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KORTFATTAD MOTIVERING

Den 16 december 2020 lade kommissionen fram ett förslag om ett direktiv om kritiska 
entiteters motståndskraft tillsammans med en tillhörande konsekvensanalys, på grundval av 
2019 års bedömning av genomförandet av direktiv 2008/114/EG om europeisk kritisk 
infrastruktur. Med hänsyn till cybersäkerhetens betydelse för kritiska entiteters motståndskraft 
lämnade kommissionen samtidigt också in ett förslag om ett omarbetat direktiv om säkerhet i 
nätverks- och informationssystem (det andra direktivet om säkerhet i nätverks- och 
informationssystem). För att säkerställa fullständig förenlighet skulle skyldigheterna med 
avseende på cyberresiliens enligt det andra direktivet om säkerhet i nätverks- och 
informationssystem även gälla kritiska entiteter som identifieras enligt det nya förslaget.

Direktivet om kritiska entiteters motståndskraft avspeglar en omställning från den nuvarande 
strategin, från skyddet av enskilda tillgångar till stärkandet av motståndskraften för de kritiska 
entiteter som förvaltar dem. Det skulle kräva att medlemsstaterna antar nationella strategier 
och genomför regelbundna riskbedömningar samt även fastställer skyldigheter för kritiska 
entiteter att förbättra sin motståndskraft och förmåga att tillhandahålla grundläggande tjänster. 
Förfarandet för identifiering av kritiska entiteter skulle skilja sig från det som fastställa i 
direktivet om europeisk kritisk infrastruktur. Kommissionen skulle också ha särskild tillsyn 
över kritiska entiteter av särskild europeisk betydelse.

Föredraganden stöder i stort sett förslaget om kritiska entiteters motståndskraft och anser att 
det är viktigt för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd att erkänna att de 
befintliga åtgärderna på EU-nivå som syftar till att skydda viktiga tjänster och infrastrukturer 
från fysiska risker behöver uppdateras. Det är mycket viktigt att stärka motståndskraften för 
kritiska entiteter i medlemsstaterna och skapa lika villkor för kritiska entiteter i EU med tanke 
på de allt starkare kopplingarna mellan sektorer, entiteter och tjänster på den inre marknaden.

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd har enligt regel 57 delade 
befogenheter när det gäller ämnen som ger upphov till frågor inom ramen för utskottets 
ansvarsområde som syftar till att förbättra den inre marknadens funktion. 

Tillämpningsområde och definitioner 

Föredraganden välkomnar utökningen av direktivets tillämpningsområde eftersom den gör det 
möjligt att inbegripa nya sektorer som inte gynnades av särskilda skyddsåtgärder. 
Föredraganden anser dock att den allmänna målsättningen att säkerställa en hög nivå av 
motståndskraft för de kritiska entiteterna och samhällsviktig infrastruktur samt säkerställa 
tillhandahållandet av samhällsviktiga tjänster för att förbättra den inre marknadens funktion 
behöver uttryckas på ett tydligt sätt. 

Han försöker dessutom säkerställa närmare överensstämmelse och harmonisering av både 
direktivet om kritiska entiteters motståndskraft och det andra direktivet om säkerhet i 
nätverks- och informationssystem där så är möjligt, särskilt när det gäller tillämpningsområdet 
och definitioner. I detta hänseende kräver föredraganden att fysiskt icke-cyberrelaterat skydd 
inom ramen för det föreslagna direktivet om kritiska entiteters motståndskraft tydligt åtskiljs 
från kraven i det andra direktivet om säkerhet i nätverks- och informationssystem genom en 
tydlig åtskillnad i definitionen av ”motståndskraft” i artikel 2.2. Han föreslår även en 
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uppsättning välformulerade definitioner som innefattar bland annat ”kritiska entiteter”, 
”motståndskraft”, ”incident” och ”samhällsviktig infrastruktur”. 

Strategi och riskbedömning av medlemsstaterna 

Föredraganden välkomnar strategin för att stärka kritiska entiteters motståndskraft och den 
riskbedömning som alla medlemsstater måste anta. Han föreslår dessutom att förbättra 
kritiska entiteters och berörda parters deltagande och samrådet med dem eftersom dessa 
företag tillhandahåller centrala tjänster för att det dagliga livet ska fungera smidigt, och ett 
bättre samarbete med dem är avgörande om vi ska uppnå målen med detta direktiv. Han 
erkänner dessutom betydelsen av att hantera riskerna med avseende på leveranskedjan samt 
leverantörsrelaterade risker när dessa nyttjas av kritiska enheter för att säkerställa att 
leveranskedjan bidrar till motståndskraften för de entiteter som den försörjer. 

Identifiering av kritiska entiteter

Föredraganden stöder att medlemsstaterna kommer att vara tvungna att identifiera kritiska 
entiteter inom de viktiga relevanta sektorer som avses i bilagan, men förklarar att 
medlemsstaterna kommer att vara skyldiga att identifiera entiteter för de sektorer och 
undersektorer i bilagan som finns i medlemsstaterna och för vilka entiteterna utgör viktiga 
leverantörer av samhällsviktiga tjänster för upprätthållandet av centrala samhällsfunktioner 
och central ekonomisk verksamhet. Föredraganden har därför gjort vissa förslag på detta 
område.

Behöriga myndigheter och gemensam kontaktpunkt 

Föredraganden erkänner betydelsen av lämplig tillsyn och bättre samarbete mellan 
medlemsstaternas behöriga myndigheter. Han noterar dock att gemensamma kontaktpunkter 
bör inrättas för att utöva en sambandsfunktion och skapa samordning med avseende på de 
kritiska entiteterna samt behöriga myndigheter och andra gemensamma kontaktpunkter samt 
gruppen för kritiska entiteters motståndskraft. Den gemensamma kontaktpunkten bör även 
underlätta och harmonisera rapporteringskanalerna (principen om en enda kontaktpunkt). 

Anmälan av incidenter 

Föredraganden anser att incidenter som medför en betydande störning av de kritiska 
entiteternas verksamhet och är av intresse för allmänheten bör rapporteras inte bara till de 
behöriga myndigheterna via den gemensamma kontaktpunkten, utan även till allmänheten 
eller, när så är nödvändigt, till de berörda användarna. Föredraganden föreslår även att vissa 
av kraven att anmäla incidenter som ännu inte har inträffat förtydligas och tillhandahåller 
ytterligare vägledning med avseende på tröskelvärdena för rapportering.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för medborgerliga 
fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott beakta följande 
ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

__________________ __________________
17 Rådets direktiv 2008/114/EG av den 8 
december 2008 om identifiering av, och 
klassificering som, europeisk kritisk 
infrastruktur och bedömning av behovet att 
stärka skyddet av denna (EUT L 345, 

17 Rådets direktiv 2008/114/EG av den 8 
december 2008 om identifiering av, och 
klassificering som, europeisk kritisk 
infrastruktur och bedömning av behovet att 
stärka skyddet av denna (EUT L 345, 
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23.12.2008, s. 75). 23.12.2008, s. 75).
18 SWD(2019) 308. 18 SWD(2019) 308.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Därför är det nödvändigt att införa 
harmoniserade minimiregler för att 
säkerställa tillhandahållandet av 
samhällsviktiga tjänster på den inre 

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

tjänster på den inre marknaden och öka 
kritiska entiteters motståndskraft samt 
motståndskraften för samhällsviktig 
infrastruktur som är nödvändig för 
central samhällsverksamhet eller central 
ekonomisk verksamhet inom unionen och 
för medborgarnas välbefinnande. 

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att uppnå det målet bör 
medlemsstaterna identifiera kritiska 
entiteter som bör omfattas av särskilda 
krav och tillsyn, men också särskilt stöd 
och vägledning för att uppnå en hög 
motståndskraft mot alla relevanta risker.

(6) För att uppnå det målet bör 
medlemsstaterna identifiera kritiska 
entiteter som tillhandahåller 
samhällsviktiga tjänster eller 
samhällsviktig infrastruktur inom de 
befintliga sektorerna och undersektorerna 
på nationell nivå enligt vad som avses i 
bilagan, som bör omfattas av särskilda 
krav och tillsyn, men också särskilt stöd 
och vägledning för att uppnå en hög 
motståndskraft mot alla relevanta risker 
och eventuella kriser.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Med tanke på hur viktig 
cybersäkerhet är för kritiska entiteters 
motståndskraft och för att skapa 
enhetlighet är det nödvändigt att använda 
en enhetlig strategi mellan detta direktiv 
och Europaparlamentets och rådets direktiv 

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

(EU) XX/YY20 (det andra direktivet om 
säkerhet i nätverks- och 
informationssystem) när så är möjligt. Med 
tanke på den högre frekvensen av och de 
särskilda egenskaperna hos cyberrisker 
införs det genom det andra direktivet om 
säkerhet i nätverks- och 
informationssystem heltäckande krav på en 
stor mängd entiteter för att säkerställa 
deras cybersäkerhet. Eftersom 
cybersäkerhet hanteras i tillräcklig grad 
genom det andra direktivet om säkerhet i 
nätverks- och informationssystem bör de 
frågor som omfattas av det direktivet 
uteslutas från tillämpningsområdet för 
detta direktiv, utan att det påverkar 
tillämpningen av den särskilda ordningen 
för entiteter inom sektorn för digital 
infrastruktur. Entiteter som identifieras 
som samhällsviktiga entiteter i enlighet 
med det andra direktivet om säkerhet i 
nätverks- och informationssystem men 
som inte identifieras som kritiska entiteter 
i enlighet med det här direktivet bör dock 
också stärka sin fysiska infrastrukturs 
motståndskraft där så är tillämpligt.

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

20 Europaparlamentets och rådets direktiv 
om åtgärder för en hög gemensam 
cybersäkerhetsnivå i hela unionen, och 
om upphävande av direktiv (EU) 
2016/1148 (EUT L ..., ..., s. ..). 

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I syfte att säkerställa en heltäckande 
strategi för kritiska entiteters 
motståndskraft bör varje medlemsstat ha 
en strategi där det fastställs mål och 

(10) I syfte att säkerställa en heltäckande 
strategi för kritiska entiteters 
motståndskraft bör varje medlemsstat, i 
samordning och i linje med målen för 
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politiska åtgärder som ska vidtas. För att 
uppnå detta bör medlemsstaterna se till att 
deras strategier för cybersäkerhet 
innehåller en politisk ram för utökat 
samarbete mellan den behöriga 
myndigheten enligt detta direktiv och det 
andra direktivet om säkerhet i nätverks- 
och informationssystem i samband med 
utbyte av information om incidenter och 
cyberhot och fullgörandet av 
tillsynsuppgifter.

unionens strategi för motståndskraft, anta 
en nationell strategi där det fastställs mål 
och politiska åtgärder som ska vidtas. För 
att uppnå detta bör medlemsstaterna se till 
att deras strategier för cybersäkerhet 
innehåller en politisk ram för utökat 
samarbete mellan den behöriga 
myndigheten enligt detta direktiv och det 
andra direktivet om säkerhet i nätverks- 
och informationssystem i samband med 
utbyte av information om incidenter och 
cyberhot och fullgörandet av 
tillsynsuppgifter. 

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

ta hänsyn till beroenden mellan sektorer, 
även från andra medlemsstater och 
tredjeländer, däribland risker som härrör 
från befolkningen i allmänhet eller den 
inre marknaden. Resultatet av 
riskbedömningen bör användas i processen 
för att identifiera kritiska entiteter och för 
att bistå entiteterna med att uppfylla kraven 
på motståndskraft enligt detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) I EU-lagstiftningen om finansiella 
tjänster införs heltäckande krav på att 
finansiella entiteter ska hantera alla risker 
de ställs inför, inklusive operativa risker, 
och säkerställa driftskontinuitet. Detta 
inbegriper Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 648/201222, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
() nr 2014/65/EU23, Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 600/201424, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 575/201325 och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2013/36/EU26. Kommissionen har nyligen 
föreslagit att denna ram ska kompletteras 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning XX/YYYY [förslag till 
förordning om digital operativ 
motståndskraft för finanssektorn, (nedan 
kallad DORA-förordningen)27], där det 
fastställs krav på finansföretagens 
hantering av IKT-risker, däribland skyddet 
av fysisk IKT-infrastruktur. Eftersom 
motståndskraften hos de entiteter som 
förtecknas i punkterna 3 och 4 i bilagan 
omfattas på ett heltäckande sätt av EU-
lagstiftningen om finansiella tjänster bör 
även dessa entiteter behandlas som 
likvärdiga med kritiska entiteter enbart vid 
tillämpningen av kapitel II i det här 
direktivet. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av reglerna för operativ risk 
och digital motståndskraft i finanssektorn 

(15) I EU-lagstiftningen om finansiella 
tjänster införs heltäckande krav på att 
finansiella entiteter ska hantera alla risker 
de ställs inför, inklusive operativa risker, 
och säkerställa driftskontinuitet. Detta 
inbegriper Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 648/201222, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/65/EU23, Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 600/201424, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 575/201325 och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2013/36/EU26. Kommissionen har nyligen 
föreslagit att denna ram ska kompletteras 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning XX/YYYY [förslag till 
förordning om digital operativ 
motståndskraft för finanssektorn, (nedan 
kallad DORA-förordningen)27], där det 
fastställs krav på finansföretagens 
hantering av IKT-risker, däribland skyddet 
av fysisk IKT-infrastruktur. Eftersom 
motståndskraften hos de entiteter som 
förtecknas i punkterna 3 och 4 i bilagan 
omfattas på ett heltäckande sätt av EU-
lagstiftningen om finansiella tjänster bör 
även dessa entiteter behandlas som 
likvärdiga med kritiska entiteter enbart vid 
tillämpningen av kapitel II i det här 
direktivet, och sådana entiteter bör därför 
inte omfattas av de skyldigheter som 
fastställs i kapitlen III–VI. För att 
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bör medlemsstaternas stöd för att öka den 
övergripande motståndskraften hos 
finansiella entiteter som är likvärdiga med 
kritiska entiteter säkerställas av de 
myndigheter som har utsetts i enlighet med 
artikel 41 i [DORA-förordningen] och 
omfattas av de förfaranden som fastställs i 
den förordningen på ett fullständigt 
harmoniserat sätt.

säkerställa en enhetlig tillämpning av 
reglerna för operativ risk och digital 
motståndskraft i finanssektorn bör 
medlemsstaternas stöd för att öka den 
övergripande motståndskraften hos 
finansiella entiteter som är likvärdiga med 
kritiska entiteter säkerställas av de 
myndigheter som har utsetts i enlighet med 
artikel 41 i [DORA-förordningen] och 
omfattas av de förfaranden som fastställs i 
den förordningen på ett fullständigt 
harmoniserat sätt.

__________________ __________________
22 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 
2012 om OTC-derivat, centrala motparter 
och transaktionsregister (EUT L 201, 
27.7.2012, s. 1).

22 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 
2012 om OTC-derivat, centrala motparter 
och transaktionsregister (EUT L 201, 
27.7.2012, s. 1).

23 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/65/EU av den 15 maj 2014 om 
marknader för finansiella instrument och 
om ändring av direktiv 2002/92/EG och av 
direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 
12.6.2014, s. 349).

23 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/65/EU av den 15 maj 2014 om 
marknader för finansiella instrument och 
om ändring av direktiv 2002/92/EG och av 
direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 
12.6.2014, s. 349).

24 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 
maj 2014 om marknader för finansiella 
instrument och om ändring av förordning 
(EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, 
s. 84).

24 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 
maj 2014 om marknader för finansiella 
instrument och om ändring av förordning 
(EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, 
s. 84).

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

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

26 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2013/36/EU av den 26 juni 2013 om 
behörighet att utöva verksamhet i 
kreditinstitut och om tillsyn av 
kreditinstitut och värdepappersföretag, om 
ändring av direktiv 2002/87/EG och om 
upphävande av direktiv 2006/48/EG och 
2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, 
s. 338).

26 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2013/36/EU av den 26 juni 2013 om 
behörighet att utöva verksamhet i 
kreditinstitut och om tillsyn av 
kreditinstitut och värdepappersföretag, om 
ändring av direktiv 2002/87/EG och om 
upphävande av direktiv 2006/48/EG och 
2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, 
s. 338).

27 Förslag till Europaparlamentets och 27 Förslag till Europaparlamentets och 
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rådets förordning om digital operativ 
motståndskraft för finanssektorn och om 
ändring av förordningarna (EG) nr 
1060/2009, (EU) nr 648/2012, (EU) nr 
600/2014 och (EU) nr 909/2014, COM 
(2020) 595.

rådets förordning om digital operativ 
motståndskraft för finanssektorn och om 
ändring av förordningarna (EG) nr 
1060/2009, (EU) nr 648/2012, (EU) nr 
600/2014 och (EU) nr 909/2014, COM 
(2020) 595.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Detta direktiv bör inte påverka 
medlemsstaternas möjlighet att vidta 
åtgärder för att skydda mål av allmänt 
intresse, såsom att upprätthålla allmän 
ordning där så motiveras av mål av 
allmänt intresse, såsom allmän ordning, 
allmän säkerhet, folkhälsa, miljöskydd, 
konsumentskydd och skydd av 
arbetstagare i enlighet med unionsrätten.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(19) Medlemsstaterna bör ge kritiska 
entiteter stöd för att stärka sin 
motståndskraft i enlighet med sina 
skyldigheter enligt detta direktiv, utan att 
detta påverkar entiteternas eget rättsliga 
ansvar för att säkerställa efterlevnaden. 
Framför allt skulle medlemsstaterna kunna 
utveckla vägledningsmaterial och metoder, 
stödja anordnandet av övningar för att testa 
deras motståndskraft, tillhandahålla 
utbildning för kritiska entiteters personal, 
tillhandahålla ekonomiska resurser och 
bistånd samt skydda känsliga områden, 
anläggningar och annan infrastruktur, 
där så är nödvändigt och i den allmänna 
befolkningens intresse. Med tanke på det 
ömsesidiga beroendet mellan entiteter och 
sektorer bör medlemsstaterna dessutom 
skapa informationsdelningsverktyg till stöd 
för frivilligt informationsutbyte och utbyte 
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unionens funktionssätt. av god praxis mellan kritiska entiteter utan 
att detta påverkar tillämpningen av de 
konkurrensregler som fastställs i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(25) De kritiska entiteterna bör så snart 
som det rimligen är möjligt under rådande 
omständigheter och senast inom 24 
timmar efter att de fick kännedom om en 
viss incident underrätta medlemsstaternas 
behöriga myndigheter om incidenter som 
medför en betydande störning eller kan 
medföra en betydande störning av deras 
verksamhet. Kritiska entiteter och 
behöriga myndigheter bör även informera 
allmänheten om sådana incidenter när de 
anser att information om sådana 
incidenter ligger i allmänhetens intresse. 
Kritiska entiteter bör även underrätta 
potentiellt påverkade användare av deras 
tjänster om incidenten, dess konsekvenser 
och, där så är relevant, eventuella 
säkerhetsåtgärder som ska vidtas av 
användarna. Underrättelsen bör göra det 
möjligt för de behöriga myndigheterna och 
användarna att reagera snabbt och 
ändamålsenligt på incidenterna och få en 
heltäckande bild av de övergripande risker 
som kritiska entiteter är utsatta för. Därför 
bör det inrättas ett förfarande för 
underrättelse av vissa incidenter och det 
bör fastställas parametrar för att avgöra när 
en faktisk eller potentiell störning är 
betydande och incidenterna därför bör 
rapporteras. Med tanke på de möjliga 
gränsöverskridande konsekvenserna av 
sådana störningar bör det inrättas 
förfaranden för att medlemsstaterna ska 
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kunna informera andra drabbade 
medlemsstater och andra kritiska entiteter 
genom gemensamma kontaktpunkter.

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Kritiska entiteter bedriver i 
allmänhet sin verksamhet inom ramen för 
ett allt mer sammankopplat nätverk av 
tjänster och infrastrukturer och 
tillhandahåller ofta samhällsviktiga tjänster 
i mer än en medlemsstat, men vissa av 
dessa entiteter har särskild betydelse för 
unionen eftersom de tillhandahåller 
samhällsviktiga tjänster för ett stort antal 
medlemsstater och måste därför omfattas 
av särskild tillsyn på unionsnivå. Därför 
bör det fastställas regler om särskild tillsyn 
över sådana kritiska entiteter av särskild 
europeisk betydelse. Dessa regler påverkar 
inte de regler om tillsyn och kontroll av 
efterlevnad som fastställs i det här 
direktivet.

(26) Kritiska entiteter bedriver i 
allmänhet sin verksamhet inom ramen för 
ett allt mer sammankopplat nätverk av 
tjänster och infrastruktur och 
tillhandahåller ofta samhällsviktiga tjänster 
i mer än en medlemsstat, men vissa av 
dessa entiteter har särskild betydelse för 
unionen och den inre marknaden eftersom 
de tillhandahåller samhällsviktiga tjänster 
för ett stort antal medlemsstater och måste 
därför omfattas av särskild tillsyn på 
unionsnivå. Därför bör det fastställas regler 
om särskild tillsyn över sådana kritiska 
entiteter av särskild europeisk betydelse. 
Dessa regler påverkar inte de regler om 
tillsyn och kontroll av efterlevnad som 
fastställs i det här direktivet. Unionens 
byråer och de tjänster som de 
tillhandahåller omfattas inte av detta 
direktiv, men kommissionen bör ändå 
tillhandahålla vägledning och strategier, 
identifiera vilka av dessa byråer och vilka 
av deras tjänster som skulle kunna 
betraktas som entiteter som är likvärdiga 
med kritiska entiteter som tillhandahåller 
samhällsviktiga tjänster för den inre 
marknadens funktion samt se till att deras 
motståndskraft stärks.

Or. en
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Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Om en medlemsstat anser att det 
krävs ytterligare upplysningar för att den 
ska kunna hjälpa en kritisk entitet att 
uppfylla sina skyldigheter enligt kapitel III 
eller för att bedöma huruvida en kritisk 
entitet av särskild europeisk betydelse 
uppfyller dessa skyldigheter, bör 
kommissionen i samförstånd med den 
medlemsstat där entitetens infrastruktur är 
belägen anordna ett rådgivande uppdrag för 
att bedöma de åtgärder som entiteten har 
vidtagit. För att se till att sådana 
rådgivande uppdrag utförs korrekt bör 
kompletterande regler fastställas, framför 
allt om hur uppdragen ska anordnas och 
genomföras, hur de ska följas upp och 
vilka skyldigheter de berörda kritiska 
entiteterna av särskild europeisk betydelse 
har. Utan att det påverkar skyldigheten för 
den medlemsstat där uppdraget genomförs 
och för den berörda entiteten att följa 
reglerna i detta direktiv, bör de rådgivande 
uppdragen genomföras i enlighet med de 
närmare föreskrifterna i den 
medlemsstatens lagstiftning, t.ex. om de 
exakta villkor som ska vara uppfyllda för 
att få åtkomst till relevanta lokaler eller 
handlingar och om rättslig prövning. 
Särskild expertis som behövs för sådana 
uppdrag skulle i förekommande fall kunna 
begäras via centrumet för samordning av 
katastrofberedskap.

(27) Om en medlemsstat anser att det 
krävs ytterligare upplysningar för att den 
ska kunna hjälpa en kritisk entitet att 
uppfylla sina skyldigheter enligt kapitel III 
eller för att bedöma huruvida en kritisk 
entitet av särskild europeisk betydelse 
uppfyller dessa skyldigheter, bör 
kommissionen i samförstånd med 
etableringsmedlemsstaten och den 
medlemsstat där entitetens infrastruktur är 
belägen anordna ett rådgivande uppdrag för 
att bedöma de åtgärder som entiteten har 
vidtagit. För att se till att sådana 
rådgivande uppdrag utförs korrekt bör 
kompletterande regler fastställas, framför 
allt om hur uppdragen ska anordnas och 
genomföras, hur de ska följas upp och 
vilka skyldigheter de berörda kritiska 
entiteterna av särskild europeisk betydelse 
har. Utan att det påverkar skyldigheten för 
den medlemsstat där uppdraget genomförs 
och för den berörda entiteten att följa 
reglerna i detta direktiv, bör de rådgivande 
uppdragen genomföras i enlighet med de 
närmare föreskrifterna i den 
medlemsstatens lagstiftning, t.ex. om de 
exakta villkor som ska vara uppfyllda för 
att få åtkomst till relevanta lokaler eller 
handlingar och om rättslig prövning. 
Särskild expertis som behövs för sådana 
uppdrag skulle i förekommande fall kunna 
begäras via centrumet för samordning av 
katastrofberedskap.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – inledningen



PA\1227885SV.docx 19/55 PE691.165v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I detta direktiv 1. I detta direktiv fastställs åtgärder 
för att uppnå en stor motståndskraft för 
kritiska entiteter och samhällsviktig 
infrastruktur för att säkerställa 
tillhandahållandet av samhällsviktiga 
tjänster i unionen, bland annat i 
krissituationer, och förbättra den inre 
marknadens funktion.

Or. en

Ändringsförslag 18

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Direktivet omfattar i detta syfte följande:

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Skyldigheter för medlemsstaterna 
att vidta vissa åtgärder i syfte att identifiera 
kritiska entiteter inom de relevanta 
nyckelsektorer som anges i bilagan och 
entiteter som ska behandlas som likvärdiga 
i vissa avseenden samt göra det möjligt för 
dessa entiteter, och stödja dem i, att 
uppfylla sina skyldigheter enligt detta 
direktiv och att förbättra sin förmåga att 
tillhandahålla samhällsviktiga tjänster på 
den inre marknaden.
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Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) Skyldigheter för kritiska entiteter i 
syfte att öka deras fysiska motståndskraft 
och förbättra deras förmåga att 
tillhandahålla samhällsviktiga tjänster på 
den inre marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Detta direktiv ska inte vara 
tillämpligt på frågor som omfattas av 
direktiv (EU) XX/YY (det andra direktivet 
om säkerhet i nätverks- och 
informationssystem) eller på frågor som 
förtecknas i punkterna 3 och 4 i bilagan 
som omfattas av unionens regelverk 
rörande finansiella tjänster, utan att detta 
påverkar tillämpningen av artikel 7.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led -1 (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) entitet: varje fysisk eller juridisk 
person som bildats och erkänts som sådan 
enligt den nationella rätten på dess 
etableringsort och som i eget namn kan 
utöva rättigheter och ha skyldigheter.

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) kritisk entitet: en offentlig eller 
privat entitet av en typ som avses i bilagan 
och som har identifierats som sådan av en 
medlemsstat i enlighet med artikel 5.

(1) kritisk entitet: en offentlig eller 
privat entitet av en typ som i en eller fler 
medlemsstater tillhandahåller 
samhällsviktiga tjänster eller 
samhällsviktig infrastruktur som är 
nödvändiga för att central 
samhällsverksamhet eller central 
ekonomisk verksamhet ska fungera 
korrekt, som ingår i de relevanta sektorer 
som anges i bilagan och som har 
identifierats som sådan av en medlemsstat i 
enlighet med artikel 5.

Or. en

Ändringsförslag 24

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) entitet som är likvärdig med en 
kritisk entitet: en entitet som identifieras 
av en medlemsstat som tillhörande 
sektorerna för digital infrastruktur eller 
för bank- och finansinfrastruktur enligt 
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vad som avses i punkterna 3, 4 och 8 i 
bilagan.

Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(2) motståndskraft: förmågan att 
förebygga, stå emot, begränsa, hantera, 
absorbera, anpassa sig till och återhämta 
och skydda sig från en fysisk icke-
cyberrelaterad incident eller ett fysiskt 
icke-cyberrelaterat hot som stör eller 
skulle kunna störa verksamheten hos en 
kritisk entitet.

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) infrastruktur: en tillgång, ett system 
eller en del därav som är nödvändig för att 
tillhandahålla en samhällsviktig tjänst.

(4) samhällsviktig infrastruktur: en 
tillgång, ett system eller en del därav som 
är nödvändig för att tillhandahålla en 
samhällsviktig tjänst.

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(5) samhällsviktig tjänst: en tjänst som 
är avgörande för medborgarnas 
välbefinnande och för att upprätthålla 
centrala samhällsfunktioner eller central 
ekonomisk verksamhet och skulle kunna 
påverkas av en störning eller ödeläggelse 
som skulle ha en betydande effekt på 
tillhandahållandet av tjänsten i fråga, en 
sektorsövergripande eller 
gränsöverskridande effekt och en 
betydande inverkan på en eller flera 
medlemsstater eller den inre marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) nationell strategi för kritiska 
entiteters motståndskraft: en medlemsstats 
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sammanhängande ram med strategiska 
mål och prioriteringar för kritiska 
entiteters säkerhet och motståndskraft.

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 7b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7b) standard: standard enligt 
definitionen i artikel 2.1 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1025/20121a.
__________________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 
oktober 2012 om europeisk 
standardisering och om ändring av rådets 
direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt 
av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 
97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 
2007/23/EG, 2009/23/EG och 
2009/105/EG samt om upphävande av 
rådets beslut 87/95/EEG och 
Europaparlamentets och rådets beslut 
1673/2006/EG (EUT L 316, 14.11.2012, 
s. 12). 

Or. en

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 7c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7c) teknisk specifikation: en teknisk 
specifikation enligt definitionen i 
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artikel 2.4 i förordning (EU) 
nr 1025/2012.

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) En förteckning över de 
myndigheter och aktörer som deltar i 
genomförandet av den nationella 
strategin för kritiska entiteters 
motståndskraft.

Or. en

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) En politisk ram inriktad på 
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motståndskraften i den försörjningskedja 
som kritiska entiteter använder för att 
tillhandahålla sina samhällsviktiga 
tjänster. 

Or. en

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) En politisk ram inriktad på små 
och medelstora företags specifika behov 
med avseende på vägledning och stöd för 
att förbättra sin motståndskraft mot 
fysiska icke-cyberrelaterade incidenter 
och hot.

Or. en

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Strategin ska uppdateras när det är 
nödvändigt och minst vart fjärde år.

Strategin ska uppdateras när det är 
nödvändigt, dock minst vart fjärde år, efter 
samråd med de identifierade kritiska 
entiteterna.

Or. en

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska meddela 
kommissionen sina strategier och 
eventuella uppdateringar av dem inom tre 
månader efter det att de har antagits.

3. Medlemsstaterna ska genom den 
gemensamma kontaktpunkten meddela 
kommissionen och de identifierade 
kritiska entiteterna sina strategier och 
eventuella uppdateringar av dem inom tre 
månader efter det att de har antagits.

Or. en

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska göra de 
relevanta delarna i den riskbedömning som 
avses i punkt 1 tillgängliga för de kritiska 
entiteter som de har identifierat i enlighet 
med artikel 5 för att bistå dessa entiteter 
när de utför sin riskbedömning i enlighet 
med artikel 10 och vidtar åtgärder för att 
säkerställa sin motståndskraft i enlighet 
med artikel 11.

3. Medlemsstaterna ska göra de 
relevanta delarna i den riskbedömning som 
avses i punkt 1 tillgängliga genom sin 
gemensamma kontaktpunkt för de kritiska 
entiteter som de har identifierat i enlighet 
med artikel 5 för att bistå dessa entiteter 
när de utför sin riskbedömning i enlighet 
med artikel 10 och vidtar åtgärder för att 
säkerställa sin motståndskraft i enlighet 
med artikel 11.

Or. en

Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Kommissionen får i samarbete med 
medlemsstaterna och efter samråd med 
gruppen för kritiska entiteters 
motståndskraft utveckla en frivillig 
gemensam rapporteringsmall som kan 
användas för att uppfylla punkt 4, med 
beaktande av skillnader mellan sektorer 
och undersektorer samt befintlig praxis i 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 45

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska senast [tre år 
och tre månader efter ikraftträdandet av 
detta direktiv] identifiera de kritiska 

1. Medlemsstaterna ska senast [tre år 
och tre månader efter ikraftträdandet av 
detta direktiv] identifiera de kritiska 
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entiteterna för varje sektor och undersektor 
som avses i bilagan, med undantag för 
punkterna 3, 4 och 8 i bilagan.

entiteterna för varje relevant sektor och 
undersektor som avses i bilagan, med 
undantag för punkterna 3, 4 och 8 i 
bilagan.

Or. en

Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När medlemsstaterna identifierar 
kritiska entiteter i enlighet med punkt 1 ska 
de ta hänsyn till resultatet av 
riskbedömningen i enlighet med artikel 4 
och tillämpa följande kriterier:

2. När medlemsstaterna identifierar 
kritiska entiteter i enlighet med punkt 1 ska 
de ta hänsyn till resultatet av 
riskbedömningen i enlighet med artikel 4 
och den strategi för kritiska entiteters 
motståndskraft som avses i artikel 3 och 
tillämpa följande kriterier:

Or. en

Ändringsförslag 47

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 48

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska se till att 
entiteter som identifieras som 
samhällsviktiga entiteter enligt det andra 
direktivet om säkerhet i nätverks- och 
informationssystem men som inte 
identifieras som kritiska entiteter enligt 
det här direktivet, där så är tillämpligt, 
förbättrar sina tjänsters och sin 
infrastrukturs motståndskraft mot fysiska 
icke-cyberrelaterade incidenter eller hot 
och hybridincidenter eller hybridhot.

Or. en

Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Efter den underrättelse som avses i 
punkt 3 ska medlemsstaterna säkerställa att 
de kritiska entiteterna lämnar information 
till sina behöriga myndigheter som har 
utsetts i enlighet med artikel 8 i detta 
direktiv om huruvida de har identifierats 
som en kritisk entitet i en eller flera andra 
medlemsstater. Om en entitet har 
identifierats som kritisk av två eller fler 
medlemsstater ska dessa medlemsstater 
samråda med varandra i syfte att minska 
bördan för den kritiska entiteten med 
avseende på de skyldigheter som anges i 
kapitel III.

5. Efter den underrättelse som avses i 
punkt 3 ska medlemsstaterna säkerställa att 
de kritiska entiteterna lämnar information 
till sina behöriga myndigheter som har 
utsetts i enlighet med artikel 8 i detta 
direktiv om huruvida de har identifierats 
som en kritisk entitet i en eller flera andra 
medlemsstater. Om en entitet har 
identifierats som kritisk av två eller fler 
medlemsstater för tillhandahållandet av 
samma eller liknande samhällsviktiga 
tjänster ska dessa medlemsstater samråda 
med varandra i syfte att minska bördan för 
den kritiska entiteten med avseende på de 
skyldigheter som anges i kapitel III.

Or. en
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Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 51

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Beroendegraden avseende tjänsten 
hos andra sektorer som anges i bilagan.

b) Beroendegraden avseende tjänsten 
hos andra sektorer eller undersektorer 
enligt vad som avses i bilagan eller 
försörjningskedjan.

Or. en

Ändringsförslag 52

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) Vilken effekt incidenter skulle 
kunna ha på ekonomisk och samhällelig 
verksamhet, miljön, konsumentskyddet, 
den allmänna säkerheten och medborgarna 
välbefinnande, uttryckt i grad och 
varaktighet.

Or. en

Ändringsförslag 53

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Entitetens marknadsandel på 
marknaden för sådana tjänster.

d) Entitetens marknadsandel på 
marknaden för sådana tjänster, typen av 
entitet och den effekt den har på den inre 
marknadens funktion och 
tillhandahållandet av en eller flera 
samhällsviktiga tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 54

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

e) Det geografiska område som skulle 
kunna påverkas av en incident, inbegripet 
eventuella gränsöverskridande 
konsekvenser och sektorsöverskridande 
ömsesidiga beroendeförhållanden mellan 
infrastruktur och sektorer samt mellan 
medlemsstater och tredjeländer.

Or. en
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Ändringsförslag 55

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Eventuella tröskelvärden som har 
tillämpats för att närmare fastställa ett eller 
flera av de kriterier som anges i punkt 1.

c) Eventuella tröskelvärden som har 
tillämpats för att närmare fastställa ett eller 
flera av de kriterier som anges i punkt 1 
och den metod som har använts för att 
tillämpa dessa tröskelvärden.

Or. en

Ändringsförslag 56

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får efter samråd 
med gruppen för motståndskraft hos 
kritiska entiteter anta riktlinjer för att 
underlätta tillämpningen av de kriterier 
som avses i punkt 1, med hänsyn till den 
information som avses i punkt 2.

3. Kommissionen får efter samråd 
med gruppen för motståndskraft hos 
kritiska entiteter anta riktlinjer för att 
underlätta tillämpningen av de kriterier 
som avses i punkt 1, med hänsyn till den 
information som avses i punkt 2 och 
skillnaderna mellan sektorer och 
undersektorer samt befintlig praxis i 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 57

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När det gäller de sektorer som 
avses i punkterna 3, 4 och 8 i bilagan ska 
medlemsstaterna senast [tre år och tre 

1. När det gäller de sektorer som 
avses i punkterna 3, 4 och 8 i bilagan ska 
medlemsstaterna senast [tre år och tre 
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månader efter ikraftträdandet av detta 
direktiv] identifiera de entiteter som ska 
behandlas som likvärdiga med kritiska 
entiteter vid tillämpningen av detta kapitel. 
De ska tillämpa bestämmelserna i 
artiklarna 3, 4, 5.1–5.4, 5.7 och 9 med 
avseende på sådana entiteter.

månader efter ikraftträdandet av detta 
direktiv] identifiera de entiteter som ska 
behandlas som likvärdiga med kritiska 
entiteter vid tillämpningen av detta kapitel. 
De ska tillämpa bestämmelserna i 
artiklarna 3, 4, 5.1–5.4, 5.7 och 9 med 
avseende på sådana entiteter och ska inte 
omfattas av de skyldigheter som fastställs 
i kapitel II eller de relevanta 
bestämmelserna rörande tillämpningen av 
kapitlen III och IV.

Or. en

Ändringsförslag 58

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
de entiteter som avses i punkt 1 utan 
dröjsmål underrättas om att de har 
identifierats som de entiteter som avses i 
denna artikel.

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
de entiteter som avses i punkt 1 utan 
dröjsmål underrättas genom 
medlemsstaternas gemensamma 
kontaktpunkter om att de har identifierats 
som entiteter som avses i denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 59

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat ska inom den 
behöriga myndigheten utse en gemensam 
kontaktpunkt som ska ha en 
sambandsfunktion för att säkerställa 
gränsöverskridande samarbete med 
behöriga myndigheter i andra 
medlemsstater och med den grupp för 
motståndskraft hos kritiska entiteter som 

2. Varje medlemsstat ska, om den 
utser mer än en myndighet, även utse en 
gemensam kontaktpunkt inom den 
behöriga myndigheten. Den utsedda 
gemensamma kontaktpunkten ska ha en 
sambandsfunktion för de identifierade 
kritiska entiteterna och säkerställa 
gränsöverskridande samarbete med 
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avses i artikel 16 (nedan kallad gemensam 
kontaktpunkt).

behöriga myndigheter och de 
gemensamma kontaktpunkterna i andra 
medlemsstater samt samarbete med 
tredjeländer och med den grupp för 
motståndskraft hos kritiska entiteter som 
avses i artikel 16 (gemensam 
kontaktpunkt).

Or. en

Ändringsförslag 60

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
deras behöriga myndigheter i 
förekommande fall och i enlighet med 
unionsrätten och nationell rätt samråder 
och samarbetar med andra relevanta 
nationella myndigheter, särskilt de som 
ansvarar för civilskydd, brottsbekämpning 
och skydd av personuppgifter, samt med 
relevanta berörda parter, inbegripet kritiska 
entiteter.

5. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
deras behöriga myndigheter i 
förekommande fall och i enlighet med 
unionsrätten och nationell rätt samråder 
och samarbetar med andra relevanta 
nationella myndigheter, särskilt de som 
ansvarar för civilskydd, brottsbekämpning, 
skydd av personuppgifter, 
konsumentskydd och marknadskontroll, 
samt med relevanta berörda parter, 
inbegripet kritiska entiteter.

Or. en

Ändringsförslag 61

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Varje medlemsstat ska underrätta 
kommissionen om att den behöriga 
myndigheten och den gemensamma 
kontaktpunkten har utsetts inom tre 
månader efter utseendet, inbegripet deras 
exakta arbetsuppgifter och ansvarsområden 
enligt detta direktiv, deras kontaktuppgifter 

7. Varje medlemsstat ska underrätta 
kommissionen, gruppen för 
motståndskraft hos kritiska entiteter och 
de identifierade kritiska entiteterna på sitt 
territorium om att den behöriga 
myndigheten och den gemensamma 
kontaktpunkten har utsetts inom tre 
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samt alla senare ändringar av dessa. Varje 
medlemsstat ska offentliggöra 
utnämningen av den behöriga myndigheten 
och den gemensamma kontaktpunkten.

månader efter utseendet, inbegripet deras 
exakta arbetsuppgifter och ansvarsområden 
enligt detta direktiv, deras kontaktuppgifter 
samt alla senare ändringar av dessa. Varje 
medlemsstat ska offentliggöra 
utnämningen av den behöriga myndigheten 
och den gemensamma kontaktpunkten.

Or. en

Ändringsförslag 62

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska stödja kritiska 
entiteter för att öka deras motståndskraft. 
Stödet får innefatta ekonomiska resurser 
och utveckling av vägledningsmaterial, 
metoder, intyg, forskning och övningar för 
att testa kritiska entiteters och deras 
personals motståndskraft och 
tillhandahållande av utbildning för kritiska 
entiteters personal, tillhandahållande av 
delad infrastruktur och stöd samt skydd 
av känsliga områden, anläggningar och 
annan infrastruktur, där så är 
nödvändigt.

Or. en

Ändringsförslag 63

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
de behöriga myndigheterna samarbetar och 
utbyter information och god praxis med 
kritiska entiteter i de sektorer som avses i 
bilagan.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
de behöriga myndigheterna samarbetar och 
utbyter information och god praxis med 
kritiska entiteter i de sektorer som avses i 
bilagan genom sin gemensamma 
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kontaktpunkt.

Or. en

Ändringsförslag 64

Förslag till direktiv
Artikel 10 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 65

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) utföra riskanalys och hantera 
incidenter samt förhindra dem från att 
uppstå, inbegripet genom åtgärder för 
katastrofriskreducering och anpassning till 
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klimatförändringar,

Or. en

Ändringsförslag 66

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) utvärdera möjliga säkerhetsrisker 
för mottagarna av de samhällsviktiga 
tjänsterna,

Or. en

Ändringsförslag 67

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) säkerställa ett tillfredsställande 
fysiskt skydd av känsliga områden, 
anläggningar och annan infrastruktur, 
inbegripet stängsel, barriärer, verktyg och 
rutiner för övervakning av områdesgränser 
samt detektionsutrustning och 
åtkomstkontroller,

b) säkerställa ett tillfredsställande 
fysiskt skydd av känsliga och viktiga 
områden, anläggningar och annan 
infrastruktur, inbegripet stängsel, barriärer, 
verktyg och rutiner för övervakning av 
säkerhetsområden samt 
detektionsutrustning och 
tillträdeskontroller,

Or. en

Ändringsförslag 68

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

hantering av personalsäkerhet, 
utbildningskrav och kvalifikationer, 
däribland genom att fastställa kategorier av 
personal som utför kritiska funktioner och 
säkerhetsuppgifter, fastställa 
tillträdesrättigheter till känsliga områden, 
anläggningar och annan infrastruktur och 
åtkomsträttigheter till känslig information 
samt identifiera särskilda 
personalkategorier med avseende på 
artikel 12, enligt vad som fastställs i 
unionsrätten och nationell rätt,

Or. en

Ändringsförslag 69

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) säkerställa säkerheten i 
leveranskedjan, däribland 
säkerhetsrelaterade aspekter rörande 
förhållandena mellan varje entitet och 
dess tjänsteleverantörer, såsom 
leverantörer av säkerhetstjänster,

Or. en

Ändringsförslag 70

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 21 för att komplettera punkt 1 
genom att fastställa närmare 
bestämmelser om några eller samtliga 
åtgärder som ska vidtas i enlighet med den 
punkten. Den ska anta sådana delegerade 

4. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 21 för att komplettera vissa eller 
samtliga åtgärder som ska vidtas i enlighet 
med punkt 1 i denna artikel för att 
säkerställa förenlighet med befintliga 
krav enligt unionsrätten och nationell rätt 
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akter i den utsträckning det är nödvändigt 
för att den punkten ska kunna tillämpas 
effektivt och konsekvent i enlighet med 
målen för detta direktiv, med beaktande av 
all relevant utveckling i fråga om risker, 
teknik eller tillhandahållande av de berörda 
tjänsterna och av eventuella särdrag för 
vissa sektorer och typer av entiteter.

samt beakta nya hot, teknisk utveckling 
eller sektorsspecifika förhållanden. Den 
ska anta sådana delegerade akter i den 
utsträckning det är nödvändigt för att den 
punkten ska kunna tillämpas effektivt och 
konsekvent i enlighet med målen för detta 
direktiv, med beaktande av all relevant 
utveckling i fråga om risker, teknik eller 
tillhandahållande av de berörda tjänsterna 
och av eventuella särdrag för vissa sektorer 
och typer av entiteter.

Or. en

Ändringsförslag 71

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
kritiska entiteter, genom sin gemensamma 
kontaktpunkt, och utan onödigt dröjsmål, 
dock senast 24 timmar efter att de fick 
kännedom om en viss incident, underrättar 
den behöriga myndigheten om incidenter 
som har haft en betydande påverkan på 
eller som medför en betydande störning 
eller kan medföra en betydande störning av 
den kritiska entitetens verksamhet. 
Underrättelserna ska omfatta all relevant 
och tillgänglig information som är 
nödvändig för att den behöriga 
myndigheten ska kunna förstå incidentens 
art, orsak och möjliga konsekvenser, bl.a. 
för att kunna fastställa incidentens 
eventuella gränsöverskridande verkningar. 
Sådana underrättelser ska inte medföra ett 
ökat ansvar för de kritiska entiteterna.

Or. en
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Ändringsförslag 72

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att fastställa störningens eller 
den potentiella störningens betydelse för 
den kritiska entitetens verksamhet till följd 
av en incident ska framför allt följande 
parametrar beaktas:

2. För att fastställa betydelsen av 
påverkan, störningen eller den potentiella 
störningen för den kritiska entitetens 
verksamhet till följd av en incident ska 
framför allt åtminstone följande 
parametrar beaktas:

Or. en

Ändringsförslag 73

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Antalet användare som påverkas av 
incidenten.

Or. en

Ändringsförslag 74

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Störningens varaktighet eller den 
förväntade varaktigheten av en potentiell 
störning.

b) Incidentens och störningens 
varaktighet eller den förväntade 
varaktigheten av den potentiella 
störningen.

Or. en
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Ändringsförslag 75

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Det geografiska område som 
påverkas av störningen eller den 
potentiella störningen.

c) Den geografiska utsträckningen av 
det område som påverkas av incidenten 
och störningen.

Or. en

Ändringsförslag 76

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Den utsträckning i vilken de 
samhällsviktiga tjänsternas eller den 
samhällsviktiga infrastrukturens funktion 
påverkas.

Or. en

Ändringsförslag 77

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) Inverkan på ekonomisk 
verksamhet och samhällsverksamhet och 
på den inre marknaden.

Or. en
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Ändringsförslag 78

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På grundval av den information som 
lämnas i underrättelsen från den kritiska 
entiteten ska den behöriga myndigheten via 
sin gemensamma kontaktpunkt informera 
den gemensamma kontaktpunkten hos 
andra medlemsstater som påverkas om 
incidenten har, eller kan ha, betydande 
verkningar på kritiska entiteter och 
kontinuiteten i tillhandahållandet av 
samhällsviktiga tjänster i en eller flera 
andra medlemsstater.

På grundval av den information som 
lämnas i underrättelsen från den kritiska 
entiteten ska den behöriga myndigheten 
genom sin gemensamma kontaktpunkt och 
utan onödigt dröjsmål informera den 
gemensamma kontaktpunkten hos andra 
medlemsstater som påverkas om incidenten 
har, eller kan ha, betydande verkningar på 
kritiska entiteter och kontinuiteten i 
tillhandahållandet av samhällsviktiga 
tjänster i en eller flera andra 
medlemsstater. Medlemsstaternas 
gemensamma kontaktpunkter som 
påverkas av incidenten ska informera 
relevanta kritiska entiteter på sina 
territorier.

Or. en

Ändringsförslag 79

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Den behöriga myndigheten ska, 
genom sin gemensamma kontaktpunkt, 
informera allmänheten om incidenten 
eller begära att den kritiska entiteten 
informerar allmänheten genom sin 
gemensamma kontaktpunkt, om den 
beslutar att det skulle ligga i allmänhetens 
intresse att informera om incidenten.

Or. en
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Ändringsförslag 80

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Medlemsstaterna ska, i händelse 
av ett särskilt och betydande hot om en 
incident beträffande de kritiska enheterna 
eller den kritiska infrastrukturen, se till 
att de kritiska enheterna informerar 
användare av deras tjänster som skulle 
kunna påverkas av incidenten eller 
störningen i tjänsten om dess 
konsekvenser och, där så är relevant, om 
eventuella säkerhetsåtgärder som 
användaren kan vidta.

Or. en

Ändringsförslag 81

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3c. En gång om året ska den behöriga 
myndigheten genom sin gemensamma 
kontaktpunkt lämna in en 
sammanfattning till kommissionen och 
gruppen för kritiska entiteters 
motståndskraft om de underrättelser som 
mottagits och de åtgärder som vidtagits i 
enlighet med denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 82

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Så snart som möjligt efter att ha 
underrättats i enlighet med punkt 1 ska den 
behöriga myndigheten ge den kritiska 
entitet som underrättade den relevant 
information om uppföljningen av 
underrättelsen, inklusive information som 
skulle kunna hjälpa den kritiska entiteten 
att reagera ändamålsenligt på incidenten.

4. Så snart som möjligt efter att ha 
underrättats i enlighet med punkt 1 ska den 
behöriga myndigheten genom 
medlemsstatens gemensamma 
kontaktpunkt ge den kritiska entitet som 
underrättade den relevant information om 
uppföljningen av underrättelsen, inklusive 
information som skulle kunna hjälpa den 
kritiska entiteten att reagera ändamålsenligt 
på incidenten.

Or. en

Ändringsförslag 83

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 84

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När kommissionen har tagit emot 
underrättelsen i enlighet med artikel 5.6 

När kommissionen har tagit emot 
underrättelsen i enlighet med artikel 5.6 
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ska den utan onödigt dröjsmål underrätta 
den berörda entiteten om att den betraktas 
som en kritisk entitet av särskild europeisk 
betydelse och informera entiteten om dess 
skyldigheter i enlighet med detta kapitel 
samt från och med vilken dag dessa 
skyldigheter är tillämpliga på den.

ska den utan onödigt dröjsmål underrätta 
etableringsmedlemsstaten, den 
medlemsstat där infrastrukturen är 
belägen och den berörda entiteten om att 
den betraktas som en kritisk entitet av 
särskild europeisk betydelse och informera 
de relevanta medlemsstaterna och 
entiteten om deras skyldigheter i enlighet 
med detta kapitel samt från och med vilken 
dag dessa skyldigheter är tillämpliga på 
dem.

Or. en

Ändringsförslag 85

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 86

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 87

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det rådgivande uppdraget ska rapportera 
sina slutsatser till kommissionen, gruppen 
för kritiska entiteters motståndskraft och 
den berörda kritiska entiteten av särskild 
europeisk betydelse inom tre månader efter 
det att det rådgivande uppdraget har 
avslutats.

Det rådgivande uppdraget ska rapportera 
sina slutsatser till 
etableringsmedlemsstaten eller den 
medlemsstat där infrastrukturen är 
belägen, kommissionen, gruppen för 
kritiska entiteters motståndskraft och den 
berörda kritiska entiteten av särskild 
europeisk betydelse inom tre månader efter 
det att det rådgivande uppdraget har 
avslutats.

Or. en

Ändringsförslag 88

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska på grundval av 
rådgivningen meddela sina synpunkter till 
den medlemsstat där entitetens 

Kommissionen ska på grundval av 
rådgivningen meddela sina synpunkter till 
etableringsmedlemsstaten eller den 
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infrastruktur är belägen, gruppen för 
kritiska entiteters motståndskraft och 
entiteten om huruvida entiteten uppfyller 
sina skyldigheter i enlighet med kapitel III 
och i förekommande fall vilka åtgärder 
som skulle kunna vidtas för att förbättra 
entitetens motståndskraft.

medlemsstat där entitetens infrastruktur är 
belägen, gruppen för kritiska entiteters 
motståndskraft och entiteten om huruvida 
entiteten uppfyller sina skyldigheter i 
enlighet med kapitel III och i 
förekommande fall vilka åtgärder som 
skulle kunna vidtas för att förbättra 
entitetens motståndskraft.

Or. en

Ändringsförslag 89

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den medlemsstaten ska ta vederbörlig 
hänsyn till dessa synpunkter och lämna 
information till kommissionen och gruppen 
för kritiska entiteters motståndskraft om 
alla åtgärder som den har vidtagit i enlighet 
med meddelandet.

Den berörda medlemsstaten ska ta 
vederbörlig hänsyn till dessa synpunkter 
och lämna information till kommissionen 
och gruppen för kritiska entiteters 
motståndskraft om alla åtgärder som den 
har vidtagit i enlighet med meddelandet.

Or. en

Ändringsförslag 90

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

samband med deltagandet i det rådgivande 
uppdraget.

Or. en

Ändringsförslag 91

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska anordna programmet 
för ett rådgivande uppdrag i samråd med 
deltagarna i det specifika rådgivande 
uppdraget och i överenskommelse med den 
medlemsstat där infrastrukturen för den 
kritiska entiteten eller den kritiska entiteten 
av särskild europeisk betydelse är belägen.

Kommissionen ska anordna programmet 
för ett rådgivande uppdrag i samråd med 
deltagarna i det specifika rådgivande 
uppdraget och i överenskommelse med 
etableringsmedlemsstaten eller den 
medlemsstat där infrastrukturen för den 
kritiska entiteten eller den kritiska entiteten 
av särskild europeisk betydelse är belägen.

Or. en

Ändringsförslag 92

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
den berörda kritiska entiteten av särskild 
europeisk betydelse ger det rådgivande 
uppdraget åtkomst till alla uppgifter, 
system och anläggningar som rör 
tillhandahållandet av dess samhällsviktiga 
tjänster som är nödvändiga för utförandet 
av dess uppgifter.

6. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
den berörda kritiska entiteten av särskild 
europeisk betydelse ger det rådgivande 
uppdraget åtkomst till alla relevanta 
uppgifter, dokument, system, platser och 
anläggningar som rör tillhandahållandet av 
dess samhällsviktiga tjänster som är 
nödvändiga för utförandet av dess 
uppgifter och fullföljandet av det 
rådgivande uppdraget. All information 
som utbyts ska begränsas till vad som är 
relevant, nödvändigt och proportionellt 
för ändamålet med utbytet. Vid sådant 
utbyte ska informationens konfidentialitet 
bevaras och säkerhetsintressen och 
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kommersiella intressen hos kritiska 
entiteter skyddas.

Or. en

Ändringsförslag 93

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Det rådgivande uppdraget ska 
genomföras i enlighet med gällande 
nationell rätt i den medlemsstat där 
infrastrukturen är belägen.

7. Det rådgivande uppdraget ska 
genomföras i enlighet med gällande 
nationell rätt i den medlemsstat där det 
rådgivande uppdraget utförs.

Or. en

Ändringsförslag 94

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Kommissionen ska, efter samråd 
med gruppen för kritiska entiteters 
motståndskraft, identifiera de specifika 
kritiska tjänster, system eller produkter 
som kan bli föremål för den 
riskbedömning som avses i artikel 10.

Or. en

Ändringsförslag 95

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

motståndskraft ska bestå av företrädare för 
medlemsstaterna, företrädare för den 
nationella myndigheten, 
sammanslutningar av kritiska entiteter 
och kritiska enheter av särskild europeisk 
betydelse och kommissionen. Gruppen för 
kritiska entiteters motståndskraft får bjuda 
in företrädare från berörda parter eller 
företrädare för yrkesorganisationer, 
industri och forskningscentrum i EU som 
är relevanta för varje ekonomisk 
fokussektor att dela i sitt arbete när detta är 
relevant för fullgörandet av gruppens 
arbetsuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 96

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Bidra till utarbetandet av en 
europeisk motstånds- och 
säkerhetsstrategi.

Or. en

Ändringsförslag 97

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) Stödja medlemsstater och kritiska 
enheter i att uppfylla de skyldigheter som 
fastställs i kapitel III genom bästa praxis, 
informationsutbyte och icke-bindande 
vägledande dokument.

Or. en
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Ändringsförslag 98

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ib) Ge möjlighet att utföra 
samordnade säkerhetsriskbedömningar av 
specifika kritiska tjänster, system eller 
produktleveranskedjor med hänsyn till 
tekniska och, där så är relevant, icke-
tekniska riskfaktorer.

Or. en

Ändringsförslag 99

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16a
Standardisering

1. Kommissionen ska stödja och 
främja utvecklingen och genomförandet 
av standarder och specifikationer som är 
relevanta för kritiska entiteters 
motståndskraft enligt vad som fastställts 
av de europeiska standardiseringsorganen 
för genomförande av tekniska och 
organisatoriska åtgärder som syftar till att 
säkerställa kritiska entiteters 
motståndskraft enligt artikel 11.1 i detta 
direktiv.
2. Kommissionen ska stödja 
uppdateringar av standarder mot 
bakgrund av den tekniska utvecklingen 
och utan att ålägga, eller diskriminera till 
fördel för, användning av en viss typ av 
tjänst eller teknik.
3. Gruppen för kritiska entiteters 
motståndskraft ska utarbeta råd och 
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riktlinjer för de områden som ska beaktas 
i samband med punkt 1 samt med 
avseende på befintliga standarder, 
inklusive nationella standarder, som 
skulle kunna täcka dessa områden.

Or. en

Ändringsförslag 100

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en


