cybersäkerhetspraxis, inbegripet deras 
förfaranden för säker utveckling.

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
entiteter, när de överväger de lämpliga 
åtgärder som avses i punkt 2 d, beaktar de 
sårbarheter som är specifika för varje 
leverantör och tjänsteleverantör och den 
övergripande kvaliteten på deras 
leverantörers produkter och 
cybersäkerhetspraxis, inbegripet deras 
förfaranden för säker utveckling. De bör 
därför också gynna 
cybersäkerhetsprodukter med öppen 
källkod för både program- och hårdvara, 



AM\1231735SV.docx 89/132 PE692.865v01-00

SV

samt genomförande av öppna och 
avancerade, starka krypteringsstandarder.

Or. en

Ändringsförslag 219
Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 36 för att komplettera de aspekter 
som anges i punkt 2 med hänsyn till nya 
cyberhot, teknisk utveckling eller 
sektorsspecifika särdrag.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 220
Morten Løkkegaard, Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Jordi Cañas

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 36 för att komplettera de aspekter 
som anges i punkt 2 med hänsyn till nya 
cyberhot, teknisk utveckling eller 
sektorsspecifika särdrag.

6. Kommissionen ska i samarbete 
med samarbetsgruppen och Enisa ge 
vägledning och råd om bästa praxis om 
entiteternas proportionella efterlevnad av 
kraven som anges i punkt 2, särskilt 
kraven i punkt 2 d.

Vid utvecklingen av delegerade akter ska 
kommissionen också samråda med andra 
berörda parter.

Or. en
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Ändringsförslag 221
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Antonio Maria Rinaldi, 
Isabella Tovaglieri, Virginie Joron

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Samarbetsgruppen får, i samarbete 
med kommissionen och Enisa, utföra 
samordnade säkerhetsriskbedömningar av 
specifika kritiska leveranskedjor för IKT-
tjänster, IKT-system eller IKT-produkter, 
med beaktande av tekniska och, i relevanta 
fall, icke-tekniska riskfaktorer.

1. Samarbetsgruppen får, i samarbete 
med kommissionen och Enisa, och efter 
samråd med de berörda väsentliga och 
viktiga entiteterna, utföra samordnade 
säkerhetsriskbedömningar av specifika 
kritiska leveranskedjor för IKT-tjänster, 
IKT-system eller IKT-produkter, med 
beaktande av tekniska och, när det är 
motiverat på grund av sektorns 
kritikalitetsnivå, icke-tekniska riskfaktorer. 
Riskbedömningar bör följa en balanserad 
och icke-diskriminerande strategi för att 
säkerställa en konkurrenskraftig och 
harmoniserad inre marknad, med 
samordnade medlemsstatsstrategier.

Or. en

Ändringsförslag 222
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Samarbetsgruppen får, i samarbete 
med kommissionen och Enisa, utföra 
samordnade säkerhetsriskbedömningar av 
specifika kritiska leveranskedjor för IKT-
tjänster, IKT-system eller IKT-produkter, 
med beaktande av tekniska och, i relevanta 
fall, icke-tekniska riskfaktorer.

1. Samarbetsgruppen ska, i samarbete 
med kommissionen och Enisa, utföra 
samordnade säkerhetsriskbedömningar av 
specifika kritiska leveranskedjor för IKT-
tjänster, IKT-system eller IKT-produkter, 
med beaktande av tekniska och, i relevanta 
fall, icke-tekniska riskfaktorer.

Or. en
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Ändringsförslag 223
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Antonio Maria Rinaldi, 
Isabella Tovaglieri, Virginie Joron

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska, efter samråd 
med samarbetsgruppen och Enisa, 
identifiera de specifika kritiska IKT-
tjänster, IKT-system eller IKT-produkter 
som kan bli föremål för den samordnade 
riskbedömning som avses i punkt 1.

2. Kommissionen ska, efter samråd 
med samarbetsgruppen, Enisa och de 
berörda väsentliga och viktiga entiteterna, 
identifiera de specifika kritiska IKT-
tjänster, IKT-system eller IKT-produkter 
som kan bli föremål för den samordnade 
riskbedömning som avses i punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 224
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Antonio Maria Rinaldi, 
Isabella Tovaglieri, Virginie Joron

Förslag till direktiv
Artikel 19a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19a
När samarbetsgruppen inkluderar icke-
tekniska riskfaktorer i sina 
riskbedömningar av leveranskedjan ska 
den säkerställa att dessa faktorer är 
evidensbaserade, tydligt definierade och 
att deras tolkning i så stor utsträckning 
som möjligt är lika i hela unionen. 
Medlemsstaterna ska säkerställa att alla 
berörda parter har tydliga och lagliga sätt 
att ta upp sin oro och utmana och 
invända mot de slutgiltiga beslut som 
fattas till följd av de bedömningar av 
leveranskedjan som avses i punkt 1 i 
denna artikel.

Or. en
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Ändringsförslag 225
Morten Løkkegaard, Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, 
Jordi Cañas

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
väsentliga och viktiga entiteter utan 
onödigt dröjsmål underrättar de behöriga 
myndigheterna eller CSIRT-enheten i 
enlighet med punkterna 3 och 4 om alla 
incidenter som har en betydande inverkan 
på tillhandahållandet av deras tjänster. När 
så är lämpligt ska dessa entiteter utan 
onödigt dröjsmål underrätta mottagarna av 
deras tjänster om incidenter som sannolikt 
inverkar negativt på tillhandahållandet av 
de berörda tjänsterna. Medlemsstaterna ska 
säkerställa att dessa entiteter bland annat 
rapporterar information som gör det 
möjligt för de behöriga myndigheterna 
eller CSIRT-enheten att fastställa 
incidentens eventuella gränsöverskridande 
verkningar.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
väsentliga och viktiga entiteter utan 
onödigt dröjsmål underrättar de behöriga 
myndigheterna eller CSIRT-enheten i 
enlighet med punkterna 3 och 4 om alla 
incidenter som har en betydande inverkan 
på tillhandahållandet av deras tjänster. När 
så är lämpligt ska dessa entiteter utan 
onödigt dröjsmål underrätta mottagarna av 
deras tjänster om incidenter som sannolikt 
inverkar negativt på tillhandahållandet av 
de berörda tjänsterna. Medlemsstaterna ska 
säkerställa att dessa entiteter bland annat 
rapporterar information som gör det 
möjligt för de behöriga myndigheterna 
eller CSIRT-enheten att fastställa 
incidentens eventuella gränsöverskridande 
verkningar.

Medlemsstaterna ska inrätta en 
gemensam kontaktpunkt för alla 
underrättelser som krävs enligt detta 
direktiv och enligt annan 
unionslagstiftning, t.ex. förordning (EU) 
2016/679 och direktiv 2002/58/EG.
Enisa ska i samarbete med 
samarbetsgruppen utveckla gemensamma 
underrättelsemallar för rapportering av 
information på begäran enligt 
unionslagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 226
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini
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Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
väsentliga och viktiga entiteter utan 
onödigt dröjsmål underrättar de behöriga 
myndigheterna eller CSIRT-enheten i 
enlighet med punkterna 3 och 4 om alla 
incidenter som har en betydande inverkan 
på tillhandahållandet av deras tjänster. När 
så är lämpligt ska dessa entiteter utan 
onödigt dröjsmål underrätta mottagarna av 
deras tjänster om incidenter som sannolikt 
inverkar negativt på tillhandahållandet av 
de berörda tjänsterna. Medlemsstaterna ska 
säkerställa att dessa entiteter bland annat 
rapporterar information som gör det 
möjligt för de behöriga myndigheterna 
eller CSIRT-enheten att fastställa 
incidentens eventuella gränsöverskridande 
verkningar.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
väsentliga och viktiga entiteter utan 
onödigt dröjsmål underrättar de behöriga 
myndigheterna eller CSIRT-enheten i 
enlighet med punkterna 3 och 4 om alla 
incidenter som har en betydande inverkan 
på tillhandahållandet av deras tjänster. 
Dessa entiteter ska utan onödigt dröjsmål 
underrätta mottagarna av deras tjänster om 
incidenter som sannolikt inverkar negativt 
på tillhandahållandet av de berörda 
tjänsterna. Medlemsstaterna ska säkerställa 
att dessa entiteter bland annat rapporterar 
information som gör det möjligt för de 
behöriga myndigheterna eller CSIRT-
enheten att fastställa incidentens eventuella 
gränsöverskridande verkningar.

Or. en

Ändringsförslag 227
Deirdre Clune

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I syfte att förenkla 
rapporteringsskyldigheterna ska 
medlemsstaterna inrätta en gemensam 
kontaktpunkt för alla underrättelser som 
krävs enligt detta direktiv och även enligt 
annan unionslagstiftning, t.ex. förordning 
(EU) 2016/679 och direktiv 2002/58/EG.

Or. en
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Ändringsförslag 228
Deirdre Clune

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Enisa ska i samarbete med 
samarbetsgruppen utarbeta gemensamma 
mallar för underrättelser med hjälp av 
riktlinjer som skulle förenkla och 
rationalisera den 
rapporteringsinformation som krävs 
enligt unionsrätten och minska företagens 
börda.

Or. en

Ändringsförslag 229
Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa 
att väsentliga och viktiga entiteter utan 
onödigt dröjsmål underrättar de behöriga 
myndigheterna eller CSIRT-enheten om 
alla betydande cyberhot som dessa 
entiteter identifierar och som potentiellt 
skulle ha kunnat leda till en betydande 
incident.

utgår

I tillämpliga fall ska dessa entiteter utan 
onödigt dröjsmål underrätta de mottagare 
av deras tjänster som kan påverkas av ett 
betydande cyberhot om eventuella 
åtgärder eller avhjälpande arrangemang 
som dessa mottagare kan vidta som svar 
på hotet. När så är lämpligt ska 
entiteterna också underrätta dessa 
mottagare om själva hotet. En 
underrättelse ska inte medföra ökat 
ansvar för den underrättande entiteten.
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Or. en

Ändringsförslag 230
Marcel Kolaja
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
väsentliga och viktiga entiteter utan 
onödigt dröjsmål underrättar de behöriga 
myndigheterna eller CSIRT-enheten om 
alla betydande cyberhot som dessa 
entiteter identifierar och som potentiellt 
skulle ha kunnat leda till en betydande 
incident.

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
väsentliga och viktiga entiteter utan 
onödigt dröjsmål underrättar de behöriga 
myndigheterna eller CSIRT-enheten om 
alla betydande cyberhot som, om åtgärder 
för att minska risken inte hade vidtagits 
eller inte vidtas i framtiden, skulle ha lett 
till eller i framtiden sannolikt kommer att 
leda till en betydande incident.

Or. en

Ändringsförslag 231
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Antonio Maria Rinaldi, 
Isabella Tovaglieri, Virginie Joron

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
väsentliga och viktiga entiteter utan 
onödigt dröjsmål underrättar de behöriga 
myndigheterna eller CSIRT-enheten om 
alla betydande cyberhot som dessa 
entiteter identifierar och som potentiellt 
skulle ha kunnat leda till en betydande 
incident.

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
väsentliga och viktiga entiteter utan 
onödigt dröjsmål när så är möjligt genom 
regelbundna hotanalysrapporter kan 
underrätta de behöriga myndigheterna 
eller CSIRT-enheten om alla betydande 
cyberhot i den mening som avses i artikel 
2.8 i förordning (EU) 2019/881.

Or. en
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Ändringsförslag 232
Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En incident ska anses vara 
betydande om

utgår

(a) den har orsakat eller kan orsaka 
betydande driftsstörningar eller 
ekonomiska förluster för den berörda 
entiteten,
(b) den har påverkat eller kan påverka 
andra fysiska eller juridiska personer 
genom att vålla betydande materiella eller 
immateriella förluster.

Or. en

Ändringsförslag 233
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) den har orsakat eller kan orsaka 
betydande driftsstörningar eller 
ekonomiska förluster för den berörda 
entiteten,

(a) den har orsakat eller kan antas 
orsaka betydande driftsstörningar eller 
ekonomiska förluster för den berörda 
entiteten,

Or. en

Ändringsförslag 234
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 3 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) den har påverkat eller kan påverka 
andra fysiska eller juridiska personer 
genom att vålla betydande materiella eller 
immateriella förluster.

(b) den har påverkat eller kan antas 
påverka andra fysiska eller juridiska 
personer genom att vålla betydande 
materiella eller immateriella förluster.

Or. en

Ändringsförslag 235
Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska säkerställa 
att särskilt följande parametrar, när 
sådana finns tillgängliga, beaktas vid 
fastställandet av hur betydande en 
säkerhetsincident är: 
(a) Antalet mottagare av de tjänster som 
berörs av incidenten. 
(b) Incidentens varaktighet. 
(c) Det geografiska utbredningen av det 
område som berörs av incidenten. 
(d) Den utsträckning i vilken tjänstens 
funktion och kontinuitet påverkas. 
(e) Omfattningen av inverkan, inbegripet 
ekonomisk påverkan, på den direkt 
berörda entitetens eller andra entiteters 
ekonomiska verksamheter och 
samhällsverksamheter eller på den 
nationella säkerheten. 

Or. en

Ändringsförslag 236
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini
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Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 4 – stycke 1 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) En tidig varning inom 24 timmar 
efter att ha fått kännedom om en incident, 
utan några skyldigheter för den berörda 
entiteten att lämna ytterligare information 
om incidenten.

Or. en

Motivering

En inledande underrättelse fungerar som både ett rop på hjälp för aktörer och ett verktyg för 
situationsmedvetenhet för CSIRT. Eftersom det finns en avsikt att flytta den inledande 
underrättelsen till en senare tidpunkt är det nödvändigt att utforma ett nytt verktyg som 
bevarar dessa två egenskaper men inte orsakar en ökad börda eller avleder resurser från att 
hitta en lösning på incidenten.

Ändringsförslag 237
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Antonio Maria Rinaldi, 
Isabella Tovaglieri, Virginie Joron

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 4 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Utan onödigt dröjsmål och under 
alla omständigheter inom 24 timmar efter 
att ha fått kännedom om incidenten, en 
första underrättelse där det i tillämpliga fall 
ska anges om incidenten antas ha orsakats 
av olagliga eller avsiktligt skadliga 
handlingar.

(a) Utan onödigt dröjsmål och under 
alla omständigheter senast 72 timmar efter 
att ha fått kännedom om incidenten, en 
första underrättelse där det i tillämpliga fall 
och om möjligt ska anges om incidenten 
antas ha orsakats av olagliga eller avsiktligt 
skadliga handlingar.

Or. en

Ändringsförslag 238
Deirdre Clune

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 4 – stycke 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Utan onödigt dröjsmål och under 
alla omständigheter inom 24 timmar efter 
att ha fått kännedom om incidenten, en 
första underrättelse där det i tillämpliga fall 
ska anges om incidenten antas ha orsakats 
av olagliga eller avsiktligt skadliga 
handlingar.

(a) Utan onödigt dröjsmål och under 
alla omständigheter senast 72 timmar efter 
att ha fått kännedom om incidenten, en 
första underrättelse där det i tillämpliga fall 
ska anges om incidenten antas ha orsakats 
av olagliga eller avsiktligt skadliga 
handlingar.

Or. en

Ändringsförslag 239
Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 4 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Utan onödigt dröjsmål och under 
alla omständigheter inom 24 timmar efter 
att ha fått kännedom om incidenten, en 
första underrättelse där det i tillämpliga fall 
ska anges om incidenten antas ha orsakats 
av olagliga eller avsiktligt skadliga 
handlingar.

(a) Utan onödigt dröjsmål efter att ha 
fått kännedom om incidenten, en första 
underrättelse där det i tillämpliga fall ska 
anges om incidenten antas ha orsakats av 
olagliga eller avsiktligt skadliga 
handlingar.

Or. en

Ändringsförslag 240
Deirdre Clune

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 4 – stycke 1 – led c – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Senast en månad efter inlämningen 
av den underrättelse som avses i led a, en 
slutrapport som minst ska innehålla 
följande:

(c) Senast tre månader efter 
inlämningen av den underrättelse som 
avses i led a, en övergripande rapport som 
minst ska innehålla följande:

Or. en
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Ändringsförslag 241
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 4 – stycke 1 – led c – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Senast en månad efter inlämningen 
av den underrättelse som avses i led a, en 
slutrapport som minst ska innehålla 
följande:

(c) Senast en månad efter inlämningen 
av den underrättelse som avses i led b, en 
övergripande rapport som minst ska 
innehålla följande:

Or. en

Ändringsförslag 242
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Antonio Maria Rinaldi, 
Isabella Tovaglieri, Virginie Joron

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 4 – stycke 1 – led c – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Senast en månad efter inlämningen 
av den underrättelse som avses i led a, en 
slutrapport som minst ska innehålla 
följande:

(c) Senast två månader efter 
inlämningen av den underrättelse som 
avses i led a, en slutrapport som minst ska 
innehålla följande:

Or. en

Ändringsförslag 243
Deirdre Clune

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 4 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) En slutrapport bör läggas fram en 
månad efter att incidenten har avhjälpts.
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Or. en

Ändringsförslag 244
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
berörda entiteten i vederbörligen 
motiverade fall och i samförstånd med de 
behöriga myndigheterna eller CSIRT-
enheten får frångå de tidsfrister som anges 
i leden a och c.

Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
berörda entiteten i vederbörligen 
motiverade fall och i samförstånd med de 
behöriga myndigheterna eller CSIRT-
enheten får frångå de tidsfrister som anges 
i leden a, b och d.

Or. en

Ändringsförslag 245
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De behöriga nationella 
myndigheterna eller CSIRT-enheten ska 
inom 24 timmar efter mottagandet av den 
första underrättelse som avses i punkt 4 a 
lämna ett svar till den underrättande 
entiteten, inbegripet initial återkoppling om 
incidenten och, på entitetens begäran, 
vägledning om genomförandet av möjliga 
avhjälpande åtgärder. Om CSIRT-enheten 
inte har mottagit den underrättelse som 
avses i punkt 1 ska vägledningen 
tillhandahållas av den behöriga 
myndigheten i samarbete med CSIRT-
enheten. CSIRT-enheten ska tillhandahålla 
ytterligare tekniskt stöd om den berörda 
entiteten begär det. Om incidenten 

5. De behöriga nationella 
myndigheterna eller CSIRT-enheten ska 
inom 24 timmar efter mottagandet av den 
första underrättelse som avses i punkt 4 b 
lämna ett svar till den underrättande 
entiteten, inbegripet initial återkoppling om 
incidenten och, på entitetens begäran, 
vägledning om genomförandet av möjliga 
avhjälpande åtgärder. Om CSIRT-enheten 
inte har mottagit den underrättelse som 
avses i punkt 1 ska vägledningen 
tillhandahållas av den behöriga 
myndigheten i samarbete med CSIRT-
enheten. CSIRT-enheten ska tillhandahålla 
ytterligare tekniskt stöd om den berörda 
entiteten begär det. Om incidenten 
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misstänks vara av brottslig art ska de 
behöriga nationella myndigheterna eller 
CSIRT-enheten också tillhandahålla 
vägledning om rapportering av incidenten 
till brottsbekämpande myndigheter.

misstänks vara av brottslig art ska de 
behöriga nationella myndigheterna eller 
CSIRT-enheten också tillhandahålla 
vägledning om rapportering av incidenten 
till brottsbekämpande myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 246
Marcel Kolaja
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om allmänhetens medvetenhet är 
nödvändig för att förhindra en incident 
eller för att hantera en pågående incident, 
eller om information om incidenten på 
annat sätt ligger i allmänhetens intresse, får 
den behöriga myndigheten eller CSIRT-
enheten och, om det är lämpligt, 
myndigheterna eller CSIRT-enheterna i 
andra berörda medlemsstater, efter samråd 
med den berörda entiteten, informera 
allmänheten om incidenten eller kräva att 
entiteten gör det.

7. Om allmänhetens medvetenhet är 
nödvändig för att förhindra en incident 
eller för att hantera en pågående incident, 
eller om information om incidenten på 
annat sätt ligger i allmänhetens intresse, 
ska den behöriga myndigheten eller 
CSIRT-enheten och, om det är lämpligt, 
myndigheterna eller CSIRT-enheterna i 
andra berörda medlemsstater, efter samråd 
med den berörda entiteten, informera 
allmänheten om incidenten eller kräva att 
entiteten gör det.

Or. en

Ändringsförslag 247
Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 21 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Användning av europeiska ordningar för 
cybersäkerhetscertifiering

Användning av europeiska ordningar för 
certifiering och standardisering på 
cybersäkerhetsområdet

Or. en
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Ändringsförslag 248
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För kontroll av att vissa krav enligt 
artikel 18 är uppfyllda får medlemsstaterna 
kräva att väsentliga och viktiga entiteter 
certifierar vissa IKT-produkter, IKT-
tjänster och IKT-processer enligt särskilda 
europeiska ordningar för 
cybersäkerhetscertifiering som antagits i 
enlighet med artikel 49 i förordning (EU) 
2019/881. De produkter, tjänster och 
processer som är föremål för certifiering 
kan utvecklas av en väsentlig eller viktig 
entitet eller upphandlas från tredje part.

1. För kontroll av att vissa krav enligt 
artikel 18 är uppfyllda och efter 
vägledning från Enisa, kommissionen och 
samarbetsgruppen ska medlemsstaterna 
begära att väsentliga och viktiga entiteter 
att certifierar vissa IKT-produkter, IKT-
tjänster och IKT-processer som antingen 
har utvecklats av de väsentliga och viktiga 
entiteterna eller upphandlats från tredje 
part, enligt europeiska ordningar för 
cybersäkerhetscertifiering som antagits i 
enlighet med artikel 49 i förordning (EU) 
2019/881 eller enligt motsvarande 
internationellt erkända 
certifieringsordningar. När det är möjligt 
ska begäran om certifiering antas av alla 
medlemsstater på ett harmoniserat sätt.

Or. en

Ändringsförslag 249
Morten Løkkegaard, Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, 
Jordi Cañas

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För kontroll av att vissa krav enligt 
artikel 18 är uppfyllda får medlemsstaterna 
kräva att väsentliga och viktiga entiteter 
certifierar vissa IKT-produkter, IKT-
tjänster och IKT-processer enligt särskilda 
europeiska ordningar för 
cybersäkerhetscertifiering som antagits i 

1. För kontroll av att vissa krav enligt 
artikel 18 är uppfyllda ska 
medlemsstaterna efter samråd med 
samarbetsgruppen och i syfte att 
säkerställa harmonisering på unionsnivå 
uppmuntra väsentliga och viktiga entiteter 
att certifiera vissa IKT-produkter, IKT-
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enlighet med artikel 49 i förordning (EU) 
2019/881. De produkter, tjänster och 
processer som är föremål för certifiering 
kan utvecklas av en väsentlig eller viktig 
entitet eller upphandlas från tredje part.

tjänster och IKT-processer som antingen 
har utvecklats av den väsentliga eller 
viktiga entiteten eller upphandlats från 
tredje part, enligt europeiska ordningar för 
cybersäkerhet som antagits i enlighet med 
artikel 49 i förordning (EU) 2019/881 eller 
enligt liknande internationellt erkända 
certifieringsordningar.

Or. en

Ändringsförslag 250
Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För kontroll av att vissa krav enligt 
artikel 18 är uppfyllda får 
medlemsstaterna kräva att väsentliga och 
viktiga entiteter certifierar vissa IKT-
produkter, IKT-tjänster och IKT-processer 
enligt särskilda europeiska ordningar för 
cybersäkerhetscertifiering som antagits i 
enlighet med artikel 49 i förordning (EU) 
2019/881. De produkter, tjänster och 
processer som är föremål för certifiering 
kan utvecklas av en väsentlig eller viktig 
entitet eller upphandlas från tredje part.

1. För att höja cybersäkerhetsnivån 
får medlemsstaterna rekommendera att 
väsentliga och viktiga entiteter certifierar 
vissa IKT-produkter, IKT-tjänster och 
IKT-processer enligt särskilda europeiska 
ordningar för cybersäkerhetscertifiering 
som antagits i enlighet med artikel 49 i 
förordning (EU) 2019/881 eller andra 
internationella ordningar för 
cybersäkerhetscertifiering. 
Medlemsstaterna ska också uppmuntra 
väsentliga och viktiga entiteter att 
uppfylla europeiska och internationellt 
vedertagna standarder.

Or. en

Ändringsförslag 251
Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter som anger vilka 
kategorier av väsentliga entiteter som ska 
vara skyldiga att erhålla ett certifikat och 
enligt vilka specifika europeiska 
ordningar för cybersäkerhetscertifiering 
enligt punkt 1 som detta ska ske. Dessa 
delegerade akter ska antas i enlighet med 
artikel 36.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 252
Morten Løkkegaard, Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Jordi Cañas

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter som anger vilka 
kategorier av väsentliga entiteter som ska 
vara skyldiga att erhålla ett certifikat och 
enligt vilka specifika europeiska ordningar 
för cybersäkerhetscertifiering enligt punkt 
1 som detta ska ske. Dessa delegerade 
akter ska antas i enlighet med artikel 36.

2. Kommissionen ska regelbundet 
bedöma effektiviteten hos och 
användningen av de antagna europeiska 
ordningarna för 
cybersäkerhetscertifiering enligt artikel 49 
i förordning (EU) 2019/881 och 
identifiera vilka kategorier av väsentliga 
entiteter som ska uppmuntras att erhålla 
ett certifikat och enligt vilka specifika 
europeiska ordningar för 
cybersäkerhetscertifiering enligt punkt 1 
som detta ska ske.

Or. en

Ändringsförslag 253
Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen kan begära att 
Enisa utarbetar ett förslag till 
certifieringsordning i enlighet med 
artikel 48.2 i förordning (EU) 2019/881 i 
fall där det inte finns någon lämplig 
europeisk ordning för 
cybersäkerhetscertifiering för 
tillämpningen av punkt 2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 254
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att främja en enhetlig 
tillämpning av artikel 18.1 och 18.2 ska 
medlemsstaterna, utan att föreskriva eller 
gynna användning av en viss typ av teknik, 
uppmuntra användningen av europeiska 
eller internationellt accepterade standarder 
och specifikationer av relevans för 
säkerheten i nätverks- och 
informationssystem.

1. För att främja en enhetlig 
tillämpning av artikel 18.1 och 18.2 ska 
medlemsstaterna, utan att föreskriva eller 
gynna användning av en viss typ av teknik 
och i enlighet med vägledningen från 
Enisa och samarbetsgruppen, uppmuntra 
användningen av europeiska eller 
internationellt accepterade standarder och 
specifikationer av relevans för säkerheten i 
nätverks- och informationssystem.

Or. en

Ändringsförslag 255
Morten Løkkegaard, Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Jordi Cañas

Förslag till direktiv
Artikel 23 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Databaser över domännamn och 
registreringsuppgifter

Databasinfrastruktur för domännamn och 
registreringsuppgifter

Or. en

Motivering

Registreringsuppgifter för domännamn lagras bland en rad olika aktörer som använder olika 
tekniker, och det behöver inte nödvändigtvis vara ”särskilda” databaser.

Ändringsförslag 256
Salvatore De Meo

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att bidra till säkerheten, 
stabiliteten och motståndskraften hos 
domännamnssystemet ska medlemsstaterna 
säkerställa att registreringsenheter för 
toppdomäner och de enheter som 
tillhandahåller 
domännamnsregistreringstjänster för 
toppdomäner samlar in och upprätthåller 
korrekta och fullständiga 
registreringsuppgifter för domännamn i en 
särskild databas med tillbörlig aktsamhet i 
enlighet med unionens 
dataskyddslagstiftning när det gäller 
personuppgifter.

1. För att bidra till säkerheten, 
stabiliteten och motståndskraften hos 
domännamnssystemet ska medlemsstaterna 
säkerställa att registreringsenheter för 
toppdomäner och enheter som 
tillhandahåller 
domännamnsregistreringstjänster samlar in, 
kontrollerar och upprätthåller korrekta och 
fullständiga registreringsuppgifter för 
domännamn i en särskild databas med 
tillbörlig aktsamhet i enlighet med 
unionens dataskyddslagstiftning när det 
gäller personuppgifter. Detta bör ske som 
en förutsättning för inledandet av 
domännamnsregistreringstjänster samt 
regelbundet därefter, inbegripet när 
ändringar görs av registreringsuppgifter 
för domännamn. När de 
registreringsuppgifter för domännamn 
som samlas in och upprätthålls är 
felaktiga ska legitima åtkomstsökande ha 
rätt att begära att de kontrolleras på nytt 
och korrigeras. Om en aktör inte gör det 
ska det leda till att tjänsten sägs upp.

Or. en
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Ändringsförslag 257
Marcel Kolaja
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att bidra till säkerheten, 
stabiliteten och motståndskraften hos 
domännamnssystemet ska medlemsstaterna 
säkerställa att registreringsenheter för 
toppdomäner och de enheter som 
tillhandahåller 
domännamnsregistreringstjänster för 
toppdomäner samlar in och upprätthåller 
korrekta och fullständiga 
registreringsuppgifter för domännamn i en 
särskild databas med tillbörlig aktsamhet i 
enlighet med unionens 
dataskyddslagstiftning när det gäller 
personuppgifter.

1. För att bidra till säkerheten, 
stabiliteten och motståndskraften hos 
domännamnssystemet ska medlemsstaterna 
säkerställa att registreringsenheter för 
toppdomäner och de enheter som 
tillhandahåller 
domännamnsregistreringstjänster för 
toppdomäner samlar in och upprätthåller de 
korrekta registreringsuppgifter för 
domännamn som är nödvändiga för 
utförandet av deras tjänster, i enlighet 
med unionens dataskyddslagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 258
Morten Løkkegaard, Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Jordi Cañas

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att bidra till säkerheten, 
stabiliteten och motståndskraften hos 
domännamnssystemet ska medlemsstaterna 
säkerställa att registreringsenheter för 
toppdomäner och de enheter som 
tillhandahåller 
domännamnsregistreringstjänster för 
toppdomäner samlar in och upprätthåller 
korrekta och fullständiga 
registreringsuppgifter för domännamn i en 

1. För att bidra till säkerheten, 
stabiliteten och motståndskraften hos 
domännamnssystemet ska medlemsstaterna 
säkerställa att registreringsenheter för 
toppdomäner och enheter som 
tillhandahåller 
domännamnsregistreringstjänster är 
skyldiga att samla in och upprätthålla 
korrekta, kontrollerade och fullständiga 
registreringsuppgifter för domännamn i en 
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särskild databas med tillbörlig aktsamhet i 
enlighet med unionens 
dataskyddslagstiftning när det gäller 
personuppgifter.

databas med tillbörlig aktsamhet i enlighet 
med unionens dataskyddslagstiftning när 
det gäller personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 259
Marcel Kolaja
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att de 
databaser med registreringsuppgifter för 
domännamn som avses i punkt 1 
innehåller relevant information för att 
identifiera och kontakta innehavarna av 
domännamnen och de kontaktpunkter 
som administrerar domännamnen under 
toppdomänerna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 260
Morten Løkkegaard, Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Jordi Cañas

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att de 
databaser med registreringsuppgifter för 
domännamn som avses i punkt 1 innehåller 
relevant information för att identifiera och 
kontakta innehavarna av domännamnen 
och de kontaktpunkter som administrerar 
domännamnen under toppdomänerna.

2. Medlemsstaterna ska se till att den 
databasinfrastruktur med 
registreringsuppgifter för domännamn som 
avses i punkt 1 innehåller relevant 
information, vilken åtminstone ska 
inbegripa registranternas namn, fysiska 
adress, e-postadress och telefonnummer, 
för att identifiera och kontakta innehavarna 
av domännamnen och de kontaktpunkter 
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som administrerar domännamnen under 
toppdomänerna.

Or. en

Motivering

Relevant information bör innehålla registranternas (e-post)adress. Möjligheten att 
kommunicera i skriftlig form är absolut nödvändig för att genomdriva straffrättsliga och 
civilrättsliga anspråk som kräver skriftlig dokumentation och bevis på kommunikationsförsök 
för utredningsändamål.

Ändringsförslag 261
Salvatore De Meo

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att de 
databaser med registreringsuppgifter för 
domännamn som avses i punkt 1 innehåller 
relevant information för att identifiera och 
kontakta innehavarna av domännamnen 
och de kontaktpunkter som administrerar 
domännamnen under toppdomänerna.

2. Medlemsstaterna ska se till att de 
databaser med registreringsuppgifter för 
domännamn som avses i punkt 1 innehåller 
relevant information för att identifiera och 
kontakta innehavarna av domännamnen 
och de kontaktpunkter som administrerar 
domännamnen under toppdomänerna, 
inbegripet åtminstone registranternas 
namn, fysiska adress, e-postadress och 
telefonnummer.

Or. en

Ändringsförslag 262
Alexandra Geese

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att de 
databaser med registreringsuppgifter för 
domännamn som avses i punkt 1 innehåller 
relevant information för att identifiera och 

2. Medlemsstaterna ska se till att de 
databaser med registreringsuppgifter för 
domännamn som avses i punkt 1 innehåller 
den relevanta information som är 
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kontakta innehavarna av domännamnen 
och de kontaktpunkter som administrerar 
domännamnen under toppdomänerna.

nödvändig för att identifiera och kontakta 
innehavarna av domännamnen.

Or. en

Ändringsförslag 263
Marcel Kolaja
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att 
registreringsenheter för toppdomäner och 
de enheter som tillhandahåller 
domännamnsregistreringstjänster för 
toppdomäner har strategier och 
förfaranden för att säkerställa att 
databaserna innehåller korrekt och 
fullständig information. Medlemsstaterna 
ska se till att sådana strategier och 
förfaranden offentliggörs.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 264
Deirdre Clune

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att 
registreringsenheter för toppdomäner och 
de enheter som tillhandahåller 
domännamnsregistreringstjänster för 
toppdomäner har strategier och förfaranden 
för att säkerställa att databaserna 
innehåller korrekt och fullständig 
information. Medlemsstaterna ska se till att 

3. Medlemsstaterna ska se till att 
registreringsenheter för toppdomäner och 
de enheter som tillhandahåller 
domännamnsregistreringstjänster för 
toppdomäner har strategier och förfaranden 
för att säkerställa att 
databasinfrastrukturen innehåller korrekt, 
kontrollerad och fullständig information 
och att registranten utan dröjsmål bör 
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sådana strategier och förfaranden 
offentliggörs.

korrigera eller radera felaktiga eller 
ofullständiga uppgifter. Medlemsstaterna 
ska se till att sådana strategier och 
förfaranden offentliggörs.

Or. en

Ändringsförslag 265
Alexandra Geese

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att 
registreringsenheter för toppdomäner och 
de enheter som tillhandahåller 
domännamnsregistreringstjänster för 
toppdomäner har strategier och förfaranden 
för att säkerställa att databaserna innehåller 
korrekt och fullständig information. 
Medlemsstaterna ska se till att sådana 
strategier och förfaranden offentliggörs.

3. Medlemsstaterna ska se till att 
registreringsenheter för toppdomäner och 
de enheter som tillhandahåller 
domännamnsregistreringstjänster för 
toppdomäner har strategier och förfaranden 
för att säkerställa att databaserna innehåller 
korrekt information.

Or. en

Ändringsförslag 266
Morten Løkkegaard, Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Jordi Cañas

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att 
registreringsenheter för toppdomäner och 
de enheter som tillhandahåller 
domännamnsregistreringstjänster för 
toppdomäner har strategier och 
förfaranden för att säkerställa att 
databaserna innehåller korrekt och 
fullständig information. Medlemsstaterna 

3. Medlemsstaterna ska se till att 
registreringsenheter för toppdomäner och 
enheter som tillhandahåller 
domännamnsregistreringstjänster har 
strategier och förfaranden för att säkerställa 
att databasinfrastrukturen innehåller 
korrekt, kontrollerad och fullständig 
information. Medlemsstaterna ska se till att 
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ska se till att sådana strategier och 
förfaranden offentliggörs.

sådana strategier och förfaranden 
offentliggörs.

Or. en

Ändringsförslag 267
Marcel Kolaja
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att 
registreringsenheter för toppdomäner och 
de enheter som tillhandahåller 
domännamnsregistreringstjänster för 
toppdomäner utan onödigt dröjsmål efter 
registreringen av ett domännamn 
offentliggör domänregistreringsuppgifter 
som inte är personuppgifter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 268
Morten Løkkegaard, Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att 
registreringsenheter för toppdomäner och 
de enheter som tillhandahåller 
domännamnsregistreringstjänster för 
toppdomäner utan onödigt dröjsmål efter 
registreringen av ett domännamn 
offentliggör domänregistreringsuppgifter 
som inte är personuppgifter.

4. Medlemsstaterna ska se till att 
registreringsenheter för toppdomäner och 
de enheter som tillhandahåller 
domännamnsregistreringstjänster utan 
onödigt dröjsmål och under alla 
omständigheter inom 24 timmar efter 
registreringen av ett domännamn 
offentliggör samtliga 
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domänregistreringsuppgifter om juridiska 
personer som registranter.

Or. en

Motivering

Juridiska personers domänregistreringsuppgifter betraktas som offentliga och allmänt 
förekommande.

Ändringsförslag 269
Salvatore De Meo

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska se till att 
registreringsenheter för toppdomäner och 
de enheter som tillhandahåller 
domännamnsregistreringstjänster för 
toppdomäner ger åtkomst till specifika 
registreringsuppgifter för domännamn på 
lagliga och vederbörligen motiverade 
begäranden från legitima åtkomstsökande, i 
enlighet med unionens 
dataskyddslagstiftning. Medlemsstaterna 
ska se till att registreringsenheter för 
toppdomäner och de enheter som 
tillhandahåller 
domännamnsregistreringstjänster för 
toppdomäner utan onödigt dröjsmål 
besvarar alla begäranden om åtkomst. 
Medlemsstaterna ska se till att strategier 
och förfaranden för utlämning av sådana 
uppgifter offentliggörs.

5. Medlemsstaterna ska se till att 
registreringsenheter för toppdomäner och 
de enheter som tillhandahåller 
domännamnsregistreringstjänster för 
toppdomäner ger åtkomst till specifika 
registreringsuppgifter för domännamn på 
lagliga och vederbörligen motiverade 
begäranden från legitima åtkomstsökande, i 
enlighet med unionens 
dataskyddslagstiftning. Legitima 
åtkomstsökande kan vara fysiska eller 
juridiska personer som lämnar in en 
vederbörligen motiverad begäran om 
åtkomst till DNS-uppgifter enligt 
unionslagstiftning eller nationell 
lagstiftning och kan inbegripa behöriga 
myndigheter enligt unionslagstiftning 
eller nationell lagstiftning, 
incidenthanteringsorganisationer (Cert), 
CSIRT-enheter och, när det gäller 
uppgifter om deras klienter, 
tillhandahållare av elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster och 
tillhandahållare av cybersäkerhetsteknik 
och cybersäkerhetstjänster samt 
cybersäkerhetsforskare. Sådana 
vederbörligen motiverade begäranden ska 
inbegripa begäranden som görs för att 
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förhindra missbruk av DNS. 
Medlemsstaterna ska se till att 
registreringsenheter för toppdomäner och 
enheter som tillhandahåller 
domännamnsregistreringstjänster utan 
onödigt dröjsmål och i alla händelser 
inom 24 timmar ger sådan åtkomst på 
grundval av alla begäranden om åtkomst. 
Medlemsstaterna ska se till att strategier 
och förfaranden för utlämning av sådana 
uppgifter offentliggörs.

Or. en

Ändringsförslag 270
Marcel Kolaja
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska se till att 
registreringsenheter för toppdomäner och 
de enheter som tillhandahåller 
domännamnsregistreringstjänster för 
toppdomäner ger åtkomst till specifika 
registreringsuppgifter för domännamn på 
lagliga och vederbörligen motiverade 
begäranden från legitima åtkomstsökande, 
i enlighet med unionens 
dataskyddslagstiftning. Medlemsstaterna 
ska se till att registreringsenheter för 
toppdomäner och de enheter som 
tillhandahåller 
domännamnsregistreringstjänster för 
toppdomäner utan onödigt dröjsmål 
besvarar alla begäranden om åtkomst. 
Medlemsstaterna ska se till att strategier 
och förfaranden för utlämning av sådana 
uppgifter offentliggörs.

5. Medlemsstaterna ska se till att 
registreringsenheter för toppdomäner ger 
åtkomst till specifika registreringsuppgifter 
för domännamn på lagliga och 
vederbörligen motiverade begäranden från 
behöriga nationella myndigheter, i 
enlighet med unionens 
dataskyddslagstiftning. Medlemsstaterna 
ska se till att toppdomäner utan onödigt 
dröjsmål besvarar lagliga och 
vederbörligen motiverade begäranden om 
åtkomst från behöriga nationella 
myndigheter.

Or. en
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Ändringsförslag 271
Morten Løkkegaard, Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska se till att 
registreringsenheter för toppdomäner och 
de enheter som tillhandahåller 
domännamnsregistreringstjänster för 
toppdomäner ger åtkomst till specifika 
registreringsuppgifter för domännamn på 
lagliga och vederbörligen motiverade 
begäranden från legitima åtkomstsökande, i 
enlighet med unionens 
dataskyddslagstiftning. Medlemsstaterna 
ska se till att registreringsenheter för 
toppdomäner och de enheter som 
tillhandahåller 
domännamnsregistreringstjänster för 
toppdomäner utan onödigt dröjsmål 
besvarar alla begäranden om åtkomst. 
Medlemsstaterna ska se till att strategier 
och förfaranden för utlämning av sådana 
uppgifter offentliggörs.

5. Medlemsstaterna ska se till att 
registreringsenheter för toppdomäner och 
enheter som tillhandahåller 
domännamnsregistreringstjänster är 
skyldiga att ge åtkomst till specifika 
registreringsuppgifter för domännamn, 
inbegripet personuppgifter, på 
vederbörligen motiverade begäranden från 
legitima åtkomstsökande, i enlighet med 
unionens dataskyddslagstiftning. 
Medlemsstaterna ska se till att 
registreringsenheter för toppdomäner och 
enheter som tillhandahåller 
domännamnsregistreringstjänster utan 
onödigt dröjsmål, och i alla händelser 
inom 72 timmar, besvarar alla begäranden 
om åtkomst. Medlemsstaterna ska se till att 
strategier och förfaranden för utlämning av 
sådana uppgifter offentliggörs.

Or. en

Motivering

När det gäller motiverade begäranden bör domänregistreringsuppgifter (inbegripet 
personuppgifter) ges till legitima åtkomstsökande (t.ex. av cybersäkerhetsskäl, upptäckt och 
förebyggande av brott, skydd av minderåriga och immaterialrätt, förebyggande av bedrägeri 
och skydd mot hatpropaganda).

Ändringsförslag 272
Deirdre Clune

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid tillämpning av detta direktiv 
ska entiteter som avses i punkt 1 anses ha 
sitt huvudsakliga etableringsställe i 
unionen i den medlemsstat där besluten om 
riskhanteringsåtgärder för cybersäkerhet 
fattas. Om sådana beslut inte fattas vid 
något etableringsställe i unionen ska det 
huvudsakliga etableringsstället anses vara 
beläget i den medlemsstat där entiteterna 
har det etableringsställe som har flest 
anställda i unionen.

2. Vid tillämpning av detta direktiv 
ska entiteter som avses i punkt 1 anses ha 
sitt huvudsakliga etableringsställe i 
unionen i den medlemsstat där besluten om 
riskhanteringsåtgärder för cybersäkerhet 
fattas. Om sådana beslut inte fattas vid 
något etableringsställe i unionen ska det 
huvudsakliga etableringsstället anses vara 
beläget i den medlemsstat där entiteterna 
har det etableringsställe som har flest 
anställda i unionen. Det ska ske på ett sätt 
som säkerställer att ingen oproportionellt 
stor börda faller på tillsynsorganet i en 
medlemsstat eller i ett litet antal 
medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 273
Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 25 utgår
Register över väsentliga och viktiga 

entiteter
1. Enisa ska skapa och upprätthålla 
ett register över de väsentliga och viktiga 
entiteter som avses i artikel 24.1. 
Entiteterna ska lämna följande uppgifter 
till Enisa senast [12 månader efter 
direktivets ikraftträdande]:
(a) Entitetens namn.
(b) Adressen till entitetens 
huvudsakliga etableringsställe och andra 
rättsligt giltiga etableringsställen i 
unionen eller, om entiteten inte är 
etablerad i unionen, till dess företrädare 
som utsetts i enlighet med artikel 24.3.
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(c) Aktuella kontaktuppgifter, 
inklusive e-postadresser och 
telefonnummer till entiteten.
2. De entiteter som avses i punkt 1 
ska underrätta Enisa om alla ändringar 
av de uppgifter som de lämnat enligt 
punkt 1 utan dröjsmål och under alla 
omständigheter inom tre månader från 
den dag då ändringen fått verkan.
3. När uppgifterna enligt punkt 1 
inkommit ska Enisa vidarebefordra dem 
till de gemensamma kontaktpunkterna 
beroende på den angivna platsen för varje 
entitets huvudsakliga etableringsställe 
eller, om entiteten inte är etablerad i 
unionen, för dess utsedda företrädare. Om 
en entitet som avses i punkt 1 utöver sitt 
huvudsakliga etableringsställe i unionen 
har ytterligare etableringsställen i andra 
medlemsstater ska Enisa också informera 
de gemensamma kontaktpunkterna i 
dessa medlemsstater.
4. Om en entitet underlåter att 
registrera sin verksamhet eller lämna 
relevanta uppgifter inom den tidsfrist som 
anges i punkt 1, ska varje medlemsstat där 
entiteten tillhandahåller tjänster vara 
behörig att säkerställa att entiteten fullgör 
de skyldigheter som fastställs i detta 
direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 274
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Enisa ska skapa och upprätthålla ett 
register över de väsentliga och viktiga 
entiteter som avses i artikel 24.1. 

1. Enisa ska skapa och upprätthålla ett 
register över de väsentliga och viktiga 
entiteter som avses i artikel 24.1. 
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Entiteterna ska lämna följande uppgifter till 
Enisa senast [12 månader efter direktivets 
ikraftträdande]:

Entiteterna ska i detta syfte lämna följande 
uppgifter till den nationella behöriga 
myndigheten senast [12 månader efter 
direktivets ikraftträdande]:

Or. en

Ändringsförslag 275
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De entiteter som avses i punkt 1 ska 
underrätta Enisa om alla ändringar av de 
uppgifter som de lämnat enligt punkt 1 
utan dröjsmål och under alla 
omständigheter inom tre månader från den 
dag då ändringen fått verkan.

2. De entiteter som avses i punkt 1 ska 
underrätta den nationella behöriga 
myndigheten om alla ändringar av de 
uppgifter som de lämnat enligt punkt 1 
utan dröjsmål och under alla 
omständigheter inom tre månader från den 
dag då ändringen fått verkan.

Or. en

Ändringsförslag 276
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När uppgifterna enligt punkt 1 
inkommit ska Enisa vidarebefordra dem 
till de gemensamma kontaktpunkterna 
beroende på den angivna platsen för varje 
entitets huvudsakliga etableringsställe 
eller, om entiteten inte är etablerad i 
unionen, för dess utsedda företrädare. Om 
en entitet som avses i punkt 1 utöver sitt 
huvudsakliga etableringsställe i unionen 
har ytterligare etableringsställen i andra 

3. När uppgifterna enligt punkt 1 
inkommit ska de nationella behöriga 
myndigheterna vidarebefordra dem till 
Enisa. Om en entitet som avses i punkt 1 
utöver sitt huvudsakliga etableringsställe i 
unionen har ytterligare etableringsställen i 
andra medlemsstater ska Enisa också 
informera de gemensamma 
kontaktpunkterna i dessa medlemsstater.
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medlemsstater ska Enisa också informera 
de gemensamma kontaktpunkterna i dessa 
medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 277
Stelios Kouloglou

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
informationsutbytet sker inom betrodda 
grupper av väsentliga och viktiga entiteter. 
Sådant utbyte ska genomföras med hjälp av 
arrangemang för informationsutbyte med 
hänsyn till den potentiellt känsliga 
karaktären hos den information som utbyts 
och i enlighet med de unionsrättsliga 
bestämmelser som avses i punkt 1.

2. Medlemsstaterna ska se till att 
informationsutbytet sker inom betrodda 
grupper av väsentliga och viktiga entiteter. 
Sådant utbyte ska genomföras med hjälp av 
arrangemang för informationsutbyte med 
hänsyn till den potentiellt känsliga 
karaktären hos den information som utbyts 
och i enlighet med de unionsrättsliga 
bestämmelser som avses i punkt 1. All 
sådan information som utbyts ska vara 
föremål för begäranden om 
informationsfrihet från allmänheten.

Or. en

Motivering

Cybersäkerhetshot och information om hur de ska begränsas gynnas av allmänhetens 
granskning. Ju mer (de tekniska) journalisterna vet desto bättre kan civilsamhället rusta sig 
mot sådana hot.

Ändringsförslag 278
Morten Løkkegaard, Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip, Jordi Cañas

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska fastställa 
regler som anger förfarandet för, de 
operativa aspekterna av (inbegripet 
användning av särskilda IKT-plattformar), 
innehållet i och villkoren för de 
arrangemang för informationsutbyte som 
avses i punkt 2. Sådana regler ska också 
fastställa närmare bestämmelser om 
offentliga myndigheters deltagande i 
sådana arrangemang, liksom operativa 
aspekter, inbegripet användning av 
särskilda it-plattformar. Medlemsstaterna 
ska erbjuda stöd för tillämpningen av 
sådana arrangemang i enlighet med den 
politik som avses i artikel 5.2 g.

3. Medlemsstaterna ska fastställa 
riktlinjer som anger förfarandet för, de 
operativa aspekterna av (inbegripet 
användning av särskilda IKT-plattformar), 
innehållet i och villkoren för de 
arrangemang för informationsutbyte som 
avses i punkt 2. Sådana riktlinjer ska också 
omfatta närmare bestämmelser om 
offentliga myndigheters och oberoende 
experters deltagande, när det är relevant, i 
sådana arrangemang, liksom operativa 
aspekter, inbegripet användning av 
särskilda it-plattformar. Medlemsstaterna 
ska erbjuda stöd för tillämpningen av 
sådana arrangemang i enlighet med den 
politik som avses i artikel 5.2 g.

Or. en

Ändringsförslag 279
Deirdre Clune

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. I enlighet med unionsrätten ska 
Enisa stödja inrättandet av de arrangemang 
för informationsutbyte om cybersäkerhet 
som avses i punkt 2 genom att 
tillhandahålla bästa praxis och vägledning.

5. I enlighet med unionsrätten ska 
Enisa stödja inrättandet av de arrangemang 
för informationsutbyte om cybersäkerhet 
som avses i punkt 2 genom att 
tillhandahålla bästa praxis och vägledning. 
Enisa ska också underlätta 
informationsutbyte på unionsnivå i syfte 
att främja ett gränsöverskridande utbyte 
av information mellan relevanta betrodda 
samfund av väsentliga och viktiga 
entiteter som avses i punkt 2, med 
beaktande av unionslagstiftningen och 
skyddet av verksamhetskänslig 
information.

Or. en
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Ändringsförslag 280
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Antonio Maria Rinaldi, 
Isabella Tovaglieri, Virginie Joron

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. I enlighet med unionsrätten ska 
Enisa stödja inrättandet av de arrangemang 
för informationsutbyte om cybersäkerhet 
som avses i punkt 2 genom att 
tillhandahålla bästa praxis och vägledning.

5. I enlighet med unionsrätten ska 
Enisa stödja inrättandet av de arrangemang 
för informationsutbyte om cybersäkerhet 
som avses i punkt 2 genom att 
tillhandahålla bästa praxis och vägledning 
med målet att främja ett 
gränsöverskridande utbyte av information 
på unionsnivå mellan de relevanta 
entiteterna.

Or. en

Ändringsförslag 281
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till direktiv
Artikel 27 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 3 ska medlemsstaterna säkerställa 
att entiteter som inte ingår i detta direktivs 
tillämpningsområde på frivillig basis kan 
lämna in underrättelser om betydande 
incidenter, cyberhot eller tillbud. Vid 
behandlingen av underrättelserna ska 
medlemsstaterna agera i enlighet med det 
förfarande som anges i artikel 20. 
Medlemsstaterna får ge behandling av 
obligatoriska underrättelser företräde 
framför behandling av frivilliga 
underrättelser. En frivillig rapportering får 
inte leda till att den rapporterande entiteten 
åläggs ytterligare skyldigheter som den inte 

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 3 ska medlemsstaterna säkerställa 
att entiteter som inte ingår i detta direktivs 
tillämpningsområde på frivillig basis kan 
lämna in underrättelser om betydande 
incidenter, cyberhot eller tillbud. Vid 
behandlingen av underrättelserna ska 
medlemsstaterna agera i enlighet med det 
förfarande som anges i artikel 20. 
Medlemsstaterna ska ge behandling av 
obligatoriska underrättelser företräde 
framför behandling av frivilliga 
underrättelser. En frivillig rapportering får 
inte leda till att den rapporterande entiteten 
åläggs ytterligare skyldigheter som den inte 
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skulle ha blivit föremål för om den inte 
hade lämnat in underrättelser.

skulle ha blivit föremål för om den inte 
hade lämnat in underrättelser, men den får 
bevilja hjälp från CSIRT.

Or. en

Ändringsförslag 282
Deirdre Clune

Förslag till direktiv
Artikel 27 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 3 ska medlemsstaterna säkerställa 
att entiteter som inte ingår i detta direktivs 
tillämpningsområde på frivillig basis kan 
lämna in underrättelser om betydande 
incidenter, cyberhot eller tillbud. Vid 
behandlingen av underrättelserna ska 
medlemsstaterna agera i enlighet med det 
förfarande som anges i artikel 20. 
Medlemsstaterna får ge behandling av 
obligatoriska underrättelser företräde 
framför behandling av frivilliga 
underrättelser. En frivillig rapportering får 
inte leda till att den rapporterande entiteten 
åläggs ytterligare skyldigheter som den inte 
skulle ha blivit föremål för om den inte 
hade lämnat in underrättelser.

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 3 ska medlemsstaterna säkerställa 
att entiteter som ingår i och som inte ingår 
i detta direktivs tillämpningsområde på 
frivillig basis kan lämna in underrättelser 
om betydande incidenter, cyberhot eller 
tillbud. Vid behandlingen av 
underrättelserna ska medlemsstaterna agera 
i enlighet med det förfarande som anges i 
artikel 20. Medlemsstaterna får ge 
behandling av obligatoriska underrättelser 
företräde framför behandling av frivilliga 
underrättelser. En frivillig rapportering får 
inte leda till att den rapporterande entiteten 
åläggs ytterligare skyldigheter som den inte 
skulle ha blivit föremål för om den inte 
hade lämnat in underrättelser.

Or. en

Ändringsförslag 283
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheterna på ett 

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheterna på ett 
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ändamålsenligt sätt övervakar och vidtar de 
åtgärder som krävs för att säkerställa att 
detta direktiv efterlevs, särskilt de 
skyldigheter som anges i artiklarna 18 och 
20.

ändamålsenligt sätt övervakar och vidtar de 
åtgärder som krävs för att säkerställa att 
detta direktiv efterlevs, särskilt de 
skyldigheter som anges i artiklarna 18 och 
20 och får tillräckliga medel för att 
uppfylla sin funktion.

Or. en

Ändringsförslag 284
Marcel Kolaja
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De behöriga myndigheterna ska ha 
ett nära samarbete med 
dataskyddsmyndigheter när de behandlar 
incidenter som medför 
personuppgiftsincidenter.

2. De behöriga myndigheterna ska ha 
ett nära samarbete med 
dataskyddsmyndigheter när de behandlar 
incidenter som medför 
personuppgiftsincidenter utan att det 
påverkar dataskyddsmyndigheternas 
behörigheter, uppgifter och befogenheter 
enligt förordning (EU) 2016/679.

Or. en

Ändringsförslag 285
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De behöriga myndigheterna ska ha 
ett nära samarbete med 
dataskyddsmyndigheter när de behandlar 
incidenter som medför 
personuppgiftsincidenter.

2. De behöriga myndigheterna ska ha 
ett nära samarbete med 
dataskyddsmyndigheter när de behandlar 
incidenter som medför 
personuppgiftsincidenter, inbegripet 
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dataskyddsmyndigheter från andra 
medlemsstater när det är relevant.

Or. en

Ändringsförslag 286
Marcel Kolaja
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) riktade säkerhetsrevisioner 
baserade på riskbedömningar eller 
tillgänglig riskrelaterad information,

c) säkerhetsrevisioner baserade på 
riskbedömningar eller tillgänglig 
riskrelaterad information, som utförs av ett 
kvalificerat oberoende organ eller en 
behörig myndighet eller oberoende 
experter och göra resultatet av 
granskningen tillgängligt för den 
behöriga myndigheten. Kostnaden för 
säkerhetsrevisionen ska betalas av 
tillhandahållaren.

Or. en

Ändringsförslag 287
Morten Løkkegaard, Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip

Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När de behöriga myndigheterna 
utövar sina befogenheter enligt punkt 2 e–g 
ska de ange syftet med en begäran och 
specificera den begärda informationen.

3. När de behöriga myndigheterna 
utövar sina befogenheter enligt punkt 2 e–g 
ska de ange syftet med en begäran, 
specificera den begärda informationen och 
begränsa sina begäranden till incidentens 
eller problemets omfattning.

Or. en
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Ändringsförslag 288
Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 5 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) införa eller begära att relevanta 
organ eller domstolar i enlighet med 
nationell lagstiftning inför ett tillfälligt 
förbud för personer som på nivån för 
verkställande direktör eller juridiskt 
ombud har ledningsansvar i den 
väsentliga entiteten och alla andra fysiska 
personer som hålls ansvariga för 
överträdelsen att utöva 
ledningsfunktioner i den entiteten.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 289
Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska se till att varje 
fysisk person som ansvarar för eller agerar 
som företrädare för en väsentlig entitet har 
befogenhet att säkerställa att entiteten 
fullgör de skyldigheter som fastställs i 
detta direktiv, på grundval av en 
befogenhet att företräda entiteten, att fatta 
beslut på dess vägnar eller att utöva 
kontroll över entiteten. Medlemsstaterna 
ska se till att dessa fysiska personer kan 
hållas ansvariga för överträdelser av sitt 
uppdrag att säkerställa att de skyldigheter 
som fastställs i detta direktiv fullgörs.

6. Medlemsstaterna ska se till att varje 
fysisk person som ansvarar för eller agerar 
som företrädare för en väsentlig entitet har 
befogenhet att säkerställa att entiteten 
fullgör de skyldigheter som fastställs i 
detta direktiv, på grundval av en 
befogenhet att företräda entiteten, att fatta 
beslut på dess vägnar eller att utöva 
kontroll över entiteten.

Or. en
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Ändringsförslag 290
Marcel Kolaja
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) riktade säkerhetsrevisioner 
baserade på riskbedömningar eller 
tillgänglig riskrelaterad information,

(b) säkerhetsrevisioner baserade på 
riskbedömningar eller tillgänglig 
riskrelaterad information, som utförs av ett 
kvalificerat oberoende organ eller en 
behörig myndighet och göra resultatet av 
granskningen tillgängligt för den 
behöriga myndigheten. Kostnaden för 
säkerhetsrevisionen ska betalas av 
tillhandahållaren.

Or. en

Ändringsförslag 291
Morten Løkkegaard, Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Andrus Ansip

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När de behöriga myndigheterna 
utövar sina befogenheter i enlighet med 
punkt 2 d eller e ska de ange syftet med 
begäran och specificera vilken information 
som begärs.

3. När de behöriga myndigheterna 
utövar sina befogenheter i enlighet med 
punkt 2 d eller e ska de ange syftet med 
begäran, specificera vilken information 
som begärs och begränsa sina begäranden 
till incidentens eller problemets 
omfattning.

Or. en

Ändringsförslag 292
Morten Løkkegaard, Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip
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Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att 
överträdelser av skyldigheterna enligt 
artikel 18 eller artikel 20, i enlighet med 
punkterna 2 och 3 i den här artikeln, 
medför administrativa sanktionsavgifter på 
minst 10 000 000 EUR eller minst 2 % av 
den totala globala årsomsättningen under 
det föregående räkenskapsåret för det 
företag som den väsentliga eller viktiga 
entiteten tillhör, beroende på vilken siffra 
som är högst.

4. Medlemsstaterna ska se till att 
överträdelser av skyldigheterna enligt 
artikel 18 eller artikel 20, i enlighet med 
punkterna 2 och 3 i den här artikeln, 
medför administrativa sanktionsavgifter på 
10 000 000 EUR eller minst 2 % av den 
totala globala årsomsättningen under det 
föregående räkenskapsåret för det företag 
som den väsentliga eller viktiga entiteten 
tillhör, beroende på vilken siffra som är 
högst.

Or. en

Ändringsförslag 293
Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Utan att det påverkar behöriga 
myndigheters befogenheter enligt 
artiklarna 29 och 30 får varje 
medlemsstat fastställa regler för huruvida 
och i vilken utsträckning administrativa 
sanktionsavgifter kan påföras offentliga 
förvaltningsentiteter som avses i artikel 
4.23 och som omfattas av de skyldigheter 
som föreskrivs i detta direktiv.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 294
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini
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Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om de behöriga myndigheterna har 
indikationer på att en väsentlig eller viktig 
entitets överträdelse av de skyldigheter 
som fastställs i artiklarna 18 och 20 innebär 
en personuppgiftsincident, enligt 
definitionen i artikel 4.12 i förordning (EU) 
2016/679 och som ska anmälas i enlighet 
med artikel 33 i den förordningen, ska de 
informera de tillsynsmyndigheter som är 
behöriga i enlighet med artiklarna 55 och 
56 i den förordningen inom en rimlig 
tidsperiod.

1. Om de behöriga myndigheterna har 
indikationer på att en väsentlig eller viktig 
entitets överträdelse av de skyldigheter 
som fastställs i artiklarna 18 och 20 innebär 
en personuppgiftsincident, enligt 
definitionen i artikel 4.12 i förordning (EU) 
2016/679 och som ska anmälas i enlighet 
med artikel 33 i den förordningen, ska de 
informera de tillsynsmyndigheter som är 
behöriga i enlighet med artiklarna 55 och 
56 i den förordningen utan onödigt 
dröjsmål.

Or. en

Ändringsförslag 295
Marcel Kolaja
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om de behöriga myndigheterna har 
indikationer på att en väsentlig eller viktig 
entitets överträdelse av de skyldigheter 
som fastställs i artiklarna 18 och 20 innebär 
en personuppgiftsincident, enligt 
definitionen i artikel 4.12 i förordning (EU) 
2016/679 och som ska anmälas i enlighet 
med artikel 33 i den förordningen, ska de 
informera de tillsynsmyndigheter som är 
behöriga i enlighet med artiklarna 55 och 
56 i den förordningen inom en rimlig 
tidsperiod.

1. Om de behöriga myndigheterna har 
indikationer på att en väsentlig eller viktig 
entitets överträdelse av de skyldigheter 
som fastställs i artiklarna 18 och 20 innebär 
en personuppgiftsincident, enligt 
definitionen i artikel 4.12 i förordning (EU) 
2016/679 och som ska anmälas i enlighet 
med artikel 33 i den förordningen, ska de 
informera de tillsynsmyndigheter som är 
behöriga i enlighet med artiklarna 55 och 
56 i den förordningen inom 72 timmar.

Or. en
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Ändringsförslag 296
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López, 
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om den tillsynsmyndighet som är 
behörig enligt förordning (EU) 2016/679 är 
etablerad i en annan medlemsstat än den 
behöriga myndigheten, får den behöriga 
myndigheten informera den 
tillsynsmyndighet som är etablerad i 
samma medlemsstat.

3. Om den tillsynsmyndighet som är 
behörig enligt förordning (EU) 2016/679 är 
etablerad i en annan medlemsstat än den 
behöriga myndigheten, ska den behöriga 
myndigheten också informera den 
tillsynsmyndighet som är etablerad i 
samma medlemsstat.

Or. en

Motivering

Säkerställer större konsumentskydd och förstärker verkställandet av GDPR.

Ändringsförslag 297
Marcel Kolaja
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om den tillsynsmyndighet som är 
behörig enligt förordning (EU) 2016/679 är 
etablerad i en annan medlemsstat än den 
behöriga myndigheten, får den behöriga 
myndigheten informera den 
tillsynsmyndighet som är etablerad i 
samma medlemsstat.

3. Om den tillsynsmyndighet som är 
behörig enligt förordning (EU) 2016/679 är 
etablerad i en annan medlemsstat än den 
behöriga myndigheten, ska den behöriga 
myndigheten informera den 
tillsynsmyndighet som är etablerad i 
samma medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 298
Evžen Tošenovský
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Förslag till direktiv
Artikel 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 36 utgår
Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade 
akter ges till kommissionen med förbehåll 
för de villkor som anges i denna artikel.
2. Den befogenhet att anta 
delegerade akter som avses i artiklarna 
18.6 och 21.2 ska ges till kommissionen 
för en period på fem år från och med den 
[...].
3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artiklarna 18.6 och 21.2 får när 
som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen 
av den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan 
dagen efter det att det offentliggörs i 
Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet 
datum. Det påverkar inte giltigheten av 
delegerade akter som redan har trätt i 
kraft.
4. Innan kommissionen antar en 
delegerad akt, ska den samråda med 
experter som utsetts av varje medlemsstat 
i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016.
5. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.
6. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 18.6 och 21.2 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 
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underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 299
Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Bilaga I – rubrik 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Väsentliga entiteter: ENTITETER MED HÖGRE 
KRITIKALITETSNIVÅ

Or. en

Ändringsförslag 300
Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Bilaga II – rubrik 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

VIKTIGA ENTITETER: ENTITETER MED LÄGRE 
KRITIKALITETSNIVÅ

Or. en


