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Ändringsförslag 124
Giles Chichester

Förslag till förordning
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om Europeiska byrån för nät-
och informationssäkerhet (Enisa)

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om inrättande av 
Europeiska unionens nya byrå för nät- och 
informationssäkerhet (Neunisa)

Or. en

Motivering

Genom det föreslagna alternativa namnet framhålls att det är en ny, effektivare EU-byrå för 
nät- och informationssäkerhet som ska inrättas.

Ändringsförslag 125
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om Europeiska byrån för nät-
och informationssäkerhet (Enisa)

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 126
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Elektronisk kommunikation och 
infrastruktur och elektroniska tjänster har 

(1) Elektronisk kommunikation och 
infrastruktur och elektroniska tjänster har 
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blivit mycket viktiga faktorer för 
ekonomisk och samhällelig utveckling. De 
har stor betydelse för samhället och har nu 
blivit grundläggande samhällsnyttigheter 
på samma sätt som el och vatten. 
Störningar kan orsaka enorma ekonomiska 
skador, vilket understryker betydelsen av 
åtgärder som ökar skyddet och 
motståndskraften och syftar till att 
säkerställa kontinuiteten för kritiska 
tjänster. När det gäller säkerheten för 
elektroniska kommunikationer, 
infrastrukturer och tjänster står man hela 
tiden inför allt större utmaningar, i 
synnerhet vad gäller deras integritet och 
tillgänglighet. Det här är ett allt större 
problem för samhället, inte minst för att 
problem kan uppstå på grund av systemens 
komplexitet och risken för olyckor, misstag 
och attacker som kan medföra 
konsekvenser för den fysiska 
infrastrukturen för tjänster av kritisk 
betydelse för EU-medborgarnas välfärd.

blivit mycket viktiga faktorer för 
ekonomisk och samhällelig utveckling. De 
har stor betydelse för samhället och har nu 
blivit grundläggande samhällsnyttigheter 
på samma sätt som el och vatten. 
Kommunikationsnät fungerar som 
katalysatorer för socialt samspel och 
innovation som ökar teknikens 
genomslagskraft och formar 
konsumentbeteenden, affärsmodeller, 
näringslivet, medborgaranda och politisk 
delaktighet. Störningar kan orsaka enorma 
fysiska, sociala och ekonomiska skador, 
vilket understryker betydelsen av åtgärder 
som ökar skyddet och motståndskraften 
och syftar till att säkerställa kontinuiteten 
för kritiska tjänster. När det gäller 
säkerheten för elektroniska 
kommunikationer, infrastrukturer och 
tjänster står man hela tiden inför allt större 
utmaningar, i synnerhet vad gäller deras 
integritet och tillgänglighet. Det här är ett 
allt större problem för samhället, inte minst 
för att problem kan uppstå på grund av 
systemens komplexitet, driftsstörningar, 
systemfel och risken för olyckor, misstag 
och attacker som kan medföra 
konsekvenser för den elektroniska och 
fysiska infrastrukturen för tjänster av 
kritisk betydelse för EU-medborgarnas 
välfärd.

Or. en

Ändringsförslag 127
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Hotbilderna ändras hela tiden och 
säkerhetsincidenter kan skada användarnas 
förtroende. Allvarliga störningar av 
elektroniska kommunikationer, 

(2) Hotbilderna ändras hela tiden och 
säkerhetsincidenter kan skada användarnas 
förtroende. Allvarliga störningar av 
elektroniska kommunikationer, 
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infrastrukturer och tjänster kan medföra 
stora ekonomiska och sociala 
konsekvenser, och vardagliga 
säkerhetsöverträdelser, problem och 
irritationsmoment riskerar att urholka 
allmänhetens förtroende för teknik, nät och 
tjänster.

infrastrukturer och tjänster kan medföra 
stora ekonomiska och sociala konsekvenser 
och till och med utgöra en risk för 
människors liv, och vardagliga 
säkerhetsöverträdelser, problem och 
irritationsmoment riskerar att urholka 
allmänhetens förtroende för teknik, nät och 
tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 128
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Det är därför viktigt för beslutsfattare,
bransch och användare att det görs en 
regelbunden bedömning av nät- och 
informationssäkerhetssituationen i Europa, 
på grundval av tillförlitliga europeiska 
data.

(3) Det är därför viktigt för beslutsfattare, 
bransch och användare att det görs en 
regelbunden bedömning av nät- och 
informationssäkerhetssituationen i Europa, 
på grundval av tillförlitliga europeiska 
data, samt systematiska prognoser för 
utvecklingen, utmaningarna och hoten 
inför framtiden på både europeisk och 
global nivå.

Or. en

Motivering

Nät- och informationssäkerhet är inte bara en europeisk utan även en global fråga, vilket 
bevisas av cyberattacker som skett på senare tid. Europas insatser och strategier för 
internetsäkerhet får inte vara inåtvända och bara reagera på något som redan inträffat. I 
stället bör Enisa ha en global och framsynt inställning till hur ett säkert elektroniskt 
ekosystem ska garanteras.

Ändringsförslag 129
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Skäl 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Medlemsstaternas företrädare som 
sammanträdde i Europeiska rådet den 
13 december 2003 beslutade att 
Europeiska byrån för nät- och 
informationssäkerhet (Enisa), som skulle 
inrättas på grundval av kommissionens 
förslag, skulle ha sitt säte i en stad i 
Grekland som skulle fastställas av den 
grekiska regeringen.

(4) Medlemsstaternas företrädare som 
sammanträdde i Europeiska rådet den 
13 december 2003 beslutade att 
Europeiska byrån för nät- och 
informationssäkerhet (Enisa), som skulle 
inrättas på grundval av kommissionens 
förslag, skulle ha sitt säte i en stad i 
Grekland som skulle fastställas av den 
grekiska regeringen. Den grekiska 
regeringen beslutade att Enisa skulle ha 
sitt säte i Heraklion på Kreta. Detta 
väcker allvarliga frågor om byråns 
effektivitet och slagkraft, och rådet bör 
därför ompröva beslutet med beaktande 
av dessa faktorer.

Or. en

Ändringsförslag 130
Anni Podimata

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Medlemsstaternas företrädare som 
sammanträdde i Europeiska rådet den 
13 december 2003 beslutade att 
Europeiska byrån för nät- och 
informationssäkerhet (Enisa), som skulle 
inrättas på grundval av kommissionens 
förslag, skulle ha sitt säte i en stad i 
Grekland som skulle fastställas av den 
grekiska regeringen.

(4) Medlemsstaternas företrädare som 
sammanträdde i Europeiska rådet den 
13 december 2003 beslutade att 
Europeiska byrån för nät- och 
informationssäkerhet (Enisa), som skulle 
inrättas på grundval av kommissionens 
förslag, skulle ha sitt säte i en stad i 
Grekland, som efter beslut av den grekiska 
regeringen kom att bli Heraklion på Kreta.

Or. en

Ändringsförslag 131
Christian Ehler
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Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Sedan byrån inrättades har nät- och 
informationssäkerhetsproblemen ändrats i 
takt med den teknisk utvecklingen,
marknadsutvecklingen och de 
socioekonomiska förändringarna, och de 
har varit föremål för ytterligare reflektion 
och debatt. Som svar på de ändrade 
utmaningarna har EU uppdaterat sina 
prioriteringar för nät- och 
informationssäkerhetspolitiken i flera 
dokument, bland annat kommissionens 
strategi från 2006, En strategi för ett säkert 
informationssamhälle – ”Dialog, 
partnerskap och användarinflytande”, 
rådets resolution från 2007 om en strategi 
för ett säkert informationssamhälle i 
Europa och 2009 års meddelande om 
skydd av kritisk informationsinfrastruktur -
”Skydd mot storskaliga it-attacker och 
avbrott: förbättrad beredskap, säkerhet och 
motståndskraft i Europa”, 
ordförandeskapets slutsatser från 
ministerkonferensen om skydd av kritisk 
informationsinfrastruktur samt rådets 
slutsatser från 2009 om en europeisk 
samarbetsstrategi för nät- och 
informationssäkerhet. Man har konstaterat 
att byrån bör moderniseras och stärkas för 
att framgångsrikt kunna bidra till de 
europeiska institutionernas och 
medlemsstaternas insatser för att utveckla 
en europeisk kapacitet för att hantera nät-
och informationssäkerhetsproblem. Mer 
nyligen antog kommissionen en digital 
agenda för Europa, som centralt initiativ 
inom strategin Europa 2020. Denna 
övergripande agenda syftar till att utnyttja 
och utveckla informations- och 
kommunikationsteknikens potential så att 
den kan omvandlas till hållbar tillväxt och 
innovation. Ett viktigt mål för den digitala 
agendan är att bygga upp förtroendet för 
och tilltron till informationssamhället, och 

(6) Sedan Enisa inrättades har nät- och 
informationssäkerhetsproblemen ändrats i 
takt med den tekniska utvecklingen, 
marknadsutvecklingen och de 
socioekonomiska förändringarna, och de 
har varit föremål för ytterligare reflektion 
och debatt. Som svar på de ändrade 
utmaningarna har EU uppdaterat sina 
prioriteringar för nät- och 
informationssäkerhetspolitiken i flera 
dokument, bland annat kommissionens 
strategi från 2006, En strategi för ett säkert 
informationssamhälle – ”Dialog, 
partnerskap och användarinflytande”, 
rådets resolution från 2007 om en strategi 
för ett säkert informationssamhälle i 
Europa och 2009 års meddelande om 
skydd av kritisk informationsinfrastruktur -
”Skydd mot storskaliga it-attacker och 
avbrott: förbättrad beredskap, säkerhet och 
motståndskraft i Europa”, 
ordförandeskapets slutsatser från 
ministerkonferensen om skydd av kritisk 
informationsinfrastruktur samt rådets 
slutsatser från 2009 om en europeisk 
samarbetsstrategi för nät- och 
informationssäkerhet. Man har konstaterat 
att byrån bör moderniseras och stärkas för 
att framgångsrikt kunna bidra till de 
europeiska institutionernas och 
medlemsstaternas insatser för att utveckla 
en europeisk kapacitet för att hantera nät-
och informationssäkerhetsproblem. Mer 
nyligen antog kommissionen en digital 
agenda för Europa, som centralt initiativ 
inom strategin Europa 2020. Denna 
övergripande agenda syftar till att utnyttja 
och utveckla informations- och 
kommunikationsteknikens potential så att 
den kan omvandlas till hållbar tillväxt och 
innovation. Ett viktigt mål för den digitala 
agendan är att bygga upp förtroendet för 
och tilltron till informationssamhället, och 
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den omfattar en mängd åtgärder som 
kommissionen ska vidta inom detta 
område, inklusive detta förslag.

den omfattar en mängd åtgärder som
kommissionen ska vidta inom detta 
område, inklusive detta förslag.

Or. en

Ändringsförslag 132
Rolandas Paksas

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För inre marknadsåtgärder inom 
området säkerhet för elektronisk 
kommunikation och, mer allmänt, nät- och 
informationssäkerhet krävs olika former av 
tekniska och organisatoriska tillämpningar 
hos medlemsstaterna och kommissionen. 
Det faktum att dessa krav tillämpas på 
många olika sätt kan leda till ineffektivitet 
och skapa hinder på den inre marknaden. 
Därför behövs ett expertcentrum på 
EU-nivå som tillhandahåller riktlinjer, 
rådgivning och vid behov bistånd i nät- och 
informationssäkerhetsfrågor, vilket 
medlemsstaterna och EU-institutionerna 
kan utnyttja. Byrån kan tillgodose dessa 
behov genom att utveckla och upprätthålla 
en hög nivå av expertis och bistå 
medlemsstaterna, kommissionen och 
därmed även näringslivet, för att hjälpa 
dem att uppfylla nät- och 
informationssäkerhetskraven i lagar och 
andra förordningar, och därigenom bidra 
till en välfungerande inre marknad.

(7) För inre marknadsåtgärder inom 
området säkerhet för elektronisk 
kommunikation och, mer allmänt, nät- och 
informationssäkerhet krävs olika former av 
tekniska och organisatoriska tillämpningar 
hos medlemsstaterna och kommissionen. 
Det faktum att dessa krav tillämpas på 
många olika sätt kan leda till ineffektivitet 
och skapa hinder på den inre marknaden. 
Därför behövs ett expertcentrum på 
EU-nivå som tillhandahåller riktlinjer, 
rådgivning och vid behov bistånd i nät- och 
informationssäkerhetsfrågor, vilket 
medlemsstaterna och EU-institutionerna 
kan utnyttja, och som framför allt kan 
spela en viktig roll för att förebygga nät-
och informationssäkerhetsproblem och 
tillhandahålla snabba motåtgärder och 
lösningar när sådana problem uppstår. 
Byrån kan tillgodose dessa behov genom 
att utveckla och upprätthålla en hög nivå av 
expertis och bistå medlemsstaterna, 
kommissionen och därmed även 
näringslivet, för att hjälpa dem att uppfylla 
nät- och informationssäkerhetskraven i 
lagar och andra förordningar, och 
därigenom bidra till en välfungerande inre 
marknad.

Or. lt
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Ändringsförslag 133
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Byrån bör utföra de uppgifter som den 
tilldelats genom den nuvarande 
EU-lagstiftningen inom området 
elektronisk kommunikation och, rent 
allmänt, bidra till ökad säkerhet för 
elektronisk kommunikation och bland 
annat tillhandahålla expertis och 
rådgivning och främja utbyte av god 
praxis.

(8) Byrån bör utföra de uppgifter som den 
tilldelats genom den nuvarande 
EU-lagstiftningen inom området 
elektronisk kommunikation och, rent 
allmänt, bidra till ökad säkerhet för 
elektronisk kommunikation och bland 
annat tillhandahålla expertis och 
rådgivning, främja utbyte av god praxis 
och lägga fram strategiförslag.

Or. en

Ändringsförslag 134
Ioan Enciu

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Byrån bör bidra till en hög nivå på 
nät- och informationssäkerheten i 
gemenskapen och till att utveckla en kultur 
för nät- och informationssäkerhet till gagn 
för medborgarna, konsumenterna, 
företagen och den offentliga sektorns 
organisationer i Europeiska unionen, och 
på så sätt bidra till att den inre marknaden 
fungerar väl.

(11) Byrån bör bidra till en hög nivå på 
nät- och informationssäkerheten i
gemenskapen och till att utveckla och 
främja en kultur för nät- och 
informationssäkerhet till gagn för 
medborgarna, konsumenterna, företagen 
och den offentliga sektorns organisationer i 
Europeiska unionen, och på så sätt bidra 
till att den inre marknaden fungerar väl.

Or. ro

Ändringsförslag 135
Ioannis A. Tsoukalas
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Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Den växande betydelsen av 
elektroniska nät och elektronisk 
kommunikation, som numera utgör 
ryggraden i Europas ekonomi, och den 
digitala ekonomins faktiska storlek gör att 
byrån bör få betydligt utökade 
ekonomiska och personella resurser som 
står i paritet med byråns utvidgade roll 
och arbetsuppgifter och med dess centrala 
position i försvaret av det europeiska 
digitala ekosystemet.

Or. en

Ändringsförslag 136
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Byråns uppgifter bör visa hur den ska 
uppnå sina mål och samtidigt möjliggöra 
flexibilitet i verksamheten. Byråns 
uppgifter bör omfatta insamling av 
information och data som behövs för 
analys av risker förknippade med 
säkerheten och motståndskraften för 
elektroniska 
kommunikationsinfrastrukturer och 
kommunikationstjänster och för att i 
samarbete med medlemsstaterna göra en 
bedömning av nät- och 
informationssäkerhetssituationen i Europa. 
Byrån bör säkra samordning med 
medlemsstaterna och förbättra samarbetet 
mellan aktörer i Europa, i synnerhet genom 
att engagera behöriga nationella organ och 
experter från den privata sektorn inom 
området nät- och informationssäkerhet i 

(12) Byråns uppgifter bör visa hur den ska 
uppnå sina mål och samtidigt möjliggöra 
flexibilitet i verksamheten. Byråns 
uppgifter bör omfatta insamling av 
information och data som behövs för 
analys av risker förknippade med 
säkerheten och motståndskraften för 
elektroniska 
kommunikationsinfrastrukturer och 
kommunikationstjänster och för att i 
samarbete med medlemsstaterna göra en 
bedömning av nät- och 
informationssäkerhetssituationen i Europa. 
Byrån bör säkra samordning med 
medlemsstaterna och förbättra samarbetet 
mellan aktörer i Europa, i synnerhet genom 
att engagera behöriga nationella organ och 
experter från den privata sektorn inom 
området nät- och informationssäkerhet i 
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verksamheten. Byrån bör bistå 
kommissionen och medlemsstaterna i deras 
dialog med branschen för att lösa 
säkerhetsrelaterade problem i hårdvaru-
och mjukvaruprodukter och därigenom 
bidra till en samarbetsstrategi för nät- och 
informationssäkerhet.

verksamheten, särskilt tillhandahållare av 
elektroniska nät och tjänster, tillverkare 
av nätutrustning och försäljare av 
mjukvara. Byrån bör bistå kommissionen 
och medlemsstaterna i deras dialog med 
branschen för att lösa säkerhetsrelaterade 
problem i hårdvaru- och 
mjukvaruprodukter och därigenom bidra 
till en samarbetsstrategi för nät- och 
informationssäkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 137
Ioan Enciu

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Byråns uppgifter bör visa hur den ska 
uppnå sina mål och samtidigt möjliggöra 
flexibilitet i verksamheten. Byråns 
uppgifter bör omfatta insamling av 
information och data som behövs för 
analys av risker förknippade med 
säkerheten och motståndskraften för 
elektroniska 
kommunikationsinfrastrukturer och 
kommunikationstjänster och för att i 
samarbete med medlemsstaterna göra en 
bedömning av nät- och 
informationssäkerhetssituationen i Europa. 
Byrån bör säkra samordning med 
medlemsstaterna och förbättra samarbetet 
mellan aktörer i Europa, i synnerhet genom 
att engagera behöriga nationella organ och 
experter från den privata sektorn inom 
området nät- och informationssäkerhet i 
verksamheten. Byrån bör bistå 
kommissionen och medlemsstaterna i deras 
dialog med branschen för att lösa 
säkerhetsrelaterade problem i hårdvaru-
och mjukvaruprodukter och därigenom 
bidra till en samarbetsstrategi för nät- och 

(12) Byråns uppgifter bör visa hur den ska 
uppnå sina mål och samtidigt möjliggöra 
flexibilitet i verksamheten. Byråns 
uppgifter bör omfatta insamling av 
information och data som behövs för 
analys av risker förknippade med
säkerheten och motståndskraften för 
elektroniska 
kommunikationsinfrastrukturer och 
kommunikationstjänster och för att i 
samarbete med medlemsstaterna göra en 
bedömning av nät- och 
informationssäkerhetssituationen i Europa. 
Byrån bör säkra samordning och 
samarbete med medlemsstaterna och 
förbättra samarbetet mellan aktörer i 
Europa, i synnerhet genom att engagera 
behöriga nationella organ och EU-organ 
och experter på hög nivå från den privata 
sektorn inom området nät- och 
informationssäkerhet i verksamheten. 
Byrån bör bistå kommissionen, 
Europaparlamentet och medlemsstaterna i 
deras dialog med branschen för att lösa 
säkerhetsrelaterade problem i hårdvaru-
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informationssäkerhet. och mjukvaruprodukter och därigenom 
bidra till en samarbetsstrategi för nät- och 
informationssäkerhet.

Or. ro

Ändringsförslag 138
Ivailo Kalfin

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Byråns uppgifter bör visa hur den ska 
uppnå sina mål och samtidigt möjliggöra 
flexibilitet i verksamheten. Byråns 
uppgifter bör omfatta insamling av 
information och data som behövs för 
analys av risker förknippade med 
säkerheten och motståndskraften för 
elektroniska 
kommunikationsinfrastrukturer och 
kommunikationstjänster och för att i 
samarbete med medlemsstaterna göra en 
bedömning av nät- och 
informationssäkerhetssituationen i Europa. 
Byrån bör säkra samordning med 
medlemsstaterna och förbättra samarbetet 
mellan aktörer i Europa, i synnerhet genom 
att engagera behöriga nationella organ och 
experter från den privata sektorn inom 
området nät- och informationssäkerhet i 
verksamheten. Byrån bör bistå 
kommissionen och medlemsstaterna i deras 
dialog med branschen för att lösa 
säkerhetsrelaterade problem i hårdvaru-
och mjukvaruprodukter och därigenom 
bidra till en samarbetsstrategi för nät- och 
informationssäkerhet.

(12) Byråns uppgifter bör visa hur den ska 
uppnå sina mål och samtidigt möjliggöra 
flexibilitet i verksamheten. Byråns 
uppgifter bör omfatta insamling av 
information och data som behövs för 
analys av risker förknippade med 
säkerheten och motståndskraften för 
elektroniska 
kommunikationsinfrastrukturer och 
kommunikationstjänster och för att i 
samarbete med medlemsstaterna, 
kommissionen och i förekommande fall 
berörda intressenter göra en bedömning av 
nät- och informationssäkerhetssituationen i 
Europa. Byrån bör säkra samordning med 
medlemsstaterna och förbättra samarbetet 
mellan aktörer i Europa, i synnerhet genom 
att engagera behöriga nationella organ och 
experter från den privata sektorn inom 
området nät- och informationssäkerhet i 
verksamheten. Byrån bör bistå 
kommissionen och medlemsstaterna i deras 
dialog med branschen för att lösa 
säkerhetsrelaterade problem i hårdvaru-
och mjukvaruprodukter och därigenom 
bidra till en samarbetsstrategi för nät- och 
informationssäkerhet.

Or. en
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Motivering

Med tanke på kommissionens verkställande befogenheter och med tanke på att 
nätinfrastrukturen ägs, förvaltas och drivs av den privata sektorn får dessa parter inte 
undantas från samråden om nät- och informationssäkerhet.

Ändringsförslag 139
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Byrån bör fungera som en 
referenspunkt och skapa förtroende genom 
sin opartiskhet samt genom kvaliteten på 
de råd och den information den 
tillhandahåller, öppenheten i dess 
förfaranden och arbetssätt samt dess 
skickliga sätt att utföra sina uppgifter. 
Byrån bör bygga vidare på de 
ansträngningar som gjorts nationellt och på 
EU-nivå och därför utföra sina uppgifter i 
fullständigt samarbete med 
medlemsstaterna samt vara öppen för 
kontakter med näringslivet och andra 
berörda intressenter. Byrån bör också 
bygga vidare på synpunkter från och 
samarbete med den privata sektorn, som 
spelar en viktig roll för säkra elektroniska 
kommunikationsinfrastrukturer och 
kommunikationstjänster.

(13) Byrån bör fungera som en 
referenspunkt och skapa förtroende genom 
sin opartiskhet samt genom kvaliteten på 
de råd och den information den 
tillhandahåller, öppenheten i dess 
förfaranden och arbetssätt samt dess 
skickliga sätt att utföra sina uppgifter. 
Byrån bör bygga vidare på de 
ansträngningar som gjorts nationellt och på 
EU-nivå och därför utföra sina uppgifter i 
fullständigt samarbete med 
medlemsstaterna och unionens 
institutioner samt vara öppen för kontakter 
med näringslivet och andra berörda 
intressenter. Byrån bör också bygga vidare 
på synpunkter från och samarbete med den 
privata sektorn, som spelar en viktig roll 
för säkra elektroniska 
kommunikationsinfrastrukturer och 
kommunikationstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 140
Rolandas Paksas

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Kommissionen har tagit initiativ till (14) Kommissionen har tagit initiativ till 
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ett europeiskt offentligprivat 
EU-partnerskap för motståndskraft som 
flexibel europeiska ram för 
IKT-infrastrukturens motståndskraft, där 
byrån bör fungera som främjare och föra 
samman intressenter från offentlig och 
privat sektor för att diskutera den offentliga 
politikens prioriteringar, ekonomiska och 
marknadsanknutna dimensioner av 
utmaningar och åtgärder för IKT-
infrastrukturens motståndskraft och för att 
fastställa intressenternas ansvar.

ett europeiskt offentligprivat 
EU-partnerskap för motståndskraft som 
flexibel europeiska ram för 
IKT-infrastrukturens motståndskraft, där 
byrån bör utveckla expertis för att främja 
närmare samarbete mellan den offentliga 
och privata sektorn samt fungera som 
främjare och föra samman intressenter från 
offentlig och privat sektor för att diskutera 
den offentliga politikens prioriteringar, 
ekonomiska och marknadsanknutna 
dimensioner av utmaningar och åtgärder 
för IKT-infrastrukturens motståndskraft 
och för att fastställa intressenternas ansvar.

Or. lt

Ändringsförslag 141
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Byrån bör ge kommissionen råd i form 
av yttranden och tekniska och 
socioekonomiska analyser, på begäran av 
kommissionen eller på eget initiativ, för att 
bidra till politikens utveckling inom 
området nät- och informationssäkerhet. 
Byrån bör också på begäran bistå 
medlemsstaterna och EU:s institutioner och 
organ i deras arbete för att utveckla nät-
och informationssäkerhetspolitiken och -
kapaciteten.

(15) Byrån bör ge kommissionen råd i form 
av yttranden och tekniska och 
socioekonomiska analyser, på begäran av 
kommissionen eller på eget initiativ, för att 
bidra till politikens utveckling inom 
området nät- och informationssäkerhet. 
Byrån bör också på begäran bistå 
medlemsstaterna, Organet för europeiska 
regleringsmyndigheter för elektronisk 
kommunikation (Berec) och EU:s 
institutioner och organ i deras arbete för att 
utveckla nät- och 
informationssäkerhetspolitiken och -
kapaciteten.

Or. en

Ändringsförslag 142
Ioannis A. Tsoukalas
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Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Byrån bör ge kommissionen råd i form 
av yttranden och tekniska och 
socioekonomiska analyser, på begäran av 
kommissionen eller på eget initiativ, för 
att bidra till politikens utveckling inom 
området nät- och informationssäkerhet. 
Byrån bör också på begäran bistå 
medlemsstaterna och EU:s institutioner 
och organ i deras arbete för att utveckla 
nät- och informationssäkerhetspolitiken 
och -kapaciteten.

(15) Byrån bör ge kommissionen råd i form 
av yttranden och tekniska och 
socioekonomiska analyser för att bidra till 
politikens utveckling inom området nät-
och informationssäkerhet. Byrån bör också 
bistå medlemsstaterna och unionens
institutioner och organ, på deras begäran 
eller på eget initiativ, i deras arbete för att 
utveckla nät- och 
informationssäkerhetspolitiken och 
-kapaciteten.

Or. en

Ändringsförslag 143
Ioan Enciu

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Byrån bör ge kommissionen råd i form 
av yttranden och tekniska och 
socioekonomiska analyser, på begäran av 
kommissionen eller på eget initiativ, för att 
bidra till politikens utveckling inom 
området nät- och informationssäkerhet. 
Byrån bör också på begäran bistå 
medlemsstaterna och EU:s institutioner 
och organ i deras arbete för att utveckla 
nät- och informationssäkerhetspolitiken 
och -kapaciteten.

(15) Byrån bör ge kommissionen, rådet 
och Europaparlamentet råd i form av 
yttranden och tekniska och 
socioekonomiska analyser, på deras 
begäran eller på eget initiativ, för att bidra 
till politikens utveckling inom området nät-
och informationssäkerhet. Byrån bör också 
på begäran bistå medlemsstaterna och EU:s 
organ i deras arbete för att utveckla nät-
och informationssäkerhetspolitiken och -
kapaciteten.

Or. ro

Ändringsförslag 144
Ioan Enciu
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Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Byrån bör främja ett samarbete mellan 
medlemsstaternas behöriga offentliga 
organ, i synnerhet för att stödja utveckling 
och utbyte av god praxis samt standarder 
för utbildningsprogram och 
informationskampanjer. Ett ökat 
informationsutbyte mellan 
medlemsstaterna kommer att underlätta 
sådana åtgärder. Byrån bör också stödja 
samarbete mellan offentliga och privata 
aktörer på EU-nivå, bland annat genom att 
främja informationsutbyte, kampanjer för 
att öka medvetenheten och 
utbildningsprogram.

(20) Byrån bör främja ett samarbete mellan 
medlemsstaternas behöriga offentliga 
organ, i synnerhet för att stödja utveckling, 
främjande och utbyte av god praxis samt 
standarder för utbildningsprogram och 
informationskampanjer. Ett ökat 
informationsutbyte mellan 
medlemsstaterna kommer att underlätta 
sådana åtgärder. Byrån bör också stödja 
samarbete mellan offentliga och privata 
aktörer på EU-nivå, bland annat genom att 
främja informationsutbyte, kampanjer för 
att öka medvetenheten och 
utbildningsprogram.

Or. ro

Ändringsförslag 145
Ivailo Kalfin

Förslag till förordning
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) Byrån ska bland annat bistå 
berörda EU- institutioner och 
medlemsstaterna med att utarbeta och 
genomföra en unionsomfattande 
folkbildningskampanj för slutanvändare i 
syfte att främja ett säkrare beteende bland 
internetanvändare och höja 
medvetenheten om de potentiella hoten i 
cyberrymden (it-brottslighet, 
phishingattacker, botnät, ekonomiska 
bedrägerier och bankbedrägerier, men 
även grundläggande råd om autentisering 
och uppgiftsskydd).

Or. en
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Motivering

Exempel från ”Cybersecurity Awareness Month”, som drogs igång av den amerikanska 
regeringen 2003. För ytterligare information, se 
http://www.dhs.gov/files/programs/gc_1158611596104.shtm och 
http://www.staysafeonline.org/ncsam .

Ändringsförslag 146
Rolandas Paksas

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) I de fall då det är lämpligt och gagnar 
fullgörandet av byråns 
verksamhetsområde, mål och uppgifter bör 
byrån dela erfarenheter och allmän 
information med sådana organ och byråer 
som inrättats genom 
gemenskapslagstiftningen och som arbetar 
med nät- och informationssäkerhet.

(23) I de fall då det är lämpligt och gagnar 
fullgörandet av byråns 
verksamhetsområde, mål och uppgifter bör 
byrån dela erfarenheter och allmän 
information med sådana organ och byråer 
som inrättats genom 
gemenskapslagstiftningen och som arbetar 
med nät- och informationssäkerhet. Byrån 
bör bidra till att fastställa prioriterad 
forskning på europeisk nivå om nätens 
motståndskraft och om nät- och
informationssäkerhet och ge potentiella 
forskningsinstitutioner kunskap om 
näringslivets behov.

Or. lt

Ändringsförslag 147
Ivailo Kalfin

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Nät- och 
informationssäkerhetsproblemen är 
globala. Det behövs ett tätare 
internationellt samarbete för att förbättra 

(26) Nät- och 
informationssäkerhetsproblemen är 
globala. Det behövs ett tätare 
internationellt samarbete för att ta tag i 
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säkerhetsstandarder, öka 
informationsutbytet och främja en 
gemensam global syn på nät- och 
informationssäkerhetsfrågor. Därför bör 
byrån stödja samarbete med tredjeländer 
och internationella organisationer, när så är 
lämpligt i samarbete med 
Europeiska avdelningen för yttre åtgärder
(EEAS).

behovet av ett internationellt regelverk i 
syfte att förbättra säkerhetsstandarder 
(bland annat genom att fastställa 
gemensamma beteendenormer och 
uppförandekoder) och 
informationsutbyten och främja snabbare 
internationellt samarbete i samband med 
motåtgärder, samt en gemensam global 
syn på nät- och 
informationssäkerhetsfrågor. Därför bör 
byrån stödja starkare europeiskt 
deltagande och samarbete med 
tredjeländer och internationella 
organisationer, när så är lämpligt genom 
att tillhandahålla nödvändig expertis och 
nödvändiga analyser till berörda 
EU-organ och EU-institutioner.

Or. en

Motivering

Alla de föreslagna åtgärderna är centrala för att stärka samarbetet rörande internetsäkerhet 
samt informationssäkerhet inom näten. Eftersom unionens närvaro i de internationella 
samarbetsdiskussionerna måste stärkas bör Enisa uppmuntras att tillhandahålla expertis till 
relevanta EU-organ och/eller EU-institutioner.

Ändringsförslag 148
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Byrån bör i utförandet av sina 
arbetsuppgifter varken inkräkta på eller 
förekomma, hindra eller dubblera de 
relevanta befogenheter och arbetsuppgifter 
som tillkommer de nationella 
regleringsmyndigheterna enligt direktiven 
om elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster, Europeiska 
gruppen av regleringsmyndigheter för nät 
och tjänster inom området elektronisk 
kommunikation som inrättades genom 

(27) Byrån bör i utförandet av sina 
arbetsuppgifter varken inkräkta på eller 
förekomma, hindra eller dubblera de 
relevanta befogenheter och arbetsuppgifter 
som tillkommer de nationella 
regleringsmyndigheterna enligt direktiven 
om elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster, Europeiska 
gruppen av regleringsmyndigheter för nät 
och tjänster inom området elektronisk 
kommunikation som inrättades genom 
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Europaparlamentets och rådets 
förordning 1211/2009*, 
kommunikationskommittén enligt 
direktiv 2002/21/EG, de europeiska 
standardiseringsorganen, de nationella 
standardiseringsorganen, den permanenta 
kommittén enligt Europaparlamentets och 
rådets direktiv 98/34/EG av den 
22 juni 1998 om ett informationsförfarande 
beträffande tekniska standarder och 
föreskrifter och beträffande föreskrifter för 
informationssamhällets tjänster* samt 
medlemsstaternas tillsynsmyndigheter för 
skyddet av enskilda personer när det gäller 
behandling av personuppgifter samt den 
fria rörligheten för sådana uppgifter. 

Europaparlamentets och rådets 
förordning 1211/20091 och som bör 
företrädas i byråns ständiga 
intressentgrupp, 
kommunikationskommittén enligt 
direktiv 2002/21/EG, de europeiska 
standardiseringsorganen, de nationella 
standardiseringsorganen, den permanenta 
kommittén enligt Europaparlamentets och 
rådets direktiv 98/34/EG av den 
22 juni 1998 om ett informationsförfarande 
beträffande tekniska standarder och 
föreskrifter och beträffande föreskrifter för 
informationssamhällets tjänster2 samt 
medlemsstaternas tillsynsmyndigheter för 
skyddet av enskilda personer när det gäller 
behandling av personuppgifter samt den 
fria rörligheten för sådana uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 149
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) För att säkerställa att byrån är effektiv 
bör medlemsstaterna och kommissionen 
vara företrädda i styrelsen, som bör 
fastställa den allmänna inriktningen på 
byråns verksamhet och se till att den utför 
sina uppgifter i enlighet med denna 
förordning. Styrelsen ha de nödvändiga 
befogenheterna för att fastställa budgeten 
och kontrollera att den genomförs, anta 
lämpliga finansiella bestämmelser, utarbeta
klara och tydliga förfaranden för byråns 
beslutsfattande, anta byråns arbetsprogram, 
anta sin egen arbetsordning och byråns 
interna verksamhetsregler samt besluta om 

(28) För att säkerställa att byrån är effektiv 
bör medlemsstaterna och kommissionen 
vara företrädda i styrelsen, som bör 
fastställa den allmänna inriktningen på 
byråns verksamhet och se till att den utför 
sina uppgifter i enlighet med denna 
förordning. Styrelsen ha de nödvändiga 
befogenheterna för att fastställa budgeten 
och kontrollera att den genomförs, anta 
lämpliga finansiella bestämmelser, utarbeta 
klara och tydliga förfaranden för byråns 
beslutsfattande, anta byråns arbetsprogram, 
anta sin egen arbetsordning och byråns 
interna verksamhetsregler samt utse eller

                                               
1 EUT L 337, 18.12.2009, s.1.
2 EGT L 204, 21.7.1998, s. 37.
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förlängning eller avslutande av den 
verkställande direktörens mandatperiod. 
Styrelsen bör kunna inrätta arbetsgrupper 
som kan bistå den i dess uppgifter; sådana 
arbetsgrupper skulle t.ex. kunna utarbeta 
byråns beslut eller övervaka 
genomförandet av besluten.

entlediga den verkställande direktören, 
med förbehåll för Europaparlamentets 
bekräftelse. Styrelsen bör kunna inrätta 
arbetsgrupper som kan bistå den i dess 
uppgifter; sådana arbetsgrupper skulle t.ex. 
kunna utarbeta byråns beslut eller övervaka 
genomförandet av besluten.

Or. en

Ändringsförslag 150
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Den verkställande direktören bör ha 
möjlighet att inrätta tillfälliga 
arbetsgrupper som i synnerhet ska 
behandla vetenskapliga, tekniska, rättsliga 
eller socioekonomiska frågor. Vid 
inrättandet av sådana arbetsgrupper bör 
den verkställande direktören inhämta 
synpunkter från och utnyttja sådan relevant 
extern expertis som krävs för att byrån ska 
få tillgång till den mest aktuella 
informationen om säkerhetsproblem i det 
föränderliga informationssamhället. Byrån 
bör se till att de tillfälliga arbetsgruppernas 
medlemmar väljs utifrån högsta krav på 
expertkunskaper, med beaktande av att det, 
utifrån de specifika frågor som berörs, ska 
finnas en representativ balans mellan 
medlemsstaternas förvaltningar, privata 
sektorn (inklusive branschen), användare 
och akademiska experter på nät- och 
informationssäkerhet. Byrån får vid behov
bjuda in enskilda experter som har erkänd 
kompetens från det relevanta området för 
att delta i arbetsgruppens verksamhet, från 
fall till fall. Deras utgifter bör bekostas av 
byrån i enlighet med dess interna regler 
och gällande budgetförordningar.

(30) Den verkställande direktören bör ha 
möjlighet att inrätta tillfälliga 
arbetsgrupper som i synnerhet ska 
behandla vetenskapliga, tekniska, rättsliga 
eller socioekonomiska frågor. Vid 
inrättandet av arbetsgrupper bör den 
verkställande direktören inhämta 
synpunkter från och utnyttja sådan relevant 
extern expertis som krävs för att byrån ska 
få tillgång till den mest aktuella 
informationen om säkerhetsproblem i det 
föränderliga informationssamhället. Byrån 
bör se till att de tillfälliga arbetsgruppernas 
medlemmar väljs utifrån högsta krav på 
expertkunskaper, med beaktande av att det, 
utifrån de specifika frågor som berörs, ska 
finnas en representativ balans mellan 
medlemsstaternas förvaltningar, unionens 
institutioner, den privata sektorn 
(inklusive branschen), användare och 
akademiska experter på nät- och 
informationssäkerhet. Byrån får när så är 
lämpligt bjuda in enskilda experter som har 
erkänd kompetens från det relevanta 
området för att delta i arbetsgruppens 
verksamhet, från fall till fall. Deras utgifter 
bör bekostas av byrån i enlighet med dess 
interna regler och gällande 
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budgetförordningar.

Or. en

Ändringsförslag 151
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Byrån ska verka i enlighet med i) 
subsidiaritetsprincipen och därvid säkra en 
lämplig grad av samordning mellan 
medlemsstaterna när det gäller nät- och 
informationssäkerhetsfrågor och göra 
nationell politik effektivare, och därmed 
tillföra ett mervärde, och ii) 
proportionalitetsprincipen, och inte gå 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
de mål som fastställs i den här 
förordningen.

(32) Byrån ska verka i enlighet med i) 
subsidiaritetsprincipen och därvid säkra en 
lämplig grad av samordning mellan 
medlemsstaterna och nationella organ när 
det gäller nät- och 
informationssäkerhetsfrågor och göra 
nationell politik effektivare, och därmed 
tillföra ett mervärde, och ii) 
proportionalitetsprincipen, och inte gå 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
de mål som fastställs i den här 
förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 152
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) För att garantera byråns fulla 
oberoende och självständighet anses det 
nödvändigt att den har en egen budget där 
intäkterna främst består av ett bidrag från 
EU och bidrag från tredjeländer som deltar 
i byråns arbete. Värdmedlemsstaten, eller 
varje annan medlemsstat, bör ha rätt att 
lämna frivilliga bidrag till byråns intäkter. 
EU:s budgetförfarande bör även i 

(35) För att garantera byråns fulla 
oberoende och självständighet och för att 
den ska kunna utföra kompletterande och 
nya uppgifter anses det nödvändigt att den 
har en tillräcklig och egen budget där 
intäkterna främst består av ett bidrag från 
EU och bidrag från tredjeländer som deltar 
i byråns arbete. Värdmedlemsstaten, eller 
varje annan medlemsstat, bör ha rätt att 
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fortsättningen tillämpas på de bidrag som 
belastar Europeiska unionens allmänna 
budget. Dessutom bör revisionsrätten 
granska räkenskaperna.

lämna frivilliga bidrag till byråns intäkter. 
EU:s budgetförfarande bör även i 
fortsättningen tillämpas på de bidrag som 
belastar Europeiska unionens allmänna 
budget. Dessutom bör revisionsrätten 
granska räkenskaperna.

Or. en

Ändringsförslag 153
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Byrån bör efterträda Enisa som 
inrättades genom förordning nr 460/2004. I 
enlighet med ramarna i det beslut som 
fattades av medlemsstaternas företrädare 
när de sammanträdde i Europeiska rådet 
den 13 december 2003 bör 
värdmedlemsstaten bibehålla och utveckla 
de nuvarande praktiska arrangemangen för 
att säkra en smidig och effektiv drift av 
byrån, i synnerhet med beaktande av 
byråns samarbete med och bistånd till 
kommissionen, medlemsstaterna och deras 
behöriga organ, övriga EU-institutioner 
och EU-organ och offentliga och privata 
intressenter i hela Europa.

(36) Byrån bör efterträda Enisa som 
inrättades genom förordning nr 460/2004. I 
enlighet med ramarna i det beslut som 
fattades av medlemsstaternas företrädare 
när de sammanträdde i Europeiska rådet 
den 13 december 2003 bör 
värdmedlemsstaten bibehålla och utveckla 
de nuvarande praktiska arrangemangen 
såsom anges i avtalet om sätet, för att 
säkra en smidig och effektiv drift av byrån, 
i synnerhet med beaktande av byråns 
samarbete med och bistånd till 
kommissionen, medlemsstaterna och deras 
behöriga organ, övriga EU-institutioner 
och EU-organ och offentliga och privata 
intressenter i hela Europa.

Or. en

Ändringsförslag 154
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 36a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36a) Byrån bör på begäran av en 
medlemsstat eller av EU:s institutioner 
kunna utstationera upp till 10 procent av 
sin personal samtidigt för att 
tillhandahålla bistånd och expertis i 
frågor om nät- och informationssäkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 155
Anni Podimata

Förslag till förordning
Skäl 36a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36a) Byrån bör på begäran av en 
medlemsstat eller av EU:s institutioner 
kunna utstationera upp till 10 procent av 
sin personal samtidigt för att 
tillhandahålla bistånd och expertis i 
frågor om nät- och informationssäkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 156
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 36b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36b) Föreskrifterna i punkt 47 i det 
interinstitutionella avtalet av den 
17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen om 
budgetdisciplin och sund ekonomisk 
förvaltning bör tillämpas i samband med 
byråns permanenta mandat, och den 
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lagstiftande myndighetens eventuella 
beslut om ett sådant förnyande bör inte 
påverka budgetmyndighetens beslut inom 
ramen för det årliga budgetförfarandet.

Or. en

Ändringsförslag 157
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Byrå bör inrättas för en begränsad
period. Man bör utvärdera byråns 
verksamhet utifrån dess effektivitet i 
förhållande till målen och dess 
arbetsmetoder, för att fastställa om byråns 
mål fortfarande är giltiga och, på 
grundval av detta, om dess verksamhet 
bör förlängas ytterligare.

(37) Byrå bör inrättas för en obegränsad 
period. Mellan byrån och kommissionen 
bör det fastställas ett årligt 
prestationsavtal som bör innehålla en 
allmän utvärderingsrapport om 
effektiviteten och de uppnådda målen och 
som bör lämnas in varje år till 
Europaparlamentet, rådet, kommissionen 
och revisionsrätten. Dessutom bör en helt 
oberoende utvärdering göras vart 
tredje år.

Or. en

Ändringsförslag 158
Ivailo Kalfin

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Byrå bör inrättas för en begränsad 
period. Man bör utvärdera byråns 
verksamhet utifrån dess effektivitet i 
förhållande till målen och dess 
arbetsmetoder, för att fastställa om byråns 
mål fortfarande är giltiga och, på 
grundval av detta, om dess verksamhet bör

(37) Eftersom det nuvarande systemet 
med ett femårigt mandat begränsar 
byråns möjligheter att planera sin drift 
och verksamhet långsiktigt och förhindrar 
kontinuitet i byråns arbete, bör
möjligheten att upphäva det tillfälliga 
mandatet övervägas.
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förlängas ytterligare.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Byrå bör inrättas för en begränsad 
period. Man bör utvärdera byråns 
verksamhet utifrån dess effektivitet i 
förhållande till målen och dess 
arbetsmetoder, för att fastställa om byråns 
mål fortfarande är giltiga och, på 
grundval av detta, om dess verksamhet 
bör förlängas ytterligare.

(37) Byrå bör inrättas för en obestämd 
period och bör därför ha ett permanent 
mandat.

Or. en

Motivering

Enisa är en av få EU-byråer som ännu inte har något permanent mandat. Ett kortare mandat 
hämmar Enisas möjligheter att handla långsiktigt i fråga om strategisk och operationell 
planering, personalpolitik och politisk delaktighet.

Ändringsförslag 160
Anni Podimata

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Byrå bör inrättas för en begränsad
period. Man bör utvärdera byråns 
verksamhet utifrån dess effektivitet i 
förhållande till målen och dess 
arbetsmetoder, för att fastställa om byråns 
mål fortfarande är giltiga och, på 
grundval av detta, om dess verksamhet 

(37) Byrå bör inrättas för en obestämd 
period och ha ett permanent mandat.
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bör förlängas ytterligare.

Or. en

Ändringsförslag 161
Ioannis A. Tsoukalas, Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom denna förordning inrättas 
Europeiska byrån för nät- och 
informationssäkerhet (nedan kallad byrån), 
som ska bidra till en hög nivå på nät- och 
informationssäkerhet i EU, öka 
medvetenheten om dessa frågor och 
utveckla en kultur av nät- och 
informationssäkerhet i samhället till 
förmån för medborgarna, konsumenterna, 
företagen och den offentliga sektorns 
organisationer i Europeiska unionen och på 
det sättet bidra till att den inre marknaden 
fungerar väl.

1. Genom denna förordning inrättas 
Europeiska byrån för nät- och 
informationssäkerhet (nedan kallad byrån), 
som ska bidra till en hög nivå på nät- och 
informationssäkerhet i EU, öka 
medvetenheten om dessa frågor och 
utveckla en kultur av nät- och 
informationssäkerhet i samhället till 
förmån för medborgarna, konsumenterna, 
företagen och den offentliga sektorns 
organisationer i Europeiska unionen och på 
det sättet bidra till att den inre marknaden 
fungerar väl och till att en fullt 
funktionsduglig inre digital marknad i EU 
kan upprättas.

Or. en

Ändringsförslag 162
Ioan Enciu

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom denna förordning inrättas 
Europeiska byrån för nät- och 
informationssäkerhet (nedan kallad byrån), 
som ska bidra till en hög nivå på nät- och 
informationssäkerhet i EU, öka 
medvetenheten om dessa frågor och 

1. Genom denna förordning inrättas 
Europeiska byrån för nät- och 
informationssäkerhet (nedan kallad byrån), 
som ska bidra till en hög nivå på nät- och 
informationssäkerhet i EU, öka 
medvetenheten om dessa frågor och 
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utveckla en kultur av nät- och 
informationssäkerhet i samhället till 
förmån för medborgarna, konsumenterna, 
företagen och den offentliga sektorns 
organisationer i Europeiska unionen och på 
det sättet bidra till att den inre marknaden 
fungerar väl.

utveckla och främja en kultur av nät- och 
informationssäkerhet i samhället till 
förmån för medborgarna, konsumenterna, 
företagen och den offentliga sektorns 
organisationer i Europeiska unionen och på 
det sättet bidra till att den inre marknaden 
fungerar väl.

Or. ro

Ändringsförslag 163
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Byrån ska bistå kommissionen, 
unionens övriga institutioner, 
medlemsstaterna och näringslivet, i 
synnerhet små och medelstora företag, 
med att uppfylla kraven i fråga om nät-
och informationssäkerhet i nuvarande 
eller framtida EU-lagstiftning och på så 
sätt bidra till att den inre marknaden 
fungerar väl.

Or. en

Ändringsförslag 164
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Byråns mål och uppgifter ska inte 
påverka medlemsstaternas befogenheter i 
fråga om nät- och informationssäkerhet, 
särskilt inte verksamhet som berör allmän 
säkerhet, försvar, statssäkerhet (också 
statens ekonomiska välstånd, när frågorna 

2. Byråns mål och uppgifter ska 
komplettera medlemsstaternas 
befogenheter i fråga om nät- och 
informationssäkerhet, särskilt inte 
verksamhet som berör allmän säkerhet, 
försvar, statssäkerhet (också statens 
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har anknytning till statens säkerhet) och 
staternas verksamhet på 
strafflagstiftningens område.

ekonomiska välstånd, när frågorna har 
anknytning till statens säkerhet) och 
staternas verksamhet på 
strafflagstiftningens område.

Or. ro

Ändringsförslag 165
Ioan Enciu

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Byrån ska bistå kommissionen och 
medlemsstaterna för att uppfylla kraven i 
lagar och andra förordningar avseende nät-
och informationssäkerhet i nuvarande eller 
framtida EU-lagstiftning och på så sätt 
bidra till att den inre marknaden fungerar 
väl.

1. Byrån ska bistå kommissionen, rådet, 
Europaparlamentet och medlemsstaterna 
för att uppfylla kraven i lagar och andra 
förordningar avseende nät- och 
informationssäkerhet i nuvarande eller 
framtida EU-lagstiftning och på så sätt 
bidra till att den inre marknaden fungerar 
väl.

Or. ro

Ändringsförslag 166
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Byrån ska bistå kommissionen och 
medlemsstaterna för att uppfylla kraven i 
lagar och andra förordningar avseende nät-
och informationssäkerhet i nuvarande eller 
framtida EU-lagstiftning och på så sätt 
bidra till att den inre marknaden fungerar 
väl.

1. Byrån ska stödja kommissionen och 
medlemsstaterna för att uppfylla kraven i 
lagar och andra förordningar avseende nät-
och informationssäkerhet i nuvarande eller 
framtida EU-lagstiftning och på så sätt 
bidra till att den inre marknaden fungerar 
väl.

Or. ro
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Ändringsförslag 167
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Byrån ska förbättra EU:s och 
medlemsstaternas kapacitet och beredskap 
för att förebygga, spåra och reagera på nät-
och informationssäkerhetsproblem.

2. Byrån ska bistå med att höja och 
förbättra EU:s och medlemsstaternas 
kapacitet och beredskap för att förebygga, 
spåra och reagera på nät- och 
informationssäkerhetsproblem.

Or. ro

Ändringsförslag 168
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Byrån ska utveckla och upprätthålla en 
hög nivå av expertis och använda denna 
expertis för att främja ett brett samarbete 
mellan aktörer från offentlig och privat 
sektor.

3. Byrån ska utveckla och upprätthålla en 
hög nivå av expertis för att globalt fungera 
som ett kompetenscentrum i alla frågor 
om internetsäkerhet och ska använda 
denna expertis för att främja ett brett 
samarbete mellan aktörer från offentlig och 
privat sektor.

Or. en

Ändringsförslag 169
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3a (ny) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Byrån ska uppmuntra ett brett 
samarbete om nät- och 
informationssäkerhet mellan aktörer i den 
offentliga och privata sektorn.

Or. ro

Ändringsförslag 170
Ioan Enciu

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Bistå kommissionen, på dess begäran 
eller på eget initiativ, i frågor som rör 
utvecklingen av nät- och 
informationssäkerhetspolitiken, genom att 
tillhandahålla råd och yttranden och 
tekniska och socioekonomiska analyser, 
och med förberedande arbeten inför 
utveckling och uppdatering av 
EU-lagstiftning inom området nät- och 
informationssäkerhet.

a) Bistå kommissionen, rådet och 
Europaparlamentet, på deras begäran eller 
på eget initiativ, i frågor som rör 
utvecklingen av nät- och 
informationssäkerhetspolitiken, genom att 
tillhandahålla råd och yttranden och 
tekniska och socioekonomiska analyser, 
och med förberedande arbeten inför 
utveckling och uppdatering av 
EU-lagstiftning inom området nät- och 
informationssäkerhet.

Or. ro

Ändringsförslag 171
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Bistå kommissionen, på dess begäran 
eller på eget initiativ, i frågor som rör 
utvecklingen av nät- och 
informationssäkerhetspolitiken, genom att 

a) Bistå kommissionen, unionens organ 
och medlemsstaterna, på deras begäran 
eller på eget initiativ, i frågor som rör 
utvecklingen av nät- och 
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tillhandahålla råd och yttranden och 
tekniska och socioekonomiska analyser, 
och med förberedande arbeten inför 
utveckling och uppdatering av EU-
lagstiftning inom området nät- och 
informationssäkerhet.

informationssäkerhetspolitiken, genom att 
tillhandahålla råd och yttranden och 
tekniska och socioekonomiska analyser, 
och med förberedande arbeten inför 
utveckling och uppdatering av EU-
lagstiftning inom området nät- och 
informationssäkerhet.

Or. ro

Ändringsförslag 172
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Bistå 
incidenthanteringsorganisationer (Cert) i 
medlemsstaterna, underlätta upprättandet 
och användningen av Cert-nätverk på 
EU-nivå och samordna alleuropeiska 
övningar för incidenthantering som berör 
minst två medlemsstater.

Or. ro

Ändringsförslag 173
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Bistå kommissionen med att förbereda 
en omfattande unionsstrategi för nät- och 
informationssäkerhet.

Or. en
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Ändringsförslag 174
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) Främja och stödja samarbete mellan 
medlemsstaternas 
incidenthanteringsorganisationer (Cert) 
och EU.

Or. ro

Ändringsförslag 175
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Främja samarbete mellan 
medlemsstaterna och mellan 
medlemsstaterna och kommissionen i deras 
insatser med en gränsöverskridande 
dimension för att förebygga, spåra och 
hantera nät- och 
informationssäkerhetsincidenter.

b) Främja samarbete mellan 
medlemsstaterna och mellan 
medlemsstaterna och kommissionen i deras 
insatser med en gränsöverskridande 
dimension för att förebygga, spåra och 
hantera nät- och 
informationssäkerhetsincidenter. Därför 
ska byrån utveckla och sköta en 
mekanism för tidig varning och 
motåtgärder med europeisk räckvidd som 
ska komplettera medlemsstaternas egna 
mekanismer.

Or. en

Motivering

Säkerhetshoten på internet har för länge sedan slutat att följa nationella gränser och kan 
därför inte heller hanteras av nationella strukturer. Cyberattacker kan få europeiska 
dimensioner på några få sekunder. Så snart frågor om internetsäkerhet inbegriper mer än en 
medlemsstat (exempelvis som ursprung, mål eller medel för en cyberattack) bör Enisa ha 
möjlighet att ingripa, varna och samordna medlemsstaternas reaktioner.
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Ändringsförslag 176
Ioan Enciu

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Främja samarbete mellan 
medlemsstaterna och mellan 
medlemsstaterna och kommissionen i 
deras insatser med en gränsöverskridande 
dimension för att förebygga, spåra och 
hantera nät- och 
informationssäkerhetsincidenter.

b) Främja samarbete mellan 
medlemsstaterna och mellan 
medlemsstaterna och EU:s institutioner 
och organ i deras insatser med en 
gränsöverskridande dimension för att 
förebygga, spåra och hantera nät- och 
informationssäkerhetsincidenter.

Or. ro

Ändringsförslag 177
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Bistå medlemsstaterna och EU:s 
institutioner och organ i deras arbete med 
att samla in, analysera och sprida nät- och 
informationssäkerhetsdata.

c) Bistå medlemsstaterna och EU:s 
institutioner och organ, på deras begäran 
eller på eget initiativ, i deras arbete med att 
samla in, analysera och sprida nät- och 
informationssäkerhetsdata.

Or. en

Ändringsförslag 178
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) I samarbete med medlemsstaterna och 
EU-institutionerna bedöma nät- och 
informationssäkerhetssituationen i Europa.

d) I samarbete med medlemsstaterna och 
EU-institutionerna, på deras begäran eller 
på eget initiativ, bedöma nät- och 
informationssäkerhetssituationen i Europa.

Or. en

Ändringsförslag 179
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) I samarbete med medlemsstaterna och 
EU-institutionerna bedöma nät- och 
informationssäkerhetssituationen i Europa.

d) I samarbete med medlemsstaterna och 
unionens institutioner bedöma nät- och 
informationssäkerhetssituationen i Europa.

Or. en

Ändringsförslag 180
Ioan Enciu

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Stödja samarbete mellan behöriga 
offentliga organ i Europa, och framför allt 
stödja deras insatser för att utveckla och 
utbyta god praxis och standarder.

e) Stödja samarbete mellan behöriga 
offentliga organ i Europa och samarbeta 
aktivt, framför allt om utveckling, 
främjande och utbyte av god praxis och 
om utformning och tillämpning av 
gemensamma standarder för nät- och 
informationssäkerhet.

Or. ro
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Ändringsförslag 181
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Stödja samarbete mellan behöriga 
offentliga organ i Europa, och framför allt 
stödja deras insatser för att utveckla och 
utbyta god praxis och standarder.

e) Främja regelbundet samarbete mellan 
behöriga offentliga organ i Europa, och 
framför allt stödja deras insatser för att 
utveckla och utbyta god praxis och 
standarder, samt dela med sig av 
information och uppgifter bland 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 182
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Stödja samarbete mellan behöriga 
offentliga organ i Europa, och framför allt 
stödja deras insatser för att utveckla och 
utbyta god praxis och standarder.

e) Stödja samarbete mellan behöriga 
offentliga organ i Europa, och framför allt 
stödja deras insatser för att utveckla och 
utbyta god praxis och standarder för nät-
och informationssäkerhet, samt en 
riskhanteringskultur.

Or. en

Ändringsförslag 183
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Bistå EU och medlemsstaterna för att f) Bistå EU, medlemsstaterna samt den 
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främja användning av god praxis i fråga 
om riskhantering och säkerhet samt 
standarder för elektroniska produkter, 
system och tjänster.

offentliga och privata sektorn för att 
främja användning av god praxis i fråga 
om riskhantering och säkerhet samt
standarder för nät- och 
informationssäkerhet och främja en 
kultur av ”informationssäkerhet genom 
konstruktion” för elektroniska och 
kommunikationsrelaterade nät, produkter, 
system och tjänster.

Or. en

Motivering

Precis som frågor om personlig integritet kan internetsäkerhet inte introduceras som en ad 
hoc-mekanism eller i kölvattnet på elektroniska och kommunikationsrelaterade nät. Med en 
kultur och ett tänkande som främjar ”informationssäkerhet genom konstruktion” i 
nätutvecklingen kommer det europeiska digitala ekosystemet att bli säkrare.

Ändringsförslag 184
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Bistå EU och medlemsstaterna för att 
främja användning av god praxis i fråga 
om riskhantering och säkerhet samt 
standarder för elektroniska produkter, 
system och tjänster.

f) Bistå EU och medlemsstaterna, på deras 
begäran eller på eget initiativ, för att 
främja användning av god praxis i fråga 
om riskhantering och säkerhet samt 
standarder för elektroniska produkter, 
system och tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 185
Ivailo Kalfin

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led g
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Stödja samarbete mellan offentliga och 
privata aktörer på EU-nivå, bland annat 
genom att främja informationsutbyte och 
åtgärder för att öka medvetenheten, och 
underlätta deras insatser för att utveckla 
och använda standarder för riskhantering 
och för säkerheten för elektroniska 
produkter, nät och tjänster.

g) Stödja samarbete mellan offentliga och 
privata aktörer på EU-nivå, bland annat 
genom att främja informationsutbyte och 
åtgärder för att öka medvetenheten, och 
underlätta deras insatser för att utveckla 
och använda standarder för riskhantering 
och för säkerheten för elektroniska 
produkter, nät och tjänster och för kritisk 
civil informationsinfrastruktur, såväl 
offentlig som privat och offentlig-privat.

Or. en

Ändringsförslag 186
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Stödja samarbete mellan offentliga och 
privata aktörer på EU-nivå, bland annat 
genom att främja informationsutbyte och 
åtgärder för att öka medvetenheten, och 
underlätta deras insatser för att utveckla 
och använda standarder för riskhantering 
och för säkerheten för elektroniska 
produkter, nät och tjänster.

g) Stödja samarbete mellan offentliga och 
privata aktörer på EU-nivå, bland annat 
genom att främja informationsutbyte och 
åtgärder för att öka medvetenheten, och 
underlätta deras insatser för att utveckla 
och använda standarder för riskhantering 
och för säkerheten för elektroniska 
produkter, nät och tjänster samt för fysiska 
produkter, nät och tjänster som är 
beroende av de förra.

Or. en

Ändringsförslag 187
Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led h
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Främja dialog och utbyte av god praxis 
mellan offentliga och privata intressenter 
inom området nät- och 
informationssäkerhet, även när det gäller 
olika aspekter av bekämpandet av 
cyberbrottslighet, och bistå kommissionen 
i utvecklingen av strategier som beaktar 
nät- och informationssäkerhetsaspekter 
av bekämpandet av cyberbrottslighet.

h) Främja utbyte av know-how och god 
praxis med andra organ inom unionen 
beträffande nät- och informationssäkerhet.

Or. fr

Motivering

Enisa kan uppmuntras till utbyte med andra EU-organ som berörs av det internationella 
övervakningssystemets frågor, inklusive behöriga organ med ansvar för kampen mot 
cyberbrottslighet. Enisa har inga operativa befogenheter vad gäller denna kamp. Dessutom 
är det inte Enisas uppgift att arbeta direkt med de nationella myndigheterna med ansvar för 
den allmänna ordningen och skyddet av personlig integritet. Dessa myndigheter måste 
kontaktas via de nationella sambandsmännen.

Ändringsförslag 188
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Främja dialog och utbyte av god praxis 
mellan offentliga och privata intressenter
inom området nät- och 
informationssäkerhet, även när det gäller 
olika aspekter av bekämpandet av 
cyberbrottslighet, och bistå kommissionen i 
utvecklingen av strategier som beaktar nät-
och informationssäkerhetsaspekter av 
bekämpandet av cyberbrottslighet.

h) Främja dialog och utbyte av god praxis 
mellan offentliga och privata intressenter 
inom området nät- och 
informationssäkerhet, även när det gäller 
olika aspekter av bekämpandet av 
cyberbrottslighet, och bistå kommissionen 
och medlemsstaterna, på deras begäran, i 
utvecklingen av strategier som beaktar nät-
och informationssäkerhetsaspekter av 
bekämpandet av cyberbrottslighet.

Or. en
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Motivering

Internetsäkerhet är systembunden och präglas av ömsesidiga beroendeförhållanden, och 
därför bör bästa praxis och politiska strategier samordnas även på medlemsstatsnivå.

Ändringsförslag 189
Ivailo Kalfin

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) På begäran bistå medlemsstaterna och 
EU:s institutioner och organ i deras arbete 
för att utveckla kapaciteten för spårning, 
analys och insatser inom området nät- och 
informationssäkerhet.

i) På begäran bistå medlemsstaterna och 
EU:s institutioner och organ i deras arbete 
för att utveckla kapaciteten för spårning, 
analys och insatser inom området nät- och 
informationssäkerhet samt ett ramverk för 
anmälningar av säkerhetsöverträdelser.

Or. en

Ändringsförslag 190
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) På begäran bistå medlemsstaterna och 
EU:s institutioner och organ i deras arbete 
för att utveckla kapaciteten för spårning, 
analys och insatser inom området nät- och 
informationssäkerhet.

i) På begäran eller på eget initiativ bistå 
medlemsstaterna och EU:s institutioner och 
organ i deras arbete för att utveckla 
kapaciteten för spårning, analys och 
insatser inom området nät- och 
informationssäkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 191
Silvia-Adriana Ţicău
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) På begäran bistå medlemsstaterna och 
EU:s institutioner och organ i deras arbete 
för att utveckla kapaciteten för spårning, 
analys och insatser inom området nät- och 
informationssäkerhet.

i) På begäran bistå kommissionen,
medlemsstaterna och EU:s institutioner och 
organ i deras arbete för att utveckla 
kapaciteten för spårning, analys och 
insatser inom området nät- och 
informationssäkerhet.

Or. ro

Ändringsförslag 192
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) Underlätta dialog och utbyte av bästa 
praxis mellan den offentliga sektorn, den 
privata sektorn, universitet och 
forskningscentrum när det gäller problem 
och lösningar som rör nät- och 
informationssäkerhet, däribland 
bekämpande av it-brottslighet.

Or. ro

Motivering

För att hitta lösningar i kampen mot it-brottsligheten krävs det samarbete mellan den 
offentliga och privata sektorn samt med den akademiska miljön och forskarvärlden.

Ändringsförslag 193
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led ia (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) Ge råd till EU:s institutioner och 
medlemsstaterna, på deras begäran eller 
på eget initiativ, om forskningsbehoven på 
området nät- och informationssäkerhet 
för att möjliggöra ett effektivt bemötande 
av nuvarande och nya risker och hot i 
fråga om nät- och informationssäkerhet 
och för en effektiv användning av 
riskförebyggande teknik.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) Inrätta och övervaka verksamheten 
hos ett fullt utbyggt europeiskt 
samordningsorgan för 
incidenthanteringsorganisationer 
(Computer Emergency Response Team, 
CERT), i syfte att bekämpa it-attacker mot 
EU:s institutioner, organ och byråer.

Or. en

Motivering

Att sätta EU CERT under övervakning av Enisa garanterar att man får en enda referenspunkt 
i EU för it-säkerhet. Ett separat organ i form av EU CERT överlappar helt klar med Enisas 
mål och uppgifter och dessa olika stämmor kommer att leda till konflikter, rivalitet mellan 
intressegrupper och betydande slöseri på pengar och arbetsinsatser. EU har inte råd att på 
det kritiska området för it-säkerhet hamna i en situation där tredje part ”inte vet vem som 
representerar EU och som de kan ringa” om ett hot mot it-säkerheten skulle uppkomma.



PE472.314v01-00 42/69 AM\877955SV.doc

SV

Ändringsförslag 195
Ivailo Kalfin

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) På begäran bistå kommissionen och de 
berörda EU-organen eller -institutionerna 
genom att tillhandahålla expertis och 
rådgivning vid inrättandet av de 
europeiska institutionernas 
incidenthanteringsorganisationer.

Or. en

Ändringsförslag 196
Ivailo Kalfin

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led ib (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ib) På uttrycklig begäran av en 
medlemsstat eller ett av 
Europeiska unionens organ eller en av 
dess institutioner, i fall av allvarliga 
cyberhot, bistå med operativa insatser för 
att säkra det nätverk, den infrastruktur 
eller de uppgifter som drabbats.

Or. en

Ändringsförslag 197
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Stödja EU:s dialog och samarbete med j) Stödja EU:s dialog och samarbete med 
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tredjeländer och internationella 
organisationer, när så är lämpligt i 
samarbete med Europeiska utrikestjänsten, 
för att främja internationellt samarbete och 
en gemensam global syn på hur nät- och 
informationssäkerhetsfrågor ska hanteras.

tredjeländer och internationella 
organisationer, när så är lämpligt i 
samarbete med Europeiska utrikestjänsten, 
för att främja internationellt samarbete och 
en gemensam global syn på hur nät- och 
informationssäkerhetsfrågor ska hanteras.
Enisa bör inrättas som den enda 
europeiska kontaktpunkten för 
tredjeländer och internationella 
organisationer i alla frågor som gäller 
it-säkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 198
Ivailo Kalfin

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Stödja EU:s dialog och samarbete med 
tredjeländer och internationella 
organisationer, när så är lämpligt i 
samarbete med 
Europeiska utrikestjänsten, för att främja 
internationellt samarbete och en gemensam 
global syn på hur nät- och 
informationssäkerhetsfrågor ska hanteras.

j) Stödja EU:s dialog och samarbete med 
tredjeländer och internationella 
organisationer, när så är lämpligt i 
samarbete med de berörda europeiska 
organen/institutionerna, för att främja 
internationellt samarbete och en gemensam 
global syn på hur nät- och 
informationssäkerhetsfrågor ska hanteras.

Or. en

Ändringsförslag 199
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ja) Erbjuda utbildning genom flera 
kanaler – verkliga och virtuella 
konferenser, mentorer, på internet och på 
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plats. Kurserna i it-säkerhet ska utvecklas 
av de respektive branschledande inom en 
rad områden, såsom nätsäkerhet, 
kriminalteknik, revision, ledning inom 
säkerhetsområdet och säkerhet för 
tillämpningar.

Or. en

Ändringsförslag 200
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ja) Stödja kommissionen i arbetet med att 
ta fram en EU-strategi för nät-, 
informations- och 
kommunikationssäkerhet. 

Or. ro

Ändringsförslag 201
Ivailo Kalfin

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – leden ja-jf (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ja) I samarbete med kommissionen och 
medlemsstaterna fastställa gemensamma 
minimiintyg för it-säkerhet, 
uppförandenormer och samarbetsformer 
mellan och inom 
incidenthanteringsorganisationer på 
nationell nivå och unionsnivå. Byrån ska 
också rådgöra med berörda aktörer för att 
fastställa liknande åtgärder för it-säkerhet 
för privata nätverk och infrastrukturer.
jb) Främja och stödja samarbete mellan 
och inom 
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incidenthanteringsorganisationer i de 
berörda medlemsstaterna och på 
unionsnivå i fall av incidenter, attacker 
mot eller störningar i de nätverk eller 
system som förvaltas eller skyddas av 
incidenthanteringsorganisationerna.
jc) Vid behov och på den berörda 
medlemsstatens begäran, för att 
åstadkomma ett samordnat och snabbt 
system för tidig varning som omfattar 
hela EU vid it-attacker, incidenter eller 
störningar, stödja inrättandet av en tjänst 
för systemuthållighet som har öppet hela 
dygnet veckans alla dagar inom den 
aktuella 
incidenthanteringsorganisationen, och 
som ska tillhandahålla den sakkunskap 
som behövs för att omedelbart sätta in 
motåtgärder.
jd) Främja antagandet av ett europeiskt 
register över ”kontaktpunkter” och 
främja ett ansvarsfullt delande och utbyte 
av information och bästa metoder inom 
och mellan de ovan nämnda 
incidenthanteringsorganisationerna.
je) Fortsätta att samordna alleuropeiska 
övningar för att träna beredskap och 
systemuthållighet inom it-säkerhet, utreda 
resultaten och vilka åtgärder 
medlemsstaterna och EU bör vidta med 
anledning av dem och främja deltagande 
av likasinnade utomstående partner i 
dessa övningar.
jf) Erbjuda sin sakkunskap och sina råd 
till medlemsstaterna och de europeiska 
institutionerna med avseende på deras 
deltagande i internationella forum om 
nät- och informationssäkerhet och it-
säkerhet

Or. en

Motivering

Led c: Det räcker inte med automatisk säkerhet för att garantera att nätinformation är säker 
för komplexa incidenter eller attacker. Reaktioner, samordning och sakkunskap måste 
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garanteras genom människor i varje medlemsstat hela dygnet veckans alla sju dagar.

Ändringsförslag 202
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Byrån får agera på eget initiativ inom 
ramen för räckvidden och målen för 
denna förordning. När en medlemsstat 
bett byrån agera ska byrån lägga fram 
sina rekommendationer, och 
medlemsstaten ska underrätta byrån om 
på vilket sätt byråns rekommendationer 
genomförts.

Or. en

Ändringsförslag 203
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Byrån ska vara framsynt när den 
använder och utreder ny och 
framväxande informations- och 
kommunikationsteknik. Byrån ska 
reagera effektivt på de säkerhetsrisker och 
-hot som ny och framväxande 
informations- och kommunikationsteknik 
utgör.

Or. en

Ändringsförslag 204
Giles Chichester



AM\877955SV.doc 47/69 PE472.314v01-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Styrelsen ska fastställa de allmänna 
riktlinjerna för byråns arbete och se till att 
byrån agerar i enlighet med de regler och 
principer som fastställs i denna förordning. 
Styrelsen ska även se till att byråns arbete 
överensstämmer med det arbete som utförs 
av medlemsstaterna och på EU-nivå.

1. Styrelsen ska fastställa de allmänna 
riktlinjerna för byråns arbete och se till att 
byrån agerar i enlighet med de regler och 
principer som fastställs i denna förordning. 
Den ska se till att byrån fungerar 
effektivt. Den ska även se till att byråns 
arbete överensstämmer med det arbete som 
utförs av medlemsstaterna och på EU-nivå.
Styrelsen ska anta eventuella 
förvaltningsarrangemang med 
tredjeländer och godkänna eventuella 
andra initiativ med en internationell 
dimension.

Or. en

Motivering

Texten om arrangemang med tredjeländer följer av rekommendationerna från den 
interinstitutionella arbetsgruppen om byråer.

Ändringsförslag 205
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Styrelsen ska anta sin arbetsordning
efter överenskommelse med berörda 
kommissionsavdelningar.

2. Styrelsen ska anta arbetsordningen för 
sig och för det verkställande organet efter 
överenskommelse med kommissionen. I 
arbetsordningen ska stadgas om en väl 
avvägd representation av 
styrelseledamöter i det verkställande 
organet, med beaktande av 
medlemsstaternas kapacitet på området 
för nät- och informationssäkerhet samt 
det verkställande organets kontinuitet och 
duglighet. Arbetsordningen ska 
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möjliggöra påskyndade beslut, antingen 
genom skriftligt förfarande eller genom 
telekonferenser.

Or. en

Motivering

För att garantera balans och effektivitet bör byråns arbetsordning ta upp sammansättningen 
av de verkställande organet. Strykning av ”kommissionsavdelningar”, såsom rådet gjort både 
här och på andra ställen. Kommissionens roll bör dock handla om mer än att bara höras, 
såsom rådet föreslagit.

Ändringsförslag 206
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Styrelsen får anta den fleråriga 
personalplanen efter samråd med 
kommissionens avdelningar och efter att ha 
informerat budgetmyndigheten.

9. Styrelsen ska anta den fleråriga 
personalplanen efter samråd med 
kommissionens avdelningar och efter att ha 
informerat budgetmyndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 207
Anni Podimata

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Styrelsen får anta den fleråriga 
personalplanen efter samråd med 
kommissionens avdelningar och efter att ha 
informerat budgetmyndigheten.

9. Styrelsen ska anta den fleråriga 
personalplanen efter samråd med 
kommissionens avdelningar och efter att ha 
informerat budgetmyndigheten.

Or. en
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Ändringsförslag 208
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9a. Styrelsen ska införa ett antal 
prestationskriterier som ska ligga till 
grund för en årlig utvärdering av byråns 
verksamhet och för åtgärder som ska 
vidtas i syfte att öka Enisas effektivitet.

Or. ro

Ändringsförslag 209
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Styrelsen ska bestå av en företrädare för 
varje medlemsstat, tre ledamöter som utses 
av kommissionen samt tre företrädare
utan rösträtt som ska utnämnas av rådet på 
förslag av kommissionen, vilka var och en 
ska representera en av nedanstående 
grupper:

1. Styrelsen ska bestå av en företrädare för 
varje medlemsstat, med bemyndigande att 
handla på medlemsstatens vägnar, och
tre ledamöter utan rösträtt som ska 
utnämnas av kommissionen. 
Styrelseledamöterna får ersättas av sina 
suppleanter i enlighet med styrelsens 
arbetsordning.

a) IKT-branschen.
b) Konsumentgrupper.
c) Sakkunniga på nät- och 
informationssäkerhet från akademiska 
världen.

Or. en

Ändringsförslag 210
Silvia-Adriana Ţicău
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Styrelsen ska bestå av en företrädare för 
varje medlemsstat, tre ledamöter som utses 
av kommissionen samt tre företrädare utan 
rösträtt som ska utnämnas av rådet på 
förslag av kommissionen, vilka var och en 
ska representera en av nedanstående 
grupper:

1. Styrelsen ska bestå av en företrädare för 
varje medlemsstat, tre ledamöter som utses 
av kommissionen, tre företrädare utan 
rösträtt som ska utnämnas av rådet på 
förslag av kommissionen samt 
tre företrädare som utses av 
Europaparlamentet, vilka var och en ska 
representera en av nedanstående grupper:

Or. ro

Ändringsförslag 211
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Styrelseledamöterna och deras 
suppleanter ska utses på grundval av 
relevant erfarenhet och sakkunskap inom 
området för nät- och informationssäkerhet.

2. Styrelseledamöterna och deras 
suppleanter ska utses på grundval av 
relevant erfarenhet och sakkunskap inom 
området för nät- och informationssäkerhet.
De ska även ha den kompetens som krävs 
inom ledarskap, administration och 
budget för att de ska kunna fullgöra de 
uppgifter som anges i artikel 5. De 
styrelseledamöter som utses av 
kommissionen ska ha tjänsteställning som 
direktör eller högre. De styrelseledamöter 
som utses av medlemsstaterna ska ha 
motsvarande tjänsteställning som de 
styrelseledamöter som utses av 
kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 212
Silvia-Adriana Ţicău
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Mandatperioden för företrädarna för de 
grupper som avses i 1 a, 1 b och 1 c ska 
vara fyra år. Mandatperioden kan förnyas 
en gång. Om en företrädare lämnar sin 
anknytning med respektive intressegrupp 
ska kommissionen utse en ersättare.

3. Mandatperioden för företrädarna för de 
grupper som avses i 1 a, 1 b och 1 c ska 
vara tre år. Mandatperioden kan förnyas en 
gång. Om en företrädare lämnar sin 
anknytning med respektive intressegrupp 
ska kommissionen utse en ersättare.

Or. ro

Ändringsförslag 213
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Styrelsen ska hålla två ordinarie 
sammanträden per år. Den ska också hålla 
extra sammanträden på begäran av 
ordföranden eller då minst en tredjedel av 
de röstberättigade ledamöterna så begär.

2. Styrelsen skall hålla ett ordinarie 
sammanträde per år. Den ska också hålla 
extra sammanträden på begäran av 
ordföranden eller då minst en tredjedel av 
de röstberättigade ledamöterna så begär.

Or. en

Motivering

Som en följd av att ett verkställande organ införs för att effektivisera byråns interna arbete 
bör antalet ordinarie styrelsesammanträden (som medför avsevärd administration och 
kostnader) minskas till ett per år. När det gäller extra ordinarie sammanträden införs 
användning av påskyndade förfaranden, exempelvis telekonferenser, i förslaget till 
betänkande.

Ändringsförslag 214
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Två tredjedelars majoritet av de 
röstberättigade styrelseledamöterna krävs 
vid antagandet av dess arbetsordning, 
byråns interna verksamhetsregler, 
budgeten, det årliga arbetsprogrammet 
samt när verkställande direktör utnämns, 
får sin mandatperiod förlängd eller 
avsätts.

2. Två tredjedelars majoritet av de 
röstberättigade styrelseledamöterna krävs 
vid antagandet av dess arbetsordning, 
byråns interna verksamhetsregler, 
budgeten, det årliga arbetsprogrammet 
samt när verkställande direktör utnämns 
eller avsätts.

Or. en

Ändringsförslag 215
Ivailo Kalfin

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För att främja att styrelsens 
beslutsfattande sker på ett öppet och 
smidigt sätt ska omröstning genom 
telekonferenser tillåtas om minst 
tre styrelseledamöter av allvarliga eller 
oförutsedda skäl är förhindrade att 
närvara personligen.

Or. en

Ändringsförslag 216
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den verkställande direktören ska utses 
och entledigas av styrelsen. Utnämningen 
ska göras från en lista med kandidater som 
föreslås av kommissionen för en 

2. Den verkställande direktören ska utses 
av styrelsen och entledigas av styrelsen 
efter bekräftelse från Europaparlamentet. 
Utnämningen ska göras från en lista med 
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femårsperiod, på grundval av meriter, 
dokumenterad skicklighet i förvaltning och 
ledarskap samt kompetenser och 
erfarenheter. Den kandidat som styrelsen 
väljer kan före utnämningen ombes att 
göra ett uttalande inför behörigt utskott i 
Europaparlamentet och besvara frågor från 
utskottsledamöterna.

kandidater som föreslås av kommissionen 
för en femårsperiod, på grundval av 
meriter, dokumenterad skicklighet i 
förvaltning och ledarskap samt 
kompetenser och erfarenheter. 
Kommissionen ska anordna ett öppet 
urvalsförfarande för att upprätta en
förteckning över lämpliga kandidater.
Den kandidat som styrelsen väljer och de 
övriga kandidaterna på den 
kandidatförteckning som föreslagits av 
kommissionen ska före utnämningen 
ombes att göra uttalanden inför behörigt 
utskott i Europaparlamentet och besvara 
frågor från utskottsledamöterna.

Or. en

Ändringsförslag 217
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Styrelsen får på förslag av 
kommissionen, med beaktande av 
utvärderingsrapporten och endast i de fall 
det kan motiveras på grund av byråns 
uppgifter och behov, förlänga direktörens 
mandatperiod med högst tre år.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 218
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Styrelsen ska underrätta utgår
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Europaparlamentet om sin avsikt att 
förlänga den verkställande direktörens 
mandatperiod. Under den månad som 
föregår förlängningen av mandatperioden 
kan den verkställande direktören ombes 
att göra ett uttalande inför 
Europaparlamentets behöriga utskott och 
besvara frågor från utskottsledamöterna.

Or. en

Ändringsförslag 219
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Styrelsen ska underrätta 
Europaparlamentet om sin avsikt att 
förlänga den verkställande direktörens 
mandatperiod. Under den månad som 
föregår förlängningen av mandatperioden 
kan den verkställande direktören ombes att
göra ett uttalande inför Europaparlamentets 
behöriga utskott och besvara frågor från 
utskottsledamöterna.

5. Styrelsen ska underrätta 
Europaparlamentet om sin avsikt att 
förlänga den verkställande direktörens 
mandatperiod. Inom de tre månader som 
föregår förlängningen av mandatperioden 
ska den verkställande direktören, på 
anmodan, göra ett uttalande inför 
Europaparlamentets behöriga utskott och 
besvara frågor från utskottsledamöterna.

Or. en

Ändringsförslag 220
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om mandatperioden inte förlängs ska 
den verkställande direktören sitta kvar till 
dess att en efterträdare har utsetts.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 221
Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Styrelsen ska på förslag av den 
verkställande direktören inrätta en ständig 
intressentgrupp bestående av experter som 
företräder berörda intressenter, exempelvis 
informations- och 
kommunikationstekniksbranschen, 
konsumentgrupper, experter på nät- och 
informationssäkerhet från den akademiska 
världen och rättsvårdande myndigheter
samt myndigheter med ansvar för skydd 
av personlig integritet.

1. Styrelsen ska på förslag av den 
verkställande direktören inrätta en ständig 
intressentgrupp bestående av experter som 
företräder berörda intressenter, exempelvis 
informations- och 
kommunikationstekniksbranschen, 
konsumentgrupper och experter på nät- och 
informationssäkerhet från den akademiska 
världen.

Or. fr

Motivering

Tack vare den ständiga intressentgruppen kan den privata sektorn, konsumentgrupper och 
experter hålla sig informerade om Enisas verksamhet och vända sig till den med sina 
bekymmer. Den riktar sig inte till de nationella myndigheterna med ansvar för den allmänna 
ordningen och skyddet av personlig integritet. Europeiska organ med ansvar för kampen mot 
cyberbrottslighet får bjudas in till Enisas styrelsesammanträden och delta i de tillfälliga 
arbetsgrupperna.

Ändringsförslag 222
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Styrelsen ska på förslag av den 
verkställande direktören inrätta en ständig 
intressentgrupp bestående av experter som 
företräder berörda intressenter, exempelvis 
informations- och 

1. Styrelsen ska på förslag av den 
verkställande direktören inrätta en ständig 
intressentgrupp bestående av experter som 
företräder berörda intressenter, exempelvis 
informations- och 
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kommunikationstekniksbranschen, 
konsumentgrupper, experter på nät- och 
informationssäkerhet från den akademiska 
världen och rättsvårdande myndigheter 
samt myndigheter med ansvar för skydd av 
personlig integritet.

kommunikationstekniksbranschen, 
leverantörer av elektroniska 
kommunikationsnät eller 
kommunikationstjänster,
konsumentgrupper, experter på nät- och 
informationssäkerhet från den akademiska 
världen och rättsvårdande myndigheter,
myndigheter med ansvar för skydd av 
personlig integritet samt andra berörda 
aktörer såsom Organet för europeiska 
regleringsmyndigheter för elektronisk 
kommunikation (Berec).

Or. en

Ändringsförslag 223
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Styrelsen ska på förslag av den 
verkställande direktören inrätta en ständig 
intressentgrupp bestående av experter som 
företräder berörda intressenter, exempelvis 
informations- och 
kommunikationstekniksbranschen, 
konsumentgrupper, experter på nät- och 
informationssäkerhet från den akademiska 
världen och rättsvårdande myndigheter 
samt myndigheter med ansvar för skydd av 
personlig integritet.

1. Styrelsen ska på förslag av den 
verkställande direktören inrätta en ständig 
intressentgrupp bestående av 
internationella erkända experter som 
företräder berörda intressenter, exempelvis 
informations- och 
kommunikationstekniksbranschen, 
konsumentgrupper, experter på nät- och 
informationssäkerhet från den akademiska 
världen och rättsvårdande myndigheter 
samt myndigheter med ansvar för skydd av 
personlig integritet.

Or. en

Ändringsförslag 224
Ioan Enciu

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Styrelsen ska på förslag av den 
verkställande direktören inrätta en ständig 
intressentgrupp bestående av experter som 
företräder berörda intressenter, exempelvis 
informations- och 
kommunikationstekniksbranschen, 
konsumentgrupper, experter på nät- och 
informationssäkerhet från den akademiska 
världen och rättsvårdande myndigheter 
samt myndigheter med ansvar för skydd av 
personlig integritet.

1. Styrelsen ska på förslag av den 
verkställande direktören inrätta en ständig 
intressentgrupp bestående av 
högkvalificerade experter som företräder 
berörda intressenter, exempelvis 
informations- och 
kommunikationstekniksbranschen, 
konsumentgrupper, experter på nät- och 
informationssäkerhet från den akademiska 
världen och rättsvårdande myndigheter 
samt myndigheter med ansvar för skydd av 
personlig integritet.

Or. ro

Ändringsförslag 225
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den verkställande direktören ska vara 
gruppens ordförande.

3. Den verkställande direktören eller en 
person som den verkställande direktören 
utser från fall till fall ska vara gruppens 
ordförande.

Or. en

Ändringsförslag 226
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Byrån ska inte för tredje part röja 
uppgifter som den behandlar eller mottar 
för vilka en konfidentiell behandling har 

1. Byrån ska inte för tredje part röja 
icke-sekretessbelagda uppgifter som den 
behandlar eller mottar, om det på 



PE472.314v01-00 58/69 AM\877955SV.doc

SV

begärts, utan att detta påverkar 
tillämpningen av artikel 14.

välmotiverade grunder har begärts att 
uppgifterna helt eller delvis ska behandlas 
konfidentiellt, utan att detta påverkar 
tillämpningen av artikel 14. Om byrån 
kommer fram till att uppgifterna helt eller 
delvis kan offentliggöras ska den samråda 
med den part som överlämnat uppgifterna 
innan offentliggörandet äger rum, och 
endast offentliggöra uppgifterna när den 
part som överlämnat uppgifterna godkänt 
offentliggörandet.

Or. en

Ändringsförslag 227
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Byråns utgifter ska täcka kostnaderna för 
personal, administrativt och tekniskt stöd, 
infrastruktur och drift samt utgifter i 
samband med avtal som ingås med tredje 
part.

2. Byråns utgifter ska täcka kostnaderna för 
personal, administrativt och tekniskt stöd, 
infrastruktur och drift samt utgifter i 
samband med avtal som ingås med tredje 
part. Kostnaderna för administration och 
administrativ personal för inte överstiga 
40 procent av den totala budgeten.

Or. ro

Ändringsförslag 228
Anni Podimata

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den verkställande direktören ska 
genomföra byråns budget.

1. Den verkställande direktören ska 
ansvara för att byråns budget genomförs.

Or. en
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Ändringsförslag 229
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den verkställande direktören ska 
genomföra byråns budget.

1. Den verkställande direktören ska 
ansvara för att byråns budget genomförs.

Or. en

Ändringsförslag 230
Niki Tzavela

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den verkställande direktören ska 
genomföra byråns budget.

1. Den verkställande direktören ska 
ansvara för att byråns budget genomförs.

Or. en

Ändringsförslag 231
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Artikel 22 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rättslig ställning Rättslig status och säte

Or. nl

Ändringsförslag 232
Pilar del Castillo Vera
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Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. För att dra maximal nytta av byråns 
beredskapskapacitet, öka dess effektivitet 
och underlätta nära kontakter med 
unionens institutioner, medlemsstaterna 
och samtliga berörda aktörer ska ett 
permanent förbindelsekontor inrättas i 
Bryssel.

Or. en

Ändringsförslag 233
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Rådet ska pröva byråns säte på nytt 
med beaktande av att byrån måste 
fungera effektivt och ändamålsenligt.

Or. en

Ändringsförslag 234
Ioannis A. Tsoukalas, Niki Tzavela

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Byrån ska ha sitt säte i Heraklion på 
Kreta.

Or. en
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Motivering

Enisas undersökning gav vid handen att byrån fungerar smidigt och effektivt från Heraklion 
på Kreta, med tanke på att byrån är mycket liten. Dessutom bör en byrå för it-säkerhet kunna 
verka effektivt från vilken plats som helst i Europa, med tanke på dess uppgift. Administrativa 
frågor och andra eventuella problem rörande driften bör lösas genom bättre styrning, ett 
passande antal anställda samt genom att informationsteknikens verktyg används i full 
utsträckning.

Ändringsförslag 235
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Byrån ska ha sitt säte i Bryssel.

Or. nl

Ändringsförslag 236
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Den administrativa personalen får 
inte utgöra mer än 20 procent av hela 
personalen.

Or. ro

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

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Byrån får upprätthålla kontakter och 
samarbeta med andra tredjeländer liksom 
med internationella organisationer och 
mellanstatliga organ på området för nät-
och informationssäkerhet, och låta dem 
delta i relevanta områden av byråns 
arbete, enligt vad som är lämpligt. Den 
verkställande direktören bör ansöka om 
godkännande för deras deltagande hos 
styrelsen.

Or. en

Motivering

Enisa bör fungera som central punkt för information och strategiutveckling när det gäller 
nät- och informationssäkerhet på europeisk nivå, och bör spela en aktiv roll vid skapandet av 
ett säkert globalt internet-ekosystem. Enisa bör därför upprätthålla nära kontakter med 
tredjeländer och internationella organ och organisationer, såsom ICANN, ITU, IGF 
(Forumet för förvaltning av internet), IANA, IETF, ISOC etc.

Ändringsförslag 238
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Byrån får upprätthålla kontakter eller
samarbeta med andra tredjeländer och 
låta dem delta i relevanta områden av 
byråns arbete, enligt vad som är lämpligt. 
För att främja dialog och samarbete på 
internationell nivå ska kommissionen 
också höra byrån i relevanta 
internationella frågor när så är lämpligt.

Or. en
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Ändringsförslag 239
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Byrån ska stödja unionens politik 
gentemot omvärlden på området för nät-
och informationssäkerhet i nära 
samarbete med 
Europeiska utrikestjänsten.

Or. en

Ändringsförslag 240
Anni Podimata

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inom tre år från dagen för inrättandet
enligt artikel 34 ska kommissionen göra en 
utvärdering på grundval av den 
arbetsbeskrivning som antagits av styrelsen 
med hänsyn tagen till alla berörda 
intressenter. I utvärderingen ska man 
bedöma byråns påverkan och effektivitet i 
förhållande till målen enligt artikel 2 samt 
hur effektiva byråns arbetsmetoder är. 
Kommissionen ska i synnerhet göra 
utvärderingen för att fastställa om en byrå 
fortfarande är ett effektivt instrument och 
om byråns mandatperiod bör förlängas 
ytterligare utöver den period som anges i 
artikel 34.

1. Inom fem år från dagen för inrättandet 
enligt artikel 34 ska kommissionen göra en 
utvärdering på grundval av den 
arbetsbeskrivning som antagits av styrelsen 
med hänsyn tagen till alla berörda 
intressenter. I utvärderingen ska man 
bedöma byråns påverkan och effektivitet i 
förhållande till målen enligt artikel 2 samt 
hur effektiva byråns arbetsmetoder är. 
Kommissionen ska i synnerhet göra 
utvärderingen för att fastställa huruvida 
förordningen bör revideras för att
ytterligare utöka byråns operativa 
kapacitet.

Or. en

Ändringsförslag 241
Niki Tzavela
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Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inom tre år från dagen för inrättandet 
enligt artikel 34 ska kommissionen göra en 
utvärdering på grundval av den 
arbetsbeskrivning som antagits av styrelsen 
med hänsyn tagen till alla berörda 
intressenter. I utvärderingen ska man 
bedöma byråns påverkan och effektivitet i 
förhållande till målen enligt artikel 2 samt 
hur effektiva byråns arbetsmetoder är. 
Kommissionen ska i synnerhet göra 
utvärderingen för att fastställa om en byrå 
fortfarande är ett effektivt instrument och 
om byråns mandatperiod bör förlängas
ytterligare utöver den period som anges i 
artikel 34.

1. Inom tre år från dagen för inrättandet 
enligt artikel 34 ska kommissionen göra en 
utvärdering på grundval av den 
arbetsbeskrivning som antagits av styrelsen 
med hänsyn tagen till alla berörda 
intressenter. I utvärderingen ska man 
bedöma byråns påverkan och effektivitet i 
förhållande till målen enligt artikel 2 samt 
hur effektiva byråns arbetsmetoder är. 
Kommissionen ska i synnerhet göra 
utvärderingen för att fastställa huruvida 
förordningen bör revideras för att
ytterligare utöka byråns operativa 
kapacitet.

Or. en

Ändringsförslag 242
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inom tre år från dagen för inrättandet 
enligt artikel 34 ska kommissionen göra en 
utvärdering på grundval av den 
arbetsbeskrivning som antagits av styrelsen 
med hänsyn tagen till alla berörda 
intressenter. I utvärderingen ska man 
bedöma byråns påverkan och effektivitet i 
förhållande till målen enligt artikel 2 samt 
hur effektiva byråns arbetsmetoder är. 
Kommissionen ska i synnerhet göra 
utvärderingen för att fastställa om en byrå 
fortfarande är ett effektivt instrument och 
om byråns mandatperiod bör förlängas 
ytterligare utöver den period som anges i 

1. Vart tredje år ska kommissionen göra en 
utvärdering på grundval av den 
arbetsbeskrivning som antagits av styrelsen 
med hänsyn tagen till alla berörda 
intressenter. I utvärderingen ska man 
bedöma byråns påverkan och effektivitet i 
förhållande till målen enligt artikel 2 samt 
hur effektiva byråns arbetsmetoder är. 
Kommissionen ska i synnerhet göra 
utvärderingen för att fastställa om en byrå 
är tillräckligt effektiv och vilka åtgärder 
som krävs för att den ska bli effektivare.
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artikel 34.

Or. ro

Ändringsförslag 243
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inom tre år från dagen för inrättandet 
enligt artikel 34 ska kommissionen göra en 
utvärdering på grundval av den 
arbetsbeskrivning som antagits av styrelsen 
med hänsyn tagen till alla berörda 
intressenter. I utvärderingen ska man 
bedöma byråns påverkan och effektivitet i 
förhållande till målen enligt artikel 2 samt 
hur effektiva byråns arbetsmetoder är. 
Kommissionen ska i synnerhet göra 
utvärderingen för att fastställa om en byrå 
fortfarande är ett effektivt instrument och
om byråns mandatperiod bör förlängas 
ytterligare utöver den period som anges i 
artikel 34.

1. Inom tre år från dagen för inrättandet 
enligt artikel 34 ska kommissionen göra en 
utvärdering på grundval av den 
arbetsbeskrivning som antagits av styrelsen 
med hänsyn tagen till alla berörda 
intressenter. I utvärderingen ska man 
bedöma byråns påverkan och effektivitet i 
förhållande till målen enligt artikel 2 samt 
hur effektiva byråns arbetsmetoder är. 
Kommissionen ska i synnerhet göra 
utvärderingen för att fastställa om byrån 
uppfyller sitt fleråriga arbetsprogram och
bedöma huruvida byrån behöver 
förstärkas eller dess mandat utökas eller 
anpassas.

Or. en

Ändringsförslag 244
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inom tre år från dagen för inrättandet 
enligt artikel 34 ska kommissionen göra en 
utvärdering på grundval av den 
arbetsbeskrivning som antagits av styrelsen 
med hänsyn tagen till alla berörda 
intressenter. I utvärderingen ska man 

1. Inom tre år från dagen för inrättandet 
enligt artikel 34 ska kommissionen göra en 
utvärdering på grundval av den 
arbetsbeskrivning som antagits av styrelsen 
med hänsyn tagen till alla berörda 
intressenter. I utvärderingen ska man 
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bedöma byråns påverkan och effektivitet i 
förhållande till målen enligt artikel 2 samt 
hur effektiva byråns arbetsmetoder är. 
Kommissionen ska i synnerhet göra 
utvärderingen för att fastställa om en byrå 
fortfarande är ett effektivt instrument och 
om byråns mandatperiod bör förlängas 
ytterligare utöver den period som anges i 
artikel 34.

bedöma byråns påverkan och effektivitet i 
förhållande till målen enligt artikel 2 samt 
hur effektiva byråns arbetsmetoder är. 
Kommissionen ska i synnerhet göra 
utvärderingen för att fastställa huruvida 
förordningen bör revideras för att
ytterligare utöka byråns operativa 
kapacitet.

Or. en

Ändringsförslag 245
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 30 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Byråns värdmedlemsstat ska säkerställa 
bästa möjliga förutsättningar för en smidig 
och effektiv drift av byrån.

Byråns och det permanenta 
förbindelsekontorets värdmedlemsstater
ska säkerställa bästa möjliga 
förutsättningar för en smidig och effektiv 
drift av byrån.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Denna medlemsstat ska tillhandahålla 
bästa möjliga verksamhetsvillkor för 
byrån, däribland lämplig infrastruktur i 
form av byggnader, 
kommunikationsutrustning, en 
flerspråkig skolundervisning med 
europeiskt innehåll samt tillräcklig
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infrastruktur för transporter.

Or. en

Ändringsförslag 247
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. De nödvändiga arrangemangen 
beträffande byråns lokaler och de 
resurser som ska tillhandahållas av den 
medlemsstaten samt de särskilda regler 
som i den medlemsstaten är tillämpliga på 
den verkställande direktören, ledamöterna 
i styrelsen, byråns personal och deras 
familjemedlemmar ska fastställas i ett 
förnyat avtal om säte mellan byrån och 
värdmedlemsstaten.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 33 utgår
Mandatperiod

Byrån inrättas från och med […] för en 
femårsperiod.

Or. en

Motivering

(Enisa är en av de få EU-byråer som ännu inte har något permanent mandat. Ett kortare 
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mandat hämmar Enisas möjligheter att handla långsiktigt i fråga om strategisk planering och 
verksamhetsplanering, personalpolitik och politisk delaktighet.)

Ändringsförslag 249
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Byrån inrättas från och med […] för en 
femårsperiod.

Byrån inrättas från och med […] för en 
sjuårsperiod.

Or. pl

Motivering

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.

Ändringsförslag 250
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Byrån inrättas från och med […] för en 
femårsperiod.

Byrån inrättas från och med […] för en 
obegränsad tidsperiod.

Or. en

Ändringsförslag 251
Anni Podimata, Silvia-Adriana Ţicău
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Förslag till förordning
Artikel 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Byrån inrättas från och med […] för en
femårsperiod.

Byrån inrättas från och med […] på
obestämd tid.

Or. en


