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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 
utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott beakta följande 
ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Unionens institutioner, organ och 
byråer är attraktiva mål som konfronteras 
med mycket avancerade och resursstarka 
hotaktörer, liksom även andra hot. 
Samtidigt varierar cyberresiliensens nivå 
och mognad och förmågan att upptäcka 
och hantera skadlig cyberverksamhet 
avsevärt mellan dessa entiteter. För att den 
europeiska administrationen ska fungera är 
det därför nödvändigt att unionens 
institutioner, organ och byråer uppnår en 
hög gemensam cybersäkerhetsnivå genom 
en baslinje för cybersäkerhet (en 
uppsättning minimiregler för cybersäkerhet 
som nätverks- och informationssystem och 
deras operatörer och användare måste följa 
för att minimera cybersäkerhetsriskerna), 
informationsutbyte och samarbete.

(4) Unionens institutioner, organ och 
byråer har varit och är attraktiva mål som 
konfronteras med mycket avancerade och 
resursstarka hotaktörer, liksom även andra 
hot. Samtidigt varierar cyberresiliensens 
nivå och mognad och förmågan att 
upptäcka och hantera skadlig 
cyberverksamhet avsevärt mellan dessa 
entiteter. För att den europeiska 
administrationen ska fungera är det därför 
nödvändigt att unionens institutioner, organ 
och byråer uppnår en hög gemensam 
cybersäkerhetsnivå genom en baslinje för 
cybersäkerhet (en uppsättning minimiregler 
för cybersäkerhet som nätverks- och 
informationssystem och deras operatörer 
och användare måste följa för att minimera 
cybersäkerhetsriskerna), 
informationsutbyte och samarbete.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Direktivet [förslag till NIS 2] om 
åtgärder för en hög gemensam 
cybersäkerhetsnivå i hela unionen syftar till 
att ytterligare förbättra 
cybersäkerhetsresiliensen och 
incidenthanteringskapaciteten hos 

(5) Direktivet [förslag till NIS 2] om 
åtgärder för en hög gemensam 
cybersäkerhetsnivå i hela unionen syftar till 
att ytterligare förbättra 
cybersäkerhetsresiliensen och 
incidenthanteringskapaciteten hos 
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offentliga och privata entiteter, nationella 
behöriga myndigheter och organ samt 
unionen som helhet. Det är därför 
nödvändigt att unionens institutioner, organ 
och byråer följer detta genom att 
säkerställa regler som är förenliga med 
direktivet [förslag till NIS 2] och som 
återspeglar dess ambitionsnivå.

offentliga och privata entiteter, nationella 
behöriga myndigheter och organ samt 
unionen som helhet. Det är därför 
nödvändigt att unionens institutioner, organ 
och byråer följer detta genom att 
säkerställa regler som är förenliga med 
direktivet [förslag till NIS 2] och som 
återspeglar dess ambitionsnivå. 
Säkerhetskraven bör vara minst lika höga 
eller högre än minimisäkerhetskraven för 
de entiteter som omfattas av direktiv 
(EU) 2022/2555.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Unionens institutioner, organ och 
byråer bör förses med lämpliga medel och 
verktyg för att stärka sin cyberresiliens. 
Det är därför viktigt att säkerställa att det 
finns lämpliga samordningsmekanismer 
för att beslutsfattandet ska kunna ske på 
ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Alla personuppgifter som behandlas 
enligt denna förordning bör behandlas i 
enlighet med dataskyddslagstiftningen, 
inklusive Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/17257.

(22) Alla personuppgifter som behandlas 
enligt denna förordning bör behandlas i 
enlighet med unionens 
dataskyddslagstiftning, inklusive 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2018/17257. Denna förordning bör 
inte påverka tillämpningen av 
unionslagstiftning om behandling av 
personuppgifter, inbegripet Europeiska 
datatillsynsmannens (EPDS) uppgifter 
och befogenheter. CERT-EU och IICB 
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bör ha ett nära samarbete med EPDS och 
personal som är specialiserad på 
dataskydd vid unionens institutioner, 
organ och byråer för att säkerställa full 
överensstämmelse med unionens 
dataskyddslagstiftning. 

__________________ __________________
7 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 
om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
som utförs av unionens institutioner, organ 
och byråer och om det fria flödet av sådana 
uppgifter samt om upphävande av 
förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 
1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 
39).

7 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 
om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
som utförs av unionens institutioner, organ 
och byråer och om det fria flödet av sådana 
uppgifter samt om upphävande av 
förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 
1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 
39).

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Cybersäkerhetssystem och 
cybersäkerhetstjänster involverade i 
förebyggande, upptäckt och hantering av 
cyberhot bör vara förenliga med 
dataskydds- och integritetslagstiftningen 
och innehålla relevanta tekniska och 
organisatoriska skyddsåtgärder för att 
säkerställa att sådan förenlighet uppnås 
på ett sätt som medger 
ansvarsutkrävande.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) CERT-EU:s och unionens 
institutioners, organs och byråers hantering 

(23) CERT-EU:s och unionens 
institutioners, organs och byråers hantering 
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av information bör stämma överens med 
reglerna i förordning [förslag till 
förordning om informationssäkerhet]. För 
att säkerställa samordning i säkerhetsfrågor 
bör kommissionens säkerhetsdirektorat och 
IICB:s ordförande utan onödigt dröjsmål 
informeras om alla kontakter som 
nationella säkerhets- och 
underrättelsetjänster initierar eller söker 
med CERT-EU.

av information bör stämma överens med 
unionens regler om informationssäkerhet, 
särskilt reglerna i förordning [förslag till 
förordning om informationssäkerhet]. För 
att säkerställa samordning i säkerhetsfrågor 
bör kommissionens säkerhetsdirektorat och 
IICB:s ordförande utan onödigt dröjsmål 
informeras om alla kontakter som 
nationella säkerhets- och 
underrättelsetjänster initierar eller söker 
med CERT-EU.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) Europeiska datatillsynsmannen 
har hörts i enlighet med artikel 42.1 i 
förordning (EU) 2018/1725 och avgav ett 
yttrande den 17 maj 2022.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Varje unionsinstitution, 
unionsorgan och unionsbyrå ska utse en 
lokal cybersäkerhetsansvarig eller 
motsvarande funktion som ska fungera som 
dess gemensamma kontaktpunkt för alla 
aspekter av cybersäkerhet.

5. Varje unionsinstitution, 
unionsorgan och unionsbyrå ska utse en 
lokal cybersäkerhetsansvarig eller 
motsvarande funktion som ska fungera som 
dess gemensamma kontaktpunkt för alla 
aspekter av cybersäkerhet. Den lokala 
cybersäkerhetsansvariga ska samarbeta 
med det utsedda dataskyddsombudet i 
enlighet med artikel 43 i förordning (EU) 
2018/1725 i samband med överlappande 
verksamhet såsom att tillämpa inbyggt 
dataskydd och dataskydd som standard på 
cybersäkerhetsåtgärder och välja 
cybersäkerhetsåtgärder som inbegriper 
skydd av personuppgifter, integrerad 
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riskhantering och integrerad hantering av 
säkerhetsincidenter.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ka) Europeiska datatillsynsmannen.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – led kb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

kb) Europeiska unionens byrå för 
samarbete inom brottsbekämpning.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Informera Europeiska 
datatillsynsmannen om varje indikation 
på att en unionsinstitution, ett 
unionsorgan eller en unionsbyrå 
åsidosätter de skyldigheter som fastställs i 
denna förordning och som inbegriper 
olaglig behandling av personuppgifter.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led eb (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

eb) Arbeta i nära samarbete med 
Europeiska datatillsynsmannen för att 
lösa incidenter som leder till 
personuppgiftsincidenter eller 
åsidosättande av konfidentialitet vid 
elektronisk kommunikation.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. CERT-EU ska informera 
Europeiska datatillsynsmannen när det 
hanterar betydande sårbarheter, 
betydande incidenter eller större angrepp 
som kan leda till personuppgiftsincidenter 
och/eller åsidosättande av konfidentialitet 
vid elektronisk kommunikation.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Bestämmelserna i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1049/20019 ska tillämpas på 
allmänhetens begäranden om tillgång till 
handlingar som innehas av CERT-EU, 
inbegripet skyldigheten enligt den 
förordningen att samråda med unionens 
övriga institutioner, organ och byråer när 
en begäran rör deras handlingar.

2. Bestämmelserna i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1049/20019 ska tillämpas på 
allmänhetens begäranden om tillgång till 
handlingar som innehas av CERT-EU, 
inbegripet skyldigheten enligt den 
förordningen att samråda med unionens 
övriga institutioner, organ och byråer eller, 
i relevanta fall, medlemsstaterna när en 
begäran rör deras handlingar.

__________________ __________________
9 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om 
allmänhetens tillgång till 

9 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om 
allmänhetens tillgång till 
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Europaparlamentets, rådets och 
kommissionens handlingar (EGT L 145, 
31.5.2001, s. 43).

Europaparlamentets, rådets och 
kommissionens handlingar (EGT L 145, 
31.5.2001, s. 43).

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

All behandling, allt utbyte, all insamling 
eller lagring av personuppgifter som 
utförs av CERT-EU, IICB och unionens 
institutioner, organ och byråer ska 
begränsas till behandling, utbyte, 
insamling eller lagring som är absolut 
nödvändig och ska utföras uteslutande i 
syfte att fullgöra sina respektive 
skyldigheter enligt denna förordning.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska senast ... [1 år 
efter ikraftträdandet av denna förordning] 
anta en delegerad akt för att specificera 
vilken behandling av personuppgifter som 
är tillåten enligt denna förordning, 
inbegripet syftet med behandlingen, 
kategorier av personuppgifter, kategorier 
av registrerade, villkor för behandling av 
uppgifter, längsta tillåtna lagringstid, 
definition av registeransvariga och 
registerförare och mottagare vid 
överföring. 
Den delegerade akt som avses i första 
stycket ska begränsa behandlingen till vad 
som är absolut nödvändigt och ska kräva 
att sådan behandling ska vara så riktad 
som möjligt och inte inbegripa 
odifferentierad lagring av trafik- eller 
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innehållsdata.
Kommissionen ska ändra den delegerade 
akt som avses i första stycket om den 
identifierar betydande förändringar vad 
gäller tvingande behov eller särskilda 
ändamål eller entiteter som deltar i 
behandlingen av personuppgifter vid 
tillämpningen av denna förordning.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. CERT-EU:s och unionens 
institutioners, organs och byråers hantering 
av information ska stämma överens med 
reglerna i [förslag till förordning om 
informationssäkerhet].

4. CERT-EU:s och unionens 
institutioners, organs och byråers hantering 
av information ska stämma överens med 
unionens regler om informationssäkerhet, 
särskilt reglerna i [förslag till förordning 
om informationssäkerhet].

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionens säkerhetsdirektorat 
och IICB:s ordförande ska utan onödigt 
dröjsmål informeras om alla kontakter som 
nationella säkerhets- och 
underrättelsetjänster initierar eller söker 
med CERT-EU.

5. Kommissionens 
säkerhetsdirektorat, Europol och IICB:s 
ordförande ska utan onödigt dröjsmål 
informeras om alla kontakter som 
nationella säkerhets- och 
underrättelsetjänster initierar eller söker 
med CERT-EU.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 19 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Delningsskyldigheter Informationsutbyte

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att CERT-EU ska kunna 
samordna sårbarhetshantering och 
incidenthantering får centrumet begära att 
unionens institutioner, organ och byråer 
lämnar information från sina respektive it-
systeminventarier som är relevant för 
CERT-EU:s stöd. Den institution eller 
byrå eller det organ som mottar begäran 
ska utan onödigt dröjsmål översända den 
begärda informationen och eventuella 
senare uppdateringar.

1. För att CERT-EU ska kunna utföra 
sina uppgifter enligt artikel 12, särskilt för 
att samordna sårbarhetshantering och 
incidenthantering, ska unionens 
institutioner, organ eller byråer, på 
begäran av CERT-EU, förse CERT-EU 
med information från sina respektive 
IKT-systeminventarier som är relevant för 
CERT-EU:s stöd, däribland alla 
förändringar av deras it-miljö. Den 
unionsentitet som mottar begäran ska utan 
onödigt dröjsmål översända den begärda 
informationen och eventuella senare 
uppdateringar.

Utan att det påverkar tillämpningen av 
förordning (EU) 2018/1725 ska allt utbyte 
av uppgifter mellan CERT-EU och 
unionens institutioner, organ och byråer 
ske i linje med principerna om tydliga 
skyddsåtgärder för specifika 
användningsfall, och ska använda avtal 
om ömsesidig rättslig hjälp och andra 
avtal för att säkerställa en hög skyddsnivå 
för rättigheter vid behandling av 
begäranden om gränsöverskridande 
tillgång till uppgifter.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Unionens institutioner, organ och 
byråer får frivilligt förse CERT-EU med 
information om cyberhot, incidenter, 
tillbud och sårbarheter som berör dem. De 
får också begära ytterligare tekniskt 
bistånd och råd från CERT-EU för att 
bekämpa cybersäkerhetsincidenter och 
större angrepp. CERT-EU får prioritera 
behandling av obligatoriska anmälningar 
framför frivilliga anmälningar, förutom i 
fall där det finns vederbörligen 
motiverade och brådskande frivilliga 
begäranden från unionens institutioner, 
organ och byråer.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. CERT-EU får utbyta 
incidentspecifik information som avslöjar 
identiteten på den unionsinstitution, det 
unionsorgan eller den unionsbyrå som 
berörs av incidenten endast med den 
entitetens samtycke. CERT-EU får utbyta 
incidentspecifik information som avslöjar 
identiteten på målet för 
cybersäkerhetsincidenten endast med 
samtycke från den entitet som berörs av 
incidenten.

3. CERT-EU får utbyta 
incidentspecifik information som avslöjar 
identiteten på den unionsinstitution, det 
unionsorgan eller den unionsbyrå som 
berörs av incidenten endast med den 
entitetens godkännande. CERT-EU får 
utbyta incidentspecifik information som 
avslöjar identiteten på målet för 
cybersäkerhetsincidenten endast med 
godkännande från den entitet som berörs 
av incidenten.

Om det är nödvändigt för utförandet av 
dess uppgifter får CERT-EU utbyta 
incidentspecifik information, även i 
avsaknad av godkännande från den 
unionsinstitution, det unionsorgan eller 
den unionsbyrå som berörs av incidenten. 
Unionsinstitutionen, unionsorganet eller 
unionsbyrån ska i förväg underrättas om 
sådant informationsutbyte.
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Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Delningsskyldigheterna ska inte 
omfatta säkerhetsskyddsklassificerade EU-
uppgifter och uppgifter som unionens 
institutioner, organ eller byråer har 
mottagit från en medlemsstats säkerhets- 
eller underrättelsetjänst eller 
brottsbekämpande organ på det uttryckliga 
villkoret att de inte kommer att delas med 
CERT-EU.

4. Delningsskyldigheterna ska inte 
omfatta säkerhetsskyddsklassificerade EU-
uppgifter och uppgifter som unionens 
institutioner, organ eller byråer har 
mottagit från en medlemsstats säkerhets- 
eller underrättelsetjänst eller 
brottsbekämpande organ, såvida inte 
medlemsstatens berörda säkerhets- eller 
underrättelsetjänst eller 
brottsbekämpande organ tillåter att dessa 
uppgifter delas med CERT-EU.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. CERT-EU ska varje månad lämna 
in en sammanfattande rapport till Enisa 
med anonymiserade och aggregerade data 
om betydande cyberhot, betydande 
sårbarheter och betydande incidenter om 
vilka underrättelse lämnats i enlighet med 
punkt 1.

3. CERT-EU ska varje månad lämna 
in en sammanfattande rapport till Enisa 
med anonymiserade och aggregerade data 
om betydande cyberhot, betydande 
sårbarheter och betydande incidenter om 
vilka underrättelse lämnats i enlighet med 
punkt 1. Rapporten ska offentliggöras, om 
inte annat följer av relevanta 
unionsbestämmelser om 
informationssäkerhet, särskilt de som 
fastställs i [förslag till förordning om 
informationssäkerhet].

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Underrättelseskyldigheterna ska 
inte omfatta säkerhetsskyddsklassificerade 
EU-uppgifter och uppgifter som unionens 
institutioner, organ eller byråer har 
mottagit från en medlemsstats säkerhets- 
eller underrättelsetjänst eller 
brottsbekämpande organ på det uttryckliga 
villkoret att de inte kommer att delas med 
CERT-EU.

5. Underrättelseskyldigheterna ska 
inte omfatta säkerhetsskyddsklassificerade 
EU-uppgifter och uppgifter som unionens 
institutioner, organ eller byråer har 
mottagit från en medlemsstats säkerhets- 
eller underrättelsetjänst eller 
brottsbekämpande organ, såvida inte 
medlemsstatens berörda säkerhets- eller 
underrättelsetjänst eller 
brottsbekämpande organ tillåter att dessa 
uppgifter delas med CERT-EU.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. IICB ska utfärda riktlinjer för 
samordning av incidenthantering och 
samarbete vid betydande incidenter. När en 
incident misstänks vara brottslig ska 
CERT-EU ge råd om hur incidenten ska 
rapporteras till de brottsbekämpande 
myndigheterna.

4. IICB ska utfärda riktlinjer för 
samordning av incidenthantering och 
samarbete vid betydande incidenter. När en 
incident misstänks vara brottslig ska 
CERT-EU eller IICB utan onödigt 
dröjsmål rapportera incidenten till de 
brottsbekämpande myndigheterna.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 24a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 24a
Utövande av delegering

1. Befogenheten att anta delegerade 
akter ges till kommissionen med förbehåll 
för de villkor som anges i denna artikel.
2. Den befogenhet att anta 
delegerade akter som avses i artikel 18.3a 
ges till kommissionen tills vidare från och 



AD\1273669SV.docx 15/17 PE739.801v02-00

SV

med den … [en dag efter dagen för denna 
förordnings ikraftträdande].
3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 18.3a får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 
att delegeringen av den befogenhet som 
anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 
får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.
4. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.
5. En delegerad akt som antagits 
enligt artikel 18.3a ska träda i kraft 
endast om varken Europaparlamentet 
eller rådet har gjort invändningar mot 
den delegerade akten inom en period av 
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.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Användning av kryptering i vila, 
kryptering vid överföring samt 
totalsträckskryptering där så är möjligt.
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