
PR\875732DA.doc PE470.059v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

2010/0275(COD)

2.9.2011

***I
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Det Europæiske 
Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)
(KOM(2010)0521 – C7-0302/2010 – 2010/0275(COD))

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Giles Chichester



PE470.059v01-00 2/77 PR\875732DA.doc

DA

PR_COD_1amCom

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Det Europæiske Agentur 
for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)
(KOM(2010)0521 – C7-0302/2010 – 2010/0275(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2010)0521),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget 
(C7-0302/2010),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 17. 
februar 20111,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser 
fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og 
Budgetudvalget (A7-0000/2011),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Title

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING om Det 

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING om oprettelse 

                                               
1 EUT C 107 af 6.4.2011, s. 58.
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Europæiske Agentur for Net- og 
Informationssikkerhed (ENISA)

af Unionens Agentur for Net- og 
Informationssikkerhed (UNISA)

Or. en

Begrundelse
Titelændringen tjener til at understrege, at der ved denne forordning etableres en efterfølger 
til det ENISA, der oprettedes ved forordning nr. 460/2004. Ændringen af "Det Europæiske" til 
"Unionens" er i øvrigt på linje med de ændringer, Rådet har foretaget i hele den øvrige tekst.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(1) Elektronisk kommunikation, 
infrastruktur og tjenester er både direkte og 
indirekte en afgørende faktor i den 
økonomiske og samfundsmæssige 
udvikling. De elektroniske 
kommunikationssystemer spiller en central 
rolle i samfundet og er i sig selv blevet en 
alment tilgængelig ressource på lige fod 
med f.eks. vand og elektricitet, ligesom de 
udgør vitale faktorer i leveringen af 
elektricitet, vand og andre kritiske 
tjenester. Sammenbrud i systemerne kan få 
alvorlige økonomiske konsekvenser, og 
derfor er det særlig vigtigt at tage skridt til 
at beskytte systemerne bedre og gøre dem 
mere robuste for at sikre kritiske tjenesters 
kontinuitet. De sikkerhedsmæssige 
udfordringer i forbindelse med elektronisk 
kommunikation, infrastruktur og tjenester, 
særlig systemernes integritet og 
disponibilitet, vokser hele tiden, bl.a. med 
hensyn til de enkelte komponenter i 
kommunikationsinfrastrukturen og den 
software, der kontrollerer disse 
komponenter, infrastrukturen som helhed 
og de tjenester, der leveres via denne 
infrastruktur. Dette er et anliggende af 
stigende betydning for samfundet, ikke 
mindst på grund af risikoen for problemer 
som følge af systemernes kompleksitet, 
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uheld, fejl og angreb, der kan få 
konsekvenser for den fysiske infrastruktur, 
som sikrer tjenesteydelser af stor betydning 
for EU-borgernes trivsel.

Or. en

Begrundelse
Disse ændringer skal give et mere retvisende billede af den elektroniske 
kommunikationsinfrastruktur og af denne infrastrukturs bredere samfundsmæssige betydning.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Fuldstændiggørelse af Kommissionens beskrivelse af, hvordan det oprindelige ENISA endte 
med at blive placeret i Heraklion. 

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) I 2004 vedtog Europa-Parlamentet og (5) I 2004 vedtog Europa-Parlamentet og 
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Rådet forordning (EF) nr. 460/2004 om 
oprettelse af et europæisk agentur for net-
og informationssikkerhed med det formål 
at bidrage til målet om at sikre et højt net-
og informationssikkerhedsniveau i 
Unionen og udvikle en net- og 
informationssikkerhedskultur til gavn for 
borgerne, forbrugerne, virksomhederne og 
de offentlige administrationer. I 2008 
vedtog Europa-Parlamentet og Rådet 
forordning (EF) nr. 1007/2008 om 
forlængelse af agenturets mandat frem til 
marts 2012.

Rådet forordning (EF) nr. 460/2004 om 
oprettelse af ENISA med det formål at 
bidrage til målet om at sikre et højt net- og 
informationssikkerhedsniveau i Unionen 
og udvikle en net- og 
informationssikkerhedskultur til gavn for 
borgerne, forbrugerne, virksomhederne og 
de offentlige administrationer. I 2008 
vedtog Europa-Parlamentet og Rådet 
forordning (EF) nr. 1007/2008 om 
forlængelse af agenturets mandat frem til 
marts 2012. I 2011 vedtog Europa-
Parlamentet og Rådet forordning (EF) nr. 
580/20111 om forlængelse af agenturets 
mandat frem til den 13. september 2013.
______________
1 EUT L 165 af 24.6.2011, s. 3.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Siden agenturet blev oprettet, har 
udfordringerne i forbindelse med net- og 
informationssikkerhed udviklet sig i takt 
med den teknologiske, markedsmæssige og 
samfundsøkonomiske udvikling, og de har 
været genstand for yderligere overvejelser 
og debat. Som reaktion herpå har Unionen 
ajourført sine mål for net- og 
informationssikkerhedspolitikken i en 
række dokumenter, herunder 
Kommissionens meddelelse af 2006, En 
strategi for et sikkert informationssamfund 
– "Dialog, partnerskab og myndiggørelse", 
Rådets resolution af 2007 om en strategi 
for et sikkert informationssamfund i 
Europa, meddelelsen af 2009, Beskyttelse 
mod storstilede cyberangreb og 
sammenbrud: øget beredskab, sikkerhed og 

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

robusthed, formandskabets konklusioner 
fra ministerkonferencen om beskyttelse af 
kritisk informationsinfrastruktur og Rådets 
Resolution af 2009 om en samordnet 
europæisk strategi for net- og 
informationssikkerhed. Det er anerkendt, at 
agenturet må moderniseres og styrkes, for 
at det kan bidrage effektivt til EU-
institutionernes, medlemsstaternes og 
erhvervslivets bestræbelser på at udvikle et 
europæisk beredskab til at imødegå net- og 
informationssikkerhedsproblemer. For 
nylig vedtog Kommissionen en digital 
dagsorden for Europa som et 
flagskibsinitiativ under Europa 2020-
strategien. Denne omfattende dagsorden 
sigter mod at udnytte og styrke 
informations- og 
kommunikationsteknologiens potentiale og 
omsætte det i bæredygtig vækst og 
innovation. Europa-Parlamentets 
beslutning af 6. juli 2011 om bredbånd i 
Europa: investering i digitalt drevet 
vækst1, understreger yderligere 
vigtigheden af net- og 
informationssikkerhed. At styrke tilliden 
til informationssamfundet er et af 
hovedmålene for den digitale dagsorden, 
der bebuder en række foranstaltninger, som 
Kommissionen vil træffe på dette område, 
herunder nærværende forslag.

______________
1 P7_TA(2011)0322.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Foranstaltninger for det indre marked, 
der vedrører sikkerhed i forbindelse med 

(7) Foranstaltninger for det indre marked, 
der vedrører sikkerhed i forbindelse med 



PE470.059v01-00 10/77 PR\875732DA.doc

DA

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

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

Or. en

Begrundelse

Udtrykket "EU-institutioner" i stedet for "europæiske institutioner" m.m. afspejler Rådets 
sprogbrug og bør anvendes i hele teksten uden behov for yderligere individuelle 
ændringsforslag.  Den første ændring i betragtning 7 tjener til at understrege, at alle 
institutioner er berørt, ikke blot Kommissionen. Omtalen af divergerende krav, omkostninger 
og fragmentering skal understrege vigtigheden af agenturets bidrag til det indre marked, 

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Agenturet bør udføre de opgaver, det 
pålægges i kraft af den nuværende EU-

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

elektronisk kommunikation, og bidrage 
generelt til øget sikkerhed inden for 
elektronisk kommunikation ved blandt 
andet at yde ekspertbistand og rådgivning 
samt ved at fremme udveksling af god 
praksis.

Or. en

Begrundelse
Agenturet bør udføre de opgaver, det pålægges i henhold til den til enhver tid gældende EU-
lovgivning, ikke blot den nuværende.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) Agenturet bør bidrage til et højt net-
og informationssikkerhedsniveau i 
Unionen og til at tilvejebringe en net- og 
informationssikkerhedskultur til gavn for 
borgerne, forbrugerne, virksomhederne og 
den offentlige sektors organisationer i Den 
Europæiske Union og således bidrage til et 
velfungerende indre marked. I denne 
forbindelse bør agenturet tildeles de 
nødvendige budgetmidler, så det ved 
udgangen af sit andet mandatår og efter 
høring af alle relevante interessenter kan 
forelægge en grundig analyse vedrørende 
udarbejdelsen af en europæisk strategi for 
sikkerhed på internettet.

Or. en

Begrundelse
BUDG æf 2. BUDG's ændringsforslag mangler en konkretiserende bestemmelse, som 
imidlertid er medtaget her i et særskilt ændringsforslag som en ekstra arbejdsopgave. 
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse
Udtrykket "relevante områder" skal afspejle, at net- og informationssikkerhed også er af 
betydning for eksempelvis beskyttelsen af privatlivets fred og databeskyttelsen. 
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Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse
Agenturet bør som hovedregel kunne handle på eget initiativ. 

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Agenturet bør bistå medlemsstaterne 
og EU-institutionerne med at opbygge og 
forbedre deres kompetence og beredskab 
på tværs af grænserne til at forebygge, 
opdage, afbøde og imødegå 
sikkerhedsproblemer og 
sikkerhedsrelaterede hændelser i net og 
informationssystemer; således bør 
agenturet lette samarbejdet mellem 
medlemsstaterne indbyrdes og mellem 
medlemsstaterne og Kommissionen. Til 
dette formål bør agenturet spille en aktiv 
rolle og støtte medlemsstaterne i deres 
vedvarende indsats for at forbedre deres 
beredskab og for at tilrettelægge og 
gennemføre nationale og europæiske 
øvelser i håndtering af 
sikkerhedsproblemer.

(16) Agenturet bør bistå medlemsstaterne 
og EU-institutionerne med at opbygge og 
forbedre deres kompetence og beredskab 
på tværs af grænserne til at forebygge, 
opdage, afbøde og imødegå 
sikkerhedsproblemer og 
sikkerhedsrelaterede hændelser i net og 
informationssystemer; således bør 
agenturet lette samarbejdet mellem 
medlemsstaterne indbyrdes og mellem 
medlemsstaterne, Kommissionen og andre 
EU-institutioner. Til dette formål bør 
agenturet spille en aktiv rolle og støtte 
medlemsstaterne i deres vedvarende 
indsats for at forbedre deres beredskab og 
for at tilrettelægge og gennemføre 
nationale og europæiske øvelser i 
håndtering af sikkerhedsproblemer.

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For bedre at forstå udfordringerne på 
net- og informationssikkerhedsområdet må 

(18) For bedre at forstå udfordringerne på 
net- og informationssikkerhedsområdet må 
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agenturet analysere både eksisterende risici 
og nye risici, der dukker op. Til det formål 
bør agenturet i samarbejde med 
medlemsstaterne og, hvor det er 
hensigtsmæssigt, med statistiske kontorer 
indsamle relevante oplysninger. Desuden 
bør agenturet bistå medlemsstaterne og 
Unionens institutioner og organer i deres 
indsats for at indsamle, analysere og 
formidle oplysninger om net- og 
informationssikkerhed.

agenturet analysere både eksisterende risici 
og nye risici, der dukker op. Til det formål 
bør agenturet i samarbejde med 
medlemsstaterne og, hvor det er 
hensigtsmæssigt, med statistiske kontorer 
og andre organer indsamle relevante 
oplysninger. Desuden bør agenturet bistå 
medlemsstaterne og Unionens institutioner 
og organer i deres indsats for at indsamle, 
analysere og formidle oplysninger om net-
og informationssikkerhed.

Or. en

Begrundelse
Blandt de andre organer, der kan bidrage med relevante oplysninger om risici, findes også 
organisationer i den private sektor. 

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(20) Agenturet bør lette samarbejdet 
mellem medlemsstaternes kompetente 
offentlige organer, især ved at støtte 
udvikling og udveksling af god praksis og 
standarder for uddannelsesprogrammer og 
bevidstgørelsestiltag. Øget 
informationsudveksling mellem 
medlemsstaterne vil fremme sådanne 
foranstaltninger. Agenturet bør bidrage til 
at bevidstgøre de enkelte brugere af 
elektronisk kommunikationsmidler, 
infrastrukturer og tjenester, herunder ved 
at bistå medlemsstaterne med at udarbejde 
almennyttig information vedrørende net-
og informationssikkerhed. Agenturet bør 
også støtte samarbejdet mellem offentlige 
og private interessenter på EU-plan, blandt 
andet ved at fremme 
informationsudveksling, 
bevidstgørelseskampagner og programmer 
for almen og erhvervsfaglig uddannelse.

Or. en



PE470.059v01-00 16/77 PR\875732DA.doc

DA

Begrundelse
Efter vedtagelsen af telekommunikationspakken i 2009 indeholder forsyningspligtdirektivet en 
platform for udarbejdelse og formidling af standardiseret og let forståelig almennyttig 
information til alle internetbrugere om eksempelvis sikkerhedsrisici. Agenturet er godt 
placeret til at bistå medlemsstaterne med at udnytte denne platform, hvilket også bør 
medvirke til at gøre agenturet mere synligt for borgerne. På webstedet for US-CERT kan man 
se eksempler på den form for information, der kunne blive tale om: http://www.us-
cert.gov/reading_room/.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Agenturet bør udnytte resultaterne af 
igangværende forsknings-, udviklings- og 
teknologivurderingsaktiviteter, særlig
aktiviteter, der gennemføres som led i de 
forskellige EU-initiativer inden for 
forskning.

(22) Agenturet bør udnytte resultaterne af 
igangværende forsknings-, udviklings- og 
teknologivurderingsaktiviteter, herunder
aktiviteter, der gennemføres som led i de 
forskellige EU-initiativer inden for 
forskning.

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Afspejler den nye overskrift til artikel 1.
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Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) I sine kontakter med retshåndhævende 
myndigheder vedrørende 
sikkerhedsaspekterne af 
internetkriminalitet respekterer agenturet 
de eksisterende informationskanaler og 
etablerede net såsom de kontaktpunkter, 
der er nævnt i forslaget til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv om angreb 
på informationssystemer og om ophævelse 
af Rådets rammeafgørelse 2005/222/RIA, 
og Europols taskforce til bekæmpelse af 
højteknologisk kriminalitet. 

(24) I sine kontakter med retshåndhævende 
myndigheder vedrørende 
sikkerhedsaspekterne af 
internetkriminalitet bør agenturet 
respektere de eksisterende 
informationskanaler og etablerede net 
såsom de kontaktpunkter, der er nævnt i 
forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om angreb på 
informationssystemer og om ophævelse af 
Rådets rammeafgørelse 2005/222/RIA, og 
Europols taskforce til bekæmpelse af 
højteknologisk kriminalitet.

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) For fuldt ud at opfylde sine mål bør 
agenturet etablere kontakt med de 
myndigheder, der har ansvar for 
retshåndhævelse og beskyttelse af 
privatlivets fred, med det formål at sætte 
fokus på net- og 
informationssikkerhedsaspekterne af 
internetkriminalitet og gribe dem effektivt 
an. Repræsentanter for disse myndigheder 
bør regnes blandt agenturets fuldgyldige 
interessenter og bør være repræsenteret i 
agenturets stående gruppe af interessenter. 

(25) For fuldt ud at opfylde sine mål bør 
agenturet etablere kontakt med de 
myndigheder på nationalt og EU-plan, der 
har ansvar for retshåndhævelse, med de 
myndigheder på nationalt plan, der har 
ansvar for databeskyttelse og beskyttelse 
af privatlivets fred, såsom nationale 
tilsyns- og databeskyttelsesmyndigheder, 
samt med de organer på EU-plan, der har 
ansvar for data- og privatlivsbeskyttelse, 
såsom de fælles tilsynsførende organer og 
den europæiske tilsynsførende for 
databeskyttelse, med det formål at sætte 
fokus på net- og 
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informationssikkerhedsaspekterne af 
internetkriminalitet samt de hertil knyttede 
data- og privatlivsbeskyttelsesaspekter og 
gribe dem effektivt an. Repræsentanter for 
disse myndigheder og organer bør indgå
blandt agenturets fuldgyldige interessenter 
og være repræsenteret i agenturets stående 
gruppe af interessenter.

Or. en

Begrundelse

Dette skal afspejle den brede vifte af organer, som agenturet bør have forbindelse med, og 
som den administrerende direktør kan vælge blandt i forbindelse med oprettelsen af den 
stående gruppe af interessenter, uden hverken at begrænse valgmulighederne (Rådet omtaler 
i sin fremskridtsrapport af 12. maj 2011 kun "EU-retlige" myndigheder) eller favorisere et 
bestemt organ i forbindelse hermed. 

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) Endvidere bør agenturet i tilfælde, 
hvor ingen andre EU-organer har specifik 
kompetence, i samarbejde med de 
relevante medlemsstater og EU-organer 
kunne bistå med udformningen af en 
sammenhængende EU-reaktion på 
hændelser vedrørende net- og 
informationssikkerhed, der berører flere 
medlemsstater.

Or. en

Begrundelse
Indsamlingen af f.eks. wi-fi-data under anvendelse de samme metoder i forskellige 
medlemsstater bør være omfattet af en samordnet EU-tilgang, ikke mindst i lyset af 
eksistensen af harmoniseringslovgivning på EU-plan. De meget forskelligartede måder at 
gribe dette an på i medlemsstaterne vidner om fragmentering og om fraværet af et 
koordinerende EU-organ, hvilket får negative virkninger for såvel enkeltpersoner som 
virksomheder. Agenturet er godt placeret til at påtage sig den nødvendige koordinatorrolle. 
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Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27a) Agenturets organisatoriske struktur 
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bør forenkles og styrkes for at opnå større 
effektivitet, herunder 
omkostningseffektivitet, samtidig med at 
den fortsatte repræsentation af 
Kommissionen og medlemsstater på højt 
plan sikres.  

Or. en

Begrundelse

Se f.eks. ændringsforslagene om afskaffelse af interessentrepræsentanter og arbejdsgrupper i 
bestyrelsen, indførelse af et mindre forretningsudvalg og sikring af beslutningskraft. 

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(28) For at sikre, at agenturet fungerer 
effektivt, bør medlemsstaterne og 
Kommissionen være repræsenteret på 
passende niveau i en bestyrelse, der bør 
fastlægge de overordnede retningslinjer for 
agenturets drift og sikre, at agenturet 
udfører sine opgaver i overensstemmelse 
med denne forordning. Bestyrelsen bør 
have beføjelse til at fastlægge budgettet, 
kontrollere dets gennemførelse, vedtage 
passende finansielle bestemmelser, 
fastlægge transparente arbejdsprocedurer 
for agenturets beslutningstagning, vedtage 
agenturets arbejdsprogram, vedtage sin 
egen forretningsorden og agenturets interne 
forretningsgange, samt, med forbehold af 
Europa-Parlamentets bekræftelse, 
henholdsvis udtalelse, udnævne den 
administrerende direktør og træffe 
afgørelse om at forlænge direktørens 
mandat eller bringe det til ophør. 
Bestyrelsen bør nedsætte et 
forretningsudvalg, der kan bistå den i 
udførelsen af dens opgaver
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Or. en

Begrundelse
For at styrke agenturet og sikre, at det får den nødvendige opmærksomhed, bør de faste 
medlemmer af bestyrelsen og direktiven være højtstående repræsentanter. Udnævnelsen af 
den administrerende direktør bør være betinget af Parlamentets bekræftelse, ligesom det 
f.eks. er tilfældet for Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds administrerende direktør. Med 
indførelsen af et forretningsudvalg (jf. BUDG 5) bliver arbejdsgrupper i bestyrelsen 
overflødige. 

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) For at skabe et velfungerende agentur 
må den administrerende direktør udnævnes 
på grundlag af kvalifikationer og 
dokumenterede administrative og 
ledelsesmæssige færdigheder samt 
kvalifikationer og erfaring, der er relevante 
for net- og informationssikkerhed, og det er 
endvidere nødvendigt, at den 
administrerende direktør kan tilrettelægge 
agenturets interne opgaver i fuld 
uafhængighed. Med henblik herpå bør den 
administrerende direktør efter høring af 
Kommissionens tjenestegrene udarbejde et 
forslag til agenturets arbejdsprogram og 
træffe alle nødvendige foranstaltninger til 
at sikre, at arbejdsprogrammet 
gennemføres korrekt. Den administrerende 
direktør bør hvert år udarbejde et udkast til 
en årsberetning, der skal forelægges for 
bestyrelsen, udfærdige et udkast til 
overslag over agenturets indtægter og
udgifter samt gennemføre budgettet.

(29) Som det er tilfældet med alle EU-
agenturer, forudsætter et velfungerende 
agentur, at den administrerende direktør 
udnævnes på grundlag af kvalifikationer og 
dokumenterede administrative og 
ledelsesmæssige færdigheder samt 
kvalifikationer og erfaring, der er relevante 
for net- og informationssikkerhed, og det er 
endvidere nødvendigt, at den 
administrerende direktør kan tilrettelægge 
agenturets interne opgaver i fuld 
uafhængighed. Med henblik herpå bør den 
administrerende direktør efter høring af 
Kommissionen udarbejde et forslag til 
agenturets arbejdsprogram og træffe alle 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
arbejdsprogrammet gennemføres korrekt. 
Den administrerende direktør bør hvert år 
udarbejde et udkast til en årsberetning, der 
skal forelægges for bestyrelsen, udfærdige 
et udkast til overslag over agenturets 
indtægter og udgifter samt gennemføre 
budgettet.

Or. en

Begrundelse

Se ændringsforslag til artikel 12, der overtager Rådets synspunkt om, at det er Kommissionen 
som sådan, ikke dens tjenestegrene, der skal involveres. 
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Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Agenturet bør have en stående gruppe 
af interessenter som et rådgivende organ, 
der kan sørge for en løbende dialog med 
den private sektor, 
forbrugerorganisationerne og andre 
relevante interessenter. Den stående gruppe 
af interessenter, der nedsættes af 
bestyrelsen på forslag af den 
administrerende direktør, bør koncentrere 
sig om spørgsmål, der er relevante for 
samtlige interessenter, og forelægge dem 
for agenturet. Den administrerende direktør 
kan, når det er relevant og under hensyn til 
dagsordenen for møderne, invitere 
repræsentanter for Europa-Parlamentet og 
andre relevante organer til at deltage i 
gruppens møder. 

(31) Agenturet bør have en stående gruppe 
af interessenter som et rådgivende organ, 
der kan sørge for en løbende dialog med 
den private sektor, 
forbrugerorganisationerne og andre 
relevante interessenter. Den stående gruppe 
af interessenter, der nedsættes af 
bestyrelsen på forslag af den 
administrerende direktør, bør koncentrere
sig om spørgsmål, der er relevante for 
interessenter, og forelægge dem for 
agenturet. Den administrerende direktør 
kan, når det er relevant og under hensyn til 
dagsordenen for møderne, invitere 
repræsentanter for Europa-Parlamentet og 
andre relevante organer til at deltage i 
gruppens møder.

Or. en

Begrundelse

Den stående gruppe af interessenter bør kunne tage spørgsmål op, selv om de ikke er 
relevante for hver eneste interessent i gruppen, navnlig i lyset af den bredere sammensætning 
af samme. 

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

politikkers virkning og dermed tilføjer dem 
merværdi, og ii) 
proportionalitetsprincippet, idet det ikke 
går ud over, hvad der er nødvendigt for at 
nå målene for denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Agenturet bør inden for sit 
kompetenceområde og sine formål og i 
udførelsen af sine opgaver navnlig 
overholde de bestemmelser, der gælder for 
EU-institutionerne samt national 
lovgivning vedrørende behandling af 
følsomme dokumenter. Bestyrelsen bør 
have beføjelse til at træffe afgørelse om at 
lade agenturet behandle klassificerede 
oplysninger.

(34) Agenturet bør inden for sit 
kompetenceområde og sine formål og i 
udførelsen af sine opgaver navnlig 
overholde de bestemmelser, der gælder for 
EU-institutionerne samt national 
lovgivning vedrørende behandling af 
følsomme dokumenter. Bestyrelsen bør 
træffe afgørelse om at lade agenturet 
behandle klassificerede oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Bestyrelsen bør have pligt til at sikre, at agenturet kan behandle fortrolige oplysninger.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) For at agenturet kan sikres fuld 
selvstændighed og uafhængighed, bør det 
råde over et selvstændigt budget, hvortil 
indtægterne hovedsagelig kommer fra et 
bidrag fra Unionen og fra bidrag fra 
tredjelande, der deltager i agenturets 

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

hvortil indtægterne hovedsagelig kommer 
fra et bidrag fra Unionen og fra bidrag fra 
tredjelande, der deltager i agenturets 
arbejde. Værtsmedlemsstaten og enhver 
anden medlemsstat bør kunne yde frivillige 
bidrag til agenturets indtægter. Unionens 
budgetprocedure finder anvendelse på 
ethvert bidrag, som kommer fra Den 
Europæiske Unions almindelige budget. 
Desuden bør revisionen af regnskaberne 
forestås af Revisionsretten for at sikre 
gennemsigtighed og ansvarlighed.

Or. en

Begrundelse
BUDG æf. 3 med en tilføjelse, der skal tage højde for muligheden af udgiftsstigninger som 
følge af uforudsete nødsituationer.  

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(36) Agenturet bør afløse det agentur, der 
er oprettet ved forordning (EF) nr. 
460/2004. Værtsmedlemsstaten bør 
opretholde og videreudvikle praktiske 
ordninger for at sikre, at agenturet kan 
fungere problemfrit og effektivt, idet der 
navnlig tages hensyn til agenturets 
samarbejde med og bistand til 
Kommissionen, medlemsstaterne og deres 
kompetente organer, andre EU-institutioner 
og -organer og offentlige og private 
interessenter i hele Europa.

Or. en
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Begrundelse

Ved denne forordning oprettes agenturet officielt som afløser til det ENISA, der oprettedes 
ved den oprindelige forordning fra 2004. Det er derfor ikke berørt af nogen afgørelse truffet 
af medlemsstaterne i relation til 2004-forordningen. 

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Betragtning 37 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37a) Bestemmelserne i punkt 47 i den 
interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 
mellem Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen om budgetdisciplin og 
forsvarlig økonomisk forvaltning1 bør 
finde anvendelse på spørgsmålet om 
forlængelse af agenturets mandat, og 
enhver afgørelse, der træffes af den 
lovgivende myndighed til fordel for en 
sådan forlængelse, bør være uden 
virkning for de afgørelser, 
budgetmyndigheden træffer inden for 
rammerne af den årlige budgetprocedure.
____________
1 EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

Or. en

Begrundelse
BUDG æf. 1, omformuleret som betragtning. 

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 1 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Genstand og kompetenceområde Genstand og formål

Or. en
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Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 33

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Agenturet skal tilvejebringe og 
opretholde et højt niveau af ekspertise.

Or. en

Begrundelse

Teksten er flyttet fra artikel 2 og afspejler Rådets ønske om at gøre bestemmelsen (der 
tidligere var en del af artikel 2, stk. 3) til et særskilt stykke. 
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Ændringsforslag 34

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Tidligere artikel 2, stk. 1. 

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Agenturet skal bistå med at fremme og 
styrke medlemsstaternes og EU's evne og 
beredskab til at forebygge, opdage og 
imødegå sikkerhedsproblemer og 
sikkerhedsrelaterede hændelser i net og 
informationssystemer.

Or. en

Begrundelse

Tidligere artikel 2, stk. 2. Rådets ændringer er accepteret ("... bistå med at fremme og styrke 
..."). 
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Ændringsforslag 36

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1d. Agenturet skal bruge sin ekspertise til 
at fremme et bredt samarbejde mellem 
aktører fra både den offentlige og den 
private sektor.

Or. en

Begrundelse

Tidligere en del af artikel 2, stk. 3. Rådets ændringer accepteret. 

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2 udgår
Mål
1. Agenturet skal bistå Kommissionen og 
medlemsstaterne med at opfylde de retlige 
og reguleringsmæssige krav vedrørende 
net- og informationssikkerhed i den 
nuværende og fremtidige EU-lovgivning 
og dermed bidrage til et velfungerende
indre marked.
2. Agenturet skal styrke Unionens og 
medlemsstaternes evne og beredskab til at 
forebygge, opdage og imødegå 
sikkerhedsproblemer og 
sikkerhedsrelaterede hændelser i net og 
informationssystemer.
3. Agenturet skal tilvejebringe og 
opretholde et højt niveau af ekspertise og 
udnytte denne ekspertise til at fremme et 
bredt samarbejde mellem den offentlige 
og den private sektors aktører.
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Or. en

Begrundelse

Teksten er indpasset i artikel 1. 

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med det sigte, der er fastlagt i artikel 1, 
varetager agenturet følgende opgaver:

1. Med det sigte og de målsætninger, der 
er fastlagt i artikel 1, varetager agenturet 
følgende opgaver:

Or. en

Begrundelse

Generelt er størsteparten af formuleringerne i artikel 3 om, at agenturet kun kan handle efter 
anmodning, blevet slettet. Agenturet, som kun kan rådgive, yde bistand, fremme samarbejde 
osv. og ikke tildeles nogen nye operationalle opgaver, bør være i stand til at handle på eget 
initiativ, når og hvis det konstaterer et behov. Se også det foreslåede nye stk. 1a til artikel 3.

Ændringsforslag 39

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) Det bistår EU-institutionerne i alle 
spørgsmål vedrørende net- og 
informationssikkerhedspolitikken ved at 
bidrage med rådgivning, udtalelser og 
analyser og ved at udføre forberedende 
arbejde for Kommissionen med henblik på 
udvikling og ajourføring af EU-
lovgivningen på området net- og 
informationssikkerhed.

Or. en
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Begrundelse

Tilføjelse af "alle spørgsmål vedrørende", medens "udviklingen af" og "tekniske og 
samfundsøkonomiske" udgår, jf. Rådets forslag. 

Ændringsforslag 40

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Det rådgiver EU-institutionerne og 
medlemsstaterne om forskningsbehov på 
området net- og informationssikkerhed 
med henblik på at muliggøre en effektiv 
respons på nuværende og kommende 
risici og trusler vedrørende net- og 
informationssikkerhed og effektivt bruge 
teknologier til risikoforebyggelse.

Or. en

Begrundelse

Rådets tekst med mindre ændringer (herunder bortfald af formuleringen om, at agenturet kun 
kan rådgive medlemsstaterne på deres anmodning). 

Ændringsforslag 41

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) Det fremmer samarbejdet mellem 
medlemsstaterne indbyrdes og letter 
samarbejdet mellem medlemsstaterne og 
EU-institutionerne i bestræbelserne for at 
forebygge, opdage og imødegå 
sikkerhedsrelaterede hændelser i net og 
informationssystemer på tværs af 
grænserne.

Or. en
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Begrundelse

Rådets redaktionelle ændringer accepteret (placering af ordene "på tværs af grænserne" sidst 
i sætningen), medens den mere restriktive tilføjelse ("når dette har en virkning på tværs af 
grænserne") ikke accepteres. 

Ændringsforslag 42

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) Det bistår medlemsstaterne og Unionens 
institutioner og organer med indsamling, 
analyse og formidling af oplysninger om 
net- og informationssikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 43

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Det arbejder tæt sammen og udveksler 
know how og bedste praksis med relevante 
medlemsstats- og EU-organer, herunder 
dem, der arbejder med 
internetkriminalitet og databeskyttelse, og 
yder rådgivning om aspekter vedrørende 
net- og informationssikkerhed, der kan 
have indflydelse på deres arbejde, med 
henblik på at opnå en gensidig styrkelse 
af deres og agenturets bestræbelser på at 
fremme forbedret net- og 
informationssikkerhed.

Or. en

Begrundelse

Rådets tekst accepteret med visse ændringer (bl.a. for at undgå ordet "synergi" og tilføje 
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"medlemsstatsorganer"). Svarer også delvis til henstilling 11 i den af ITRE bestilte ENISA-
undersøgelse af 11. juli 2011. 

Ændringsforslag 44

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Rådets version ikke accepteret, bl.a. fordi den formentlig vil svække bestemmelsen ved at gøre 
vurderingen af sikkerhedssituationen afhængig af oplysninger fra medlemsstaterne i stedet for 
at forpligte medlemsstaterne (og Kommissionen - den mest relevante EU-institution) til at 
samarbejde. 

Ændringsforslag 45

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

e) Det fremmer samarbejdet mellem de 
kompetente offentlige instanser i Europa, 
navnlig med henblik på at udvikle og 
udveksle god praksis og standarder.

Or. en
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Ændringsforslag 46

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Agenturet bør være i stand til i fremtiden at bistå med at forebygge hændelser som angrebene 
på EU's emissionshandelsordning ved at tilvejebringe en platform for fremme af 
minimumskrav til risikostyring og sikkerhed. 

Ændringsforslag 47

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

g) Det fremmer samarbejdet mellem 
offentlige og private interessenter på EU-
plan, bl.a. ved at fremme 
informationsudveksling og oplysning og 
ved at lette udviklingen og indførelsen af 
standarder for risikostyring og for 
sikkerhed i elektroniske produkter, 
systemer, net, software og tjenesteydelser.

Or. en
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Ændringsforslag 48

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 49

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

i) Det bistår medlemsstaterne og Unionens 
institutioner og organer med at opbygge og 
forbedre kompetencen til at opdage, 
analysere og imødegå sikkerhedsproblemer 
i net og informationssystemer, herunder 
på stedet, samt med at tilrettelægge og 
afholde europæiske og, efter anmodning 
fra en medlemsstat, nationale øvelser 
samt deltage i internationale øvelser.

Or. en

Begrundelse

Udtrykket "på stedet" referer til situationer, hvor agenturets medarbejdere kan blive nødt til 
at bistå medlemsstater med akutte problemer på selve lokaliteten. Den foreslåede reference til 
øvelser er overtaget fra Rådet. For så vidt angår "internationale øvelser" henvises til ENISA-
undersøgelsen, s. 12. 
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Ændringsforslag 50

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) Det bistår i samråd med 
Kommissionen og andre relevante 
medlemsstats- og EU-organer med 
koordineringen af reaktioner på 
lovovertrædelser, der berører flere 
medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Se betragtning 25a. Agenturet bør bla. kunne bidrage til at udfylde det hul, der er konstateret 
i forbindelse med den nylige sag vedrørende indsamling af wi-fi-data. Såvel netsikkerheds-
som databeskyttelsesaspekter blev berørt på samme måde i de forskellige medlemsstater, men 
den måde, hvorpå disse anvendte deres nationale lovgivning, der var baseret på EU-
harmoniseringslovgivning, til at reagere herpå, var meget forskellige. Der findes for tiden 
ikke noget enkelt EU-organ, der kan hjælpe med at koordinere de nationale reaktioner, og 
som den relevante operatør potentielt kan interagere med. 

Ændringsforslag 51

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

jb) Det fremmer bevidstgørelsen af 
slutbrugerne om spørgsmål vedrørende 
net- og informationssikkerhed, 
bekæmpelsen af internetkriminalitet og 
beskyttelsen af privatlivets fred og 
personoplysninger ved at bistå 
medlemsstaterne med udarbejdelsen af 
standardiseret almennyttig information i 
overensstemmelse med artikel 21, stk. 4, i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/22/EF af 7. marts 2002 om 
forsyningspligt og brugerrettigheder i 
forbindelse med elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester 
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(forsyningspligtdirektivet)1 samt ved at 
bistå med udarbejdelsen af en sådan 
information, som skal indgå i leveringen 
af nyt udstyr til brug i offentlige 
kommunikationsnet. 
____________
1 EFT L 108 af 24.4.2002, s. 51.

Or. en

Begrundelse

Dette skal sætte agenturet i stand til at medvirke til aktiveringen af den platform for 
alemennyttig information, som blev indføjet i forsyningspligtdirektivet i 2009. Net- og 
informationssikkerheden afhænger til syvende og sidst i høj grad af de enkelte brugeres 
adfærd. Disse bør derfor være bevidste om truslerne og om de forholdsregler, de kan træffe, 
såvel i egen interesse som for at opnå en bedre netsikkerhed generelt. Se betragtning 20. 

Ændringsforslag 52

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

jc) Det bistår Kommissionen i 
udarbejdelsen af en omfattende EU-
strategi for net- og informationssikkerhed 
ved at fremlægge en amfattende analyse 
af spørgsmålet, baseret på de nødvendige 
høringer af alle interessenter.

Or. en

Begrundelse

Jf. BUDG æf. 2 (betragtning 11) samt ITRE/Tzavela-betænkningen om bredbånd. 

Ændringsforslag 53

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) Det udfører opgaver, som det pålægges k) Det udfører opgaver, som det pålægges 
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ved lovgivningsmæssige EU-retsakter. ved lovgivningsmæssige EU-retsakter, 
samt enhver supplerende opgave, som 
måtte være nødvendig for at udføre de 
opgaver, der er omtalt i litra a) til jc) eller 
i andre EU-retsakter.

Or. en

Ændringsforslag 54

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Agenturet kan handle på eget initiativ 
inden for rammerne af denne forordnings 
anvendelsesområde og formål. Når en 
medlemsstat har anmodet agenturet om at 
handle, informerer den agenturet om, 
hvorvidt og i givet fald hvordan dets 
henstillinger er taget i betragtning.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 3, stk. 1. Når Rådets tekst giver agenturet mulighed for på egen 
hånd at at yde rådgivning m.m., forekommer Rådets generelle formuleringer om, at agenturet 
kun kan handle på anmodning af en medlemsstat, at være overflødige og selvmodsigende, og 
det foreslås derfor, at de ikke overtages. Det forekommer logisk og nyttigt for agenturets 
udvikling (f.eks. for at kunne evaluere effektiviteten af dets tjenesteydelser), at en 
medlemsstat, der helt konkret anmoder om assistance, til forskel fra de tilfælde, hvor 
agenturet handler på eget initiativ, giver agenturet en tilbagemelding om nytteværdien af dets 
indsats.  

Ændringsforslag 55

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Medlemsstaterne og Unionens 
institutioner informerer regelmæssigt 
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agenturet om de vigtigste elementer i 
deres aktiviteter inden for net- og 
informationssikkerhed.

Or. en

Begrundelse

Agenturet bør supplere, ikke overlappe, medlemsstaternes aktiviteter. Det bør derfor 
informeres om hovedindholdet af disse aktiviteter. Sammenlign med artikel 4, stk. 2, i 
forordningen om Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur. 

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
It-beredskabsenheder (CERT)
1. Agenturet støtter CERT'er på 
medlemsstats- og EU-plan samt oprettelse 
og drift af et netværk af medlemsstats- og 
EU-CERT'er, herunder medlemmerne af 
European Governmental CERTs Group. 
For at medvirke til at sikre, at hver af 
medlemsstats- og EU-CERT'erne har 
tilstrækkeligt avancerede funktioner, og at 
disse er på niveau med de mest 
avancerede CERT'er, bistår agenturet 
med benchmarking af enhederne og 
fremmer dialogen og udvekslingen af 
information og bedste praksis mellem 
CERT'erne og European Governmental 
CERTs Group. Agenturet fremmer og 
støtter samarbejdet mellem de relevante 
medlemsstats- og EU-CERT'er i 
forbindelse med hændelser, der berører 
eller potentielt kan berøre flere af disse.
2. Agenturet fremmer kontakter og 
udveksling af information og bedste 
praksis med relevante CERT'er af statslig 
og anden karakter samt grupper og fora i 
tredjelande.
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Or. en

Begrundelse

Som det fremgik af ITRE's minihøring har agenturet en vigtig rolle at spille i forhold til it-
beredskabsenhederne (CERT) på nationalt plan og EU-plan. Denne rolle fortjener at blive 
præciseret og fremhævet i teksten. 

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 4 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) et forretningsudvalg

Or. en

Begrundelse

Nedsættelsen af et forretningsudvalg følger henstillingerne fra den interinstitutionelle 
arbejdsgruppe om agenturer (IWG) og optræder i æf. 5 i udtalelsen fra BUDG. Det bør lette 
og strømline agenturets interne drift. 

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

Teksten om ordninger med tredjelande etc. udspringer af henstillinger fra IWG'en om 
agenturer. 

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Bestyrelsen fastsætter selv sin 
forretningsorden efter aftale med 
Kommissionen. Forretningsordenen skal 
give mulighed for at fremskynde 
beslutningstagningen, enten ved en 
skriftlig procedure eller afholdelse af 
fjernmøder. 

Or. en

Begrundelse

Bortfaldet af "tjenestegrene" her og andetsteds modsvarer Rådets ønsker. Kommissionens 
rolle bør imidlertid ikke være begrænset til ren høring, som Rådet har foreslået. 

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Bestyrelsen vedtager agenturets interne 
forretningsgange efter aftale med de 
relevante tjenestegrene i Kommissionen. 
Disse regler offentliggøres.

3. Bestyrelsen vedtager agenturets interne 
forretningsgange efter aftale med 
Kommissionen. Disse regler offentliggøres.

Or. en
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Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Bestyrelsen udnævner den 
administrerende direktør i 
overensstemmelse med artikel 10, stk. 2, 
og kan afsætte vedkommende. Bestyrelsen 
udøver disciplinærmyndighed over den 
administrerende direktør.

4. Bestyrelsen udnævner den 
administrerende direktør efter bekræftelse 
fra Europa-Parlamentet i 
overensstemmelse med artikel 10, stk. 2, 
og kan afskedige vedkommende. 
Bestyrelsen udøver disciplinærmyndighed 
over den administrerende direktør.

Or. en

Begrundelse

Parlamentets rolle i udnævnelsen af den administrerende direktør bør styrkes, jf. artikel 10 
samt bestemmelserne i forordning 1093/2010 om Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, der 
også vedtoges under COD-proceduren. Rådet ændring af "afsætte" til "afskedige" overtages. 

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Bestyrelsen høres af den 
administrerende direktør om de vigtige 
aktiviteter, prioriteter og mål, som 
agenturet skal fokusere på det næste år. 
Det første udkast til agenturets 
arbejdsprogram skal bygge på 
resultaterne af denne høring.

Or. en

Begrundelse

Rådets tekst accepteret. 



PR\875732DA.doc 43/77 PE470.059v01-00

DA

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Bestyrelsen træffer afgørelse om 
oprettelse af forbindelses- og 
afdelingskontorer. 

Or. en

Begrundelse

Se henstilling 8-9 i ENISA-undersøgelsen Selv om bestyrelsen kan oprette sådanne kontorer 
uden en eksplicit bestemmelse i forordningen, har den indtil nu ikke gjort det til trods for 
talrige henstillinger herom. Dette er ikke i strid med forslaget om at gøre Bruxelles til 
hjemsted. 

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Bestyrelsen vedtager agenturets 
arbejdsprogram i overensstemmelse med 
artikel 13, stk. 3, og årsberetningen om 
agenturets aktiviteter i det forløbne år i 
overensstemmelse med artikel 14, stk. 2. 

5. Bestyrelsen vedtager agenturets 
arbejdsprogram i overensstemmelse med 
artikel 12, stk. 3, og årsberetningen om 
agenturets aktiviteter i det forløbne år i 
overensstemmelse med artikel 13, stk. 2. 

Or. en

Ændringsforslag 65

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Bestyrelsen udfører sine opgaver i 
forbindelse med agenturets budget i 
overensstemmelse med artikel 19 og 21 og 
overvåger og sikrer en fyldestgørende 
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opfølgning af resultater og henstillinger 
hidrørende fra revisionsberetninger og 
evalueringer af intern eller ekstern 
karakter.

Or. en

Begrundelse

BUDG æf 4. 

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Bestyrelsen kan nedsætte 
arbejdsgrupper bestående af dens 
medlemmer til at bistå den i udførelsen af 
dens opgaver, herunder udarbejdelse af 
dens afgørelser og overvågning af 
gennemførelsen deraf.

8. Bestyrelsen nedsætter et 
forretningsudvalg bestående af dens 
medlemmer til at bistå den i udførelsen af 
dens opgaver, herunder udarbejdelse af 
dens afgørelser og overvågning af 
gennemførelsen deraf.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 4. Med nedsættelsen af et forretningsudvalg bliver bestyrelsens 
"arbejdsgrupper" overflødige. 

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

9. Bestyrelsen vedtager efter høring af 
Kommissionen den flerårige plan for 
personalepolitikken under hensyn til det 
flerårige perspektiv for 
arbejdsprogrammet og overslaget over 
agenturets indtægter og udgifter. Den 
underretter budgetmyndigheden herom.
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Or. en

Begrundelse

Rådets ændringer accepteret. Se også ENISA-undersøgelsen, hvori det foreslås, at 
bestyrelsens rolle i den strategiske personaleplanlægning præciseres (henstilling 3). 

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Hovedparten af Rådets ændringer accepteret. For at smidiggøre agenturet og i lyset af 
eksistensen af den stående gruppe af interessenter behøver interessenterne imidlertid ikke at 
være repræsenteret. 

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) informations- og 
kommunikationsteknologiindustrien

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) forbrugergrupper udgår

Or. en

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) akademiske eksperter i net- og 
informationssikkerhed.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Medlemmerne af bestyrelsen og deres 
suppleanter udnævnes på grundlag af deres 
erfaring og ekspertise inden for net- og 
informationssikkerhed. De skal ligeledes 
besidde de nødvendige ledelsesmæssige 
samt administrative og budgetmæssige 
kvalifikationer til at udføre de i artikel 5 
nævnte opgaver. Bestyrelsesmedlemmer 
udnævnt af Kommissionen skal være 
indplaceret på direktørniveau eller højere. 
Bestyrelsesmedlemmer udnævnt af 
medlemsstaterne skal have et 
stillingsniveau svarende til niveauet for de 
bestyrelsesmedlemmer, der udnævnes af 
Kommissionen. Når en medlemsstat skal 
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udnævne et bestyrelsesmedlem og en 
suppleant, sender den i god til inden 
udnævnelsen oplysninger om deres 
relevante erfaring og ekspertise til de 
øvrige medlemsstater og Kommissionen 
med henblik på eventuelle bemærkninger. 
Kommissionen og medlemsstaterne tager 
hensyn til enhver begrundet indsigelse 
mod en påtænkt udnævnelse af et 
bestyrelsesmedlem.

Or. en

Begrundelse

Jf. (delvis) BUDG æf. 6 og betragtning 28. Det bør sikres, at bestyrelsesmedlemmer har et 
passende myndighedsniveau med udgangspunkt i det niveau, der kræves af Kommissionens 
repræsentanter (p.t. to generaldirektører og en direktør). De tilsvarende nationale niveauer 
vil skulle fastlægges af medlemsstaterne selv. Der bør også være en procedure for 
hensyntagen til eventuelle begrundede indsigelser på medlemsstatskandidater. 

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Medlemmerne af bestyrelsen udnævnes 
for en periode på fire år. Deres 
mandatperiode kan fornyes én gang.

Or. en

Begrundelse

Jf. BUDG æf. 7, tilpasset til afskaffelsen af interessentrepræsentanter i bestyrelsen. 
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Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer 
en formand og en næstformand for en 
periode på 3 år, der kan fornyes. 
Næstformanden træder uden videre i stedet 
for formanden, hvis denne er forhindret i at 
udøve sit hverv.

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Bestyrelsen træffer afgørelse ved 
almindeligt flertal blandt de 
stemmeberettigede medlemmer.

1. Bestyrelsen træffer afgørelse ved 
almindeligt flertal blandt de 
tilstedeværende stemmeberettigede 
medlemmer.

Or. en

Begrundelse

 Dette skal lette beslutningstagningen, jf. også de øvrige ændringsforslag til artikel 9.



PR\875732DA.doc 49/77 PE470.059v01-00

DA

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Quorum for enhver afstemning i 
bestyrelsen er to tredjedele af de 
stemmeberettigede medlemmer eller deres 
suppleanter. Hvis quorumkravet ikke er 
opfyldt, kan formanden indkalde til et 
ekstraordinært møde, på hvilket der kan 
træffes beslutninger med et quorum på en 
tredjedel. I forretningsordenen fastsættes 
en passende frist for indkaldelse til et 
ekstraordinært møde.

Or. en

Begrundelse

Et quorum på to tredjedele svarer til det, der er fastsat i forordning 2010/1092 om oprettelse 
af et europæisk udvalg for systemiske risici. Rådets påmindelse om, at suppleanter kan træde i 
stedet for de faste medlemmer, er dækket i artikel 6, stk. 1, og er overflødigt at gentage. De 
sidste to sætninger, som er inspireret af ovennævnte forordning om det europæiske udvalg for 
systemiske risici, skal sikre beslutningsdygtigheden. 
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Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
Forretningsudvalget
1. Der nedsættes et forretningsudvalg 
bestående af medlemmer af bestyrelsen, 
herunder to repræsentanter for 
Kommissionen. Antallet af medlemmer 
må ikke overstige en tredjedel af antallet 
af bestyrelsesmedlemmer. Det mødes 
mindst en gang i kvartalet. Formanden 
for bestyrelsen skal også være formand 
for forretningsudvalget.
2. Bestyrelsen giver forretningsudvalget 
mandat til mindst at udføre følgende 
opgaver, uden at dette dog må gribe ind i 
den administrerende direktørs opgaver: 
a) overvågning af gennemførelsen af 
bestyrelsens afgørelser
b) overvågning af administrative og 
budgetmæssige spørgsmål på bestyrelsens 
vegne
c) bistand til og rådgivning af den 
administrerende direktør
d) træfning af alle nødvendige 
foranstaltninger med henblik på en 
korrekt forvaltning af agenturet mellem 
bestyrelsesmøder
e) forberedelse af afgørelser, programmer 
og aktiviteter, der skal vedtages af 
bestyrelsen.
3. Alle dokumenter, der udleveres til 
forretningsudvalgets medlemmer, skal 
samtidig udleveres til bestyrelsens 
medlemmer. Alle medlemmer af 
bestyrelsen kan deltage i 
forretningsudvalgets møder for egen 
regning, men kun de 
bestyrelsesmedlemmer, der også er 
medlemmer af forretningsudvalget, har 
stemmeret. Forretningsudvalget 
forelægger en aktivitetsrapport på hvert 
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bestyrelsesmøde.
4. Forretningsudvalget indkaldes af 
formanden, når det er nødvendigt for at 
forberede bestyrelsens afgørelser samt 
bistå og rådgive direktøren. Det vedtager 
sine beslutninger med simpelt flertal.
5. Direktøren deltager i 
forretningsudvalgets møder, dog uden 
stemmeret.

Or. en

Begrundelse

BUDG æf. 8, vedrørende IWG, samt andre foreslåede ændringer og elementer fra forordning 
2062/94 om Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur og forordning 168/2007 om Agenturet for 
Grundlæggende Rettigheder . Se også ENISA-undersøgelsen, hvori det bemærkes, at 
bestyrelsen er for stor, selv om den ser ud til at fungere rimeligt godt. De betænkeligheder, 
der fremføres i ENISA-undersøgelsen vedrørende udelukkelse fra den reelle 
beslutningstagning og risikoen for, at forretningsudvalget reelt tager bestyrelsens plads, er 
der taget højde for gennem den foreslåede mekanisme med rapportering fra 
forretningsudvalget til bestyrelsen. 

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Agenturet ledes af den administrerende 
direktør, som varetager sit hverv i 
uafhængighed.

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Or. en

Begrundelse

Rådets tilføjelse, "... og til stadighed viser sin vilje til god og effektiv forvaltning", er vag, for 
ikke at sige meningsløs, og derfor potentielt skadelig, hvorfor den ikke overtages. Det er 
bestyrelsens opgave at udnævne en kompetent administrerende direktør, med forbehold af 
Parlamentets godkendelse, og at afskedige denne, hvis ansættelsen viser sig at være en fejl, 
eller hvis omstændighederne ændrer sig. Endvidere skulle det nye forretningsudvalg være i 
stand til at sikre en mere effektiv overvågning af den administrerende direktør. 
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Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget følger modellen i artikel 51, stk. 2, i forordning 1093/2010 om Den 
Europæiske Banktilsynsmyndighed.  I Rådets tekst kræves det, at der afholdes en almindelig 
udvælgelsesprøve, og at kandidaterne vælges på grundlag heraf. I betragtning af, at egnede 
kandidater muligvis (og forståeligt nok)vil tøve med at udsætte sig selv for en sådan prøvelse, 
vil det være bedre at tillade Kommmissionen at udvælge kandidaterne som før, samtidig med 
at den får mulighed for at afholde en udvælgelsesprøve, hvis det er hensigtsmæssigt. Se også 
IWG'en vedrørende parlamentarisk høring af alle kandidater.
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Ændringsforslag 81

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Den administrerende direktør kan kun 
afskediges af bestyrelsen.

Or. en

Begrundelse

Inspireret af artikel 51, stk. 5, i forordning 1093/2010 om Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed 

Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Inden for de sidste ni måneder af denne
periode foretager Kommissionen en 
evaluering. I den forbindelse vurderer 
Kommissionen især følgende: 

3. Senest seks måneder inden udløbet af 
den periode på fem år, der er fastsat i stk. 
2, forelægger Kommissionen, efter at have 
foretaget en evaluering, en 
evalueringsrapport for bestyrelsen og for 
Europa-Parlamentets kompetente udvalg. 
I denne rapport vurderer Kommissionen 
især følgende: 

Or. en

Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Bestyrelsen kan efter indstilling fra 
Kommissionen og under hensyn til 
evalueringsrapporten, og kun såfremt det 
kan begrundes ud fra agenturets opgaver 

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

og behov, forlænge den administrerende 
direktørs mandatperiode med højst fem år 
efter at have indhentet en udtalelse fra 
Europa-Parlamentet.

Or. en

Begrundelse

Jf. BUDG æf. 9-10. 

Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 85

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

6. Direktøren forbliver i embedet, indtil der 
er udnævnt en efterfølger.

Or. en
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Begrundelse

Rådets ændringer accepteret. 

Ændringsforslag 86

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) forberedelse af bestyrelsens og 
forretningsudvalgets arbejde

Or. en

Ændringsforslag 87

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) gennemførelse af arbejdsprogrammet og 
af de beslutninger, der træffes af 
bestyrelsen

b) gennemførelse af arbejdsprogrammet og 
af de beslutninger, der træffes af 
bestyrelsen og forretningsudvalget

Or. en

Ændringsforslag 88

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) andre opgaver, som den administrerende 
direktør pålægges ved denne forordning.

g) andre opgaver, som den administrerende 
direktør pålægges ved denne forordning, 
herunder forberedelse og ajourføring af 
agenturets flerårige strategi.

Or. en
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Begrundelse

 Jf. BUDG æf. 13.

Ændringsforslag 89

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Hvis det er nødvendigt og i 
overensstemmelse med agenturets formål 
og opgaver, kan den administrerende 
direktør nedsætte ad hoc-arbejdsgrupper 
bestående af eksperter. Bestyrelsen
underrettes på forhånd herom. 
Procedurerne vedrørende især 
sammensætning, den administrerende 
direktørs udnævnelse af eksperterne og ad 
hoc-arbejdsgruppernes virke fastsættes i 
agenturets interne forretningsgange.

8. Hvis det er nødvendigt og i 
overensstemmelse med agenturets formål 
og opgaver, kan den administrerende 
direktør nedsætte ad hoc-arbejdsgrupper 
bestående af eksperter. 
Forretningsudvalget underrettes på 
forhånd herom. Procedurerne vedrørende 
især sammensætning, den administrerende 
direktørs udnævnelse af eksperterne og ad 
hoc-arbejdsgruppernes virke fastsættes i 
agenturets interne forretningsgange.

Or. en

Ændringsforslag 90

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Den administrerende direktør stiller 
administrativt personale og andre 
ressourcer til rådighed for bestyrelsen, hvor 
det er nødvendigt.

9. Den administrerende direktør stiller 
administrativt personale og andre 
ressourcer til rådighed for bestyrelsen og 
forretningsudvalget, hvor det er 
nødvendigt.

Or. en
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Ændringsforslag 91

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Udtrykket "fagligt anerkendte" skal sikre en høj grad af ekspertise blandt medlemmerne af 
den stående interessentgruppe. De øvrige ændringer afspejler i det store og hele Rådets 
ændringer Rådets tilføjelse af "EU-" foran "myndigheder med ansvar for retshåndhævelse og 
beskyttelse af privatlivets fred" accepteres ikke, da dette tilsyneladende vil udelukke nationale 
myndigheder. 

Ændringsforslag 92

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Gruppen ledes af den administrerende 
direktør. 

3. Gruppen ledes af den administrerende 
direktør eller en af denne udpeget person. 

Or. en

Begrundelse

Rådet foreslår, at bestyrelsen (efter indstilling fra den administrerende direktør) skal kunne 
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beslutte helt at uddelegere opgaven som formand for gruppen til et medlem af samme. 
Formandskabet for den stående interessentgruppe bør imidlertid være en af den 
administrerende direktørs kerneopgaver. Dog bør direktøren kunne udpege en anden til at 
beklæde formandshvervet i enkeltsager. 

Ændringsforslag 93

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemmernes mandatperiode er to et 
halvt år. Medlemmer af bestyrelsen kan 
ikke være medlemmer af gruppen. 
Repræsentanter for Kommissionen kan 
overvære gruppens møder og deltage i dens 
arbejde.

4. Medlemmernes mandatperiode er to et 
halvt år. Medlemmer af bestyrelsen kan 
ikke være medlemmer af gruppen. 
Repræsentanter for Kommissionen og 
eksperter fra medlemsstaterne kan 
overvære gruppens møder og deltage i dens 
arbejde. Hvis de ikke er medlemmer, kan 
repræsentanter for andre organer, som 
den administrerende direktør skønner at 
være relevante, indbydes til at overvære 
gruppens møder og deltage i dens arbejde.

Or. en

Begrundelse

Rådets ændringer delvis accepteret. Dog accepteres Rådets begrænsning med "organer, der 
er nedsat i henhold til EU-lovgivningen" ikke. 

Ændringsforslag 94

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Agenturet udfører sine aktiviteter i 
overensstemmelse med 
arbejdsprogrammet, der skal indeholde alle 
planlagte aktiviteter. Arbejdsprogrammet 
forhindrer ikke agenturet i at iværksætte 
uforudsete aktiviteter, der ligger inden for 
dets formål og opgaver og inden for de 
givne budgetrammer. Den administrerende 
direktør underretter bestyrelsen om de af 

1. Agenturet udfører sine aktiviteter i 
overensstemmelse med 
arbejdsprogrammet, der skal indeholde alle 
planlagte aktiviteter. Arbejdsprogrammet 
forhindrer ikke agenturet i at iværksætte 
uforudsete aktiviteter, der ligger inden for 
dets formål og opgaver og inden for de 
givne budgetrammer. Den administrerende 
direktør underretter forretningsudvalget
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agenturets aktiviteter, der ikke er opført i 
arbejdsprogrammet. 

om de af agenturets aktiviteter, der ikke er 
opført i arbejdsprogrammet. Efter 
anmodning fra medlemmer af 
forretningsudvalget, der repræsenterer 
mindst en tredjedel af alle dets 
stemmeberettigede medlemmer, træffer 
forretningsudvalget afgørelse om, 
hvorvidt en uforudset aktivitet kan 
varetages af agenturet. En sådan 
anmodning skal indgives senest ti dage 
efter, at den administrerende direktør har 
underrettet forretningsudvalget om den 
uforudsete aktivitet.

Or. en

Begrundelse

Arbejdsprogrammet vedtages af bestyrelsen. I betragtning af agenturets arbejdsfelt i 
sammenligning med ENISA's, vil sandsynligheden af uforudsete aktiviteter (som stadig ligger 
inden for agenturets arbejdsfelt) muligvis forøges. Forretningsudvalget bør derfor have 
mulighed for, på anmodning af et tilstrækkeligt stort mindretal, straks at træffe afgørelse om, 
hvorvidt en konkret uforudset opgave skal udføres eller ej. 

Ændringsforslag 95

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den administrerende direktør er 
ansvarlig for udarbejdelsen af agenturets 
arbejdsprogram efter forudgående samråd 
med Kommissionens tjenestegrene. Hvert 
år inden den 15. marts forelægger den 
administrerende direktør et udkast til det 
følgende års arbejdsprogram for 
bestyrelsen. 

2. Den administrerende direktør er 
ansvarlig for udarbejdelsen af agenturets 
arbejdsprogram efter forudgående samråd 
med Kommissionen. Hvert år inden den 1. 
marts forelægger den administrerende 
direktør et udkast til det følgende års 
arbejdsprogram for bestyrelsen. Den 
administrerende direktør skal sikre, at 
udkastet til agenturets arbejdsprogram 
har klare mål og indeholder de 
indikatorer, der er nødvendige for at måle 
succesen af agenturets aktiviteter.

Or. en
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Begrundelse

Rådets tekst i det store og hele accepteret. 

Ændringsforslag 96

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvert år inden den 30. november 
vedtager bestyrelsen i samråd med 
Kommissionens tjenestegrene agenturets 
arbejdsprogram for det følgende år. 
Arbejdsprogrammet skal omfatte et 
flerårigt perspektiv. Bestyrelsen sikrer, at 
arbejdsprogrammet er i overensstemmelse 
med agenturets formål og med Unionens 
lovgivningsmæssige og politiske prioriteter 
på området net- og informationssikkerhed. 

3. Hvert år inden den 30. november 
vedtager bestyrelsen i samråd med 
Kommissionen agenturets arbejdsprogram 
for det følgende år. Arbejdsprogrammet 
skal omfatte et flerårigt perspektiv og 
dække alle aspekter af agenturets 
opgaver, aktiviteter og forpligtelser. 
Bestyrelsen sikrer, at arbejdsprogrammet 
klart angiver de mål, der skal nås, de 
ressourcer, der skal tildeles, hvordan 
resultaterne af agenturets aktiviteter skal 
måles, og at arbejdsprogrammet er i 
overensstemmelse med agenturets formål 
og med Unionens lovgivningsmæssige og 
politiske prioriteter på området net- og 
informationssikkerhed.

Or. en

Begrundelse

Jf. en del af BUDG æf. 11, let ændret, så der henvises til "alle aspekter" i stedet for "virtuelle 
og ikke-virtuelle aspekter". Rådets ændringsforslag accepteret. 

Ændringsforslag 97

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Arbejdsprogrammet tilrettelægges i 
overensstemmelse med princippet om 
aktivitetsbaseret forvaltning (ABM). Det
skal være i overensstemmelse med 
overslaget over agenturets indtægter og 

4. Arbejdsprogrammet tilrettelægges i 
overensstemmelse med princippet om 
aktivitetsbaseret forvaltning (ABM) med 
angivelse af, hvilke menneskelige og 
finansielle ressourcer der forventes afsat 
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udgifter og agenturets budget for samme
regnskabsår.

til hver enkelt aktivitet. I dette øjemed 
udarbejder den administrerende direktør 
efter aftale med Kommissionen 
skræddersyede præstationsindikatorer, 
der muliggør en effektiv evaluering af de 
opnåede resultater. Arbejdsprogrammet
skal være i overensstemmelse med 
overslaget over agenturets indtægter og 
udgifter og agenturets budget for det
regnskabsår, programmet dækker.

Or. en

Begrundelse

 Jf. BUDG æf. 11.

Ændringsforslag 98

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den administrerende direktør 
fremsender efter godkendelse i bestyrelsen 
arbejdsprogrammet til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne 
og sørger for, at det offentliggøres.

5. Den administrerende direktør 
fremsender efter godkendelse i bestyrelsen 
arbejdsprogrammet til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne 
og sørger for, at det offentliggøres. 
Direktøren imødekommer enhver 
indbydelse fra Europa-Parlamentets 
kompetente udvalg til at forelægge og 
drøfte det årlige arbejdsprogram.

Or. en

Begrundelse

BUDG æf 12. 
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Ændringsforslag 99

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Den administrerende direktør 
forbereder endvidere agenturets flerårige 
strategi og forelægger den for bestyrelsen 
efter høring af Europa-Parlamentet og 
Kommissionen mindst otte uger før det 
pågældende bestyrelsesmøde.

Or. en

Begrundelse

Jf. BUDG æf. 13.

Ændringsforslag 100

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den administrerende direktør forelægger 
hvert år et udkast til årsberetning om alle 
agenturets aktiviteter i det forløbne år for 
bestyrelsen. 

1. Den administrerende direktør forelægger 
hvert år et udkast til årsberetning om alle 
agenturets aktiviteter i det forløbne år for 
bestyrelsen, herunder bl.a. en beretning 
budgetforvaltningen og den økonomiske 
forvaltning. Årsberetningen skal 
indeholde skræddersyede 
præstationsindikatorer, der muliggør en 
effektiv evaluering af de opnåede 
resultater.

Or. en

Begrundelse

Jf. BUDG æf. 14. Rådets formulering om, at "årsberetningen skal måle og offentliggøre 
effekten af agenturets aktiviteter det forløbne år", synes i alt væsentligt at dække det samme 
for så vidt angår beretningens formål.
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Ændringsforslag 101

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Anmodninger om rådgivning og bistand, 
der ligger inden for agenturets formål og 
opgaver, rettes til den administrerende 
direktør og ledsages af 
baggrundsoplysninger om det emne, der 
skal behandles. Den administrerende 
direktør underretter bestyrelsen om de 
modtagne anmodninger og efterfølgende 
om, hvordan der er fulgt op på dem. Hvis 
agenturet afviser en anmodning, skal det 
begrunde afvisningen.

1. Anmodninger om rådgivning og bistand, 
der ligger inden for agenturets formål og 
opgaver, rettes til den administrerende 
direktør og ledsages af 
baggrundsoplysninger om det emne, der 
skal behandles. Den administrerende 
direktør underretter forretningsudvalget
om de modtagne anmodninger, de 
potentielle ressourcemæssige 
konsekvenser og efterfølgende om, 
hvordan der er fulgt op på dem. Hvis 
agenturet afviser en anmodning, skal det 
begrunde afvisningen.

Or. en

Begrundelse

Bortset fra henvisningen til forretningsudvalget afspejler teksten Rådets ændringer. 

Ændringsforslag 102

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Anmodninger i henhold til stk. 1 kan 
fremsættes af:

udgår

a) Europa-Parlamentet 
b) Rådet
c) Kommissionen 
d) ethvert kompetent organ udpeget af en 
medlemsstat såsom en national 
tilsynsmyndighed som defineret i artikel 2 
i direktiv 2002/21/EF.

Or. en



PE470.059v01-00 64/77 PR\875732DA.doc

DA

Begrundelse
Udeladelse af hensyn til simplificering, fordi det fremgår af arbejdsområderne, hvilke 
institutioner/organer der kan støttes af agenturet, hvorfor det er overflødigt at nævne dem på 
ny, og fordi agenturet ikke er forpligtet til at efterkomme alle anmodninger. Agenturets 
begrundelse for at afvise at behandle en anmodning kunne helt enkelt bestå i, at anmodningen 
ikke falder inden for agenturets arbejdsopgaver og/eller ikke er fremsat af en af de i 
arbejdsopgaverne nævnte institutioner eller organer.

Ændringsforslag 103

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De praktiske bestemmelser for 
anvendelsen af stk. 1 og 2 vedrørende 
navnlig forelæggelse, prioritering og 
opfølgning af anmodninger til agenturet 
samt orientering af bestyrelsen fastsættes af 
bestyrelsen i agenturets interne 
forretningsgange.

3. De praktiske bestemmelser for 
anvendelsen af stk. 1 vedrørende navnlig 
forelæggelse, prioritering og opfølgning af 
anmodninger til agenturet samt orientering 
af forretningsudvalget og bestyrelsen 
fastsættes af bestyrelsen i agenturets 
interne forretningsgange.

Or. en

Ændringsforslag 104

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den administrerende direktør samt 
embedsmænd, der midlertidigt er stillet til 
rådighed af medlemsstaterne, afgiver 
skriftligt en loyalitetserklæring og en 
interesseerklæring, hvori de anfører, at de 
ikke har nogen direkte eller indirekte 
interesser, der kan anses for at berøre deres 
uafhængighed. 

1. Bestyrelsesmedlemmerne, den 
administrerende direktør samt 
embedsmænd, der midlertidigt er stillet til 
rådighed af medlemsstaterne, afgiver en 
loyalitetserklæring og en erklæring, hvori 
de enten anfører, at de ikke har nogen 
direkte eller indirekte interesser, der kan 
anses for at berøre deres uafhængighed, 
eller at de har direkte eller indirekte 
interesser, der kan anses for at berøre 
deres uafhængighed. Erklæringerne skal 
være præcise og fuldstændige og afgives 
skriftligt og ajourført hvert år.
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Or. en

Begrundelse

Rådets ændringer accepteret med tilføjelse af ordene "præcise og fuldstændige" samt af et 
krav om ajourføring, når dette er nødvendigt. 

Ændringsforslag 105

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Eksterne eksperter, der deltager i ad hoc-
arbejdsgrupper, skal på hvert møde gøre 
opmærksom på eventuelle interesser, som 
kan anses for at berøre deres uafhængighed 
med hensyn til de punkter, der er på 
dagsordenen, og de afholder sig fra at 
deltage i drøftelserne af de pågældende 
punkter.

2. Medlemmerne af bestyrelsen og 
forretningsudvalget, eksterne eksperter, 
der deltager i ad hoc-arbejdsgrupper, og 
den administrerende direktør skal på 
præcis og fyldestgørende vis senest på 
hvert møde gøre opmærksom på eventuelle 
interesser, som kan anses for at berøre 
deres uafhængighed med hensyn til de 
punkter, der er på dagsordenen.

Or. en

Begrundelse

Rådets ændringer accepteret i det væsentlige med tilføjelse af ordlyden "på præcist og 
fyldestgørende vis". 

Ændringsforslag 106

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Bestyrelsen skal fastlægge proceduren 
for erstatning af et medlem på mødet eller 
dets undladelse af at deltage i drøftelserne 
om sådanne punkter i agenturets interne 
forretningsgange. De interne 
forretningsgange skal ligeledes indeholde 
give mulighed for at gennemføre en 
uafhængig, ekstern undersøgelse af 
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enhver angivelig interessekonflikt.

Or. en

Begrundelse

Rådets tekst accepteres med den tilføjelse, at der skal være mulighed for at gennemføre en 
uafhængig undersøgelse af sager om påståede interessekonflikter. 

Ændringsforslag 107

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Agenturet sikrer, at offentligheden og 
eventuelle interesserede parter får 
objektive, pålidelige og let tilgængelige 
oplysninger, især vedrørende resultaterne 
af dets arbejde, hvor det er relevant. 
Desuden offentliggør agenturet de
interesseerklæringer, der afgives af den 
administrerende direktør og 
embedsmænd, der midlertidigt er stillet til 
rådighed af medlemsstaterne, samt de 
interesseerklæringer, der afgives af 
eksperter i forbindelse med punkter på 
dagsordenen for møder i ad hoc-
arbejdsgrupperne.

2. Agenturet sikrer, at offentligheden og 
eventuelle interesserede parter får 
passende, objektive, pålidelige og let 
tilgængelige oplysninger, især vedrørende 
resultaterne af dets arbejde, hvor det er 
relevant. Det offentliggør også erklæringer
i overensstemmelse med artikel 15.

Or. en

Begrundelse

Rådets mere enkle formulering af den sidste sætning accepteres. "Interesseerklæringer" er 
desuden ændret til "erklæringer" for at sikre, at videregivelse også omfatter 
loyalitetserklæringer. 

Ændringsforslag 108

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

agenturet ikke til tredjemand videregive 
ikke-klassificerede oplysninger, som det 
behandler eller modtager, og for hvilke der 
foreligger en begrundet begæring om, at de 
holdes helt eller delvist fortrolige. Finder 
agenturet, at oplysningerne kan 
videregives helt eller delvist, konsulterer 
det den part, som har leveret 
oplysningerne forud for videregivelsen.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at øge gennemsigtigheden, ved at agenturet skal kræve en 
begrundet forklaring fra den part, som har begæret, at oplysningerne holdes fortrolige, samt 
gøre det muligt for agenturet at videregive sådanne ikke-EU-klassificerede oplysninger efter 
forudgående konsultation, såfremt det finder, at der ikke er tale om helt eller delvist fortrolige 
oplysninger.  

Ændringsforslag 109

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Bestyrelsen kan beslutte at tillade 
agenturet at behandle klassificerede 
oplysninger. I så fald vedtager bestyrelsen 
efter aftale med de relevante tjenestegrene 
i Kommissionen interne forretningsgange 
baseret på sikkerhedsprincipperne i 
Kommissionens afgørelse 2001/844/EF, 
EKSF, Euratom af 29. november 2001 om 
ændring af dens forretningsorden. De 
interne forretningsgange skal blandt andet 
indeholde bestemmelser om udveksling, 
behandling og opbevaring af klassificerede 
oplysninger.

4. Med henblik på at tillade agenturet at 
behandle klassificerede oplysninger 
vedtager bestyrelsen efter aftale med 
Kommissionen interne forretningsgange 
baseret på sikkerhedsprincipperne i 
Kommissionens afgørelse 2001/844/EF, 
EKSF, Euratom af 29. november 2001 om 
ændring af dens forretningsorden. De 
interne forretningsgange skal blandt andet 
indeholde bestemmelser om udveksling, 
behandling og opbevaring af klassificerede 
oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget tager sigte på at sikre, at agenturet kan behandle klassificerede 
oplysninger. Rådets udeladelse af henvisningen til Kommissionens tjenestegrene accepteres. 
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Ændringsforslag 110

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Agenturets indtægter består af et bidrag 
fra Den Europæiske Unions budget, bidrag 
fra tredjelande, der deltager i agenturets 
arbejde i henhold til artikel 29, og bidrag 
fra medlemsstaterne. 

1. Agenturets indtægter består af et bidrag 
fra Den Europæiske Unions budget, bidrag 
fra tredjelande, der deltager i agenturets 
arbejde i henhold til artikel 29, og frivillige
bidrag fra medlemsstaterne i form af 
pengebeløb eller naturalier. 
Medlemsstater, der yder frivillige bidrag, 
kan ikke påberåbe sig nogen specifikke 
rettigheder eller tjenester som et resultat 
heraf.

Or. en

Begrundelse

Tilføjelse af udtrykket "i form af pengebeløb eller naturalier" dækker f.eks. udstationerede 
eksperter for bidragyderens regning, tilrådighedstillelse af databehandlingskapacitet, 
betaling af lejeudgifter eller enhver anden form for bidrag i form af natualier. De øvrige 
ændringer stammer fra Rådets forslag og accepteres generelt. 

Ændringsforslag 111

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Bestyrelsen fremsender senest den 31. 
marts dette overslag, der indeholder et 
udkast til stillingsfortegnelse og et udkast 
til arbejdsprogram, til Kommissionen og de 
stater, som Den Europæiske Union har 
indgået aftaler med i overensstemmelse 
med artikel 24.

6. Bestyrelsen fremsender senest den 31. 
marts dette overslag, der indeholder et 
udkast til stillingsfortegnelse og et udkast 
til arbejdsprogram, til Kommissionen og de 
stater, som Den Europæiske Union har 
indgået aftaler med i overensstemmelse 
med artikel 28.

Or. en
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Ændringsforslag 112

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Den administrerende direktør sender 
senest den 1. juli efter hvert afsluttet 
regnskabsår det endelige årsregnskab 
ledsaget af bestyrelsens udtalelse til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen 
og Revisionsretten.

7. Den administrerende direktør sender 
senest den 1. juli efter hvert afsluttet 
regnskabsår det endelige årsregnskab, 
herunder beretningen om 
budgetforvaltningen og den økonomiske 
forvaltning ogRevisionsrettens 
bemærkninger, ledsaget af bestyrelsens 
udtalelse til Europa-Parlamentet, Rådet, 
Kommissionen og Revisionsretten.

Or. en

Ændringsforslag 113

Forslag til forordning
Artikel 22 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Retlig status Retlig status og hjemsted

Or. en

Ændringsforslag 114

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Agenturet har hjemsted i Bruxelles.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget følger modellen i artikel 7 i forordning 1093/2010 om Den Europæiske 
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Banktilsynsmyndighed.  Agenturet, som formelt efterfølger ENISA, der blev etableret i 
henhold til 2004-forordningen, bør have hjemsted der, hvor det er i stand til at arbejde mest 
effektivt for Unionen som helhed. I betragtning af opgaverne og behovet for hyppige 
personlige kontakter er dette sted Bruxelles. 

Ændringsforslag 115

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Agenturets personale, herunder dets 
administrerende direktør, er omfattet af de 
regler og forskrifter, der gælder for 
tjenestemænd og øvrige ansatte i Den 
Europæiske Union.

1. Agenturets personale, herunder dets 
administrerende direktør, er omfattet af de 
regler og forskrifter, der gælder for 
tjenestemænd og øvrige ansatte i EU.

Or. en

Begrundelse

Rådets ændringer accepteret.

Ændringsforslag 116

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår agenturets behandling af 
oplysninger vedrørende enkeltpersoner er
agenturet underlagt bestemmelserne i 
forordning (EF) nr. 45/2001.

For så vidt angår agenturets behandling af 
oplysninger vedrørende enkeltpersoner 
skal agenturet, navnlig når det udfører 
sine opgaver, overholde principperne om 
beskyttelse af personoplysninger i 
forordning (EF) nr. 45/2001 og i øvrigt 
være underlagt bestemmelserne i samme.

Or. en

Begrundelse

Rådets ændringer accepteret, bortset fra tilføjelsen af "i" efter udtrykket "beskyttelse af 
personoplysninger" og tilføjelsen af sætningen "og i øvrigt være underlagt bestemmelserne i 
samme" efter "forordning (EF) nr. 45/2001". 
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Ændringsforslag 117

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Agenturet kan etablere kontakter og 
samarbejde med andre tredjelande og i 
fornødent omfang tillade disse at deltage i 
agenturets arbejde inden for relevante 
områder.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget afspejler, at agenturet har til opgave at støtte international dialog, 
samarbejde og en global tilgang. 

Ændringsforslag 118

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Senest fem år efter den oprettelsesdato, 
der er fastlagt i artikel 33, anmoder
Kommissionen under hensyntagen til alle 
de relevante interessenters synspunkter om
en uafhængig tredjepartsevaluering på 
grundlag af et kommissorium, der aftales 
med forretningsudvalget. Som led i 
evalueringen vurderes agenturets resultater 
og effektivitet set i forhold til de mål, der 
er fastlagt i artikel 2, samt effektiviteten i 
agenturets arbejdsmetoder. Evalueringen 
skal danne grundlag for en afgørelse om, 
hvorvidt agenturet stadig er et effektivt 
instrument, hvorvidt dets
budgetplanlægning for de følgende år 
stadig er passende, og hvorvidt det fortsat 
skal bestå efter den periode, der er fastsat i 
artikel 33. 
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Or. en

Begrundelse

Bortset fra henvisningen til forretningsudvalget afspejler teksten Rådets ændringer. Idéen om 
en uafhængig tredjepartsevaluering støttes ligeledes af ENISA-undersøgelsen. 

Ændringsforslag 119

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Evalueringen forelægges for bestyrelsen, 
som fremsætter anbefalinger til 
Kommissionen vedrørende ændringer i 
denne forordning, agenturet og dets 
arbejdsform. Bestyrelsen og den 
administrerende direktør tager hensyn til 
resultaterne af evalueringen i agenturets 
flerårige planlægning.

3. Evalueringen forelægges for bestyrelsen, 
som fremsætter anbefalinger til 
Kommissionen vedrørende ændringer i 
denne forordning, agenturet, dets budget
og dets arbejdsform. Bestyrelsen og den 
administrerende direktør tager hensyn til 
resultaterne af evalueringen i agenturets 
flerårige planlægning.

Or. en

Begrundelse

Rådets ændringer accepteret. 

Ændringsforslag 120

Forslag til forordning
Artikel 30 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Værtsmedlemsstatens samarbejde Værtsmedlemsstatens samarbejde og 
hjemstedsaftale

Or. en
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Ændringsforslag 121

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De nødvendige dispositioner for at 
tilvejebringe lokaler til agenturet i den 
medlemsstat, hvor agenturet har sit 
hjemsted, og de faciliteter, som nævnte 
medlemsstat skal stille til rådighed, samt 
de særlige regler, der skal gælde i nævnte 
medlemsstat for den administrerende 
direktør, medlemmerne af bestyrelsen, 
agenturets personale og deres 
familiemedlemmer, fastlægges i en 
hjemstedsaftale, som efter godkendelse af 
bestyrelsen indgås mellem agenturet og 
nævnte medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Jf. IWG'en og bestemmelserne i artikel 74 i forordning 1093/2010 om Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed.  

Ændringsforslag 122

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Nævnte medlemsstat sikrer de bedst 
mulige vilkår for, at agenturet kan 
fungere efter hensigten, herunder tilbud 
om skoleundervisning på flere sprog med 
et europæisk indhold og hensigtsmæssige 
transportforbindelser.

Or. en

Begrundelse

Jf. begrundelsen til artikel 30, stk. 1a (nyt). 
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Ændringsforslag 123

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Agenturet oprettes fra den 13. september 
2013 for en periode på syv år."

Or. en

Begrundelse

Dette har til formål at tilpasse agenturets varighed til den flerårige finansielle ramme, jf. 
henstilling 5, passim, i ENISA-undersøgelsen. 
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BEGRUNDELSE

ENISA - Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed ("agenturet") - blev 
oprettet i marts 2004 for en femårig periode, som efterfølgende, i 2008, blev forlænget indtil 
marts 2012. I september 2010 fremkom Kommissionen med to forslag, det første om en 
yderligere forlængelse af agenturets mandatperiode med 18 måneder frem til september 2013, 
medens det andet var et mere omfattende forslag om modernisering og strømlining af 
agenturet. Med enstemmig støtte fra Parlamentet blev det besluttet i første omgang at 
godkende forlængelsen af mandatperioden med henblik på at sikre agenturets umiddelbare 
fremtid og dernæst at give Parlamentet mere tid til at iværksætte en tilbundsgående debat og 
analyse omkring dets fremtid på længere sigt.

Ved behandlingen af Kommissionens andet forslag, vedrørende en opdatering af agenturets 
rolle, skulle vi først tage stilling til, om der stadig er behov for agenturet. Agenturet har i løbet 
af sin relativ korte levetid ydet et værdifuldt bidrag til net- og informationssikkerheden, men 
det forekommer klart for ordføreren, at en videreførelse af agenturet i dets nuværende form 
ikke ville være realistisk i lyset af de nye udfordringer, der skal løses i en cyberverden, der er 
under konstant forandring. Efter en afvejning af alle argumenterne står det klart, at agenturet 
rent faktisk opfylder særlige behov og kan koordinere interessenterne mere effektivt på EU-
plan, end medlemsstaterne ville være i stand til gennem et indbyrdes samarbejde.

Europa-Parlamentes ITRE-Udvalg besluttede i sin tid at afholde en høring og anmodede om 
gennemførelse af en up-to-date, uafhængig undersøgelse, der skulle belyse forskellige
aspekter af agenturets nuværende funktionsmåde, herunder spørgsmålet om, hvordan 
agenturet kan bidrage effektivt til net- og informationssikkerheden i EU og internationalt. I 
henhold til opgavebeskrivelsen for undersøgelsen skulle den overveje alle praktiske tiltag, der 
kunne fremme en effektiv drift af agenturet, herunder personalespørgsmål og budgetmæssige 
aspekter. Undersøgelsen blev gennemført på meget detaljeret vis i overensstemmelse med 
Parlamentets retningslinjer og afsluttet med fremlæggelse af tolv anbefalinger til forbedring af 
agenturets funktionsmåde. Bl.a. anbefaledes det at give agenturet en længere mandatperiode, 
skabe større klarhed omkring dets rolle og målsætninger i forordningen og give det et større 
budget til at udføre sine opgaver.

Desuden burde agenturet have udvidet sin rolle i forbindelse med it-beredskabsenheder 
(CERT) med henblik på at sikre, at alle sådanne enheder på medlemsstats- og EU-plan har 
tilstrækkeligt avancerede funktioner, og at disse er på niveau med de mest avancerede 
enheder. Endelig burde agenturet samarbejde med de nationale myndigheder, der beskæftiger 
sig med databeskyttelse og beskyttelse af privatlivets fred, således at de net- og 
informationssikkerhedsrelaterede aspekter af bekæmpelsen af cyberkriminalitet bliver 
behandlet forsvarligt, og det burde være i stand til at påtage sig en koordinerende rolle for at 
udfylde huller på områder, hvor der ikke findes noget andet ansvarligt organ på EU-plan, 
forudsat at de falder ind under agenturets ansvarsområde. 

Et nyligt eksempel, der berører såvel netsikkerhed som privatlivets fred og databeskyttelse, er 
sagen vedrørende indsamling af wi-fi-data med identiske metoder i forskellige medlemsstater. 
På trods af eksistensen af en harmoniseret EU-lovgivning om databeskyttelse, var der intet 
organ på EU-plan, som kunne hjælpe med at koordinere arbejdet med henblik på at nå frem til 
en fælles analyse og respons, hvilket resulterede i meget forskellige nationale strategier og 
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dermed forskellige niveauer for beskyttelsen af borgerne samt unødig usikkerhed og 
kompleksitet for dem, der skal administrere strategierne. 

Spørgsmålet om netværks- og informationssikkerhed antager ofte en mere global dimension, 
som de seneste begivenheder har vist, og agenturet skal derfor være i stand til at etablere en 
dialog og et samarbejde med tredjelande og internationale organisationer med henblik på at 
fremme en fælles tilgang til potentielle trusler. 

Desuden blev der i forbindelse med ændringerne af rammelovgivningen på 
telekommunikationsområdet i 2009 indført en platform for formidling af standardiseret 
information af offentlig interesse for alle internetbrugere. I betragtning af, at den overordnede 
netværkssikkerhed - et fælles gode - i sidste ende i meget høj grad afhænger af individuelle 
brugeres adfærd og af, hvordan de beskytter deres udstyr mod trusler, og i betragtning af den 
risiko, som sådanne trusler indebærer for disse brugere personligt, er tiden kommet til at 
aktivere denne platform. Agenturet er godt placeret til at bistå medlemsstaterne med at 
producere de nødvendige informationer, som derefter kan sendes ud til de enkelte brugere. 

Ud over ovennævnte undersøgelse har en række andre kilder peget på, at der hersker en vis 
uklarhed omkring den rette rolle for agenturet. Der synes at være divergerende opfattelser 
blandt medlemsstaterne af, hvad agenturet egentlig har mandat til at gøre, og disse 
divergenser har tjent til vanskeliggøre dets arbejde. Det er vigtigt, at agenturets 
anvendelsesområde, opgaver og målsætninger præciseres, så vi kan udnytte dets værdifulde 
ressourcer bedst muligt. Det er samtidig vigtigt, at vi i forsøget på at mindske tvetydighederne 
og give en klarere definition af agenturets rolle ikke gør forordningen for usmidig. 

Eftersom forholdene på net-og informationssikkerhedsområdet ændrer sig så hurtigt, at hvad 
der er hensigtsmæssigt lige nu, måske ikke længere er det i den nærmeste fremtid, og 
agenturet skal derfor have en så fleksibel ledelsesstruktur, at det hurtigt kan tilpasse sig nye 
forhold. De hastigt skiftende omstændigheder har også betydning for agenturets levetid. Det 
er med jævne mellemrum blevet foreslået, at agenturet bør have en ubegrænset varighed med 
henblik på at give det større sikkerhed og effektivitet i langtidsplanlægningen. Selv om det er 
gode argumenter, har erfaringen vist, at det ret hurtigt blev nødvendigt at revidere den første 
agenturforordning for at holde trit med udviklingen. At have et tidsbegrænset mandat, 
betyder, at vi løbende skal genoverveje, om agenturet fortsat opfylder sit formål, og ajourføre 
opgaverne, hvis det er nødvendigt, eller lukke det ned, hvis der ikke længere egner sig til 
formålet.

Endelig har placeringen af agenturet i Heraklion på den græske ø Kreta været et omdiskuteret 
spørgsmål. Selv om de teknologiske fremskridt har gjort det at arbejde på fjerntliggende 
steder mere realistisk, er der ingen erstatning for at mødes ansigt til ansigt. En række 
iagttagere har understreget den vigtige rolle, tillid spiller i denne verden, og man kunne sige, 
at det for at forbedre beskyttelsen af netsikkerheden er nødvendigt at netværke personligt. 
Statistikkerne over rejseaktiviteten blandt agenturets ansatte giver anledning til alvorlige 
betænkeligheder, både med hensyn til de økonomiske omkostninger og tidsforbruget i 
forbindelse med rejser. Alene agenturets rejsestatistikker tyder på, at Bruxelles ville være en 
langt bedre placering end nogen anden. En flytning af agenturets hjemsted til Bruxelles ville 
øge dets kapacitet på en række måder, bl.a. ville det i højere grad kunne imødekomme 
presserende sidsteøjebliksanmodninger fra EU-institutioner, opretholde et net af vigtige 
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kontakter og deltage i afgørende begivenheder, ligesom man ville kunne sikre agenturet en 
højere profil end den, det har i øjeblikket. 

Den foreliggende forordning, hvorved der formelt oprettes et agentur til afløsning af det 
oprindelige agentur, der blev etableret ved 2004-forordningen, er en god anledning til at 
genoverveje placeringen. Desuden bør Parlamentet helt klart benytte sin rolle som 
medlovgiver til også at give sit besyv med i valget af hjemsted for de organer, det er med til at 
oprette, i stedet for at overlade det til medlemsstaterne at afgøre denne sag ved interne 
forhandlinger uden nogen offentlig debat. Ordføreren anbefaler derfor, at agenturet får
hjemsted i Bruxelles.


