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Ændringsforslag 124

Giles Chichester
Forslag til forordning
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS 
OG RÅDETS FORORDNING om Det 
Europæiske Agentur for Net- og 
Informationssikkerhed (ENISA)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS 
OG RÅDETS FORORDNING om 
oprettelse af Den Europæiske Unions Nye
Agentur for Net- og Informationssikkerhed 
(NEUNISA)

Or. en

Begrundelse

Det foreslåede alternative navn vil understrege skabelsen af et nyt og mere effektivt EU-
agentur for net- og informationssikkerhed.

Ændringsforslag 125
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS 
OG RÅDETS FORORDNING om Det 
Europæiske Agentur for Net- og 
Informationssikkerhed (ENISA)

(Vedrører ikke den danske tekst).

Or. en

Ændringsforslag 126
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Elektronisk kommunikation, 
infrastruktur og tjenester er en afgørende 
faktor i den økonomiske og 
samfundsmæssige udvikling. De 
elektroniske kommunikationssystemer 
spiller en central rolle i samfundet og er 
blevet en alment tilgængelig ressource på 
lige fod med f.eks. vand og elektricitet. 
Sammenbrud i systemerne kan få alvorlige 
økonomiske konsekvenser, og derfor er det 
særlig vigtigt at tage skridt til at beskytte 
systemerne bedre og gøre dem mere 
robuste for at sikre kritiske tjenesters 
kontinuitet. De sikkerhedsmæssige 
udfordringer i forbindelse med elektronisk 
kommunikation, infrastruktur og tjenester, 
særlig systemernes integritet og 
disponibilitet, vokser hele tiden. Dette er et 
anliggende af stigende betydning for 
samfundet, ikke mindst på grund af 
risikoen for problemer som følge af 
systemernes kompleksitet, uheld, fejl og 
angreb, der kan få konsekvenser for den 
fysiske infrastruktur, som sikrer 
tjenesteydelser af stor betydning for EU-
borgernes trivsel.

(1) Elektronisk kommunikation, 
infrastruktur og tjenester er en afgørende 
faktor i den økonomiske og 
samfundsmæssige udvikling. De 
elektroniske kommunikationssystemer 
spiller en central rolle i samfundet og er 
blevet en alment tilgængelig ressource på 
lige fod med f.eks. vand og elektricitet. 
Kommunikationsnettene fungerer som 
katalysatorer i social og 
innovationsmæssig henseende, fordobler 
teknologiens indvirkning og former 
forbrugeradfærd, forretningsmodeller, 
industrier, samt borgernes deltagelse i det 
politiske liv. Sammenbrud i systemerne 
kan få alvorlige fysiske, sociale og
økonomiske konsekvenser, og derfor er det 
særlig vigtigt at tage skridt til at beskytte 
systemerne bedre og gøre dem mere 
robuste for at sikre kritiske tjenesters 
kontinuitet. De sikkerhedsmæssige 
udfordringer i forbindelse med elektronisk 
kommunikation, infrastruktur og tjenester, 
særlig systemernes integritet og 
disponibilitet, vokser hele tiden. Dette er et 
anliggende af stigende betydning for 
samfundet, ikke mindst på grund af 
risikoen for problemer som følge af 
systemernes kompleksitet, fejlfunktioner,
systemfejl, uheld, fejl og angreb, der kan få 
konsekvenser for den elektroniske og
fysiske infrastruktur, som sikrer 
tjenesteydelser af stor betydning for EU-
borgernes trivsel.

Or. en

Ændringsforslag 127
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Der opstår hele tiden nye risici, og 
sikkerhedsproblemer kan skade brugernes 
tillid. Alvorlige sammenbrud i elektronisk 
kommunikation, infrastruktur og tjenester 
kan have større økonomiske og 
samfundsmæssige følger, men almindelige 
dagligdags brud på sikkerheden og 
sikkerhedsrelaterede problemer og 
besværligheder risikerer også at nedbryde 
offentlighedens tillid til teknologi, net og 
tjenester.

(2) Der opstår hele tiden nye risici, og 
sikkerhedsproblemer kan skade brugernes 
tillid. Alvorlige sammenbrud i elektronisk 
kommunikation, infrastruktur og tjenester 
kan have større økonomiske og 
samfundsmæssige følger, og tilmed bringe 
menneskeliv i fare, men almindelige 
dagligdags brud på sikkerheden og 
sikkerhedsrelaterede problemer og 
besværligheder risikerer også at nedbryde 
offentlighedens tillid til teknologi, net og 
tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 128
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Det er derfor vigtigt for politikerne, 
erhvervslivet og brugerne, at der jævnligt 
foretages en vurdering af net- og 
informationssikkerhedssituationen i Europa 
på grundlag af pålidelige europæiske data.

(3) Det er derfor vigtigt for politikerne, 
erhvervslivet og brugerne, at der jævnligt 
foretages en vurdering af net- og 
informationssikkerhedssituationen i Europa 
på grundlag af pålidelige europæiske data 
samt systematiske prognoser over 
fremtidige udviklinger, udfordringer og 
trusler, både på europæisk og globalt 
plan.

Or. en

Begrundelse

Net- og informationssikkerhed er ikke blot et europæisk men et globalt spørgsmål, hvilket de 
seneste angreb på internettet har vist. Europæiske foranstaltninger og politik i forbindelse 
med internetsikkerhed må ikke være selvanalyserende og reaktiv. ENISA bør i stedet have et 
globalt og proaktivt perspektiv for, hvordan man kan garantere et økosystem, der er baseret 
på et sikkert elektronisk net.
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Ændringsforslag 129
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Repræsentanterne for medlemsstaterne, 
forsamlet i Det Europæiske Råd den 
13. december 2003, besluttede, at Det 
Europæiske Agentur for Net- og 
Informationssikkerhed (ENISA), der skulle 
oprettes på grundlag af Kommissionens 
forslag, skulle have sit sæde i en by i 
Grækenland, som skulle fastlægges 
nærmere af den græske regering.

(4) Repræsentanterne for medlemsstaterne, 
forsamlet i Det Europæiske Råd den 
13. december 2003, besluttede, at Det 
Europæiske Agentur for Net- og 
Informationssikkerhed (ENISA), der skulle 
oprettes på grundlag af Kommissionens 
forslag, skulle have sit sæde i en by i 
Grækenland, som skulle fastlægges 
nærmere af den græske regering. Den 
græske regering bestemte efterfølgende, at 
ENISA skulle have sit sæde i Heraklion 
på Kreta. Denne ordning rejser alvorlige 
spørgsmål til agenturets effektivitet og 
gennemslagskraft, og Rådet bør derfor 
overveje denne afgørelse på ny under 
hensyntagen til disse parametre.

Or. en

Ændringsforslag 130
Anni Podimata

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Repræsentanterne for medlemsstaterne, 
forsamlet i Det Europæiske Råd den 
13. december 2003, besluttede, at Det 
Europæiske Agentur for Net- og 
Informationssikkerhed (ENISA), der skulle 
oprettes på grundlag af Kommissionens 
forslag, skulle have sit sæde i en by i 
Grækenland, som skulle fastlægges 
nærmere af den græske regering.

(4) Repræsentanterne for medlemsstaterne, 
forsamlet i Det Europæiske Råd den 
13. december 2003, besluttede, at Det 
Europæiske Agentur for Net- og 
Informationssikkerhed (ENISA), der skulle 
oprettes på grundlag af Kommissionens 
forslag, skulle have sit sæde i en by i 
Grækenland, som den græske regering
bestemte skulle være Heraklion på Kreta
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Or. en

Ændringsforslag 131
Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Siden agenturet blev oprettet, har 
udfordringerne i forbindelse med net- og 
informationssikkerhed udviklet sig i takt 
med den teknologiske, markedsmæssige og 
samfundsøkonomiske udvikling, og de har 
været genstand for yderligere overvejelser 
og debat. Som reaktion herpå har Unionen 
ajourført sine mål for net- og 
informationssikkerhedspolitikken i en 
række dokumenter, herunder 
Kommissionens meddelelse af 2006, En 
strategi for et sikkert informationssamfund 
– "Dialog, partnerskab og myndiggørelse", 
Rådets resolution af 2007 om en strategi 
for et sikkert informationssamfund i 
Europa, meddelelsen af 2009, Beskyttelse 
mod storstilede cyberangreb og 
sammenbrud: øget beredskab, sikkerhed og 
robusthed, formandskabets konklusioner 
fra ministerkonferencen om beskyttelse af 
kritisk informationsinfrastruktur og Rådets 
Resolution af 2009 om en samordnet 
europæisk strategi for net- og 
informationssikkerhed. Det er anerkendt, at 
agenturet må moderniseres og styrkes, for 
at det kan bidrage effektivt til EU-
institutionernes og medlemsstaterne 
bestræbelser på at udvikle et europæisk 
beredskab til at imødegå net- og 
informationssikkerhedsproblemer. For 
nylig vedtog Kommissionen en digital 
dagsorden for Europa som et 
flagskibsinitiativ under Europa 2020-
strategien. Denne omfattende dagsorden 
sigter mod at udnytte og styrke 
informations- og 

(6) Siden ENISA blev oprettet, har 
udfordringerne i forbindelse med net- og 
informationssikkerhed udviklet sig i takt 
med den teknologiske, markedsmæssige og 
samfundsøkonomiske udvikling, og de har 
været genstand for yderligere overvejelser 
og debat. Som reaktion herpå har Unionen 
ajourført sine mål for net- og
informationssikkerhedspolitikken i en 
række dokumenter, herunder 
Kommissionens meddelelse af 2006, En 
strategi for et sikkert informationssamfund 
– "Dialog, partnerskab og myndiggørelse", 
Rådets resolution af 2007 om en strategi 
for et sikkert informationssamfund i 
Europa, meddelelsen af 2009, Beskyttelse 
mod storstilede cyberangreb og 
sammenbrud: øget beredskab, sikkerhed og 
robusthed, formandskabets konklusioner 
fra ministerkonferencen om beskyttelse af 
kritisk informationsinfrastruktur og Rådets 
Resolution af 2009 om en samordnet 
europæisk strategi for net- og 
informationssikkerhed. Det er anerkendt, at 
agenturet må moderniseres og styrkes, for 
at det kan bidrage effektivt til EU-
institutionernes og medlemsstaterne 
bestræbelser på at udvikle et europæisk
beredskab til at imødegå net- og 
informationssikkerhedsproblemer. For 
nylig vedtog Kommissionen en digital 
dagsorden for Europa som et 
flagskibsinitiativ under Europa 2020-
strategien. Denne omfattende dagsorden 
sigter mod at udnytte og styrke 
informations- og 
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kommunikationsteknologiens potentiale og 
omsætte det i bæredygtig vækst og 
innovation. At styrke tilliden til 
informationssamfundet er et af 
hovedmålene for den digitale dagsorden, 
der bebuder en række foranstaltninger, som 
Kommissionen vil træffe på dette område, 
herunder nærværende forslag.

kommunikationsteknologiens potentiale og 
omsætte det i bæredygtig vækst og 
innovation. At styrke tilliden til 
informationssamfundet er et af 
hovedmålene for den digitale dagsorden, 
der bebuder en række foranstaltninger, som 
Kommissionen vil træffe på dette område, 
herunder nærværende forslag.

Or. en

Ændringsforslag 132
Rolandas Paksas

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Foranstaltninger for det indre marked, 
der vedrører sikkerhed i forbindelse med 
elektronisk kommunikation og mere 
generelt net- og informationssikkerhed, 
kræver, at medlemsstaterne og 
Kommissionen iværksætter forskellige 
tekniske og organisatoriske tiltag. En 
uensartet anvendelse af kravene kan føre til 
ineffektivitet og skabe hindringer for det 
indre marked. Derfor er der behov for et 
ekspertisecenter på europæisk plan, der kan 
yde vejledning, rådgive og efter 
anmodning yde bistand i spørgsmål om 
net- og informationssikkerhed, og som 
medlemsstaterne og EU-institutionerne kan 
støtte sig til. Agenturet kan opfylde disse 
behov ved at udvikle og opretholde et højt 
niveau af ekspertise og bistå 
medlemsstaterne, Kommissionen og 
dermed også erhvervslivet med at opfylde 
de retlige og reguleringsmæssige krav 
vedrørende net- og informationssikkerhed 
og således bidrage til et velfungerende 
indre marked.

(7) Foranstaltninger for det indre marked, 
der vedrører sikkerhed i forbindelse med 
elektronisk kommunikation og mere 
generelt net- og informationssikkerhed, 
kræver, at medlemsstaterne og 
Kommissionen iværksætter forskellige 
tekniske og organisatoriske tiltag. En 
uensartet anvendelse af kravene kan føre til 
ineffektivitet og skabe hindringer for det 
indre marked. Derfor er der behov for et 
ekspertisecenter på europæisk plan, der kan 
yde vejledning, rådgive og efter 
anmodning yde bistand i spørgsmål om 
net- og informationssikkerhed, og som 
medlemsstaterne og EU-institutionerne kan 
støtte sig til og som vil påtage sig en vigtig 
rolle, navnlig med hensyn til forebyggelse 
af - eller hurtige reaktioner og løsninger 
på - net- og 
informationssikkerhedsproblemer.
Agenturet kan opfylde disse behov ved at 
udvikle og opretholde et højt niveau af 
ekspertise og bistå medlemsstaterne, 
Kommissionen og dermed også 
erhvervslivet med at opfylde de retlige og 
reguleringsmæssige krav vedrørende net-
og informationssikkerhed og således 
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bidrage til et velfungerende indre marked.

Or. lt

Ændringsforslag 133
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Agenturet bør udføre de opgaver, det 
pålægges i kraft af den nuværende EU-
lovgivning for elektronisk kommunikation, 
og bidrage generelt til øget sikkerhed inden 
for elektronisk kommunikation ved blandt 
andet at yde ekspertbistand og rådgivning 
samt ved at fremme udveksling af god 
praksis.

(8) Agenturet bør udføre de opgaver, det 
pålægges i kraft af den nuværende EU-
lovgivning for elektronisk kommunikation, 
og bidrage generelt til øget sikkerhed inden 
for elektronisk kommunikation ved blandt 
andet at yde ekspertbistand og rådgivning, 
at fremme udveksling af god praksis og at 
tilbyde politikforslag.

Or. en

Ændringsforslag 134
Ioan Enciu

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Agenturet bør bidrage til et højt net-
og informationssikkerhedsniveau i 
Unionen og til at tilvejebringe en net- og 
informationssikkerhedskultur til gavn for 
borgerne, forbrugerne, virksomhederne og 
den offentlige sektors organisationer i Den 
Europæiske Union og således bidrage til et 
velfungerende indre marked.

(11) Agenturet bør bidrage til et højt net-
og informationssikkerhedsniveau i 
Unionen og til at tilvejebringe og fremme
en net- og informationssikkerhedskultur til 
gavn for borgerne, forbrugerne, 
virksomhederne og den offentlige sektors 
organisationer i Den Europæiske Union og 
således bidrage til et velfungerende indre 
marked.
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Or. ro

Ændringsforslag 135
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) I betragtning af at de elektroniske 
kommunikationsnet får stadig større 
betydning og nu udgør rygraden i den 
europæiske økonomi, og den digitale 
økonomis nuværende omfang, bør de 
finansielle og menneskelige ressourcer, 
der tildeles agenturet, forøges betydeligt i 
overensstemmelse med dettes styrkede 
rolle og opgaver og afgørende placering i 
forbindelse med forsvaret af det 
europæiske digitale økosystem.

Or. en

Ændringsforslag 136
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Som grundlag for, hvordan agenturet 
skal nå sine mål, bør der opstilles et sæt 
opgaver, der samtidig giver agenturet 
fleksibilitet i dets aktiviteter. Agenturets 
opgaver bør omfatte indsamling af 
information og data, der er nødvendige for 
at gennemføre analyser af de risici, der er 
for sikkerheden og robustheden i 
elektronisk kommunikation, infrastruktur 
og tjenester, og for at agenturet i 
samarbejde med medlemsstaterne kan 
vurdere net- og 

(12) Som grundlag for, hvordan agenturet 
skal nå sine mål, bør der opstilles et sæt 
opgaver, der samtidig giver agenturet 
fleksibilitet i dets aktiviteter. Agenturets 
opgaver bør omfatte indsamling af 
information og data, der er nødvendige for 
at gennemføre analyser af de risici, der er 
for sikkerheden og robustheden i 
elektronisk kommunikation, infrastruktur 
og tjenester, og for at agenturet i 
samarbejde med medlemsstaterne kan 
vurdere net- og 
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informationssikkerhedssituationen i 
Europa. Agenturet bør koordinere sin 
indsats med medlemsstaterne og styrke 
samarbejdet mellem de berørte parter i 
Europa, navnlig ved at inddrage de 
nationale instanser og net- og 
informationssikkerhedseksperter fra den 
private sektor i aktiviteterne. Det bør bistå 
Kommissionen og medlemsstaterne i deres 
dialog med erhvervslivet med henblik på at 
imødegå sikkerhedsrelaterede problemer i 
hardware- og softwareprodukter og derved 
bidrage til en samordnet tilgang til net- og 
informationssikkerhed.

informationssikkerhedssituationen i 
Europa. Agenturet bør koordinere sin 
indsats med medlemsstaterne og styrke 
samarbejdet mellem de berørte parter i 
Europa, navnlig ved at inddrage de 
nationale instanser og net- og 
informationssikkerhedseksperter fra den 
private sektor i aktiviteterne, navnlig 
udbydere af elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester,
netværksudstyrsfabrikanter og 
softwareleverandører. Det bør bistå 
Kommissionen og medlemsstaterne i deres 
dialog med erhvervslivet med henblik på at 
imødegå sikkerhedsrelaterede problemer i 
hardware- og softwareprodukter og derved 
bidrage til en samordnet tilgang til net- og 
informationssikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 137
Ioan Enciu

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Som grundlag for, hvordan agenturet 
skal nå sine mål, bør der opstilles et sæt 
opgaver, der samtidig giver agenturet 
fleksibilitet i dets aktiviteter. Agenturets 
opgaver bør omfatte indsamling af 
information og data, der er nødvendige for 
at gennemføre analyser af de risici, der er 
for sikkerheden og robustheden i 
elektronisk kommunikation, infrastruktur 
og tjenester, og for at agenturet i 
samarbejde med medlemsstaterne kan 
vurdere net- og 
informationssikkerhedssituationen i 
Europa. Agenturet bør koordinere sin 
indsats med medlemsstaterne og styrke 
samarbejdet mellem de berørte parter i 
Europa, navnlig ved at inddrage de 

(12) Som grundlag for, hvordan agenturet 
skal nå sine mål, bør der opstilles et sæt 
opgaver, der samtidig giver agenturet 
fleksibilitet i dets aktiviteter. Agenturets 
opgaver bør omfatte indsamling af 
information og data, der er nødvendige for 
at gennemføre analyser af de risici, der er
for sikkerheden og robustheden i 
elektronisk kommunikation, infrastruktur 
og tjenester, og for at agenturet i 
samarbejde med medlemsstaterne kan 
vurdere net- og 
informationssikkerhedssituationen i 
Europa. Agenturet bør koordinere sin 
indsats og samarbejde med 
medlemsstaterne og styrke samarbejdet 
mellem de berørte parter i Europa, navnlig 
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nationale instanser og net- og 
informationssikkerhedseksperter fra den 
private sektor i aktiviteterne. Det bør bistå 
Kommissionen og medlemsstaterne i deres 
dialog med erhvervslivet med henblik på at 
imødegå sikkerhedsrelaterede problemer i 
hardware- og softwareprodukter og derved 
bidrage til en samordnet tilgang til net- og 
informationssikkerhed.

ved at inddrage de nationale og 
europæiske instanser og net- og 
informationssikkerhedseksperter på højt 
niveau fra den private sektor i 
aktiviteterne. Det bør bistå Kommissionen, 
Europa-Parlamentet og medlemsstaterne i 
deres dialog med erhvervslivet med 
henblik på at imødegå sikkerhedsrelaterede 
problemer i hardware- og 
softwareprodukter og derved bidrage til en 
samordnet tilgang til net- og 
informationssikkerhed.

Or. ro

Ændringsforslag 138
Ivailo Kalfin

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Som grundlag for, hvordan agenturet 
skal nå sine mål, bør der opstilles et sæt 
opgaver, der samtidig giver agenturet 
fleksibilitet i dets aktiviteter. Agenturets 
opgaver bør omfatte indsamling af 
information og data, der er nødvendige for 
at gennemføre analyser af de risici, der er 
for sikkerheden og robustheden i 
elektronisk kommunikation, infrastruktur 
og tjenester, og for at agenturet i 
samarbejde med medlemsstaterne kan 
vurdere net- og 
informationssikkerhedssituationen i 
Europa. Agenturet bør koordinere sin 
indsats med medlemsstaterne og styrke 
samarbejdet mellem de berørte parter i 
Europa, navnlig ved at inddrage de 
nationale instanser og net- og 
informationssikkerhedseksperter fra den 
private sektor i aktiviteterne. Det bør bistå 
Kommissionen og medlemsstaterne i deres 

(12) Som grundlag for, hvordan agenturet 
skal nå sine mål, bør der opstilles et sæt 
opgaver, der samtidig giver agenturet 
fleksibilitet i dets aktiviteter. Agenturets 
opgaver bør omfatte indsamling af 
information og data, der er nødvendige for 
at gennemføre analyser af de risici, der er 
for sikkerheden og robustheden i 
elektronisk kommunikation, infrastruktur 
og tjenester, og for at agenturet i 
samarbejde med medlemsstaterne, 
Kommissionen og, i givet fald de relevante
interessenter, kan vurdere net- og 
informationssikkerhedssituationen i 
Europa. Agenturet bør koordinere sin 
indsats med medlemsstaterne og styrke 
samarbejdet mellem de berørte parter i 
Europa, navnlig ved at inddrage de 
nationale instanser og net- og 
informationssikkerhedseksperter fra den 
private sektor i aktiviteterne. Det bør bistå 
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dialog med erhvervslivet med henblik på at 
imødegå sikkerhedsrelaterede problemer i 
hardware- og softwareprodukter og derved 
bidrage til en samordnet tilgang til net- og 
informationssikkerhed.

Kommissionen og medlemsstaterne i deres 
dialog med erhvervslivet med henblik på at 
imødegå sikkerhedsrelaterede problemer i 
hardware- og softwareprodukter og derved 
bidrage til en samordnet tilgang til net- og 
informationssikkerhed.

Or. en

Begrundelse

Under henvisning til Kommissionens gennemførelsesbestemmelser og den private sektors 
ejerskab, forvaltning og drift af netinfrastrukturerne, bør de ikke udelukkes fra deltagelse i 
høringer om spørgsmål i forbindelse med netinfrastruktur.

Ændringsforslag 139
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Agenturet bør fungere som et 
referencepunkt og skabe tillid i kraft af sin 
uafhængighed, kvaliteten af den 
rådgivning, det yder, og af de 
informationer, det videregiver, samt i kraft 
af den åbenhed, der er forbundet med dets 
procedurer og drift, og dets omhu ved 
udførelsen af de pålagte opgaver. 
Agenturet bør bygge på medlemsstaternes 
og Unionens indsats og derfor udføre sine 
opgaver i fuldt samarbejde med 
medlemsstaterne og være åbent for 
forbindelser med erhvervslivet og andre 
relevante interessenter. Desuden bør det 
bygge på bidrag fra og samarbejde med 
den private sektor, der spiller en vigtig 
rolle i indsatsen for at gøre elektronisk 
kommunikation, infrastruktur og tjenester 
sikre.

(13) Agenturet bør fungere som et 
referencepunkt og skabe tillid i kraft af sin 
uafhængighed, kvaliteten af den 
rådgivning, det yder, og af de 
informationer, det videregiver, samt i kraft 
af den åbenhed, der er forbundet med dets 
procedurer og drift, og dets omhu ved 
udførelsen af de pålagte opgaver. 
Agenturet bør bygge på medlemsstaternes 
og Unionens indsats og derfor udføre sine 
opgaver i fuldt samarbejde med 
medlemsstaterne og Unionens 
institutioner og være åbent for forbindelser 
med erhvervslivet og andre relevante 
interessenter. Desuden bør det bygge på 
bidrag fra og samarbejde med den private 
sektor, der spiller en vigtig rolle i indsatsen 
for at gøre elektronisk kommunikation, 
infrastruktur og tjenester sikre.

Or. en
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Ændringsforslag 140
Rolandas Paksas

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Kommissionen har lanceret et 
europæisk offentlig-privat partnerskab for 
en robust ikt-infrastruktur som en fleksibel 
fælleseuropæisk forvaltningsramme, der 
bringer interessenter fra den offentlige og 
den private sektor sammen, så de kan 
drøfte forvaltningspolitiske mål og 
økonomiske og markedsmæssige aspekter 
af udfordringerne og tiltagene for at gøre 
ikt-infrastrukturen mere robust, og så de 
kan fastlægge, hvad der er interessenternes 
ansvar; agenturet bør spille en formidlende 
rolle i denne forbindelse;

(14) Kommissionen har lanceret et 
europæisk offentlig-privat partnerskab for 
en robust ikt-infrastruktur som en fleksibel 
fælleseuropæisk forvaltningsramme, der 
bringer interessenter fra den offentlige og 
den private sektor sammen, så de kan 
drøfte forvaltningspolitiske mål og 
økonomiske og markedsmæssige aspekter 
af udfordringerne og tiltagene for at gøre 
ikt-infrastrukturen mere robust, og så de 
kan fastlægge, hvad der er interessenternes 
ansvar; agenturet bør udvikle ekspertise 
med henblik på et tættere samarbejde 
mellem den offentlige og private sektor og
bør spille en formidlende rolle i denne 
forbindelse;

Or. lt

Ændringsforslag 141
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) agenturet bør spille en formidlende 
rolle i denne forbindelse. Agenturet bør 
bistå Kommissionen i politikudviklingen 
på net- og informationssikkerhedsområdet 
ved at yde rådgivning, enten på 
Kommissionens anmodning eller på eget 
initiativ, i form af udtalelser og tekniske og 
samfundsøkonomiske analyser. Agenturet 
bør også efter anmodning bistå 
medlemsstaterne og Unionens institutioner 

(15) agenturet bør spille en formidlende 
rolle i denne forbindelse. Agenturet bør 
bistå Kommissionen i politikudviklingen 
på net- og informationssikkerhedsområdet 
ved at yde rådgivning, enten på 
Kommissionens anmodning eller på eget 
initiativ, i form af udtalelser og tekniske og 
samfundsøkonomiske analyser. Agenturet 
bør også efter anmodning bistå 
medlemsstaterne, Sammenslutningen af 
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og organer med at udvikle deres politik og 
kompetence inden for net- og 
informationssikkerhed.

Europæiske Tilsynsmyndigheder inden 
for Elektronisk Kommunikation (BEREC)
og Unionens institutioner og organer med 
at udvikle deres politik og kompetence 
inden for net- og informationssikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 142
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) agenturet bør spille en formidlende 
rolle i denne forbindelse. Agenturet bør 
bistå Kommissionen i politikudviklingen 
på net- og informationssikkerhedsområdet 
ved at yde rådgivning, enten på 
Kommissionens anmodning eller på eget 
initiativ, i form af udtalelser og tekniske og 
samfundsøkonomiske analyser. Agenturet 
bør også efter anmodning bistå 
medlemsstaterne og Unionens institutioner 
og organer med at udvikle deres politik og 
kompetence inden for net- og 
informationssikkerhed.

(15) Agenturet bør bistå Kommissionen i 
politikudviklingen på net- og 
informationssikkerhedsområdet ved at yde 
rådgivning i form af udtalelser og tekniske 
og samfundsøkonomiske analyser. 
Agenturet bør også bistå medlemsstaterne 
og Unionens institutioner og organer, på 
deres anmodning eller på eget initiativ,
med at udvikle deres politik og 
kompetence inden for net- og 
informationssikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 143
Ioan Enciu

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Agenturet bør bistå Kommissionen i 
politikudviklingen på net- og 
informationssikkerhedsområdet ved at yde 
rådgivning, enten på Kommissionens

Agenturet bør bistå Kommissionen, Rådet 
og Europa-Parlamentet i 
politikudviklingen på net- og 
informationssikkerhedsområdet ved at yde 
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anmodning eller på eget initiativ, i form af 
udtalelser og tekniske og 
samfundsøkonomiske analyser. Agenturet 
bør også efter anmodning bistå 
medlemsstaterne og Unionens institutioner 
og organer med at udvikle deres politik og 
kompetence inden for net- og 
informationssikkerhed.

rådgivning, enten på deres anmodning eller 
på eget initiativ, i form af udtalelser og 
tekniske og samfundsøkonomiske analyser.
Agenturet bør også efter anmodning bistå 
medlemsstaterne og Unionens organer med 
at udvikle deres politik og kompetence 
inden for net- og informationssikkerhed.

Or. ro

Ændringsforslag 144
Ioan Enciu

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Agenturet bør lette samarbejdet 
mellem medlemsstaternes kompetente 
offentlige organer, især ved at støtte 
udvikling og udveksling af god praksis og 
standarder for uddannelsesprogrammer og 
bevidstgørelsestiltag. Øget 
informationsudveksling mellem 
medlemsstaterne vil fremme sådanne 
foranstaltninger. Agenturet bør også støtte 
samarbejdet mellem offentlige og private 
interessenter på EU-plan, blandt andet ved
at fremme informationsudveksling, 
bevidstgørelseskampagner og programmer 
for almen og erhvervsfaglig uddannelse.

(20) Agenturet bør lette samarbejdet 
mellem medlemsstaternes kompetente 
offentlige organer, især ved at støtte 
udvikling, fremme og udveksling af god 
praksis og standarder for 
uddannelsesprogrammer og 
bevidstgørelsestiltag. Øget 
informationsudveksling mellem 
medlemsstaterne vil fremme sådanne 
foranstaltninger. Agenturet bør også støtte 
samarbejdet mellem offentlige og private 
interessenter på EU-plan, blandt andet ved 
at fremme informationsudveksling, 
bevidstgørelseskampagner og programmer 
for almen og erhvervsfaglig uddannelse.

Or. ro

Ændringsforslag 145
Ivailo Kalfin

Forslag til forordning
Betragtning 20 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) Agenturet bistår bl.a. de relevante 
europæiske institutioner og medlemsstater 
med at etablere og gennemføre en generel 
oplysningskampagne i hele Unionen, med 
sigte på at fremme en mere sikker 
individuel adfærd på nettet og øge 
bevidstheden om de potentielle farer på 
internettet (internetkriminalitet såsom 
phishingangreb, botnet, økonomisk svig 
og banksvindel, men ligeledes
grundlæggende autentificerings- og 
databeskyttelsesudstyr).

Or. en

Begrundelse

Eksempel fra "Cybersecurity Awareness Month", der blev iværksat af den amerikanske 
regering i 2003. Yderligere oplysninger findes på 
http://www.dhs.gov/files/programs/gc_1158611596104.shtm; 
http://www.staysafeonline.org/ncsam 

Ændringsforslag 146
Rolandas Paksas

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Agenturet bør, hvor det er 
hensigtsmæssigt for, at det kan varetage sit 
kompetenceområde og formål og udføre 
sine opgaver, udveksle erfaringer og 
generelle oplysninger med organer og 
agenturer, der er oprettet i henhold til EU-
lovgivningen, og som beskæftiger sig med 
net- og informationssikkerhed.

(23) Agenturet bør, hvor det er 
hensigtsmæssigt for, at det kan varetage sit 
kompetenceområde og formål og udføre 
sine opgaver, udveksle erfaringer og 
generelle oplysninger med organer og 
agenturer, der er oprettet i henhold til EU-
lovgivningen, og som beskæftiger sig med 
net- og informationssikkerhed. Agenturet 
bør bidrage til at identificere 
forskningsprioriteringerne på EU-plan på 
områderne netværkselasticitet og net- og 
informationssikkerhed samt tilbyde viden 
om industriens behov til potentielle 
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forskningsinstitutioner.

Or. lt

Ændringsforslag 147
Ivailo Kalfin

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Net- og 
informationssikkerhedsproblemerne er af 
global karakter. Der er behov for et tættere 
internationalt samarbejde for at forbedre 
sikkerhedsstandarderne, forbedre 
informationsudvekslingen og fremme en 
fælles global tilgang til net- og 
informationssikkerhedsspørgsmål. 
Agenturet bør derfor støtte samarbejdet
med tredjelande og internationale 
organisationer, hvor det er relevant i 
samarbejde med EU-Udenrigstjenesten.

(26) Net- og 
informationssikkerhedsproblemerne er af 
global karakter. Der er behov for et tættere 
internationalt samarbejde med hensyn til 
imødekommelse af behovet for et 
internationalt retsgrundlag, for at forbedre 
sikkerhedsstandarderne (herunder 
definitionen af fælles adfærdsnormer og
adfærdskodekser) og 
informationsudveksling, hvilket vil 
fremme hurtigere internationalt 
samarbejde samt en fælles global tilgang 
til net- og 
informationssikkerhedsspørgsmål. 
Agenturet bør derfor støtte samarbejdet 
med tredjelande og internationale 
organisationer, hvor det er relevant i 
samarbejde med EU-Udenrigstjenesten 
Agenturet bør derfor støtte et fortsat 
europæisk engagement og samarbejde
med tredjelande og internationale 
organisationer, ved, hvor det er relevant, at 
yde den nødvendige ekspertise og analyse 
til Unionens relevante organer og 
institutioner.

Or. en

Begrundelse

De foreslåede foranstaltninger er alle vigtige elementer med henblik på at styrke samarbejdet 
om cyber- og netinformationssikkerhed. Da det er nødvendigt, at Unionens deltagelse i de 
internationale samarbejdsdrøftelser styrkes, bør ENISA udvikles til at yde ekspertise til de 
relevante EU-organer og /eller institutioner.
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Ændringsforslag 148
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Udøvelsen af agenturets opgaver bør 
ikke gribe ind i og bør ikke træde i stedet 
for, hindre eller overlappe de relevante 
beføjelser og opgaver, der er tildelt de 
nationale tilsynsmyndigheder i 
overensstemmelse med direktiverne om 
elektroniske kommunikationsnet og –
tjenester, Sammenslutningen af 
Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for 
Elektronisk Kommunikation (BEREC), der 
er oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1211/2009, 
Kommunikationsudvalget, som er 
omhandlet i direktiv 2002/21/EF, de 
europæiske standardiseringsorganisationer, 
de nationale standardiseringsorganisationer 
og det stående udvalg, jf. Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF 
af 22. juni 1998 om en 
informationsprocedure med hensyn til 
tekniske standarder og forskrifter samt 
forskrifter for informationssamfundets 
tjenester, samt medlemsstaternes 
tilsynsmyndigheder for så vidt angår 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og fri bevægelighed for 
sådanne oplysninger.

(27) Udøvelsen af agenturets opgaver bør 
ikke gribe ind i eller træde i stedet for, 
hindre eller overlappe de relevante 
beføjelser og opgaver, der er tildelt de 
nationale tilsynsmyndigheder i 
overensstemmelse med direktiverne om 
elektroniske kommunikationsnet og –
tjenester, Sammenslutningen af 
Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for 
Elektronisk Kommunikation (BEREC), der 
er oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1211/2009, der 
bør være repræsenteret i agenturets 
stående gruppe af interessenter, 
Kommunikationsudvalget, som er 
omhandlet i direktiv 2002/21/EF, de 
europæiske standardiseringsorganisationer, 
de nationale standardiseringsorganisationer 
og det stående udvalg, jf. Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF 
af 22. juni 1998 om en 
informationsprocedure med hensyn til 
tekniske standarder og forskrifter samt 
forskrifter for informationssamfundets 
tjenester, samt medlemsstaternes 
tilsynsmyndigheder for så vidt angår 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og fri bevægelighed for 
sådanne oplysninger

Or. en

Ændringsforslag 149
Ioannis A. Tsoukalas
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Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) For at sikre, at agenturet fungerer 
effektivt, bør medlemsstaterne og 
Kommissionen være repræsenteret i en 
bestyrelse, der bør fastlægge de 
overordnede retningslinjer for agenturets 
drift og sikre, at agenturet udfører sine 
opgaver i overensstemmelse med denne 
forordning. Bestyrelsen bør have beføjelse 
til at fastlægge budgettet, kontrollere dets 
gennemførelse, vedtage passende 
finansielle bestemmelser, fastlægge 
transparente arbejdsprocedurer for 
agenturets beslutningstagning, vedtage 
agenturets arbejdsprogram, vedtage sin 
egen forretningsorden og agenturets interne 
forretningsgange, udnævne den 
administrerende direktør og træffe 
afgørelse om at forlænge direktørens 
mandat eller bringe det til ophør. 
Bestyrelsen bør kunne nedsætte 
arbejdsgrupper, der kan bistå den i 
udførelsen af dens opgaver; sådanne 
grupper kunne f.eks. formulere 
bestyrelsens afgørelser og overvåge 
gennemførelsen deraf.

(28) For at sikre, at agenturet fungerer 
effektivt, bør medlemsstaterne og 
Kommissionen være repræsenteret i en 
bestyrelse, der bør fastlægge de 
overordnede retningslinjer for agenturets 
drift og sikre, at agenturet udfører sine 
opgaver i overensstemmelse med denne 
forordning. Bestyrelsen bør have beføjelse 
til at fastlægge budgettet, kontrollere dets 
gennemførelse, vedtage passende 
finansielle bestemmelser, fastlægge 
transparente arbejdsprocedurer for 
agenturets beslutningstagning, vedtage 
agenturets arbejdsprogram, vedtage sin 
egen forretningsorden og agenturets interne 
forretningsgange, udnævne eller afsætte
den administrerende direktør, forudsat at 
beslutningen bekræftes af Europa-
Parlamentet. Bestyrelsen bør kunne 
nedsætte arbejdsgrupper, der kan bistå den 
i udførelsen af dens opgaver; sådanne 
grupper kunne f.eks. formulere 
bestyrelsens afgørelser og overvåge 
gennemførelsen deraf.

Or. en

Ændringsforslag 150
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Den administrerende direktør bør 
kunne nedsætte ad hoc-arbejdsgrupper til at 
behandle specifikke spørgsmål, særlig af 
videnskabelig, teknisk, retlig eller 
samfundsøkonomisk art. Ved nedsættelsen 

(30) Den administrerende direktør bør 
kunne nedsætte ad hoc-arbejdsgrupper til at 
behandle specifikke spørgsmål, særlig af 
videnskabelig, teknisk, retlig eller 
samfundsøkonomisk art. Ved nedsættelsen 
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af ad hoc-arbejdsgrupper bør den 
administrerende direktør trække på den 
relevante eksterne ekspertise, der er 
nødvendig, for at agenturet kan få adgang 
til de seneste nye oplysninger om de 
sikkerhedsudfordringer, der følger med et 
informationssamfund i stadig udvikling. 
Agenturet bør sikre, at medlemmerne af ad 
hoc-arbejdsgrupperne udvælges på 
grundlag af den højeste ekspertisestandard, 
og tage skridt til at sikre en passende 
repræsentativ balance, afhængigt af de 
specifikke spørgsmål, mellem 
medlemsstaternes offentlige 
administrationer, den private sektor, 
herunder erhvervslivet, brugerne og 
akademiske eksperter i net- og 
informationssikkerhed. Agenturet kan om 
nødvendigt og fra sag til sag invitere 
eksperter, der er anerkendt som 
kompetente på det pågældende område, til 
at deltage i arbejdsgruppernes arbejde. 
Deres udgifter bør afholdes af agenturet i 
overensstemmelse med dets interne regler 
og i overensstemmelse med de gældende 
finansforordninger.

af ad hoc-arbejdsgrupper bør den 
administrerende direktør trække på den 
relevante eksterne ekspertise, der er 
nødvendig, for at agenturet kan få adgang 
til de seneste nye oplysninger om de 
sikkerhedsudfordringer, der følger med et 
informationssamfund i stadig udvikling. 
Agenturet bør sikre, at medlemmerne af ad 
hoc-arbejdsgrupperne udvælges på 
grundlag af den højeste ekspertisestandard, 
og tage skridt til at sikre en passende 
repræsentativ balance, afhængigt af de 
specifikke spørgsmål, mellem 
medlemsstaternes offentlige 
administrationer, Unionens institutioner,
den private sektor, herunder erhvervslivet, 
brugerne og akademiske eksperter i net- og 
informationssikkerhed. Agenturet kan om 
nødvendigt og fra sag til sag invitere 
eksperter, der er anerkendt som 
kompetente på det pågældende område, til 
at deltage i arbejdsgruppernes arbejde. 
Deres udgifter bør afholdes af agenturet i 
overensstemmelse med dets interne regler 
og i overensstemmelse med de gældende 
finansforordninger.

Or. en

Ændringsforslag 151
Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Agenturet skal varetage sine opgaver i 
overensstemmelse med i) 
subsidiaritetsprincippet, idet det sørger for 
en passende grad af koordinering mellem 
medlemsstaterne i spørgsmål om net- og 
informationssikkerhed, øger de nationale 
politikkers virkning og dermed tilføjer dem 
merværdi, og ii) 
proportionalitetsprincippet, idet det ikke 

(32) Agenturet skal varetage sine opgaver i 
overensstemmelse med i) 
subsidiaritetsprincippet, idet det sørger for 
en passende grad af koordinering mellem 
medlemsstaterne og de nationale organer i 
spørgsmål om net- og 
informationssikkerhed, øger de nationale 
politikkers virkning og dermed tilføjer dem 
merværdi, og ii) 
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går ud over, hvad der er nødvendigt for at 
nå målene for denne forordning.

proportionalitetsprincippet, idet det ikke 
går ud over, hvad der er nødvendigt for at 
nå målene for denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 152
Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) For at agenturet kan sikres fuld 
selvstændighed og uafhængighed, bør det 
råde over et selvstændigt budget, hvortil 
indtægterne hovedsagelig kommer fra et 
bidrag fra Unionen og fra bidrag fra 
tredjelande, der deltager i agenturets 
arbejde. Værtsmedlemsstaten og enhver 
anden medlemsstat bør kunne yde frivillige 
bidrag til agenturets indtægter. Unionens 
budgetprocedure finder anvendelse på 
ethvert bidrag, som kommer fra Den 
Europæiske Unions almindelige budget. 
Desuden bør revisionen af regnskaberne 
forestås af Revisionsretten.

(35) For at agenturet kan sikres fuld 
selvstændighed og uafhængighed, og for at 
sætte det i stand til at udføre yderligere 
nye opgaver, bør det råde over et 
tilstrækkeligt og selvstændigt budget, 
hvortil indtægterne hovedsagelig kommer 
fra et bidrag fra Unionen og fra bidrag fra 
tredjelande, der deltager i agenturets 
arbejde. Værtsmedlemsstaten og enhver 
anden medlemsstat bør kunne yde frivillige 
bidrag til agenturets indtægter. Unionens 
budgetprocedure finder anvendelse på 
ethvert bidrag, som kommer fra Den 
Europæiske Unions almindelige budget. 
Desuden bør revisionen af regnskaberne 
forestås af Revisionsretten.

Or. en

Ændringsforslag 153
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Agenturet bør afløse det agentur, der 
er oprettet ved forordning (EF) nr. 
460/2004. Inden for rammerne af den 

(36) Agenturet bør afløse det agentur, der 
er oprettet ved forordning (EF) nr. 
460/2004. Inden for rammerne af den 
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afgørelse, som repræsentanterne for 
medlemsstaterne, forsamlet i Det 
Europæiske Råd den 13. december 2003, 
har truffet, bør værtsmedlemsstaten
opretholde og videreudvikle de nuværende 
praktiske ordninger for at sikre, at 
agenturet kan fungere problemfrit og 
effektivt, idet der navnlig tages hensyn til 
agenturets samarbejde med og bistand til 
Kommissionen, medlemsstaterne og deres 
kompetente organer, andre EU-institutioner 
og –organer og offentlige og private 
interessenter i hele Europa.

afgørelse, som repræsentanterne for 
medlemsstaterne, forsamlet i Det 
Europæiske Råd den 13. december 2003, 
har truffet, bør værtsmedlemsstaten 
opretholde og videreudvikle de nuværende 
praktiske ordninger, som fastsat i 
hjemstedsaftalen, for at sikre, at agenturet 
kan fungere problemfrit og effektivt, idet 
der navnlig tages hensyn til agenturets 
samarbejde med og bistand til 
Kommissionen, medlemsstaterne og deres 
kompetente organer, andre EU-institutioner 
og –organer og offentlige og private 
interessenter i hele Europa.

Or. en

Ændringsforslag 154
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 36 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36a) Agenturet bør, på anmodning fra en 
medlemsstat eller EU's institutioner, 
sideløbende kunne stille op til 10 % af 
personalet til rådighed med henblik på at 
yde bistand og ekspertise ved behandling 
af spørgsmål om net- og 
informationssikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 155
Anni Podimata

Forslag til forordning
Betragtning 36 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36a) Agenturet bør, efter anmodning fra 
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en medlemsstat eller EU's institutioner, 
sideløbende kunne stille op til 10 % af 
personalet til rådighed med henblik på at 
yde bistand og ekspertise ved behandling 
af spørgsmål om net- og 
informationssikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 156
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 36 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36b) Bestemmelserne i punkt 47 i den 
interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 
mellem Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen om budgetdisciplin og 
forsvarlig økonomisk forvaltning bør 
finde anvendelse på spørgsmålet om 
agenturets permanente mandat, og enhver 
afgørelse, der træffes af den lovgivende 
myndighed til fordel for en sådan 
forlængelse, bør være uden virkning for 
de afgørelser, budgetmyndigheden træffer 
inden for rammerne af den årlige 
budgetprocedure.

Or. en

Ændringsforslag 157
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Agenturet bør oprettes for en 
begrænset periode. Der bør foretages en 
evaluering af agenturets arbejde, 

(37) Agenturet bør oprettes for et 
ubegrænset tidsrum. Der bør fastsættes en 
årligt resultataftale mellem agenturet og
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herunder af, om målene opfyldes, og om 
arbejdsmetoderne er effektive, for at det 
kan afgøres, om målene stadig er gyldige, 
og på grundlag heraf, om agenturets 
mandat bør forlænges —

Kommissionen, der bør omfatte en samlet 
evalueringsrapport om effektivitet og 
realiserede mål, som hvert år forelægges 
Europa-Parlamentet, Rådet, 
Kommissionen og Revisionsretten.  Der 
bør endvidere foretages en fuldstændig 
uafhængig evaluering hvert tredje år.

Or. en

Ændringsforslag 158
Ivailo Kalfin

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Agenturet bør oprettes for en 
begrænset periode. Der bør foretages en 
evaluering af agenturets arbejde, 
herunder af, om målene opfyldes, og om 
arbejdsmetoderne er effektive, for at det 
kan afgøres, om målene stadig er gyldige, 
og på grundlag heraf, om agenturets 
mandat bør forlænges —

(37) Da det nuværende femårige 
mandatsystem begrænser agenturets evne 
til at tilrettelægge langsigtet planlægning 
for sine operationer og aktiviteter og 
forhindrer kontinuitet i dettes arbejde, bør 
muligheden for at ophæve dettes 
midlertidige mandat overvejes.

Or. en

Ændringsforslag 159
Ioannis A. Tsoukalas, Gaston Franco, Niki Tzavela, Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Agenturet bør oprettes for en 
begrænset periode. Der bør foretages en 
evaluering af agenturets arbejde, 
herunder af, om målene opfyldes, og om 
arbejdsmetoderne er effektive, for at det 
kan afgøres, om målene stadig er gyldige, 
og på grundlag heraf, om agenturets 

(37) Agenturet bør oprettes for en 
ubegrænset periode og derfor have 
permanent mandat.
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mandat bør forlænges —

Or. en

Begrundelse

ENISA er et af det få europæiske agenturer, uden permanent mandat. Et kortere mandat 
lægger hindringer i vejen for ENISA's langsigtede perspektiver, hvad angår strategisk og 
operationel planlægning, personale og politisk engagement.

Ændringsforslag 160
Anni Podimata

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Agenturet bør oprettes for en 
begrænset periode. Der bør foretages en 
evaluering af agenturets arbejde, 
herunder af, om målene opfyldes, og om 
arbejdsmetoderne er effektive, for at det 
kan afgøres, om målene stadig er gyldige, 
og på grundlag heraf, om agenturets 
mandat bør forlænges —

(37) Agenturet bør oprettes for en 
ubegrænset periode og have permanent 
mandat.

Or. en

Ændringsforslag 161
Ioannis A. Tsoukalas, Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved denne forordning oprettes der et 
europæisk agentur for net- og 
informationssikkerhed (i det følgende 
benævnt "agenturet") med det sigte at 
bidrage til et højt niveau af net- og 
informationssikkerhed i Unionen og for at 
hæve oplysningsniveauet og udvikle en 

1. Ved denne forordning oprettes der et 
europæisk agentur for net- og 
informationssikkerhed (i det følgende 
benævnt "agenturet") med det sigte at 
bidrage til et højt niveau af net- og 
informationssikkerhed i Unionen og for at 
hæve oplysningsniveauet og udvikle en 
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net- og informationssikkerhedskultur i 
samfundet til gavn for borgerne, 
forbrugerne, virksomhederne og den 
offentlige sektors organisationer i Den 
Europæiske Union og således bidrage til et 
velfungerende indre marked.

net- og informationssikkerhedskultur i 
samfundet til gavn for borgerne, 
forbrugerne, virksomhederne og den 
offentlige sektors organisationer i Den 
Europæiske Union og således bidrage til et 
velfungerende indre marked og 
etableringen af et funktionsdygtigt indre 
digitalt marked.

Or. en

Ændringsforslag 162
Ioan Enciu

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved denne forordning oprettes der et 
europæisk agentur for net- og 
informationssikkerhed (i det følgende 
benævnt "agenturet") med det sigte at 
bidrage til et højt niveau af net- og 
informationssikkerhed i Unionen og for at 
hæve oplysningsniveauet og udvikle en 
net- og informationssikkerhedskultur i 
samfundet til gavn for borgerne, 
forbrugerne, virksomhederne og den 
offentlige sektors organisationer i Den 
Europæiske Union og således bidrage til et 
velfungerende indre marked.

1. Ved denne forordning oprettes der et 
europæisk agentur for net- og 
informationssikkerhed (i det følgende 
benævnt "agenturet") med det sigte at 
bidrage til et højt niveau af net- og 
informationssikkerhed i Unionen og for at 
hæve oplysningsniveauet og udvikle og 
fremme en net- og
informationssikkerhedskultur i samfundet 
til gavn for borgerne, forbrugerne, 
virksomhederne og den offentlige sektors 
organisationer i Den Europæiske Union og 
således bidrage til et velfungerende indre 
marked.

Or. ro

Ændringsforslag 163
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Agenturet skal bistå Kommissionen, 
de øvrige EU-institutioner, 
medlemsstaterne og erhvervslivet - især 
SMV - med at opfylde kravene vedrørende 
net- og informationssikkerhed i den 
nuværende og fremtidige EU-lovgivning 
og dermed bidrage til et velfungerende 
indre marked.

Or. en

Ændringsforslag 164
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Agenturets formål og opgaver berører 
ikke medlemsstaternes beføjelser med 
hensyn til net- og informationssikkerhed og 
berører under ingen omstændigheder 
aktiviteter vedrørende offentlig sikkerhed, 
forsvar, statens sikkerhed (herunder statens 
økonomiske velfærd for så vidt angår 
aspekter, der vedrører statens sikkerhed) og 
statens aktiviteter på det strafferetlige 
område.

2. Agenturets formål og opgaver skal 
supplere medlemsstaternes beføjelser med 
hensyn til net- og informationssikkerhed og 
berører under ingen omstændigheder 
aktiviteter vedrørende offentlig sikkerhed, 
forsvar, statens sikkerhed (herunder statens 
økonomiske velfærd for så vidt angår 
aspekter, der vedrører statens sikkerhed) og 
statens aktiviteter på det strafferetlige 
område.

Or. ro

Ændringsforslag 165
Ioan Enciu

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Agenturet skal bistå Kommissionen og 
medlemsstaterne med at opfylde de retlige 
og reguleringsmæssige krav vedrørende 
net- og informationssikkerhed i den 
nuværende og fremtidige EU-lovgivning 
og dermed bidrage til et velfungerende 
indre marked.

1. Agenturet skal bistå Kommissionen, 
Rådet, Europa-Parlamentet og 
medlemsstaterne med at opfylde de retlige 
og reguleringsmæssige krav vedrørende 
net- og informationssikkerhed i den 
nuværende og fremtidige EU-lovgivning 
og dermed bidrage til et velfungerende 
indre marked.

Or. ro

Ændringsforslag 166
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Agenturet skal bistå Kommissionen og 
medlemsstaterne med at opfylde de retlige 
og reguleringsmæssige krav vedrørende 
net- og informationssikkerhed i den 
nuværende og fremtidige EU-lovgivning 
og dermed bidrage til et velfungerende 
indre marked.

1. Agenturet skal hjælpe Kommissionen og 
medlemsstaterne med at opfylde de retlige 
og reguleringsmæssige krav vedrørende 
net- og informationssikkerhed i den 
nuværende og fremtidige EU-lovgivning
og dermed bidrage til et velfungerende 
indre marked.

Or. ro

Ændringsforslag 167
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Agenturet skal styrke Unionens og 
medlemsstaternes evne og beredskab til at 
forebygge, opdage og imødegå 

2. Agenturet skal yde bistand ved at øge og 
styrke Unionens og medlemsstaternes evne 
og beredskab til at forebygge, opdage og 
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sikkerhedsproblemer og 
sikkerhedsrelaterede hændelser i net og 
informationssystemer.

imødegå sikkerhedsproblemer og 
sikkerhedsrelaterede hændelser i net og 
informationssystemer.

Or. ro

Ændringsforslag 168
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Agenturet skal tilvejebringe og 
opretholde et højt niveau af ekspertise og 
udnytte denne ekspertise til at fremme et 
bredt samarbejde mellem den offentlige og 
den private sektors aktører.

3. Agenturet skal tilvejebringe og 
opretholde et højt niveau af ekspertise, med 
henblik på at opnå global anerkendelse 
som ekspertisecenter for alle spørgsmål i 
forbindelse med internetsikkerhed, og 
udnytte denne ekspertise til at fremme et 
bredt samarbejde mellem den offentlige og 
den private sektors aktører.

Or. en

Ændringsforslag 169
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Agenturet skal fremme et bredt 
samarbejde mellem interessenter fra den
offentlige og private sektor på net- og 
informationssikkerhedsområdet. 

Or. ro

Ændringsforslag 170
Ioan Enciu
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Det bistår Kommissionen, enten på 
dennes anmodning eller på eget initiativ, i 
udviklingen af net- og 
informationssikkerhedspolitikken ved at 
bidrage med rådgivning og udtalelser, 
tekniske og samfundsøkonomiske analyser 
og forberedende arbejde med henblik på 
udvikling og ajourføring af EU-
lovgivningen på området net- og 
informationssikkerhed.

a) Det bistår Kommissionen, Rådet og 
Europa-Parlamentet enten på disses
anmodning eller på eget initiativ, i 
udviklingen af net- og 
informationssikkerhedspolitikken ved at 
bidrage med rådgivning og udtalelser, 
tekniske og samfundsøkonomiske analyser 
og forberedende arbejde med henblik på 
udvikling og ajourføring af EU-
lovgivningen på området net- og 
informationssikkerhed.

Or. ro

Ændringsforslag 171
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Det bistår Kommissionen, enten på 
dennes anmodning eller på eget initiativ, i 
udviklingen af net- og 
informationssikkerhedspolitikken ved at 
bidrage med rådgivning og udtalelser, 
tekniske og samfundsøkonomiske analyser 
og forberedende arbejde med henblik på 
udvikling og ajourføring af EU-
lovgivningen på området net- og 
informationssikkerhed.

a) Det bistår Kommissionen, Unionens 
organer og medlemsstater, enten på disses
anmodning eller på eget initiativ, i 
udviklingen af net- og 
informationssikkerhedspolitikken ved at 
bidrage med rådgivning og udtalelser, 
tekniske og samfundsøkonomiske analyser 
og forberedende arbejde med henblik på 
udvikling og ajourføring af EU-
lovgivningen på området net- og 
informationssikkerhed. 

Or. ro

Ændringsforslag 172
Silvia-Adriana Ţicău
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Det bistår it-beredskabsenheder i 
medlemsstaterne, letter etablering og 
anvendelse af CERT-netværk på EU-plan 
og koordinerer paneuropæiske it-
beredskabsøvelser og 
reaktionsprocedurer, når mindst to 
medlemsstater deltager; 

Or. ro

Ændringsforslag 173
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Der bistår Kommissionen i 
udarbejdelsen af en fuldstændig EU-
strategi for net- og informationssikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 174
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) Det fremmer og letter samarbejdet 
mellem medlemsstaternes it-
beredskabsenheder og EU.

Or. ro
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Ændringsforslag 175
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Det letter samarbejdet mellem 
medlemsstaterne indbyrdes og mellem 
medlemsstaterne og Kommissionen i 
bestræbelserne på tværs af grænserne for at 
forebygge, opdage og imødegå 
sikkerhedsproblemer i net og 
informationssystemer.

b) Det letter samarbejdet mellem 
medlemsstaterne indbyrdes og mellem 
medlemsstaterne og Kommissionen i 
bestræbelserne på tværs af grænserne for at 
forebygge, opdage og imødegå 
sikkerhedsproblemer i net og 
informationssystemer. Det skal med dette 
formål udvikle og drive en tidlig 
forvarslings- og reaktionsmekanisme på 
europæisk plan, der vil fungere som et 
supplement til medlemsstaternes egne 
mekanismer.

Or. en

Begrundelse

Cybersikkerhedstrusler har for længe siden overskredet de nationale grænser, og kan derfor 
ikke behandles af nationale strukturer. Cyberangreb kan sprede sig til hele Europa på få 
sekunder. Når cybersikkerhedsspørgsmål inddrager mere end en medlemsstat (f.eks. som 
kilde, mål eller middel i forbindelse med et cyberangreb) bør ENISA have kapaciteter til at 
gribe ind, advare og koordinere medlemsstaternes reaktion.

Ændringsforslag 176
Ioan Enciu

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Det letter samarbejdet mellem 
medlemsstaterne indbyrdes og mellem 
medlemsstaterne og Kommissionen i 
bestræbelserne på tværs af grænserne for at 
forebygge, opdage og imødegå 

b) Det letter samarbejdet mellem 
medlemsstaterne og EU-institutioner og -
organer indbyrdes og mellem 
medlemsstaterne og Kommissionen i 
bestræbelserne på tværs af grænserne for at 
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sikkerhedsproblemer i net og 
informationssystemer.

forebygge, opdage og imødegå 
sikkerhedsproblemer i net og 
informationssystemer.

Or. ro

Ændringsforslag 177
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Det bistår medlemsstaterne og Unionens 
institutioner og organer i deres indsats for 
at indsamle, analysere og formidle 
oplysninger om net- og 
informationssikkerhed.

c) Det bistår medlemsstaterne og Unionens 
institutioner og organer, på deres 
anmodning eller på eget initiativ, i deres 
indsats for at indsamle, analysere og 
formidle oplysninger om net- og 
informationssikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 178
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Det vurderer jævnligt net- og 
informationssikkerhedssituationen i Europa 
i samarbejde med medlemsstaterne og EU-
institutionerne.

d) Det vurderer jævnligt net- og 
informationssikkerhedssituationen i Europa 
i samarbejde med medlemsstaterne og EU-
institutionerne, på deres anmodning eller 
på eget initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 179
Ioannis A. Tsoukalas
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Det vurderer jævnligt net- og 
informationssikkerhedssituationen i Europa 
i samarbejde med medlemsstaterne og EU-
institutionerne.

d) Det vurderer jævnligt net- og 
informationssikkerhedssituationen i Europa 
i samarbejde med medlemsstaterne og 
Unionens institutioner.

Or. en

Ændringsforslag 180
Ioan Enciu

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Det støtter samarbejdet mellem de 
kompetente offentlige instanser i Europa, 
navnlig deres bestræbelser på at udvikle 
og udveksle god praksis og standarder.

e) Det støtter samarbejdet mellem de 
kompetente offentlige instanser i Europa 
og samarbejder aktivt, navnlig i 
forbindelse med udvikling, fremme og 
udveksling af god praksis og udarbejdelse 
og gennemførelse af fælles standarder for 
net- og informationssikkerhed. 

Or. ro

Ændringsforslag 181
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Det støtter samarbejdet mellem de 
kompetente offentlige instanser i Europa, 
navnlig deres bestræbelser på at udvikle og 
udveksle god praksis og standarder.

e) Det fremmer et løbende samarbejde
mellem de kompetente offentlige instanser 
i Europa, navnlig deres bestræbelser på at 
udvikle og udveksle god praksis og 
standarder, samt udveksling af 
information og data mellem 
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medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 182
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Det støtter samarbejdet mellem de 
kompetente offentlige instanser i Europa, 
navnlig deres bestræbelser på at udvikle og 
udveksle god praksis og standarder.

e) Det støtter samarbejdet mellem de 
kompetente offentlige instanser i Europa, 
navnlig deres bestræbelser på at udvikle og 
udveksle god praksis og standarder for net-
og informationssikkerhed, samt en 
risikostyringskultur.

Or. en

Ændringsforslag 183
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) Det bistår Unionen og medlemsstaterne 
med at fremme god praksis inden for 
risikostyring og sikkerhed samt brugen af
standarder for elektroniske produkter, 
systemer og tjenesteydelser.

f) Det bistår Unionen, medlemsstaterne,
den offentlige og den private sektor med at 
fremme god praksis inden for risikostyring 
og sikkerhed og standarder for net- og 
informationssikkerhed og fremmer en 
velovervejet informationssikkerhedskultur 
for elektroniske produkter og 
kommunikationsnetprodukter, systemer 
og tjenesteydelser.

Or. en

Begrundelse

Som det er tilfældet med privatlivet kan internetsikkerhed ikke indføres som en ad hoc-
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mekanisme eller en efterfølgende foranstaltning for elektroniske og kommunikationsnet. 
Oprettelse af en velovervejet informationssikkerhedskultur og -tilgang ved udviklingen af 
nettene vil sikre et mere sikkert europæisk digitalt økosystem.

Ændringsforslag 184
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) Det bistår Unionen og medlemsstaterne 
med at fremme god praksis inden for 
risikostyring og sikkerhed samt brugen af 
standarder for elektroniske produkter, 
systemer og tjenesteydelser.

f) Det bistår Unionen og medlemsstaterne 
på deres anmodning eller på eget initiativ, 
med at fremme god praksis inden for 
risikostyring og sikkerhed samt brugen af 
standarder for elektroniske produkter, 
systemer og tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 185
Ivailo Kalfin

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) Det støtter samarbejdet mellem 
offentlige og private interessenter på EU-
plan, bl.a. ved at fremme 
informationsudveksling og oplysning og 
ved at lette parternes bestræbelser på at 
udvikle og indføre standarder for 
risikostyring og for sikkerhed i 
elektroniske produkter, net og 
tjenesteydelser.

g) Det støtter samarbejdet mellem 
offentlige og private interessenter på EU-
plan, bl.a. ved at fremme 
informationsudveksling og oplysning og 
ved at lette parternes bestræbelser på at 
udvikle og indføre standarder for 
risikostyring og for sikkerhed i 
elektroniske produkter, net, tjenesteydelser 
og civile - offentlige, private eller 
offentlige-private kritiske 
informationsinfrastrukturer.

Or. en
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Ændringsforslag 186
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) Det støtter samarbejdet mellem 
offentlige og private interessenter på EU-
plan, bl.a. ved at fremme 
informationsudveksling og oplysning og 
ved at lette parternes bestræbelser på at 
udvikle og indføre standarder for 
risikostyring og for sikkerhed i 
elektroniske produkter, net og 
tjenesteydelser.

g) Det støtter samarbejdet mellem 
offentlige og private interessenter på EU-
plan, bl.a. ved at fremme 
informationsudveksling og oplysning og 
ved at lette parternes bestræbelser på at 
udvikle og indføre standarder for 
risikostyring og for sikkerhed i 
elektroniske produkter, net og 
tjenesteydelser, samt fysiske produkter, 
net og tjenesteydelser, der er forbundet 
med førnævnte.

Or. en

Ændringsforslag 187
Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) Det letter dialogen og udvekslingen af 
god praksis på området net- og 
informationssikkerhed, herunder 
vedrørende indsatsen mod 
internetkriminalitet, mellem offentlige og 
private parter; det bistår Kommissionen i 
udviklingen af politikker, der tager 
hensyn til net- og 
informationssikkerhedsaspekterne af 
indsatsen mod internetkriminalitet.

h) Det overvejer udveksling af god praksis 
med andre EU-organer på net- og 
informationssikkerhed.

Or. fr

Begrundelse

Medens ENISA kan se sig foranlediget til at engagere sig i udveksling med andre EU-
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organer, der berøres af spørgsmål om net- og informationssikkerhed, herunder de organer, 
der har til opgave at bekæmpe internetkriminalitet, er det ikke ansvarligt for de operationelle 
aspekter af denne opgave, Det har heller ikke til opgave at samarbejde direkte med de 
nationale myndigheder med ansvar for retshåndhævelse eller beskyttelse af privatlivets fred, 
der kontaktes via netværket af nationale forbindelsesofficer.   

Ændringsforslag 188
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) Det letter dialogen og udvekslingen af 
god praksis på området net- og 
informationssikkerhed, herunder 
vedrørende indsatsen mod 
internetkriminalitet, mellem offentlige og 
private parter; det bistår Kommissionen i 
udviklingen af politikker, der tager hensyn 
til net- og 
informationssikkerhedsaspekterne af 
indsatsen mod internetkriminalitet.

h) Det letter dialogen og udvekslingen af 
god praksis på området net- og 
informationssikkerhed, herunder 
vedrørende indsatsen mod 
internetkriminalitet, mellem offentlige og 
private parter; det bistår Kommissionen, 
samt medlemsstaterne på deres 
anmodning, i udviklingen af politikker, der 
tager hensyn til net- og 
informationssikkerhedsaspekterne af 
indsatsen mod internetkriminalitet.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af internetsikkerhedens systemiske og uafhængige natur, bør bedste praksis og 
politikker koordineres på medlemsstatsniveau.

Ændringsforslag 189
Ivailo Kalfin

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) Efter anmodning bistår det 
medlemsstaterne og Unionens institutioner 
og organer med at opbygge kompetence til 
at opdage, analysere og imødegå 

i) Efter anmodning bistår det 
medlemsstaterne og Unionens institutioner 
og organer med at opbygge kompetence til 
at opdage, analysere og imødegå 
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sikkerhedsproblemer i net og 
informationssystemer.

sikkerhedsproblemer i net og 
informationssystemer samt en ramme for 
underretning om sikkerhedsbrud.

Or. en

Ændringsforslag 190
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) Efter anmodning bistår det 
medlemsstaterne og Unionens institutioner 
og organer med at opbygge kompetence til 
at opdage, analysere og imødegå 
sikkerhedsproblemer i net og 
informationssystemer.

i) Efter deres anmodning eller på eget 
initiativ bistår det medlemsstaterne og 
Unionens institutioner og organer med at 
opbygge kompetence til at opdage, 
analysere og imødegå sikkerhedsproblemer 
i net og informationssystemer.

Or. en

Ændringsforslag 191
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) Efter anmodning bistår det 
medlemsstaterne og Unionens institutioner 
og organer med at opbygge kompetence til
at opdage, analysere og imødegå 
sikkerhedsproblemer i net og 
informationssystemer.

i) Efter anmodning bistår det 
Kommissionen, medlemsstaterne og 
Unionens institutioner og organer med at 
opbygge kompetence til at opdage, 
analysere og imødegå sikkerhedsproblemer 
i net og informationssystemer.

Or. ro

Ændringsforslag 192
Silvia-Adriana Ţicău
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) Det letter dialogen og udvekslingen af 
god praksis mellem den offentlige og 
private sektorer, universiteter og 
forskningscentre, hvad angår de 
problemer og løsninger, der er forbundet 
med net- og informationssikkerhed, 
herunder indsatsen for at bekæmpe 
internetkriminalitet.

Or. ro

Begrundelse

Samarbejde mellem de offentlige og private sektorer og med akademiske organer og 
forskningsorganer er nødvendigt for at finde løsninger til bekæmpelse af internetkriminalitet. 

Ændringsforslag 193
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) Det rådgiver Unionens institutioner og 
medlemsstaterne, på deres anmodning 
eller på eget initiativ, om forskningsbehov 
på området net- og informationssikkerhed 
med henblik på at muliggøre en effektiv 
respons på nuværende og kommende 
risici og trusler vedrørende net- og 
informationssikkerhed og effektivt bruge 
teknologier til risikoforebyggelse.

Or. en
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Ændringsforslag 194
Ioannis A. Tsoukalas, Christian Ehler, Niki Tzavela, Maria Da Graça Carvalho, 
Krišjānis Kariņš, Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) Det gennemfører etableringen af 
omfattende EU-beredskabsenheder (EU 
CERT) og overvåger, hvorledes disse 
fungerer med henblik på bekæmpelse af 
internetangreb på EU-institutioner, 
organer og agenturer.

Or. en

Begrundelse

Ved at placere EU CERT under ENISA's overvågning, sikres det, at der er et enkelt 
referencepunkt for internetsikkerhed i EU. Et særskilt EU CERT-organ overlapper klart 
ENISA's mål og opgaver og denne flerstemmighed vil medføre konflikter, stridigheder om 
områder og et betydeligt spild af penge og anstrengelser. Internetsikkerhed er et vigtigt 
område, hvor EU ikke kan risikere en situation, hvor tredjeparter ikke ved, hvem de skal 
henvende sig til i EU, i tilfælde af en trussel mod internetsikkerheden.

Ændringsforslag 195
Ivailo Kalfin

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) På anmodning bistår det 
Kommissionen og relevante EU-organer 
eller -institutioner med rådgivning og 
ekspertise ved etablering af EU-
institutionernes it-beredskabsenheder.

Or. en
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Ændringsforslag 196
Ivailo Kalfin

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra i b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ib) Hvis en medlemsstat eller et EU-organ 
eller EU-institution udtrykkeligt anmoder 
om dette, bistår det i tilfælde af alvorlige 
trusler mod internettet med operationelle 
opgaver med henblik på sikring af 
pågældende net, infrastruktur eller data.

Or. en

Ændringsforslag 197
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) Det støtter Unionens dialog og 
samarbejde med tredjelande og 
internationale organisationer, om relevant i 
samarbejde med EU-Udenrigstjenesten, for 
at fremme internationalt samarbejde og en 
verdensomspændende fælles strategi for 
net- og informationssikkerhed.

j) Det støtter Unionens dialog og 
samarbejde med tredjelande og 
internationale organisationer, om relevant i 
samarbejde med EU-Udenrigstjenesten, for 
at fremme internationalt samarbejde og en 
verdensomspændende fælles strategi for 
net- og informationssikkerhed. ENISA bør 
etableres som eneste europæiske 
kontaktpunkt for tredjelande og 
internationale organisationer for alle 
spørgsmål vedrørende internetsikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 198
Ivailo Kalfin

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra j
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) Det støtter Unionens dialog og 
samarbejde med tredjelande og 
internationale organisationer, om relevant i 
samarbejde med EU-Udenrigstjenesten, 
for at fremme internationalt samarbejde og 
en verdensomspændende fælles strategi for 
net- og informationssikkerhed.

j) Det støtter Unionens dialog og 
samarbejde med tredjelande og 
internationale organisationer, om relevant i 
samarbejde de relevante europæiske 
organer/institutioner, for at fremme 
internationalt samarbejde og en 
verdensomspændende fælles strategi for 
net- og informationssikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 199
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) Det tilbyder flere forskellige 
uddannelsesformer - direkte og virtuelle 
konferencer, vejledere, online og onsite. 
It-sikkerhedskurser skal udvikles af 
førende virksomheder på en række 
områder, herunder netsikkerhed, 
sikkerhed i forbindelse med retsvidenskab, 
revision, forvaltning og anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 200
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) Det bistår Kommissionen med at 
udarbejde en EU-strategi for 
informations- og 
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kommunikationsnetsikkerhed. 

Or. ro

Ændringsforslag 201
Ivailo Kalfin

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra j a – j f (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) I samarbejde med Kommissionen og 
medlemsstaterne fastsætter det fælles 
minimumsnormer for certificering af 
internetsikkerhed samt normer for adfærd 
og samarbejdspraksis mellem nationale 
og europæiske it-beredskabsenheder. 
Agenturet konsulterer endvidere relevante 
interessenter med henblik på fastlæggelse 
af tilsvarende foranstaltninger for 
internetsikkerhed for private netværk og 
infrastrukturer.
jb) Det fremmer og støtter samarbejdet 
mellem relevante medlemsstater og de 
europæiske it-beredskabsenheder i 
tilfælde af hændelser, angreb på eller 
afbrydelser af netværk eller systemer, der 
forvaltes eller beskyttes af dem.
jc) For at opnå et koordineret EU-
dækkende beredskabssystem, der kan 
reagere hurtigt på internetangreb, uheld 
eller afbrydelser, støtter det i nødvendigt 
omfang og på den relevante medlemsstats 
anmodning oprettelsen af en 
driftsikringstjeneste (continuity and 
resilience) på 24/7-basis inden for den
relevante it-beredskabsenhed og leverer 
den nødvendige ekspertise med henblik på 
at opnå den fornødne parathed.
jd) Det tager initiativ til udarbejdelse af en 
europæisk fortegnelse over 
kontaktpunkter og fremmer 
ansvarsdelingen og udvekslingen af 
oplysninger og bedste praksisser mellem 
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de ovennævnte it-beredskabsenheder.
je) Det viderefører koordineringen af 
paneuropæiske beredskabsøvelser inden 
for internetsikkerhed og analyserer 
resultaterne heraf samt de kommende 
skridt, der skal tages af medlemsstaterne 
og EU, og det fremmer deltagelsen af 
ligesindede tredjeparter i sådanne øvelser.
jf) Det tilbyder at yde ekspertise og 
rådgivning for medlemsstater og EU-
institutioner i forbindelse med disses 
deltagelse i internationale fora om net- og 
informationssikkerhed samt 
internetsikkerhed.

Or. en

Begrundelse

Med hensyn til litra c): Automatisering af sikkerhed er ikke tilstrækkeligt til at beskytte 
netværk og informationer mod komplekse hændelser eller angreb. Der skal være en 
menneskelig interaktion, koordination og ekspertise til stede i hver medlemsstat på 24/7-basis.

Ændringsforslag 202
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Agenturet kan handle på eget initiativ 
inden for rammerne af denne forordnings 
anvendelsesområde og formål. Når en 
medlemsstat har anmodet agenturet om at 
handle, fremkommer dette med sine 
henstillinger, og medlemsstaten 
informerer agenturet om, hvordan dets 
henstillinger er blevet implementeret.

Or. en
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Ændringsforslag 203
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Agenturet anvender og analyserer nye 
og kommende ikt-teknologier på proaktiv 
vis. Det sikrer en effektiv respons på de 
sikkerhedsrisici og -trusler, som nye og 
kommende ikt-teknologier indebærer. 

Or. en

Ændringsforslag 204
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Bestyrelsen fastlægger de overordnede 
retningslinjer for agenturets drift og sikrer, 
at agenturet udfører sine opgaver i 
overensstemmelse med de regler og 
principper, der fastlægges i denne 
forordning. Den sikrer endvidere, at der er 
sammenhæng mellem agenturets arbejde 
og aktiviteter, der udføres af 
medlemsstaterne og på EU-plan.

1. Bestyrelsen fastlægger de overordnede 
retningslinjer for agenturets drift og sikrer, 
at agenturet udfører sine opgaver i 
overensstemmelse med de regler og 
principper, der fastlægges i denne 
forordning. Den sikrer, at agenturet drives 
effektivt. Den sikrer endvidere, at der er 
sammenhæng mellem agenturets arbejde 
og aktiviteter, der udføres af 
medlemsstaterne og på EU-plan.
Bestyrelsen aftaler eventuelt 
administrative ordninger med tredjelande 
og godkender eventuelt andre initiativer 
med en international dimension.

Or. en

Begrundelse

Teksten om ordninger med tredjelande etc. udspringer af henstillinger fra IWG'en om 
agenturer.
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Ændringsforslag 205
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Bestyrelsen fastsætter selv sin 
forretningsorden efter aftale med de 
relevante tjenestegrene i Kommissionen.

2. Bestyrelsen fastsætter 
forretningsordenen for sig selv og for 
forretningsudvalget efter aftale med 
Kommissionen. Forretningsordenen skal 
sikre en afbalanceret repræsentation af 
bestyrelsesmedlemmer i 
forretningsudvalget, der tager hensyn til 
behovet for at afspejle medlemsstaternes 
kapacitet inden for net- og 
informationssikkerhed og for kontinuitet 
og effektivitet i forretningsudvalget. 
Forretningsordenen skal give mulighed 
for at fremskynde beslutningstagningen, 
enten ved en skriftlig procedure eller 
afholdelse af fjernmøder.

Or. en

Begrundelse

For at sikre balance og effektivitet bør agenturets forretningsorden indeholde bestemmelser 
om forretningsudvalgets sammensætning. Bortfaldet af "tjenestegrene" her og andetsteds 
modsvarer Rådets ønsker. Kommissionens rolle bør imidlertid ikke være begrænset til ren 
høring, som Rådet har foreslået.

Ændringsforslag 206
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Bestyrelsen kan vedtage en flerårig plan 
for personalepolitikken efter at have hørt 
Kommissionens tjenestegrene og 

9. Bestyrelsen vedtager en flerårig plan for 
personalepolitikken efter at have hørt 
Kommissionens tjenestegrene og 



AM\877955DA.doc 49/69 PE472.314v01-00

DA

underrettet budgetmyndigheden. underrettet budgetmyndigheden.

Or. en

Ændringsforslag 207
Anni Podimata

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Bestyrelsen kan vedtage en flerårig plan 
for personalepolitikken efter at have hørt 
Kommissionens tjenestegrene og 
underrettet budgetmyndigheden.

9. Bestyrelsen vedtager en flerårig plan for 
personalepolitikken efter at have hørt 
Kommissionens tjenestegrene og 
underrettet budgetmyndigheden.

Or. en

Ændringsforslag 208
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a. Bestyrelsen vedtager en række 
ydelseskriterier som grundlag for en årlig 
vurdering af agenturets aktiviteter og 
vedtagelse af foranstaltninger til at øge 
ENISA's effektivitet.

Or. ro

Ændringsforslag 209
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Bestyrelsen består af en repræsentant for 
hver medlemsstat, tre repræsentanter, der 
udnævnes af Kommissionen, samt tre 
repræsentanter uden stemmeret, der 
udnævnes af Kommissionen, og som hver 
repræsenterer en af følgende grupper:

1. Bestyrelsen består af en repræsentant for 
hver medlemsstat, der er bemyndiget til at 
handle på den pågældende medlemsstats 
vegne, og tre repræsentanter uden 
stemmeret, der udnævnes af 
Kommissionen. Bestyrelsens medlemmer 
kan erstattes af deres suppleanter i 
overensstemmelse med bestyrelsens 
forretningsorden.

a) informations- og 
kommunikationsteknologiindustrien
b) forbrugergrupper
c) akademiske eksperter i net- og 
informationssikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 210
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Bestyrelsen består af en repræsentant for 
hver medlemsstat, tre repræsentanter, der 
udnævnes af Kommissionen, samt tre 
repræsentanter uden stemmeret, der 
udnævnes af Kommissionen, og som hver 
repræsenterer en af følgende grupper:

1. Bestyrelsen består af en repræsentant for 
hver medlemsstat, tre repræsentanter, der 
udnævnes af Kommissionen, tre 
repræsentanter, der udnævnes af Europa-
Parlamentet, samt tre repræsentanter uden 
stemmeret, der udnævnes af 
Kommissionen, og som hver repræsenterer 
en af følgende grupper:

Or. ro

Ændringsforslag 211
Ioannis A. Tsoukalas
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemmerne af bestyrelsen og deres 
suppleanter udpeges på grundlag af deres 
erfaring og ekspertise inden for net- og 
informationssikkerhed.

2. Medlemmerne af bestyrelsen og deres 
suppleanter udpeges på grundlag af deres 
erfaring og ekspertise inden for net- og 
informationssikkerhed. De skal ligeledes 
besidde de nødvendige ledelsesmæssige 
samt administrative og budgetmæssige 
kvalifikationer til at udføre de i artikel 5 
nævnte opgaver. Bestyrelsesmedlemmer 
udnævnt af Kommissionen skal være 
indplaceret på direktørniveau eller højere. 
Bestyrelsesmedlemmer udnævnt af 
medlemsstaterne skal have et 
stillingsniveau svarende til niveauet for de 
bestyrelsesmedlemmer, der udnævnes af 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 212
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Repræsentanterne for de grupper, der er 
nævnt i stk. 1, litra a), b) og c), udnævnes 
for en periode på fire år. Mandatperioden 
kan forlænges én gang. Hvis et 
bestyrelsesmedlems tilknytning til den 
interessegruppe, som vedkommende 
repræsenterer, ophører, udnævner 
Kommissionen en anden repræsentant.

3. Repræsentanterne for de grupper, der er 
nævnt i stk. 1, litra a), b) og c), udnævnes 
for en periode på tre år. Mandatperioden 
kan forlænges én gang. Hvis et 
bestyrelsesmedlems tilknytning til den 
interessegruppe, som vedkommende 
repræsenterer, ophører, udnævner 
Kommissionen en anden repræsentant.

Or. ro

Ændringsforslag 213
Giles Chichester
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Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Bestyrelsen afholder et ordinært møde to 
gange om året. Den træder endvidere
sammen til ekstraordinære møder efter 
indkaldelse fra formanden eller på 
anmodning af mindst en tredjedel af de 
stemmeberettigede medlemmer.

2. Bestyrelsen afholder et ordinært møde 
en gang om året. Den træder endvidere 
sammen til ekstraordinære møder efter 
indkaldelse fra formanden eller på 
anmodning af mindst en tredjedel af de 
stemmeberettigede medlemmer.

Or. en

Begrundelse

Som følge af indførelsen af et forretningsudvalg, der kan gøre agenturets interne 
arbejdsgange mere effektive, bør antallet af ordinære møder i bestyrelsen (som indebærer 
betydelig administration og betydelige omkostninger) reduceres til ét om året. Med hensyn til 
ekstraordinære møde, introducerer udkastet til betænkning brugen af forenklede 
hasteprocedurer, såsom fjernmøder.

Ændringsforslag 214
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der kræves et flertal på to tredjedele af 
bestyrelsens stemmeberettigede 
medlemmer for at vedtage bestyrelsens 
forretningsorden og agenturets interne 
forretningsgange, budget og årlige 
arbejdsprogram samt for at udnævne og 
afsætte den administrerende direktør eller 
forlænge dennes mandat.

2. Der kræves et flertal på to tredjedele af 
bestyrelsens stemmeberettigede 
medlemmer for at vedtage bestyrelsens 
forretningsorden og agenturets interne 
forretningsgange, budget og årlige 
arbejdsprogram samt for at udnævne 
afskedige den administrerende direktør.

Or. en

Ændringsforslag 215
Ivailo Kalfin
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Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. For at fremme gennemsigtigheden og 
en smidig beslutningsproces i bestyrelsen, 
tillades afstemning ved fjernmøde i 
tilfælde af, at der opstår væsentlige og 
uforudsete hindringer for personligt 
fremmøde for mindst tre af bestyrelsens 
medlemmer.

Or. en

Ændringsforslag 216
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den administrerende direktør udnævnes 
og afsættes af bestyrelsen. Udnævnelsen 
sker på grundlag af en liste over 
kandidater, som Kommissionen foreslår, 
for en periode på fem år og på grundlag af 
kvalifikationer og dokumenterede 
administrative og ledelsesmæssige 
færdigheder samt specifikke kvalifikationer 
og erfaring. Før udnævnelsen kan den 
ansøger, bestyrelsen har valgt, indbydes til 
at afgive en redegørelse for Europa-
Parlamentets kompetente udvalg og 
besvare spørgsmål fra 
udvalgsmedlemmerne.

2. Den administrerende direktør udnævnes 
og afsættes af bestyrelsen efter bekræftelse 
fra Europa-Parlamentet. Udnævnelsen 
sker på grundlag af en liste over 
kandidater, som Kommissionen foreslår, 
for en periode på fem år og på grundlag af 
kvalifikationer og dokumenterede 
administrative og ledelsesmæssige 
færdigheder samt specifikke kvalifikationer 
og erfaring. Kommissionen afholder en 
almindelig udvælgelsesprøve med henblik 
på udarbejdelse af en liste over egnede 
kandidater. Før udnævnelsen indbydes den 
ansøger, bestyrelsen har valgt, og de andre 
kandidater på den liste, Kommissionen 
har foreslået, til at afgive redegørelser for 
Europa-Parlamentets kompetente udvalg 
og besvare spørgsmål fra 
udvalgsmedlemmerne.

Or. en
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Ændringsforslag 217
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Bestyrelsen kan efter indstilling fra 
Kommissionen og under hensyn til 
evalueringsrapporten, og kun såfremt det 
kan begrundes ud fra agenturets opgaver 
og behov, forlænge den administrerende 
direktørs mandatperiode med højst tre år.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 218
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Bestyrelsen underretter Europa-
Parlamentet, hvis den har til hensigt at 
forlænge den administrerende direktørs 
mandatperiode. Inden for en måned inden 
forlængelsen af mandatperioden kan den 
administrerende direktør indbydes til at 
afgive en redegørelse for Europa-
Parlamentets kompetente udvalg og 
besvare spørgsmål fra 
udvalgsmedlemmerne.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 219
Pilar del Castillo Vera
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Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Bestyrelsen underretter Europa-
Parlamentet, hvis den har til hensigt at 
forlænge den administrerende direktørs 
mandatperiode. Inden for en måned inden 
forlængelsen af mandatperioden kan den 
administrerende direktør indbydes til at
afgive en redegørelse for Europa-
Parlamentets kompetente udvalg og 
besvare spørgsmål fra 
udvalgsmedlemmerne.

5. Bestyrelsen underretter Europa-
Parlamentet, hvis den har til hensigt at 
forlænge den administrerende direktørs 
mandatperiode. Inden for tre måneder
inden forlængelsen af mandatperioden 
afgiver den administrerende direktør, 
såfremt han indbydes hertil, en 
redegørelse for Europa-Parlamentets 
kompetente udvalg og besvarer spørgsmål 
fra udvalgsmedlemmerne.

Or. en

Ændringsforslag 220
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis den administrerende direktørs 
mandatperiode ikke forlænges, forbliver 
direktøren i embedet, indtil der er 
udnævnt en efterfølger.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 221
Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På forslag af den administrerende 
direktør nedsætter bestyrelsen en stående 
gruppe af interessenter bestående af 

1. På forslag af den administrerende 
direktør nedsætter bestyrelsen en stående 
gruppe af interessenter bestående af 
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eksperter, der repræsenterer de relevante 
interessenter såsom informations- og 
kommunikationsteknologiindustrien, 
forbrugergrupper, akademiske eksperter i 
net- og informationssikkerhed og 
myndigheder med ansvar for 
retshåndhævelse og beskyttelse af 
privatlivets fred.

eksperter, der repræsenterer de relevante 
interessenter såsom informations- og 
kommunikationsteknologiindustrien, 
forbrugergrupper og akademiske eksperter 
i net- og informationssikkerhed.

Or. fr

Begrundelse

Den stående gruppe af interessenter giver den private sektor, forbrugerorganisationer og 
eksperter mulighed for at holde sig ajour ENISA's arbejde og dele deres synspunkter med det. 
Gruppen er ikke tænkt som et forum for myndigheder med ansvar for retshåndhævelse og 
beskyttelse af privatlivets fred. De europæiske organer, der har til opgave at bekæmpe 
internetkriminalitet, kan indbydes til møderne i ENISA's bestyrelse og deltage i ad hoc-
arbejdsgrupper.

Ændringsforslag 222
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På forslag af den administrerende 
direktør nedsætter bestyrelsen en stående 
gruppe af interessenter bestående af 
eksperter, der repræsenterer de relevante 
interessenter såsom informations- og 
kommunikationsteknologiindustrien, 
forbrugergrupper, akademiske eksperter i 
net- og informationssikkerhed og
myndigheder med ansvar for 
retshåndhævelse og beskyttelse af 
privatlivets fred.

1. På forslag af den administrerende 
direktør nedsætter bestyrelsen en stående 
gruppe af interessenter bestående af 
eksperter, der repræsenterer de relevante 
interessenter såsom informations- og 
kommunikationsteknologiindustrien, 
leverandører af elektroniske 
kommunikationsnetværk eller -tjenester, 
forbrugergrupper, akademiske eksperter i 
net- og informationssikkerhed,
myndigheder med ansvar for 
retshåndhævelse og beskyttelse af 
privatlivets fred og andre relevante 
interessenter såsom Sammenslutningen af 
Europæiske Tilsynsmyndigheder inden 
for Elektronisk Kommunikation 
(BEREC).
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Or. en

Ændringsforslag 223
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På forslag af den administrerende 
direktør nedsætter bestyrelsen en stående 
gruppe af interessenter bestående af 
eksperter, der repræsenterer de relevante 
interessenter såsom informations- og 
kommunikationsteknologiindustrien, 
forbrugergrupper, akademiske eksperter i 
net- og informationssikkerhed og 
myndigheder med ansvar for 
retshåndhævelse og beskyttelse af 
privatlivets fred.

1. På forslag af den administrerende 
direktør nedsætter bestyrelsen en stående 
gruppe af interessenter bestående af 
internationalt anerkendte eksperter, der 
repræsenterer de relevante interessenter 
såsom informations- og 
kommunikationsteknologiindustrien, 
forbrugergrupper, akademiske eksperter i 
net- og informationssikkerhed og 
myndigheder med ansvar for 
retshåndhævelse og beskyttelse af 
privatlivets fred.

Or. en

Ændringsforslag 224
Ioan Enciu

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På forslag af den administrerende 
direktør nedsætter bestyrelsen en stående 
gruppe af interessenter bestående af 
eksperter, der repræsenterer de relevante 
interessenter såsom informations- og 
kommunikationsteknologiindustrien, 
forbrugergrupper, akademiske eksperter i 
net- og informationssikkerhed og 
myndigheder med ansvar for 
retshåndhævelse og beskyttelse af 
privatlivets fred.

1. På forslag af den administrerende 
direktør nedsætter bestyrelsen en stående 
gruppe af interessenter bestående af højt 
kvalificerede eksperter, der repræsenterer 
de relevante interessenter såsom 
informations- og 
kommunikationsteknologiindustrien, 
forbrugergrupper, akademiske eksperter i 
net- og informationssikkerhed og 
myndigheder med ansvar for 
retshåndhævelse og beskyttelse af 
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privatlivets fred.

Or. ro

Ændringsforslag 225
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Gruppen ledes af den administrerende 
direktør.

3. Gruppen ledes af den administrerende 
direktør eller af en person udpeget af 
direktøren på enkeltsagsbasis.

Or. en

Ændringsforslag 226
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med forbehold af artikel 14 må 
agenturet ikke til tredjemand videregive 
fortrolige oplysninger, som det behandler 
eller modtager, og for hvilke der foreligger 
en begæring om, at de holdes fortrolige.

1. Med forbehold af artikel 14 må 
agenturet ikke til tredjemand videregive 
ikke-klassificerede oplysninger, som det 
behandler eller modtager, og for hvilke der 
foreligger en begrundet begæring om, at de 
holdes helt eller delvist fortrolige. Finder 
agenturet, at oplysningerne kan 
videregives helt eller delvist, konsulterer 
det den part, som har leveret 
oplysningerne, og videregiver først 
oplysningerne, når den nævnte part har 
givet sit samtykke hertil.

Or. en
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Ændringsforslag 227
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Agenturets udgifter omfatter udgifter til 
personale, administrativ og teknisk bistand, 
infrastruktur og driftsudgifter, samt 
udgifter som følge af kontrakter, der er 
indgået med tredjemand.

2. Agenturets udgifter omfatter udgifter til 
personale, administrativ og teknisk bistand, 
infrastruktur og driftsudgifter, samt 
udgifter som følge af kontrakter, der er 
indgået med tredjemand. Udgifterne til 
administration og administrativt 
personale må ikke overstige 40 % af 
budgettet.

Or. ro

Ændringsforslag 228
Anni Podimata

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den administrerende direktør 
gennemfører agenturets budget.

1. Den administrerende direktør er 
ansvarlig for gennemførelsen af
agenturets budget.

Or. en

Ændringsforslag 229
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den administrerende direktør 
gennemfører agenturets budget.

1. Den administrerende direktør er 
ansvarlig for gennemførelsen af
agenturets budget.
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Or. en

Ændringsforslag 230
Niki Tzavela

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den administrerende direktør 
gennemfører agenturets budget.

1. Den administrerende direktør er 
ansvarlig for gennemførelsen af
agenturets budget.

Or. en

Ændringsforslag 231
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Artikel 22 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Retlig status Retlig status og hjemsted

Or. nl

Ændringsforslag 232
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. For at maksimere agenturets 
reaktionsevne, øge dets effektivitet og 
skabe tættere kontakt til EU-institutioner, 
medlemsstater og alle relevante 
interessenter oprettes der et permanent 
forbindelseskontor i Bruxelles.
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Or. en

Ændringsforslag 233
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Rådet tager hjemstedet op til fornyet 
overvejelse under hensyntagen til behovet 
for en effektiv drift af agenturet.

Or. en

Ændringsforslag 234
Ioannis A. Tsoukalas, Niki Tzavela

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Agenturet har hjemsted i Heraklion på 
Kreta.

Or. en

Begrundelse

Som ENISA-undersøgelsen har vist, fungerer agenturet i kraft af sin meget lille størrelse 
problemløst og effektivt fra sit hjemsted i Heraklion på Kreta. I betragtning af dets rolle bør 
et internetsikkerhedsagentur desuden kunne operere effektivt fra ethvert sted i Europa. 
Administrative og andre potentielle driftsmæssige problemer bør løses gennem bedre ledelse, 
tilstrækkelig bemanding samt fuld brug af informationsteknologiske værktøjer.

Ændringsforslag 235
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Agenturet har hjemsted i Bruxelles.

Or. nl

Ændringsforslag 236
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Det administrative personale må ikke 
udgøre mere end 20 % af det samlede 
personale..

Or. ro

Ændringsforslag 237
Ioannis A. Tsoukalas, Gaston Franco, Niki Tzavela, Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça 
Carvalho, Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Agenturet kan etablere kontakter og 
samarbejde med andre tredjelande samt 
internationale organisationer og 
mellemstatslige organer for net- og 
informationssikkerhed og i fornødent 
omfang tillade disse at deltage i 
agenturets arbejde på relevante områder. 
Den administrerende direktør forelægger 
forslag om en sådan deltagelse for 
bestyrelsen til godkendelse.

Or. en
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Begrundelse

ENISA bør fungere som et knudepunkt for information og politikudvikling vedrørende 
europæisk net- og informationssikkerhed og bør spille en aktiv rolle i oprettelsen i 
udformningen af et sikkert globalt internet-økosystem. ENISA bør derfor være i tæt kontakt 
med tredjelande og internationale organer og selskaber såsom ICANN, ITU, IGF, IANA, 
IETF, ISOC etc.

Ændringsforslag 238
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Agenturet kan etablere kontakter eller 
samarbejde med andre tredjelande og i 
fornødent omfang tillade disse at deltage i 
agenturets arbejde inden for relevante 
områder. Med henblik på at fremme 
international dialog og internationalt 
samarbejde hører Kommissionen 
endvidere i nødvendigt omfang agenturet 
om relevante internationale spørgsmål.

Or. en

Ændringsforslag 239
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Agenturet yder støtte til EU's eksterne 
politikker i EU på området for net- og 
informationssikkerhed i tæt samarbejde 
med EU-Udenrigstjenesten.

Or. en



PE472.314v01-00 64/69 AM\877955DA.doc

DA

Ændringsforslag 240
Anni Podimata

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest tre år efter den oprettelsesdato, 
der er fastlagt i artikel 34, gennemfører 
Kommissionen under hensyntagen til alle 
de relevante interessenters synspunkter en 
evaluering på grundlag af et 
kommissorium, der aftales med 
bestyrelsen. Som led i evalueringen 
vurderes agenturets resultater og 
effektivitet set i forhold til de mål, der er 
fastlagt i artikel 2, samt effektiviteten i 
agenturets arbejdsmetoder. Kommissionen 
gennemfører evalueringen navnlig med det 
formål at afgøre, om agenturet stadig er et 
effektivt instrument, og om det fortsat skal 
bestå efter den periode, der er fastsat i 
artikel 34.

1. Senest fem år efter den oprettelsesdato, 
der er fastlagt i artikel 34, gennemfører 
Kommissionen under hensyntagen til alle 
de relevante interessenters synspunkter en 
evaluering på grundlag af et 
kommissorium, der aftales med 
bestyrelsen. Som led i evalueringen 
vurderes agenturets resultater og 
effektivitet set i forhold til de mål, der er 
fastlagt i artikel 2, samt effektiviteten i 
agenturets arbejdsmetoder. Kommissionen 
gennemfører evalueringen navnlig med det 
formål at afgøre, om forordningen bør 
revideres med henblik på at udvide 
agenturets operationelle kapacitet 
yderligere.

Or. en

Ændringsforslag 241
Niki Tzavela

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest tre år efter den oprettelsesdato, 
der er fastlagt i artikel 34, gennemfører 
Kommissionen under hensyntagen til alle 
de relevante interessenters synspunkter en 
evaluering på grundlag af et 
kommissorium, der aftales med 
bestyrelsen. Som led i evalueringen 
vurderes agenturets resultater og 
effektivitet set i forhold til de mål, der er 
fastlagt i artikel 2, samt effektiviteten i 
agenturets arbejdsmetoder. Kommissionen 

1. Senest tre år efter den oprettelsesdato, 
der er fastlagt i artikel 34, gennemfører 
Kommissionen under hensyntagen til alle 
de relevante interessenters synspunkter en 
evaluering på grundlag af et 
kommissorium, der aftales med 
bestyrelsen. Som led i evalueringen 
vurderes agenturets resultater og 
effektivitet set i forhold til de mål, der er 
fastlagt i artikel 2, samt effektiviteten i 
agenturets arbejdsmetoder. Kommissionen 
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gennemfører evalueringen navnlig med det 
formål at afgøre, om agenturet stadig er et 
effektivt instrument, og om det fortsat skal 
bestå efter den periode, der er fastsat i 
artikel 34.

gennemfører evalueringen navnlig med det 
formål at afgøre, om forordningen bør 
revideres med henblik på at udvide 
agenturets operationelle kapacitet 
yderligere.

Or. en

Ændringsforslag 242
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest tre år efter den oprettelsesdato, 
der er fastlagt i artikel 34, gennemfører 
Kommissionen under hensyntagen til alle 
de relevante interessenters synspunkter en 
evaluering på grundlag af et 
kommissorium, der aftales med 
bestyrelsen. Som led i evalueringen 
vurderes agenturets resultater og 
effektivitet set i forhold til de mål, der er 
fastlagt i artikel 2, samt effektiviteten i 
agenturets arbejdsmetoder. Kommissionen 
gennemfører evalueringen navnlig med det 
formål at afgøre, om agenturet stadig er et 
effektivt instrument, og om det fortsat skal 
bestå efter den periode, der er fastsat i 
artikel 34.

1. Hvert tredje år gennemfører 
Kommissionen under hensyntagen til alle 
de relevante interessenters synspunkter en 
evaluering på grundlag af et 
kommissorium, der aftales med 
bestyrelsen. Som led i evalueringen 
vurderes agenturets resultater og 
effektivitet set i forhold til de mål, der er 
fastlagt i artikel 2, samt effektiviteten i 
agenturets arbejdsmetoder. Kommissionen 
gennemfører evalueringen navnlig med det 
formål at afgøre, om agenturet stadig er et 
tilstrækkeligt effektivt instrument, og 
hvilke foranstaltninger, der er nødvendige 
for at øge dets effektivitet.

Or. ro

Ændringsforslag 243
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest tre år efter den oprettelsesdato, 1. Senest tre år efter den oprettelsesdato, 
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der er fastlagt i artikel 34, gennemfører 
Kommissionen under hensyntagen til alle 
de relevante interessenters synspunkter en 
evaluering på grundlag af et 
kommissorium, der aftales med 
bestyrelsen. Som led i evalueringen 
vurderes agenturets resultater og 
effektivitet set i forhold til de mål, der er 
fastlagt i artikel 2, samt effektiviteten i 
agenturets arbejdsmetoder. Kommissionen 
gennemfører evalueringen navnlig med det 
formål at afgøre, om agenturet stadig er et 
effektivt instrument, og om det fortsat skal 
bestå efter den periode, der er fastsat i 
artikel 34.

der er fastlagt i artikel 34, gennemfører 
Kommissionen under hensyntagen til alle 
de relevante interessenters synspunkter en 
evaluering på grundlag af et 
kommissorium, der aftales med 
bestyrelsen. Som led i evalueringen 
vurderes agenturets resultater og 
effektivitet set i forhold til de mål, der er 
fastlagt i artikel 2, samt effektiviteten i 
agenturets arbejdsmetoder. Kommissionen 
gennemfører evalueringen navnlig med det 
formål at afgøre, om agenturet overholder 
sin flerårige arbejdsplan, og vurdere, om 
det skal styrkes eller have sit mandat 
forlænget eller tilpasset.

Or. en

Ændringsforslag 244
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest tre år efter den oprettelsesdato, 
der er fastlagt i artikel 34, gennemfører 
Kommissionen under hensyntagen til alle 
de relevante interessenters synspunkter en 
evaluering på grundlag af et 
kommissorium, der aftales med 
bestyrelsen. Som led i evalueringen 
vurderes agenturets resultater og 
effektivitet set i forhold til de mål, der er 
fastlagt i artikel 2, samt effektiviteten i 
agenturets arbejdsmetoder. Kommissionen 
gennemfører evalueringen navnlig med det 
formål at afgøre, om agenturet stadig er et 
effektivt instrument, og om det fortsat skal 
bestå efter den periode, der er fastsat i 
artikel 34.

1. Senest fem år efter den oprettelsesdato, 
der er fastlagt i artikel 34, gennemfører 
Kommissionen under hensyntagen til alle 
de relevante interessenters synspunkter en 
evaluering på grundlag af et 
kommissorium, der aftales med 
bestyrelsen. Som led i evalueringen 
vurderes agenturets resultater og 
effektivitet set i forhold til de mål, der er 
fastlagt i artikel 2, samt effektiviteten i 
agenturets arbejdsmetoder. Kommissionen 
gennemfører evalueringen navnlig med det 
formål at afgøre, om forordningen bør 
revideres med henblik på at udvide 
agenturets operationelle kapacitet 
yderligere.

Or. en
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Ændringsforslag 245
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 30 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturets værtsmedlemsstat sikrer de 
bedst mulige betingelser for, at agenturet 
kan fungere problemfrit og effektivt.

Agenturets og dets forbindelseskontors 
værtsmedlemsstater sikrer de bedst mulige 
betingelser for, at agenturet kan fungere 
problemfrit og effektivt.

Or. en

Ændringsforslag 246
Ioannis A. Tsoukalas, Christian Ehler, Gaston Franco, Niki Tzavela, Jean-Pierre Audy, 
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Nævnte medlemsstat sikrer de bedst 
mulige vilkår for, at agenturet kan 
fungere efter hensigten, herunder en 
passende bygningsmæssig infrastruktur, 
kommunikationsfaciliteter, flersproget 
skoleundervisning med et europæisk 
indhold og en tilstrækkelig 
transportinfrastruktur.

Or. en

Ændringsforslag 247
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. De nødvendige arrangementer for at 
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tilvejebringe lokaler til agenturet og de 
øvrige faciliteter, som medlemsstaten skal 
stille til rådighed, samt de særlige regler, 
der skal gælde i nævnte medlemsstat for 
den administrerende direktør, 
bestyrelsesmedlemmerne, agenturets 
medarbejdere og deres 
familiemedlemmer, fastlægges i en ny 
hjemstedsaftale, som indgås mellem 
agenturet og værtsmedlemsstaten.

Or. en

Ændringsforslag 248
Ioannis A. Tsoukalas, Gaston Franco, Niki Tzavela, Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 33 udgår
Varighed

Agenturet oprettes fra den […] for en 
periode på fem år.

Or. en

Begrundelse

ENISA er et af de få europæiske agenturer, der ikke har noget permanent mandat. Et kortere 
mandat lægger hindringer i vejen for ENISA's langsigtede perspektiver, hvad angår strategisk 
og operationel planlægning, personale og politisk engagement.

Ændringsforslag 249
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet oprettes fra den […] for en Agenturet oprettes fra den […] for en 
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periode på fem år. periode på syv år.

Or. pl

Begrundelse

Mając na uwadze znaczenie problematyki bezpieczeństwa sieci i informacji bardzo ważne jest 
zapewnienie trwałości mandatu Agencji, dlatego też mandat pięcioletni może się okazać zbyt 
krótki. Przyjęcie mandatu pięcioletniego oznacza, że już pod koniec trzeciego roku 
działalności musi być przygotowana ocena działalności agencji pod kątem jej przydatności 
dla procesu zwiększania poziomu świadomości i bezpieczeństwa systemów 
teleinformatycznych w UE. Oznacza to, że „de facto” na działania, które są przedmiotem 
oceny KE zostają zaledwie dwa lata, co może być okresem zbyt krótkim dla przeprowadzenia 
rzetelnej oceny

Ændringsforslag 250
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet oprettes fra den […] for en 
periode på fem år.

Agenturet oprettes fra den […] for en 
ubegrænset periode.

Or. en

Ændringsforslag 251
Anni Podimata, Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet oprettes fra den […] for en 
periode på fem år.

Agenturet oprettes fra den […] for en 
ubestemt periode.

Or. en


