
PA\1230755SV.docx PE691.156v02-00

SV Förenade i mångfalden SV

Europaparlamentet
2019-2024

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

2020/0359(COD)

4.5.2021

FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för en 
hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen, och om upphävande av 
direktiv (EU) 2016/1148
(COM(2020)0823 – C9-0422/2020 – 2020/0359(COD))

Föredragande av yttrande: Morten Løkkegaard



PE691.156v02-00 2/40 PA\1230755SV.docx

SV

PA_Legam



PA\1230755SV.docx 3/40 PE691.156v02-00

SV

KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden ställer sig generellt positiv till förslaget till direktiv om åtgärder för en hög 
gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen (NIS 2). I vår allt mer digitaliserade värld är 
nätsäkerhet avgörande för en säker digital miljö och en välfungerande inre marknad där 
konsumenter och ekonomiska operatörer kan agera fritt. 

NIS 2-förslaget innebär betydande förbättringar jämfört med direktiv (EU) 2016/1148 om 
åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela 
unionen (NIS 1). I förslaget räknar man upp de huvudsakliga bristerna i NIS 1, till exempel 
den låga nivån av cyberresiliens hos företag och sektorer, skillnaderna i resiliens, den låga 
graden av gemensam situationsmedvetenhet och avsaknaden av gemensam krishantering i och 
mellan medlemsstaterna. Föredraganden välkomnar avsikten att rätta till dessa brister i NIS 2.

Tillämpningsområde

Föredraganden uppskattar det utvidgade tillämpningsområdet för NIS 2, särskilt det faktum 
att nya sektorer som exempelvis offentliga förvaltningar inbegrips. Den uttryckliga 
förteckningen över sektorer och tjänster kommer garanterat att minska medlemsstaternas 
utrymme att själva avgöra vilka konkreta entiteter som ska omfattas av direktivet, och 
kommer följaktligen att minska fragmenteringen på den inre marknaden.

Inom de berörda sektorerna och tjänsterna har kommissionen föreslagit en storleksbaserad 
regel som ska fungera som enhetligt kriterium för fastställandet av vilka entiteter som ska 
omfattas av direktivets tillämpningsområde. Fördelen med detta kriterium är helt klart att det 
skapar ett tydligt rättsläge samtidigt som skillnaderna mellan medlemsstaternas minskar.

Samtidigt som föredraganden ser positivt på det utökade sektorsbaserade tillämpningsområdet 
anser han dock att detta allmänna kriterium bör kombineras med en bedömning av hur kritiska 
entiteterna är inom respektive sektor. Detta skulle göra det möjligt att utesluta medelstora och 
stora företag som, efter en riskbedömning, bedöms vara föga kritiska och ha ett lågt beroende 
av annars kritiska entiteter från direktivets tillämpningsområde.

Föredraganden understryker att detta inte får uppfattas som att det är fritt fram för skiftande 
tolkningar mellan medlemsstaterna. Kommissionen uppmuntras att ge tydlig vägledning i 
frågan för att förhindra ytterligare skillnader mellan medlemsstaternas genomförande.

Slutligen finner föredraganden det positivt att mikroföretag och små företag utesluts från 
direktivets tillämpningsområde, men anser att dessa bör uppmuntras att delta på frivillig basis, 
eftersom mikroföretag och små företag också utsätts för, och påverkas av, cyberattacker.

Samordnade regelverk för cybersäkerhet

Föredraganden välkomnar kapitlet om olika delar av de nationella cybersäkerhetsstrategierna 
och krishanteringsverktygen inom dem. Han föreslår att medlemsstaterna som ett led i sina 
nationella cybersäkerhetsstrategier ska främja användningen av kryptografi och kryptering, 
särskilt bland små och medelstora företag.

Föredraganden finner det också positivt att Enisa ska upprätta ett europeiskt 
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sårbarhetsregister, men anser att det är viktigt att företagssekretess och affärshemligheter 
skyddas vid registreringen och att entiteter inte åläggs onödiga bördor.

Samarbete mellan medlemsstaterna

Ett särskilt välkommet inslag i NIS 2 är det mer strukturerade samarbetet mellan 
medlemsstaterna inom samarbetsgruppen, CSIRT-nätverket och den nya gruppen för 
storskaliga incidenter. Det är dock viktigt att medlemsstaternas ömsesidiga förtroende och 
villighet att utbyta information ökar, eftersom ett effektivt samarbete på detta område är 
avgörande för säkerställandet av en hög cybersäkerhetsnivå i EU.

Därför läggs det fram ett antal ändringsförslag som syftar till att stärka nätverkens roll. 
Föredraganden anser i synnerhet att inbördes granskningar är ett fruktbart sätt att stärka 
medlemsstaternas ömsesidiga förtroende, och menar att de bör spela en central roll i 
bedömningen av hur effektiv enskilda medlemsstaters cybersäkerhetspolitik är.

Riskhanteringsåtgärder för cybersäkerhet

Det är positivt att riskbedömningen utökas till att omfatta hela leveranskedjan (artiklarna 18 
och 19). Föredraganden poängterar emellertid att denna punkt måste förtydligas med hjälp av 
tydlig vägledning till de entiteter som omfattas av detta krav och till medlemsstaterna när de 
genomför en samordnad säkerhetsriskbedömning av särskilt kritiska sektorer eller 
leveranskedjor.

Rapporteringsskyldigheter

Föredraganden anser att en del punkter i det ändrade direktivet behöver förtydligas. Detta 
gäller särskilt vissa av de skyldigheter som åläggs företag inom ramen för NIS 2. 
Föredraganden har försökt minska byråkratin och göra det lättare för företagen att följa de nya 
reglerna, med slutmålet om ett effektivt genomförande av direktivet i åtanke.

Föredraganden föreslår att den föreslagna tidsfristen på 24 timmar för skyldigheten att göra en 
första anmälan ska förlängas till 72 timmar, så att företagen får möjlighet att effektivt hantera 
pågående cybersäkerhetsattacker innan de anmäler dem. Dessutom föreslår föredraganden att 
alla hänvisningar till obligatorisk anmälan av så kallade ”potentiella incidenter” ska strykas.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) I enlighet med direktiv (EU) 
2016/1148 hade medlemsstaterna ansvaret 
för att fastställa vilka entiteter som 
uppfyllde kriterierna för att klassificeras 
som leverantörer av samhällsviktiga 
tjänster (identifieringsförfarande). För att 
begränsa de stora skillnaderna mellan 
medlemsstater i detta avseende och 
säkerställa rättslig säkerhet vad gäller 
riskhanteringskraven och 
rapporteringsskyldigheterna för alla 
relevanta entiteter, bör det fastställas ett 
enhetligt kriterium för vilka entiteter som 
ska omfattas av tillämpningsområdet för 
detta direktiv. Kriteriet bör bestå i 
tillämpningen av en storleksbaserad regel 
genom vilken alla medelstora och stora 
företag, enligt definitionen i 
kommissionens rekommendation 
2003/361/EG15, som är verksamma i de 
sektorer eller tillhandahåller den typ av 
tjänster som omfattas av direktivet också 
omfattas av direktivets 
tillämpningsområde. Medlemsstaterna bör 
inte vara skyldiga att upprätta en 
förteckning över entiteter som uppfyller 
detta allmänt tillämpliga storleksbaserade 
kriterium.

(8) I enlighet med direktiv (EU) 
2016/1148 hade medlemsstaterna ansvaret 
för att fastställa vilka entiteter som 
uppfyllde kriterierna för att klassificeras 
som leverantörer av samhällsviktiga 
tjänster (identifieringsförfarande). För att 
begränsa de stora skillnaderna mellan 
medlemsstater i detta avseende och 
säkerställa rättslig säkerhet vad gäller 
riskhanteringskraven och 
rapporteringsskyldigheterna för alla 
relevanta entiteter, bör det fastställas ett 
enhetligt kriterium för vilka entiteter som 
ska omfattas av tillämpningsområdet för 
detta direktiv. Kriteriet bör bestå i 
tillämpningen av en storleksbaserad regel 
genom vilken alla medelstora och stora 
företag, enligt definitionen i 
kommissionens rekommendation 
2003/361/EG15, som är verksamma i de 
sektorer eller tillhandahåller den typ av 
tjänster som omfattas av direktivet också 
omfattas av direktivets 
tillämpningsområde, med undantag för 
sådana specifika entiteter som 
medlemsstaterna har identifierat som icke 
kritiska. Medlemsstaterna bör inte vara 
skyldiga att upprätta en förteckning över 
entiteter som uppfyller detta allmänt 
tillämpliga storleksbaserade kriterium.

__________________ __________________
15 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).

15 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 2

Förslag till direktiv
Skäl 10
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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 kan, i samarbete 
med samarbetsgruppen, utfärda riktlinjer 
om genomförandet av de kriterier som ska 
tillämpas på mikroföretag, små företag och 
icke-kritiska entiteter.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Samarbetsgruppen bör vartannat år 
upprätta ett arbetsprogram som omfattar de 
åtgärder som ska vidtas av gruppen för att 
genomföra dess mål och uppgifter. 
Tidsramen för det första program som 
antas enligt detta direktiv bör anpassas till 
tidsramen för det senaste program som 
antas enligt direktiv (EU) 2016/1148, i 
syfte att undvika potentiella avbrott i 
gruppens arbete.

(32) Samarbetsgruppen bör vartannat år 
diskutera politiska prioriteringar och 
huvudsakliga utmaningar avseende 
cybersäkerhet samt upprätta ett 
arbetsprogram som omfattar de åtgärder 
som ska vidtas av gruppen för att 
genomföra dess mål och uppgifter. 
Tidsramen för det första program som 
antas enligt detta direktiv bör anpassas till 
tidsramen för det senaste program som 
antas enligt direktiv (EU) 2016/1148, i 
syfte att undvika potentiella avbrott i 
gruppens arbete.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 52

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 

(52) Entiteterna bör sträva efter att 
informera sina tjänstemottagare om 
särskilda och betydande hot och om 
åtgärder dessa kan vidta för att minska den 
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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.

åtföljande risken för dem själva. Detta 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.

Or. en

Ändringsförslag 5

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 i samband med 
riskhanteringsåtgärder för cybersäkerhet. 
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.

Or. en
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Ändringsförslag 6

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 
CSIRT-enheten, får avvika från 
tidsfristerna på 24 timmar för den första 

(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 72 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 72 timmar för den första 
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underrättelsen och en månad för 
slutrapporten.

underrättelsen och en månad för 
slutrapporten.

Or. en

Ändringsförslag 7

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 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 och för att trygga 
konsumentskyddet 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.

Or. en

Ändringsförslag 8

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 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, med 
beaktande av ett riskbaserat 
förhållningssätt. 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.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 76

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 

(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 
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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.

upphävande av en certifiering eller 
auktorisation för relevanta 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

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 80

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(80) För att ta hänsyn till nya cyberhot, 
teknisk utveckling eller sektorsspecifika 

(80) För att ta hänsyn till nya cyberhot, 
teknisk utveckling eller sektorsspecifika 
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särdrag bör befogenheten att anta akter i 
enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget 
delegeras till kommissionen med avseende 
på de delar som rör riskhanteringsåtgärder 
som krävs enligt detta direktiv. 
Kommissionen bör också ges befogenhet 
att anta delegerade akter som fastställer 
vilka kategorier av väsentliga entiteter som 
ska vara skyldiga att erhålla ett certifikat 
och enligt vilka specifika europeiska 
ordningar för cybersäkerhetscertifiering 
detta ska ske. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 201626. För att 
säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

särdrag bör befogenheten att anta akter i 
enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget 
delegeras till kommissionen med avseende 
på de delar som rör riskhanteringsåtgärder 
som krävs enligt detta direktiv. 
Kommissionen bör också ges befogenhet 
att anta delegerade akter som fastställer 
vilka kategorier av väsentliga entiteter som 
ska vara skyldiga att erhålla ett certifikat 
och enligt vilka specifika europeiska 
ordningar för cybersäkerhetscertifiering 
detta ska ske. Dessutom bör 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter som fastställer de 
tekniska aspekterna av 
riskhanteringsåtgärder eller typen av 
information. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 201626. För att 
säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

__________________ __________________
26 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1. 26 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 81

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(81) I syfte att säkerställa enhetliga 
villkor för genomförandet av de relevanta 

(81) I syfte att säkerställa enhetliga 
villkor för genomförandet av de relevanta 
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bestämmelserna i detta direktiv med 
avseende på de förfaranden som krävs för 
samarbetsgruppens verksamhet, de 
tekniska aspekterna av 
riskhanteringsåtgärder eller typen av 
information i incidentunderrättelser samt 
formatet och förfarandet för sådana 
underrättelser, bör kommissionen ges 
genomförandebefogenheter. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/201127.

bestämmelserna i detta direktiv med 
avseende på de förfaranden som krävs för 
samarbetsgruppens verksamhet samt 
formatet och förfarandet för 
incidentunderrättelser, bör kommissionen 
ges genomförandebefogenheter. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/201127.

__________________ __________________
27 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 
februari 2011 om fastställande av allmänna 
regler och principer för medlemsstaternas 
kontroll av kommissionens utövande av 
sina genomförandebefogenheter (EUT L 
55, 28.2.2011, s. 13).

27 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 
februari 2011 om fastställande av allmänna 
regler och principer för medlemsstaternas 
kontroll av kommissionens utövande av 
sina genomförandebefogenheter (EUT L 
55, 28.2.2011, s. 13).

Or. en

Ändringsförslag 12

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, i syfte att 
skapa en betrodd digital miljö för 
allmänheten och ekonomiska aktörer 
samt för att förbättra den inre 
marknadens funktionssätt.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1



PE691.156v02-00 14/40 PA\1230755SV.docx

SV

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, utan att det påverkar 
deras möjligheter att aktivt och frivilligt 
låta sig omfattas av direktivets 
tillämpningsområde.. Detta direktiv är 
inte tillämpligt på de entiteter som 
medlemsstaterna identifierar som icke-
kritiska, inklusive i fall då dessa är av en 
typ som avses i bilagorna I och II. 

__________________ __________________
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

Motivering

Det utvidgade tillämpningsområdet för NIS 2-förslaget, med en sektorsbaserad strategi, är 
välkommet. Här föreslås en liten möjlighet att utesluta tydligt icke-kritiska entiteter som 
annars skulle ha omfattats av tillämpningsområdet, så att man inte i onödan utsätter entiteter 
med skyldigheter och bördor som inte motsvarar deras rådande, eller framtida, hotnivå.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) icke-kritisk entitet: en entitet av en 
typ som avses i bilagorna I och II vilken 
inte har någon kritisk funktion inom den 
specifika sektorn eller typen av tjänst som 
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tillhandahålls och som är föga beroende 
av andra sektorer eller typer av tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska anta en 
nationell strategi för cybersäkerhet som 
anger strategiska mål och relevanta 
politiska och reglerande åtgärder, i syfte att 
uppnå och upprätthålla en hög 
cybersäkerhetsnivå. Den nationella 
strategin för cybersäkerhet ska särskilt 
inbegripa följande:

1. Varje medlemsstat ska anta en 
nationell strategi för cybersäkerhet som 
anger strategiska mål och relevanta 
politiska och reglerande åtgärder, inklusive 
lämpliga mänskliga och ekonomiska 
resurser, i syfte att uppnå och upprätthålla 
en hög cybersäkerhetsnivå. Den nationella 
strategin för cybersäkerhet ska särskilt 
inbegripa följande:

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) En förteckning över de olika 
myndigheter och aktörer som är 
involverade i genomförandet av den 
nationella strategin för cybersäkerhet.

e) En förteckning över de olika 
myndigheter och aktörer som är 
involverade i genomförandet av den 
nationella strategin för cybersäkerhet, 
inbegripet en samlad kontaktpunkt för 
små och medelstora företag.

Or. en
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Ändringsförslag 17

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 förtroendet bland användarna, 
cybersäkerhetskompetens, åtgärder för 
ökad medvetenhet och forsknings- och 
utvecklingsinitiativ.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag har lags till för att göra direktivet mer konsument- och 
användarinriktat.

Ändringsförslag 18

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) En politik för att främja 
användningen av kryptografi och 
kryptering, särskilt bland små och 
medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 19

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 

h) En politik som tillgodoser särskilda 
behov hos små och medelstora företag vid 
fullgörandet av skyldigheterna enligt detta 
direktiv samt de specifika behoven hos 
dem som inte omfattas av detta direktiv när 
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cyberhot. det gäller vägledning och stöd för att 
förbättra deras motståndskraft mot 
cyberhot och skapa incitament för 
cybersäkerhetsåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 20

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 utveckla och underhålla 
ett europeiskt sårbarhetsregister. I detta 
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 
relevant information om sårbarheter som 
finns i registret, förutsatt att dessa 
åtgärder inte undergräver skyddet av 
sekretess och företagshemligheter. 
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

Motivering

Ändringsförslaget har anpassats för att möjliggöra ett starkare skydd av känsliga 
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företagsuppgifter.

Ändringsförslag 21

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) De ska tillhandahålla operativt 
stöd och vägledning till de entiteter som 
avses i bilagorna I och II, särskilt till små 
och medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Samarbetsgruppen ska utföra sina 
uppgifter på grundval av de tvååriga 
arbetsprogram som avses i punkt 6.

2. Samarbetsgruppen ska 
sammanträda regelbundet och utföra sina 
uppgifter på grundval av de tvååriga 
arbetsprogram som avses i punkt 6.

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samarbetsgruppen ska bestå av företrädare 
för medlemsstater, kommissionen och 
Enisa. Europeiska utrikestjänsten ska delta 
som observatör i samarbetsgruppens 
verksamhet. De europeiska 
tillsynsmyndigheterna i enlighet med 
artikel 17.5 c i förordning (EU) 

Samarbetsgruppen ska bestå av företrädare 
för medlemsstater, kommissionen och 
Enisa. Europeiska utrikestjänsten ska delta 
som observatör och, om relevant, som 
ordinarie medlem i samarbetsgruppens 
verksamhet. De europeiska 
tillsynsmyndigheterna i enlighet med 
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XXXX/XXXX [DORA-förordningen] får 
delta i samarbetsgruppens verksamhet.

artikel 17.5 c i förordning (EU) 
XXXX/XXXX [DORA-förordningen] får 
delta i samarbetsgruppens verksamhet.

Or. en

Motivering

Det vore gynnsamt för ett fortsatt starkt samförstånd kring och försvar av cybersäkerhet om vi 
samtidigt som vi stärker unionens cybersäkerhet också stärker vårt gemensamma verktyg för 
att hantera förbindelserna mellan unionen och tredjeländer (Europeiska utrikestjänsten).

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När så är lämpligt får samarbetsgruppen 
bjuda in företrädare för relevanta 
intressenter att delta i arbetet.

När så är lämpligt får samarbetsgruppen 
bjuda in företrädare för relevanta 
unionsorgan och unionsbyråer samt 
intressenter att delta i arbetet.

Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Vägledning till behöriga 
myndigheter angående införlivande och 
genomförande av detta direktiv.

a) Vägledning till behöriga 
myndigheter angående införlivande och 
genomförande av detta direktiv samt 
främjande av ett enhetligt genomförande 
av det i medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att trygga ett enhetligt genomförande av NIS 2 i 
medlemsstaterna, för att leva upp till målsättningarna som fastställs i det och komma till rätta 
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med det skiftande genomförandet av NIS 1.

Ändringsförslag 26

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Utbyte av information om politiska 
prioriteringar och huvudsakliga 
utmaningar avseende cybersäkerhet och 
fastställande av de främsta 
cybersäkerhetsmålen.

Or. en

Ändringsförslag 27

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) Diskussioner om 
medlemsstaternas nationella strategier 
och beredskap.

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Utbyte av råd och samarbete med 
kommissionen om framväxande politiska 
initiativ för cybersäkerhet.

c) Utbyte av råd och samarbete med 
kommissionen om framväxande politiska 
initiativ för cybersäkerhet samt med 
Europeiska utrikestjänsten om 
geopolitiska aspekter av cybersäkerheten i 
unionen.
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Or. en

Motivering

Det vore gynnsamt för ett fortsatt starkt samförstånd kring och försvar av cybersäkerhet om vi 
samtidigt som vi stärker unionens cybersäkerhet också stärker vårt gemensamma verktyg för 
att hantera förbindelserna mellan unionen och tredjeländer (Europeiska utrikestjänsten).

Ändringsförslag 29

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.

f) Diskussioner om de rapporter från 
sakkunnigbedömningar som avses i artikel 
16.7 samt utarbetande av slutsatser.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att trygga ett insynsvänligt genomförande av NIS 2 i 
medlemsstaterna, för att leva upp till målsättningarna som fastställs i det och komma till rätta 
med det skiftande genomförandet av NIS 1.

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Samarbetsgruppen ska senast den... 
24 månader efter dagen för detta 
direktivs ikraftträdande och därefter 
vartannat år upprätta ett arbetsprogram för 
de åtgärder som ska vidtas för att 
genomföra dess mål och uppgifter. 
Tidsramen för det första program som 
antas enligt detta direktiv ska anpassas till 
tidsramen för det sista program som antas 
enligt direktiv (EU) 2016/1148.

6. Samarbetsgruppen ska senast den... 
12 månader efter dagen för detta 
direktivs ikraftträdande och därefter 
vartannat år upprätta ett arbetsprogram för 
de åtgärder som ska vidtas för att 
genomföra dess mål och uppgifter. 
Tidsramen för det första program som 
antas enligt detta direktiv ska anpassas till 
tidsramen för det sista program som antas 
enligt direktiv (EU) 2016/1148.

Or. en
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Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Samarbetsgruppen ska 
regelbundet offentliggöra en 
sammanfattande rapport om sin 
verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Att utbyta information om CSIRT-
enheternas kapacitet.

a) Att utbyta information om CSIRT-
enheternas kapacitet och beredskap.

Or. en

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Att utbyta relevant information om 
incidenter, tillbud, cyberhot, risker och 
sårbarheter.

b) Att utbyta relevant information om 
incidenter, tillbud, cyberhot, risker och 
sårbarheter samt stödja medlemsstaternas 
operativa kapacitet.

Or. en



PA\1230755SV.docx 23/40 PE691.156v02-00

SV

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Att utbyta och diskutera 
information om incidenter av 
gränsöverskridande karaktär.

Or. en

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3 – led g – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) informationsutbyte,

Or. en

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3 – led J

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Att på begäran av en enskild 
CSIRT-enhet diskutera den enhetens 
kapacitet och beredskap.

j) Att diskutera CSIRT-enheternas 
kapacitet och beredskap.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att säkerställa att ingen av medlemsstaternas CSIRT-enheter kan 
undgå granskning.
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Ändringsförslag 37

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 
varje 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.

Or. en

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. EU-CyCLONe ska regelbundet 
rapportera till samarbetsgruppen om 
cyberhot, incidenter och trender, med 
särskild inriktning på deras inverkan på 
väsentliga och viktiga entiteter.

5. EU-CyCLONe ska regelbundet 
rapportera till samarbetsgruppen om 
cyberhot, incidenter och trender, med 
särskild inriktning på deras inverkan på 
väsentliga och viktiga entiteter och på 
deras resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 6



PA\1230755SV.docx 25/40 PE691.156v02-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. EU-CyCLONe ska samarbeta med 
CSIRT-nätverket på grundval av 
överenskomna förfaranden.

6. EU-CyCLONe ska samarbeta nära 
med CSIRT-nätverket på grundval av 
överenskomna förfaranden.

Or. en

Ändringsförslag 40

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, varje år utfärda en rapport 
om cybersäkerhetssituationen i unionen 
och lägga fram den för 
Europaparlamentet. Rapporten ska särskilt 
innehålla en bedömning av följande:

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att trygga parlamentarisk granskning och översyn av 
tillståndet hos cybersäkerheten i unionen.

Ändringsförslag 41

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, 
den inre marknadens övergripande 
resiliens mot cyberhot och graden av 
genomförande av direktivet i alla 
medlemsstater.

Or. en
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Motivering

Förslaget ändras till att inbegripa en analys av nivån på resiliensen och graden av 
genomförande av direktivet, i syfte att få en bättre överblick över den övergripande 
cybersäkerhetsnivån på den inre marknaden.

Ändringsförslag 42

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) De geopolitiska aspekter som har 
en direkt eller indirekt inverkan på 
cybersäkerheten i unionen.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att beakta det faktum att allt större cybersäkerhetshot i dag 
kommer från geopolitiska aktörer utanför unionen. Om man tar hänsyn till de geopolitiska 
aspekterna kan det bidra till att öka den övergripande medvetenheten och förmågan att stå 
emot cyberhot med externa rötter.

Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – inledningen

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 12 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 minst två andra 
medlemsstater än den granskade och ska 
omfatta åtminstone följande:



PA\1230755SV.docx 27/40 PE691.156v02-00

SV

Or. en

Ändringsförslag 44

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 
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 vara lämpliga och stå i 
proportion till hur kritisk sektorn eller 
typen av tjänst är samt entitetens grad av 
beroende av andra sektorer eller typer av 
tjänster samt vidtas efter en riskbaserad 
bedömning. 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

Ändringsförslag 45

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) riskbedömning av säkerheten 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
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Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att klargöra vad som förväntas av de väsentliga och viktiga 
entiteterna i fråga om säkerheten i leveranskedjan.

Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) användning av kryptografi och 
kryptering.

g) användning av kryptografi, 
kryptering och, i synnerhet, 
totalsträckskryptering och utvärdering av 
en eventuell obligatorisk användning av 
dessa verktyg.

Or. en

Ändringsförslag 47

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, under 
förutsättning att de har tillgång till de 
relevanta uppgifterna.

Or. en

Motivering

Här föreslås n mindre ändring som syftar till att till viss del begränsa entiteternas ansvar, så 
att entiteterna inte överbelastas.
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Ändringsförslag 48

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen får anta 
genomförandeakter för att fastställa de 
tekniska och metodologiska 
specifikationerna för de aspekter som avses 
i punkt 2. När kommissionen utarbetar 
dessa akter ska den följa det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 37.2 och i största möjliga 
utsträckning följa internationella och 
europeiska standarder samt relevanta 
tekniska specifikationer.

5. Kommissionen har befogenhet att 
anta delegerade akter för att fastställa de 
tekniska och metodologiska 
specifikationerna för de aspekter som avses 
i punkt 2 och, i största möjliga 
utsträckning, följa internationella och 
europeiska standarder samt relevanta 
tekniska specifikationer.

Or. en

Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1
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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. I syfte att öka den övergripande 
cybersäkerhetsnivån får 
samarbetsgruppen, 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 som 
exempelvis geopolitiska risker.

Or. en

Ändringsförslag 51

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.

Or. en
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Motivering

Uttrycket ”potentiellt skulle ha kunnat leda till en betydande incident” förefaller alltför 
luddigt för att ges rättslig verkan.

Ändringsförslag 52

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 betydande 
driftsstörningar eller ekonomiska förluster 
för den berörda entiteten,

Or. en

Motivering

Uttrycket ”eller kan orsaka” förefaller alltför luddigt för att ges rättslig verkan.

Ändringsförslag 53

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 3 – led b

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 andra fysiska eller 
juridiska personer genom att vålla 
betydande materiella eller immateriella 
förluster.

Or. en

Motivering

Uttrycket ”eller kan påverka” förefaller alltför luddigt för att ges rättslig verkan.
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Ändringsförslag 54

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 4 – 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 inom 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

Motivering

Det finns risk för att den föreslagna tidsfristen på 24 timmar distraherar företag från att 
hantera en pågående cyberattack i sina system vid en avgörande tidpunkt. Föredraganden 
föreslår att tidsfristen för anmälan ska förlängas till 72 timmar, så att företagen först kan 
ägna sig åt att hantera den pågående attacken och sedan fullgöra sin skyldighet att anmäla 
den.

Ändringsförslag 55

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 4 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) En detaljerad beskrivning av 
incidenten, dess allvarlighetsgrad och dess 
konsekvenser.

i) En mer detaljerad beskrivning av 
incidenten, dess allvarlighetsgrad och dess 
konsekvenser.

Or. en

Ändringsförslag 56

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. På begäran av den behöriga 8. På begäran av den behöriga 
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myndigheten eller CSIRT-enheten ska den 
gemensamma kontaktpunkten 
vidarebefordra underrättelser som 
mottagits i enlighet med punkterna 1 och 2 
till de gemensamma kontaktpunkterna i 
andra berörda medlemsstater.

myndigheten eller CSIRT-enheten ska den 
gemensamma kontaktpunkten 
vidarebefordra underrättelser som 
mottagits i enlighet med punkt 1 till de 
gemensamma kontaktpunkterna i andra 
berörda medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 57

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Den gemensamma kontaktpunkten 
ska varje månad lämna in en 
sammanfattande rapport till Enisa med 
anonymiserade och aggregerade uppgifter 
om incidenter, betydande cyberhot och 
tillbud som underrättats i enlighet med 
punkterna 1 och 2 och i enlighet med 
artikel 27. För att bidra till att jämförbar 
information lämnas får Enisa utfärda 
teknisk vägledning om parametrarna för 
den information som tas med i den 
sammanfattande rapporten.

9. Den gemensamma kontaktpunkten 
ska varje månad lämna in en 
sammanfattande rapport till Enisa med 
anonymiserade och aggregerade uppgifter 
om incidenter, betydande cyberhot och 
tillbud som underrättats i enlighet med 
punkt 1 och i enlighet med artikel 27. För 
att bidra till att jämförbar information 
lämnas får Enisa utfärda teknisk 
vägledning om parametrarna för den 
information som tas med i den 
sammanfattande rapporten.

Or. en

Ändringsförslag 58

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. De behöriga myndigheterna ska 
förse de behöriga myndigheter som utsetts 
i enlighet med direktiv (EU) 
XXXX/XXXX [direktivet om kritiska 
entiteters motståndskraft] med information 
om incidenter och cyberhot som 
underrättats i enlighet med punkterna 1 

10. De behöriga myndigheterna ska 
förse de behöriga myndigheter som utsetts 
i enlighet med direktiv (EU) 
XXXX/XXXX [direktivet om kritiska 
entiteters motståndskraft] med information 
om incidenter och cyberhot som 
underrättats i enlighet med punkt 1 av 
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och 2 av väsentliga entiteter som 
identifierats som kritiska eller som 
likvärdiga med kritiska entiteter, i enlighet 
med direktiv (EU) XXXX/XXXX 
[direktivet om kritiska entiteters 
motståndskraft].

väsentliga entiteter som identifierats som 
kritiska eller som likvärdiga med kritiska 
entiteter, i enlighet med direktiv (EU) 
XXXX/XXXX [direktivet om kritiska 
entiteters motståndskraft].

Or. en

Ändringsförslag 59

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Kommissionen får anta 
genomförandeakter som närmare anger 
typen av information i och formatet och 
förfarandet för underrättelser som lämnas i 
enlighet med punkterna 1 och 2. 
Kommissionen får också anta 
genomförandeakter som närmare anger i 
vilka fall en incident ska anses vara 
betydande enligt punkt 3. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 37.2.

11. Kommissionen får anta 
genomförandeakter som närmare anger 
typen av information i och formatet och 
förfarandet för underrättelser som lämnas i 
enlighet med punkt 1. Kommissionen får 
också anta genomförandeakter som 
närmare anger i vilka fall en incident ska 
anses vara betydande enligt punkt 3. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 37.2.

Or. en

Ändringsförslag 60

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 får 
medlemsstaterna, efter samråd med 
samarbetsgruppen, i syfte att säkerställa 
harmonisering på den inre marknaden 
kräva att väsentliga och viktiga entiteter 
certifierar 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 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.

Or. en

Ändringsförslag 61

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Kommissionen ska i samarbete 
med Enisa stödja och främja 
framtagandet och tillämpningen av 
standarder som fastställts av relevanta 
standardiseringsorgan på unionsnivå och 
internationellt för ett enhetligt 
genomförande av artikel 18.1 och 18.2. 
Kommissionen ska stödja uppdateringen 
av standarderna mot bakgrund av den 
tekniska utvecklingen.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att främja framtagandet av harmoniserade 
cybersäkerhetsstandarder i unionen.

Ändringsförslag 62

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att bidra till säkerheten, 
stabiliteten och motståndskraften hos 

1. För att bidra till säkerheten, 
stabiliteten och motståndskraften hos 
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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.

domännamnssystemet ska medlemsstaterna 
säkerställa att registreringsenheter för 
toppdomäner och de enheter som 
tillhandahåller 
domännamnsregistreringstjänster för 
toppdomäner 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.

Or. en

Ändringsförslag 63

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 för 
toppdomäner utan onödigt dröjsmål och 
under alla omständigheter inom 
24 timmar efter registreringen av ett 
domännamn offentliggör samtliga 
domänregistreringsuppgifter som inte är 
personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 64

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) höjer cybersäkerhetsnivån, särskilt 
genom att öka medvetenheten om 
cyberhot, begränsa eller hindra sådana hots 

b) höjer cybersäkerhetsnivån, särskilt 
genom att öka medvetenheten om 
cyberhot, begränsa eller hindra sådana hots 
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spridningsförmåga eller stödja en rad 
defensiva förmågor, avhjälpande av och 
information om sårbarheter, metoder för att 
upptäcka hot, strategier för begränsning av 
hot eller reaktions- och återhämtningsfaser.

spridningsförmåga eller stödja en rad 
defensiva förmågor, avhjälpande av och 
information om sårbarheter, metoder för att 
upptäcka och motverka hot, strategier för 
begränsning av hot eller reaktions- och 
återhämtningsfaser.

Or. en

Ändringsförslag 65

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. 
Samarbetsgruppen ska på begäran av 
väsentliga och viktiga entiteter uppmanas 
att tillhandahålla bästa praxis och 
vägledning.

Or. en

Ändringsförslag 66

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Medlemsstaterna ska säkerställa 
att väsentliga och viktiga entiteter på 
frivillig basis kan anmäla cyberhot som 
dessa entiteter identifierar och som 
potentiellt skulle ha kunnat leda till en 
betydande incident. Medlemsstaterna ska 
säkerställa att entiteterna i samband med 
dessa anmälningar agerar i enlighet med 
det förfarande som fastställs i artikel 20. 
Frivilliga anmälningar ska inte medföra 
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några ytterligare skyldigheter för den 
rapporterande entiteten.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att göra det möjligt för väsentliga och viktiga entiteter att på 
frivillig basis dela med sig av information om så kallade potentiella incidenter, om och när 
det kan vara relevant, utan att de för den skull åläggs några ytterligare skyldigheter.

Ändringsförslag 67

Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) begäranden om tillgång till 
uppgifter, handlingar eller annan 
information som behövs för att de ska 
kunna utföra sina tillsynsuppgifter,

f) begäranden om tillgång till 
relevanta uppgifter, handlingar eller 
information som behövs för att de ska 
kunna utföra sina tillsynsuppgifter,

Or. en

Ändringsförslag 68

Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) tillfälligt upphäva eller begära att 
ett certifierings- eller auktorisationsorgan 
tillfälligt upphäver en certifiering eller 
auktorisation för en del av eller alla 
tjänster eller verksamheter som 
tillhandahålls av en väsentlig entitet,

a) tillfälligt upphäva eller begära att 
ett certifierings- eller auktorisationsorgan 
tillfälligt upphäver en certifiering eller 
auktorisation för relevanta tjänster eller 
verksamheter som tillhandahålls av en 
väsentlig entitet,

Or. en
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Ändringsförslag 69

Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 5 – 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 70

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När medlemsstaterna får bevis eller 
indikationer på att en viktig entitet inte 
fullgör de skyldigheter som fastställs i 
detta direktiv, särskilt artiklarna 18 och 20, 
ska de se till att de behöriga myndigheterna 
vid behov vidtar åtgärder i form av 
tillsynsåtgärder i efterhand.

1. När medlemsstaterna får bevis eller 
indikationer på att en viktig entitet inte 
fullgör de skyldigheter som fastställs i 
detta direktiv, särskilt artiklarna 18 och 20, 
ska de se till att de behöriga myndigheterna 
vid behov och med beaktande av ett 
riskbaserat förhållningssätt vidtar åtgärder 
i form av tillsynsåtgärder i efterhand.

Or. en

Ändringsförslag 71

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 2 – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) begäranden om tillgång till 
uppgifter, handlingar och/eller information 
som behövs för utförandet av 
tillsynsuppgifter.

e) begäranden om tillgång till 
relevanta uppgifter, handlingar och/eller 
information som behövs för utförandet av 
tillsynsuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 72

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

6. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 18.5, 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 tre 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
tre månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Or. en


