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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake 
het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA)
(COM(2010)0521 – C7-0302/2010 – 2010/0275(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2010)0521),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0302/2010),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 17 februari 20111,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van 
de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en de 
Begrotingscommissie (A7-0000/2011),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD inzake het 
Europees Agentschap voor netwerk- en 
informatiebeveiliging (ENISA)

VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD tot 
oprichting van het agentschap van de Unie 
voor netwerk- en informatiebeveiliging 

                                               
1 PB C 107 van 6.4.2011, blz. 58.
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(UNISA)

Or. en

Motivering
De naamsverandering benadrukt het feit dat met deze verordening de opvolger wordt 
opgericht van ENISA, als opgericht bij Verordening nr. 460/2004. De verandering van 
"Europees" in "van de Unie" volgt ook het voorbeeld van de Raad om dezelfde wijziging door 
te voeren in de rest van de tekst.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Elektronische communicatie, 
infrastructuur en diensten zijn essentiële 
factoren in de economische en 
maatschappelijke ontwikkeling. Zij spelen 
een cruciale rol in de maatschappij en zijn 
uitgegroeid tot alomtegenwoordige 
voorzieningen, zoals elektriciteit en water. 
De verstoring van deze voorzieningen kan 
gevoelige economische schade 
veroorzaken; het is dan ook belangrijk 
maatregelen te nemen om de bescherming 
en veerkracht van deze voorzieningen te 
verbeteren, zodat de continuïteit van 
kritieke diensten gegarandeerd is. De 
uitdagingen voor de beveiliging van 
elektronische communicatie, infrastructuur 
en diensten, en met name de integriteit en 
beschikbaarheid ervan, worden steeds 
groter. Dit is van steeds groter belang voor 
de maatschappij, niet in het minst omdat 
problemen ten gevolge van de complexiteit 
van systemen, ongevallen, fouten en 
aanvallen gevolgen kunnen hebben voor de 
fysieke infrastructuur waarmee diensten 
worden verleend die van kritiek belang zijn 
voor het welzijn van de Europese burgers.

(1) Elektronische communicatie, 
infrastructuur en diensten zijn essentiële 
factoren, zowel direct als indirect, in de 
economische en maatschappelijke 
ontwikkeling. Zij spelen een cruciale rol in 
de maatschappij en zijn als zodanig
uitgegroeid tot alomtegenwoordige 
voorzieningen, zoals elektriciteit en water, 
en vormen ook vitale factoren bij de 
voorziening van elektriciteit, water en 
overige essentiële diensten. De verstoring 
van deze voorzieningen kan gevoelige 
economische schade veroorzaken; het is 
dan ook belangrijk maatregelen te nemen 
om de bescherming en veerkracht van deze 
voorzieningen te verbeteren, zodat de 
continuïteit van kritieke diensten 
gegarandeerd is. De uitdagingen voor de 
beveiliging van elektronische 
communicatie, infrastructuur en diensten, 
en met name de integriteit en 
beschikbaarheid ervan, worden steeds 
groter, wat o.a. te maken heeft met de 
afzonderlijke componenten van de 
communicatie-infrastructuur en de 
software die die componenten controleert, 
de infrastructuur in haar geheel en de 
diensten die via die infrastructuur worden 
verleend. Dit is van steeds groter belang 
voor de maatschappij, niet in het minst 
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omdat problemen ten gevolge van de 
complexiteit van systemen, ongevallen, 
fouten en aanvallen gevolgen kunnen 
hebben voor de fysieke infrastructuur 
waarmee diensten worden verleend die van 
kritiek belang zijn voor het welzijn van de 
Europese burgers.

Or. en

Motivering

Wijzigingen om bepaalde elementen van de elektronische communicatie-infrastructuur en het 
bredere maatschappelijke belang van die infrastructuur beter uit te laten komen.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De vertegenwoordigers van de 
lidstaten, in de Europese Raad bijeen op 13 
december 2003, hebben besloten dat het 
Europees Agentschap voor netwerk- en 
informatiebeveiliging (ENISA), dat moet 
worden opgericht op basis van het door de 
Commissie ingediende voorstel, wordt 
gevestigd in een door de Griekse regering 
aan te wijzen stad in Griekenland.

(4) De vertegenwoordigers van de 
lidstaten, in de Europese Raad bijeen op 
13 december 2003, hebben besloten dat het 
Europees Agentschap voor netwerk- en 
informatiebeveiliging (ENISA), dat moet 
worden opgericht op basis van het door de 
Commissie ingediende voorstel, wordt 
gevestigd in een door de Griekse regering 
aan te wijzen stad in Griekenland. De 
Griekse regering bepaalde dat ENISA 
gevestigd zou worden in Heraklion op 
Kreta.

Or. en

Motivering

Ter aanvulling van de beschrijving door de Commissie over de wijze waarop het 
oorspronkelijke ENISA terecht is gekomen in Heraklion.



PE470.059v01-00 8/81 PR\875732NL.doc

NL

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) In 2004 hebben het Europees Parlement 
en de Raad Verordening (EG) nr. 460/2004 
tot oprichting van het Europees 
Agentschap voor netwerk- en 
informatiebeveiliging vastgesteld teneinde 
bij te dragen tot een hoog niveau van 
netwerk- en informatiebeveiliging in de 
Unie en tot de ontwikkeling van een 
cultuur van netwerk- en 
informatiebeveiliging ten bate van burgers, 
consumenten, ondernemingen en 
overheidsadministraties. In 2008 hebben 
het Europees Parlement en de Raad 
Verordening (EG) nr. 1007/2008 
vastgesteld, waarbij het mandaat van het 
Agentschap wordt verlengd tot maart 2012.

(5) In 2004 hebben het Europees Parlement 
en de Raad Verordening (EG) nr. 460/2004 
tot oprichting van ENISA vastgesteld 
teneinde bij te dragen tot een hoog niveau 
van netwerk- en informatiebeveiliging in 
de Unie en tot de ontwikkeling van een 
cultuur van netwerk- en 
informatiebeveiliging ten bate van burgers, 
consumenten, ondernemingen en 
overheidsadministraties. In 2008 hebben 
het Europees Parlement en de Raad 
Verordening (EG) nr. 1007/2008 
vastgesteld, waarbij het mandaat van het 
Agentschap wordt verlengd tot maart 2012. 
In 2011 hebben het Europees Parlement 
en de Raad Verordening (EG) 
nr. 580/201111 vastgesteld, waarbij het 
mandaat van het Agentschap wordt 
verlengd tot 13 september 2013.
______________
1 PB L 165 van 24.6.2011, blz. 3.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Sinds de oprichting van het Agentschap 
zijn de uitdagingen voor netwerk- en 
informatiebeveiliging veranderd ten 
gevolge van technologische, commerciële 
en sociaaleconomische ontwikkelingen, en 
zijn ze het voorwerp geweest van verdere 
beschouwing en debat. In reactie op de 

(6) Sinds de oprichting van het Agentschap 
zijn de uitdagingen voor netwerk- en 
informatiebeveiliging veranderd ten 
gevolge van technologische, commerciële 
en sociaaleconomische ontwikkelingen, en 
zijn ze het voorwerp geweest van verdere 
beschouwing en debat. In reactie op de 
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veranderende uitdagingen heeft de Unie 
haar prioriteiten voor het netwerk- en 
informatiebeveiligingsbeleid bijgewerkt in 
een aantal documenten, waaronder de 
mededeling van de Commissie uit 2006 
Een strategie voor een veilige 
informatiemaatschappij – Dialoog, 
partnerschap en empowerment, de resolutie 
van de Raad uit 2007 inzake een strategie 
voor een veilige informatiemaatschappij, 
de mededeling uit 2009 Europa 
beschermen tegen grootschalige 
cyberaanvallen en verstoringen: verbeteren 
van de paraatheid, beveiliging en 
veerkracht, de conclusies van het 
voorzitterschap van de ministeriële 
conferentie over de bescherming van 
kritieke informatie-infrastructuur, de 
resolutie van de Raad uit 2009 over een 
coöperatieve Europese aanpak met 
betrekking tot netwerk- en 
informatiebeveiliging en de Digitale 
Agenda voor Europa. De behoefte is 
erkend om het Agentschap te moderniseren 
en te versterken, teneinde met succes bij te 
dragen tot de inspanningen van de 
Europese instellingen en de lidstaten om 
een Europese capaciteit op te bouwen 
waarmee het hoofd kan worden geboden 
aan uitdagingen met betrekking tot 
netwerk- en informatiebeveiliging. 
Recentelijk heeft de Commissie de Digitale 
Agenda voor Europa vastgesteld, een 
vlaggenschipinitiatief van de Europa 2020-
strategie. Deze uitgebreide agenda heeft tot 
doel het potentieel van ICT te benutten en 
te bevorderen teneinde dit potentieel te 
vertalen in duurzame groei en innovatie. 
Het vertrouwen in de 
informatiemaatschappij stimuleren, is een 
van de hoofddoelstellingen van deze 
uitgebreide agenda, waarin een aantal 
acties van de Commissie op dit gebied zijn 
aangekondigd, inclusief het onderhavige 
voorstel.

veranderende uitdagingen heeft de Unie 
haar prioriteiten voor het netwerk- en 
informatiebeveiligingsbeleid bijgewerkt in 
een aantal documenten, waaronder de 
mededeling van de Commissie uit 2006 
Een strategie voor een veilige 
informatiemaatschappij – Dialoog, 
partnerschap en empowerment, de resolutie 
van de Raad uit 2007 inzake een strategie 
voor een veilige informatiemaatschappij, 
de mededeling uit 2009 Europa 
beschermen tegen grootschalige 
cyberaanvallen en verstoringen: verbeteren 
van de paraatheid, beveiliging en 
veerkracht, de conclusies van het 
voorzitterschap van de ministeriële 
conferentie over de bescherming van 
kritieke informatie-infrastructuur, de 
resolutie van de Raad uit 2009 over een 
coöperatieve Europese aanpak met 
betrekking tot netwerk- en 
informatiebeveiliging en de Digitale 
Agenda voor Europa. De behoefte is 
erkend om het Agentschap te moderniseren 
en te versterken, teneinde met succes bij te 
dragen tot de inspanningen van de 
Europese instellingen, de lidstaten en de 
industrie om een Europese capaciteit op te 
bouwen waarmee het hoofd kan worden 
geboden aan uitdagingen met betrekking 
tot netwerk- en informatiebeveiliging. 
Recentelijk heeft de Commissie de Digitale 
Agenda voor Europa vastgesteld, een 
vlaggenschipinitiatief van de Europa 2020-
strategie. Deze uitgebreide agenda heeft tot 
doel het potentieel van ICT te benutten en 
te bevorderen teneinde dit potentieel te 
vertalen in duurzame groei en innovatie. 
Verder werd het belang van netwerk- en 
informatiebeveiliging benadrukt in de 
resolutie van het Europees Parlement van 
6 juli 2011 over breedband in Europa: 
investeren in digitale groei1. Het 
vertrouwen in de informatiemaatschappij 
stimuleren, is een van de 
hoofddoelstellingen van deze uitgebreide 
agenda, waarin een aantal acties van de 
Commissie op dit gebied zijn 
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aangekondigd, inclusief het onderhavige 
voorstel.

______________
1 P7_TA(2011)0322.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Maatregelen op de interne markt op het 
gebied van de beveiliging van 
elektronische communicatie en, meer in het 
algemeen, netwerk- en 
informatiebeveiliging vereisen 
verschillende vormen van technische en 
organisatorische toepassingen door de 
lidstaten en de Commissie. De heterogene 
toepassing van deze eisen kan tot 
inefficiëntie leiden en belemmeringen 
creëren voor de interne markt. Daarom 
moet op Europees niveau een centrum van 
deskundigheid worden opgericht dat 
begeleiding en advies verstrekt en, indien 
gevraagd, bijstand met betrekking tot 
kwesties die verband houden met netwerk-
en informatiebeveiliging; zowel de 
lidstaten als de Europese instellingen 
moeten een beroep kunnen doen op dit 
centrum. Het Agentschap kan op deze 
behoeften inspelen door een hoog niveau 
van deskundigheid te ontwikkelen en in 
stand te houden en door de lidstaten, de 
Commissie en het bedrijfsleven te helpen 
voldoen aan de juridische en regelgevende 
eisen met betrekking tot netwerk- en 
informatiebeveiliging; hierdoor draagt het 
Agentschap ook bij tot de vlotte werking 
van de interne markt.

(7) Maatregelen op de interne markt op het 
gebied van de beveiliging van 
elektronische communicatie en, meer in het 
algemeen, netwerk- en 
informatiebeveiliging vereisen 
verschillende vormen van technische en 
organisatorische toepassingen door de 
lidstaten en de instellingen van de Unie. 
De heterogene toepassing van deze eisen 
kan tot inefficiëntie leiden en 
belemmeringen creëren voor de interne 
markt. Daarom moet op Europees niveau 
een centrum van deskundigheid worden 
opgericht dat begeleiding en advies 
verstrekt en, indien gevraagd, bijstand met 
betrekking tot kwesties die verband houden 
met netwerk- en informatiebeveiliging; 
zowel de lidstaten als de instellingen van 
de Unie moeten een beroep kunnen doen 
op dit centrum. Het Agentschap kan op 
deze behoeften inspelen door een hoog 
niveau van deskundigheid te ontwikkelen 
en in stand te houden en door de lidstaten, 
de instellingen van de Unie en het 
bedrijfsleven te helpen voldoen aan de 
juridische en regelgevende eisen met 
betrekking tot netwerk- en 
informatiebeveiliging en door in het 
algemeen te vermijden dat er onnodige en 
uiteenlopende eisen worden gesteld die 
leiden tot extra kosten voor het 
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bedrijfsleven, versnippering van en 
barrières in de interne markt, waardoor 
het Agentschap ook bijdraagt tot de vlotte 
werking van de interne markt.

Or. en

Motivering

"Instellingen van de Unie" vloeit voort uit wat gebruikelijk is bij de Raad en houdt een 
algemene overgang in van "Europese instellingen" naar "instellingen van de Unie", zonder 
afzonderlijke AMs. Met betrekking tot de eerste wijziging in overweging 7 houdt het in dat 
alle instellingen erbij betrokken zijn en niet alleen de Commissie. De verwijzing naar de 
uiteenlopende eisen, kosten en versnippering benadrukt het belang van de bijdrage van het 
agentschap aan de interne markt.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het Agentschap moet de taken 
uitvoeren die hem zijn toegewezen in de 
huidige EU-wetgeving op het gebied van 
elektronische communicatie en, in het 
algemeen, bijdragen tot een verbetering 
van het niveau van de beveiliging van 
elektronische communicatie door, onder 
meer, deskundigheid ter beschikking te 
stellen, advies te verstrekken en de 
uitwisseling van goede praktijken te 
bevorderen.

(8) Het Agentschap moet de taken 
uitvoeren die hem zijn toegewezen in de 
EU-wetgeving op het gebied van 
elektronische communicatie en, in het 
algemeen, bijdragen tot een verbetering 
van het niveau van de beveiliging van 
elektronische communicatie door, onder 
meer, deskundigheid ter beschikking te 
stellen, advies te verstrekken en de 
uitwisseling van goede praktijken te 
bevorderen.

Or. en

Motivering

Het agentschap moet de taken uitvoeren die hem zijn toegewezen door de EU-wetgeving zoals 
deze van tijd tot tijd kan variëren, en niet zoals die in de huidige wetgeving van de Unie tot 
uitdrukking komt.
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het Agentschap moet bijdragen tot 
een hoog niveau van netwerk- en 
informatiebeveiliging in de Unie en tot de 
ontwikkeling van een cultuur van netwerk-
en informatiebeveiliging ten behoeve van 
de burgers, consumenten, bedrijven en 
organisaties uit de publieke sector in de 
Europese Unie, en aldus bijdragen tot de 
goede werking van de interne markt.

(11) Het Agentschap moet bijdragen tot 
een hoog niveau van netwerk- en 
informatiebeveiliging in de Unie en tot de 
ontwikkeling van een cultuur van netwerk-
en informatiebeveiliging ten behoeve van 
de burgers, consumenten, bedrijven en 
organisaties uit de publieke sector in de 
Europese Unie, en aldus bijdragen tot de 
goede werking van de interne markt. 
Bijgevolg moet het agentschap kunnen 
beschikken over de nodige 
begrotingsmiddelen zodat het tegen het 
eind van het tweede jaar van zijn mandaat 
en na raadpleging van alle relevante 
belanghebbenden een omvattende analyse 
ter uitwerking van een pan-Europese 
strategie inzake cyberbeveiliging kan 
indienen.

Or. en

Motivering

BUDG AM 2. Het BUDG AM ontbeert een substantiële bijbehorende bepaling, die hier echter 
in een afzonderlijk AM als een extra taak is opgenomen.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) In een reeks taken moet worden 
aangegeven hoe het Agentschap zijn 
doelstellingen moet verwezenlijken en toch 
de nodige flexibiliteit in zijn werking 
behouden. De taken die het Agentschap 
moet uitvoeren, moeten onder meer 
betrekking hebben op het verzamelen van 
passende informatie en gegevens die nodig 

(12) In een reeks taken moet worden 
aangegeven hoe het Agentschap zijn 
doelstellingen moet verwezenlijken en toch 
de nodige flexibiliteit in zijn werking 
behouden. De taken die het Agentschap 
moet uitvoeren, moeten onder meer 
betrekking hebben op het verzamelen van 
passende informatie en gegevens die nodig 
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zijn om de risico's voor de beveiliging en 
veerkracht van de elektronische 
communicatie, infrastructuur en diensten te 
analyseren en om, samen met de lidstaten, 
de staat van de netwerk- en 
informatiebeveiliging in Europa te 
beoordelen. Het Agentschap moet zorgen 
voor coördinatie met de lidstaten en voor 
verbeterde samenwerking tussen 
belanghebbenden in Europa, met name 
door bevoegde nationale organen en 
deskundigen op het gebied van netwerk-
en informatiebeveiliging uit de privésector 
te betrekken bij zijn activiteiten. Het 
Agentschap moet de Commissie en de 
lidstaten helpen met het bedrijfsleven te 
overleggen om beveiligingsproblemen in 
hardware- en softwareproducten op te 
lossen, en draagt aldus bij tot een 
coöperatieve benadering van netwerk- en 
informatiebeveiliging.

zijn om de risico's voor de beveiliging en 
veerkracht van de elektronische 
communicatie, infrastructuur en diensten te 
analyseren en om, samen met de lidstaten 
en de Commissie, de staat van de netwerk-
en informatiebeveiliging in Europa te 
beoordelen. Het Agentschap moet zorgen 
voor coördinatie met de lidstaten en de 
instellingen van de Unie en voor 
verbeterde samenwerking tussen 
belanghebbenden in Europa, met name 
door bevoegde nationale organen en 
deskundigen op de relevante gebieden uit 
de privésector te betrekken bij zijn 
activiteiten. Het Agentschap moet de 
Commissie en de lidstaten helpen met het 
bedrijfsleven te overleggen om 
beveiligingsproblemen in hardware- en 
softwareproducten op te lossen, en draagt 
aldus bij tot een coöperatieve benadering 
van netwerk- en informatiebeveiliging.

Or. en

Motivering
Het gebruik van "relevante gebieden" geeft weer dat netwerk- en informatiebeveiliging ook 
van belang is met betrekking tot bijvoorbeeld privacy- en gegevensbescherming.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het Agentschap moet als 
referentiepunt fungeren en vertrouwen 
scheppen door zijn onafhankelijkheid, de 
kwaliteit van zijn advies en informatie, de 
transparantie van zijn procedures en 
werkmethoden, en de toewijding bij de 
uitvoering van zijn taken. Het Agentschap 
dient voort te bouwen op inspanningen in 
de lidstaten en de EU en derhalve zijn 
taken uit te voeren in volledige 
samenwerking met de lidstaten. Het dient 
open te staan voor contacten met het 
bedrijfsleven en andere belanghebbenden.

(13) Het Agentschap moet als 
referentiepunt fungeren en vertrouwen 
scheppen door zijn onafhankelijkheid, de 
kwaliteit van zijn advies en informatie, de 
transparantie van zijn procedures en 
werkmethoden, en de toewijding bij de 
uitvoering van zijn taken. Het Agentschap 
dient voort te bouwen op inspanningen in 
de lidstaten en de EU en derhalve zijn 
taken uit te voeren in volledige 
samenwerking met de lidstaten en de 
instellingen van de Unie. Het Agentschap
dient contacten te onderhouden met het 
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Bovendien moet het Agentschap 
voortbouwen op de input van en de 
samenwerking met de privésector, die een 
belangrijke rol speelt in de beveiliging van 
elektronische communicatie, infrastructuur 
en diensten.

bedrijfsleven en andere belanghebbenden 
en moet voortbouwen op de input van en 
de samenwerking met de privésector, die 
een fundamentele rol speelt in de 
beveiliging van elektronische 
communicatie, infrastructuur en diensten.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het Agentschap moet, op verzoek van 
de Commissie of op eigen initiatief, advies 
verstrekken aan de Commissie door middel 
van adviezen en technische en 
sociaaleconomische analyses, teneinde de 
Commissie te helpen bij het ontwikkelen 
van beleid op het gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging. Wanneer lidstaten 
of Europese instellingen en organen
daarom verzoeken, moet het Agentschap 
hen ook bijstaan in hun inspanningen om 
beleid en bekwaamheid op het gebied van 
netwerk- en informatiebeveiliging te 
ontwikkelen.

(15) Het Agentschap moet advies 
verstrekken aan de Commissie door middel 
van adviezen en technische en 
sociaaleconomische analyses, teneinde de 
Commissie te helpen bij het ontwikkelen 
van beleid op het gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging. Het Agentschap 
moet lidstaten of instellingen en organen
van de Unie ook bijstaan in hun 
inspanningen om beleid en bekwaamheid 
op het gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging te ontwikkelen.

Or. en

Motivering
Het Agentschap moet, als regel, in staat zijn op eigen initiatief te handelen.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Het Agentschap moet ertoe bijdragen 
dat de lidstaten en de Europese

(16) Het Agentschap moet ertoe bijdragen 
dat de lidstaten en de instellingen van de 
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instellingen grensoverschrijdende 
bekwaamheid en paraatheid ontwikkelen 
om problemen op het gebied van netwerk-
en informatiebeveiliging te voorkomen, op 
te sporen en te beperken; om dit doel te 
verwezenlijken, moet het Agentschap de 
samenwerking tussen de lidstaten 
onderling en tussen de lidstaten en de 
Commissie bevorderen. Daartoe moet het 
Agentschap de lidstaten actief 
ondersteunen in hun niet-aflatende 
inspanningen om hun responscapaciteit te 
verbeteren en nationale en Europese 
oefeningen op het gebied van 
beveiligingsincidenten te organiseren en uit 
te voeren.

Unie grensoverschrijdende bekwaamheid 
en paraatheid ontwikkelen om problemen 
op het gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging te voorkomen, op te 
sporen en te beperken; om dit doel te 
verwezenlijken, moet het Agentschap de 
samenwerking tussen de lidstaten 
onderling en tussen de lidstaten, de 
Commissie en overige instellingen van de 
Unie bevorderen. Daartoe moet het 
Agentschap de lidstaten actief 
ondersteunen in hun niet-aflatende 
inspanningen om hun responscapaciteit te 
verbeteren en nationale en Europese 
oefeningen op het gebied van 
beveiligingsincidenten te organiseren en uit 
te voeren.

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om de uitdagingen op het gebied van 
netwerk- en informatiebeveiliging beter te 
begrijpen, moet het Agentschap actuele en 
ontluikende risico's analyseren. Daartoe 
moet het Agentschap, in samenwerking 
met lidstaten en, voor zover van 
toepassing, statistische organen, relevante 
informatie verzamelen. Bovendien moet 
het Agentschap de lidstaten en de 
Europese instellingen en organen bijstaan 
in hun inspanningen om gegevens met 
betrekking tot netwerk- en 
informatiebeveiliging te verzamelen, te 
analyseren en te verspreiden.

(18) Om de uitdagingen op het gebied van 
netwerk- en informatiebeveiliging beter te 
begrijpen, moet het Agentschap actuele en 
ontluikende risico's analyseren. Daartoe 
moet het Agentschap, in samenwerking 
met lidstaten en, voor zover van 
toepassing, statistische en overige organen, 
relevante informatie verzamelen. 
Bovendien moet het Agentschap de 
lidstaten en de instellingen en organen van 
de Unie bijstaan in hun inspanningen om 
gegevens met betrekking tot netwerk- en 
informatiebeveiliging te verzamelen, te 
analyseren en te verspreiden.

Or. en
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Motivering

Onder de overige organen die relevante informatie kunnen verschaffen vallen ook 
organisaties uit de particuliere sector. 

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Het Agentschap moet de 
samenwerking tussen de bevoegde 
overheidsorganen van de lidstaten 
bevorderen, met name door de opstelling 
en uitwisseling van goede praktijken en 
normen voor opleidingsprogramma's en 
bewustmakingsregelingen te ondersteunen. 
Meer informatie-uitwisseling tussen de 
lidstaten kan bijdragen tot dergelijke acties. 
Het Agentschap moet ook de 
samenwerking tussen publieke en private 
belanghebbenden op EU-niveau 
ondersteunen, onder meer door informatie-
uitwisseling, bewustmakingscampagnes en 
opleidings- en trainingsprogramma's te 
bevorderen.

(20) Het Agentschap moet de 
samenwerking tussen de bevoegde 
overheidsorganen van de lidstaten 
bevorderen, met name door de opstelling 
en uitwisseling van goede praktijken en 
normen voor opleidingsprogramma's en 
bewustmakingsregelingen te ondersteunen. 
Meer informatie-uitwisseling tussen de 
lidstaten kan bijdragen tot dergelijke acties. 
Het Agentschap moet bijdragen tot 
grotere bewustwording bij de individuele 
gebruikers van elektronische 
communicatie, infrastructuur en diensten, 
o.a. door lidstaten te assisteren bij het 
produceren van relevante informatie van 
algemeen belang over netwerk- en 
informatiebeveiliging. Het Agentschap 
moet ook de samenwerking tussen publieke 
en private belanghebbenden op EU-niveau 
ondersteunen, onder meer door informatie-
uitwisseling, bewustmakingscampagnes en 
opleidings- en trainingsprogramma's te 
bevorderen.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig het telecompakket, bevat de universeledienstverleningsrichtlijn een platform 
voor de productie en levering van gestandaardiseerde en begrijpelijke informatie van 
algemeen belang, bijvoorbeeld over beveiligingsrisico’s, voor alle internetgebruikers. Het 
agentschap is de aangewezen instantie om lidstaten te assisteren gebruik te maken van dat 
platform, wat ook de zichtbaarheid van het agentschap zou vergroten. De website van de US-
CERT toont voorbeelden van het soort informatie waaraan gedacht zou kunnen worden: 
http://www.us-cert.gov/reading_room/.
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Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Het Agentschap dient bij zijn 
werkzaamheden gebruik te maken van de 
lopende activiteiten op het gebied van 
onderzoek, ontwikkeling en technologie-
evaluatie, en met name van de 
verschillende onderzoeksinitiatieven van 
de Europese Unie.

(22) Het Agentschap dient bij zijn 
werkzaamheden gebruik te maken van de 
lopende activiteiten op het gebied van 
onderzoek, ontwikkeling en technologie-
evaluatie, inclusief de verschillende 
onderzoeksinitiatieven van de Europese 
Unie.

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Voor zover dat nodig en nuttig is voor 
de uitvoering van zijn mandaat,
doelstellingen en taken, moet het 
Agentschap ervaringen en algemene 
informatie uitwisselen met op grond van de 
EU-wetgeving ingestelde organen en 
agentschappen die zich met netwerk- en 
informatiebeveiliging bezighouden.

(23) Voor zover dat nodig en nuttig is voor 
de uitvoering van zijn doelstellingen en 
taken, moet het Agentschap ervaringen en 
algemene informatie uitwisselen met op 
grond van de EU-wetgeving ingestelde 
organen en agentschappen die zich met 
netwerk- en informatiebeveiliging 
bezighouden.

Or. en

Motivering

In verband met de nieuwe titel van artikel 1.
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Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) In zijn contacten met 
ordehandhavingsorganen over 
beveiligingsaspecten van cybercriminaliteit 
respecteert het Agentschap bestaande 
informatiekanalen en gevestigde netwerken 
zoals de contactpunten die vermeld zijn in 
de voorgestelde richtlijn van het Europees 
Parlement en de Raad over aanvallen op 
informatiesystemen, waarbij Kaderbesluit 
2005/222/JHA wordt ingetrokken, of de 
Europol-hoofden van de 'High Tech Crime 
Units Task Force'. 

(24) In zijn contacten met 
ordehandhavingsorganen over 
beveiligingsaspecten van cybercriminaliteit 
moet het Agentschap bestaande 
informatiekanalen en gevestigde netwerken 
respecteren, zoals de contactpunten die 
vermeld zijn in de voorgestelde richtlijn 
van het Europees Parlement en de Raad 
over aanvallen op informatiesystemen, 
waarbij Kaderbesluit 2005/222/JHA wordt 
ingetrokken, en de Europol-hoofden van de 
'High Tech Crime Units Task Force'.

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Om te garanderen dat zijn 
doelstellingen volledig worden 
verwezenlijkt, moet het Agentschap 
contacten met ordehandhavingsorganen en 
privacybeschermingsautoriteiten 
onderhouden om de nadruk te leggen op en 
oplossingen te vinden voor de aspecten van 
cybercriminaliteit die betrekking hebben 
op netwerk- en informatiebeveiliging. 
Vertegenwoordigers van deze autoriteiten 
moeten volwaardige belanghebbenden van 
het Agentschap worden en moeten 
vertegenwoordigd zijn in de permanente 
groep van belanghebbenden van het 
Agentschap. 

(25) Om te garanderen dat zijn 
doelstellingen volledig worden 
verwezenlijkt, moet het Agentschap 
contacten onderhouden met nationale en 
EU-ordehandhavingsorganen en nationale 
gegevens- en 
privacybeschermingsautoriteiten, zoals 
nationale regelgevende autoriteiten en 
nationale 
gegevensbeschermingsautoriteiten, en 
gegevens- en 
privacybeschermingsinstanties van de 
Unie, zoals de gemeenschappelijke 
controleorganen en de Europese 
Toezichthouder voor 
gegevensbescherming, om de nadruk te 
leggen op en oplossingen te vinden voor de 



PR\875732NL.doc 19/81 PE470.059v01-00

NL

aspecten van cybercriminaliteit die 
betrekking hebben op netwerk- en 
informatiebeveiliging, alsmede de 
gegevens- en 
privacybeschermingsaspecten die hier 
verband mee houden. Vertegenwoordigers 
van deze autoriteiten en organen moeten 
volwaardige belanghebbenden van het 
Agentschap worden door 
vertegenwoordiging in de permanente 
groep van belanghebbenden van het 
Agentschap.

Or. en

Motivering

Om rekening te houden met het brede scala van organen waarmee het agentschap contact 
moet onderhouden en waaruit de Uitvoerend Directeur (ED) kan kiezen om een permanente 
groep van belanghebbenden (PSG) op te richten, zonder die keuze echter te beperken (het 
voortgangsverslag van de Raad van 12 mei 2011 maakt slechts gewag van "instanties van de 
Unie") of een bepaald orgaan te beogen.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) Het Agentschap moet bovendien 
in staat zijn om, in samenwerking met de 
relevante organen van de lidstaten en de 
Unie, te assisteren bij het ontwikkelen van 
een coherente respons van de Unie op 
incidenten die verband houden met 
netwerk- en informatiebeveiliging die 
gevolgen hebben voor verschillende
lidstaten, aangezien geen enkele ander 
orgaan op het niveau van de Unie die 
specifieke bevoegdheid heeft.

Or. en

Motivering

Verzameling van bijvoorbeeld wifi-gegevens die in verschillende lidstaten op dezelfde wijze 
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wordt uitgevoerd moet voldoen aan een gecoördineerde benadering van de Unie, met name in 
verband met het bestaan van geharmoniseerde EU-wetgeving. De zeer sterk uiteenlopende 
respons op dergelijke incidenten duidt op versnippering en het ontbreken van een 
coördinerend EU-orgaan, wat negatieve gevolgen heeft voor zowel particulieren als 
bedrijven. Het agentschap is de aangewezen instantie om de nodige coördinerende rol op zich 
te nemen.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) De uitoefening van de taken van het 
Agentschap laat de bevoegdheden van de 
volgende instanties onverlet en mag hun 
bevoegdheden en taken niet uithollen, 
belemmeren of overlappen: de nationale 
regelgevende autoriteiten, zoals vermeld in 
de richtlijnen inzake elektronische 
communicatienetwerken en –diensten, de 
Europese Groep van regelgevende 
instanties voor elektronische 
communicatienetwerken en -diensten, 
opgericht bij Verordening 1211/2009 van 
het Europees Parlement en de Raad, het 
Comité voor communicatie, zoals vermeld 
in Richtlijn 2002/21/EG, de Europese 
normalisatie-instanties, de nationale 
normalisatie-instanties en het permanent 
comité, zoals vermeld in Richtlijn 
98/34/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 22 juni 1998 betreffende een 
informatieprocedure op het gebied van 
normen en technische voorschriften en 
regels betreffende de diensten van de 
informatiemaatschappij en de 
toezichthoudende autoriteiten van de 
lidstaten op het gebied van de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer in verband 
met de verwerking van persoonsgegevens 
en het vrije verkeer van dergelijke 
gegevens.

(27) De uitoefening van de taken van het 
Agentschap moet de bevoegdheden van de 
volgende instanties versterken en onverlet 
laten en mag hun bevoegdheden en taken 
niet uithollen, belemmeren of overlappen: 
de nationale regelgevende autoriteiten, 
zoals vermeld in de richtlijnen inzake 
elektronische communicatienetwerken en 
-diensten, de Europese Groep van 
regelgevende instanties voor elektronische 
communicatienetwerken en -diensten, 
opgericht bij Verordening 1211/2009 van 
het Europees Parlement en de Raad, het 
Comité voor communicatie, zoals vermeld 
in Richtlijn 2002/21/EG, de Europese 
normalisatie-instanties, de nationale 
normalisatie-instanties en het permanent 
comité, zoals vermeld in Richtlijn 
98/34/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 22 juni 1998 betreffende een 
informatieprocedure op het gebied van 
normen en technische voorschriften en 
regels betreffende de diensten van de 
informatiemaatschappij en de 
toezichthoudende autoriteiten van de 
lidstaten op het gebied van de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer in verband 
met de verwerking van persoonsgegevens 
en het vrije verkeer van dergelijke 
gegevens.

Or. en
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Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 bis) De organisatiestructuur van het 
Agentschap moet worden vereenvoudigd 
en versterkt omwille van grotere 
efficiëntie en kosteneffectiviteit, terwijl 
tegelijkertijd gewaarborgd wordt dat de 
Commissie en de lidstaten op hoog niveau 
vertegenwoordigd zijn.

Or. en

Motivering

Verg. de AMs tot afschaffing van de vertegenwoordigers van de belanghebbenden en de 
werkgroepen in de raad van bestuur, terwijl een klein dagelijks bestuur wordt opgericht 
waardoor de besluitvormingscapaciteit wordt gewaarborgd.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Om de effectiviteit van het 
Agentschap te garanderen, moeten de 
lidstaten en de Commissie 
vertegenwoordigd zijn in de raad van 
bestuur, die de algemene richting van de 
werkzaamheden van het Agentschap 
vaststelt en garandeert dat het Agentschap 
zijn taken overeenkomstig deze 
verordening uitvoert. De raad van bestuur 
dient de noodzakelijke bevoegdheden te 
krijgen voor het vaststellen van de 
begroting, de controle op de uitvoering 
ervan, het vaststellen van passende 
financiële regels, het opstellen van 
transparante werkprocedures voor 
besluitvorming door het Agentschap, het 

(28) Om de effectiviteit van het 
Agentschap te garanderen, moeten de 
lidstaten en de Commissie op de passende 
niveaus vertegenwoordigd zijn in de raad 
van bestuur, die de algemene richting van 
de werkzaamheden van het Agentschap 
vaststelt en garandeert dat het Agentschap
zijn taken overeenkomstig deze 
verordening uitvoert. De raad van bestuur 
dient de noodzakelijke bevoegdheden te 
krijgen voor het vaststellen van de 
begroting, de controle op de uitvoering 
ervan, het vaststellen van passende 
financiële regels, het opstellen van 
transparante werkprocedures voor 
besluitvorming door het Agentschap, het 
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goedkeuren van het werkprogramma van 
het Agentschap, het vaststellen van zijn 
eigen reglement van orde en van het 
huishoudelijk reglement van het 
Agentschap en de benoeming en de 
ambtsontheffing van de uitvoerend 
directeur. De raad van bestuur kan ook 
werkgroepen oprichten om hem bij te 
staan bij het uitvoeren van zijn taken, 
bijvoorbeeld bij het opstellen van 
besluiten op het toezicht op de 
tenuitvoerlegging ervan. 

goedkeuren van het werkprogramma van 
het Agentschap, het vaststellen van zijn 
eigen reglement van orde en van het 
huishoudelijk reglement van het 
Agentschap en de benoeming, verlenging, 
na bevestiging respectievelijk inwinning 
van het advies van het Europees 
Parlement of de ambtsontheffing van de 
uitvoerend directeur De raad van bestuur 
dient ook een dagelijks bestuur op te 
richten om hem bij te staan bij het 
uitvoeren van zijn taken.

Or. en

Motivering

Om het agentschap te versterken en ervoor te zorgen dat het de nodige aandacht krijgt 
moeten de gewone leden van de raad van bestuur en het dagelijks bestuur vertegenwoordigers 
op hoog niveau zijn. Benoeming van de uitvoerend directeur vindt plaats na bevestiging door 
het Europees Parlement, zoals bijvoorbeeld ook het geval is bij de uitvoerend directeur van 
de Europese Bankautoriteit. Werkgroepen van de raad van bestuur zijn niet nodig met de 
invoering van een dagelijks bestuur (verg. BUDG 5).

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Voor een goede werking van het 
Agentschap is het noodzakelijk dat de 
uitvoerend directeur wordt benoemd op 
grond van zowel verdiensten en 
aantoonbare administratieve en 
bestuurskundige vaardigheden, als van 
bekwaamheid en ervaring die relevant is 
voor netwerk- en informatiebeveiliging. 
Daarnaast dient hij zijn taken op volledig 
onafhankelijke wijze ten aanzien van de 
organisatie van de interne werking van het 
Agentschap uit te voeren. Daartoe moet de 
uitvoerend directeur een voorstel voor het 
werkprogramma van het Agentschap 
voorbereiden, na overleg met de diensten 
van de Commissie, en alle nodige stappen 

(29) Zoals voor alle agentschappen geldt, 
is het voor een goede werking van het 
Agentschap noodzakelijk dat de uitvoerend 
directeur wordt benoemd op grond van 
zowel verdiensten en aantoonbare 
administratieve en bestuurskundige 
vaardigheden, als van bekwaamheid en 
ervaring die relevant is voor netwerk- en 
informatiebeveiliging. Daarnaast dient hij 
zijn taken op volledig onafhankelijke wijze 
ten aanzien van de organisatie van de 
interne werking van het Agentschap uit te 
voeren. Daartoe moet de uitvoerend 
directeur een voorstel voor het 
werkprogramma van het Agentschap 
voorbereiden, na overleg met de 
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ondernemen om de goede uitvoering van 
het werkprogramma van het Agentschap te 
garanderen. Hij moet elk jaar een ontwerp 
van het algemeen verslag opstellen, dat 
moet worden voorgelegd aan de raad van 
bestuur, een ontwerpverklaring van de 
geraamde inkomsten en uitgaven van het 
Agentschap opstellen en de begroting ten 
uitvoer leggen.

Commissie, en alle nodige stappen 
ondernemen om de goede uitvoering van 
het werkprogramma van het Agentschap te 
garanderen. Hij moet elk jaar een ontwerp 
van het algemeen verslag opstellen, dat 
moet worden voorgelegd aan de raad van 
bestuur, een ontwerpverklaring van de 
geraamde inkomsten en uitgaven van het 
Agentschap opstellen en de begroting ten 
uitvoer leggen.

Or. en

Motivering

Zie de AMs op artikel 12, overeenkomstig het standpunt van de Raad dat de Commissie zelf, 
en niet haar diensten, erbij moeten worden betrokken. 

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) De uitvoerend directeur moet over de 
mogelijkheid beschikken om adhoc-
werkgroepen op te richten voor specifieke 
kwesties, met name van wetenschappelijke, 
technische, juridische of 
sociaaleconomische aard. Bij het oprichten 
van dergelijke adhoc-werkgroepen moet de 
uitvoerend directeur input vragen van en 
gebruik maken van de relevante externe 
deskundigheid die nodig is om het 
Agentschap in staat te stellen toegang te 
krijgen tot de meest actuele informatie die 
beschikbaar is over 
beveiligingsuitdagingen ten gevolge van de 
ontwikkelende informatiemaatschappij. 
Het Agentschap moet erop toezien dat de 
leden van de adhoc-werkgroepen 
overeenkomstig de hoogste normen inzake 
deskundigheid worden geselecteerd, ermee 
rekening houdende dat, afhankelijk van de 
specifieke kwestie, een passend evenwicht 
moet worden bereikt tussen de 

(30) De uitvoerend directeur moet over de 
mogelijkheid beschikken om adhoc-
werkgroepen op te richten voor specifieke 
kwesties, met name van wetenschappelijke, 
technische, juridische of 
sociaaleconomische aard. Bij het oprichten 
van dergelijke adhoc-werkgroepen moet de 
uitvoerend directeur input vragen van en 
gebruik maken van de relevante externe 
deskundigheid die nodig is om het 
Agentschap in staat te stellen toegang te 
krijgen tot de meest actuele informatie die 
beschikbaar is over 
beveiligingsuitdagingen ten gevolge van de 
ontwikkelende informatiemaatschappij. De 
uitvoerend directeur moet erop toezien dat 
de leden van de adhoc-werkgroepen 
overeenkomstig de hoogste normen inzake 
deskundigheid worden geselecteerd, ermee 
rekening houdende dat, afhankelijk van de 
specifieke kwestie, een passend evenwicht 
moet worden bereikt tussen de 
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overheidsinstanties van de lidstaten, de 
private sector, inclusief het bedrijfsleven, 
de gebruikers en universitaire deskundigen 
op het gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging. Indien nodig kan 
het Agentschap op adhoc-basis individuele 
deskundigen die erkenning genieten op het 
desbetreffende gebied uitnodigen om deel 
te nemen aan de werkzaamheden van de 
werkgroepen. Hun kosten dienen door het 
Agentschap te worden vergoed 
overeenkomstig zijn huishoudelijk 
reglement en overeenkomstig het 
vigerende Financieel Reglement.

overheidsinstanties van de lidstaten, de 
instellingen van de Unie,, de private 
sector, inclusief het bedrijfsleven, de 
gebruikers en universitaire deskundigen op 
het gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging. Indien zinvol kan de 
uitvoerend directeur op adhoc-basis 
individuele deskundigen die erkenning 
genieten op het desbetreffende gebied 
uitnodigen om deel te nemen aan de 
werkzaamheden van de werkgroepen. Hun 
kosten dienen door het Agentschap te 
worden vergoed overeenkomstig zijn 
huishoudelijk reglement en 
overeenkomstig het vigerende Financieel 
Reglement.

Or. en

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Het Agentschap moet beschikken over 
een permanente groep van 
belanghebbenden, die optreedt als 
adviserend orgaan, om te zorgen voor 
regelmatig overleg met de private sector, 
consumentenverenigingen en andere 
relevante belanghebbenden. Deze 
permanente groep van belanghebbenden, 
die wordt opgericht op voorstel van de 
uitvoerend directeur, dient zijn 
werkzaamheden toe te spitsen op 
aangelegenheden die voor alle
belanghebbenden relevant zijn en deze 
onder de aandacht van het Agentschap te 
brengen. De uitvoerend directeur kan, 
indien nodig en overeenkomstig de 
vergaderagenda, vertegenwoordigers van 
het Europees Parlement en van andere 
instanties uitnodigen om deel te nemen aan 
de vergaderingen van de groep.

(31) Het Agentschap moet beschikken over 
een permanente groep van 
belanghebbenden, die optreedt als 
adviserend orgaan, om te zorgen voor 
regelmatig overleg met de private sector, 
consumentenverenigingen en andere 
relevante belanghebbenden. Deze 
permanente groep van belanghebbenden, 
die wordt opgericht op voorstel van de 
uitvoerend directeur, dient zijn 
werkzaamheden toe te spitsen op 
aangelegenheden die voor de
belanghebbenden relevant zijn en deze 
onder de aandacht van het Agentschap te 
brengen. De uitvoerend directeur kan, 
indien nodig en overeenkomstig de 
vergaderagenda, vertegenwoordigers van 
het Europees Parlement en van andere 
instanties uitnodigen om deel te nemen aan 
de vergaderingen van de groep.
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Or. en

Motivering

De permanente groep van belanghebbenden (PSG) moet ook zaken kunnen behandelen die 
niet relevant zijn voor alle belanghebbenden van de PSG, met name gelet op de brede 
samenstelling van de PSG.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Het Agentschap werkt volgens, 
respectievelijk, (i) het 
subsidiariteitsbeginsel, waardoor een 
passende graad van coördinatie tussen de 
lidstaten inzake kwesties die verband 
houden met netwerk- en 
informatiebeveiliging wordt gegarandeerd 
en de effectiviteit van het nationale beleid 
wordt verbeterd, hetgeen een toegevoegde 
waarde oplevert voor de lidstaten, en (ii) 
het evenredigheidsbeginsel, d.w.z. dat niet 
verder wordt gegaan dan wat noodzakelijk 
is om de doelstellingen van deze 
verordening te verwezenlijken. 

(32) Het Agentschap werkt volgens, 
respectievelijk, (i) het 
subsidiariteitsbeginsel, waardoor een 
passende graad van coördinatie tussen de 
lidstaten en de nationale organen inzake 
kwesties die verband houden met netwerk-
en informatiebeveiliging wordt 
gegarandeerd en de effectiviteit van het 
nationale beleid wordt verbeterd, hetgeen 
een toegevoegde waarde oplevert voor de 
lidstaten, en (ii) het 
evenredigheidsbeginsel, d.w.z. dat niet 
verder wordt gegaan dan wat noodzakelijk 
is om de doelstellingen van deze 
verordening te verwezenlijken.

Or. en

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) In het kader van zijn werkingssfeer en 
zijn doelstellingen en bij de vervulling van 
zijn taken dient het Agentschap in het 
bijzonder de bepalingen na te leven die van 
toepassing zijn op de Europese 
instellingen, alsmede de nationale 

(34) In het kader van zijn werkingssfeer en 
zijn doelstellingen en bij de vervulling van 
zijn taken dient het Agentschap in het 
bijzonder de bepalingen na te leven die van 
toepassing zijn op de Europese 
instellingen, alsmede de nationale 
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wetgeving inzake de behandeling van 
gevoelige documenten. De raad van 
bestuur heeft de bevoegdheid een 
beslissing te nemen waarbij het 
Agentschap de toelating krijgt om 
gerubriceerde informatie te verwerken.

wetgeving inzake de behandeling van 
gevoelige documenten. De raad van 
bestuur moet een beslissing nemen waarbij 
het Agentschap de toelating krijgt om 
gerubriceerde informatie te verwerken.

Or. en

Motivering

Het moet de taak van de raad van bestuur zijn om ervoor te zorgen dat het agentschap 
gerubriceerde informatie kan verwerken.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Om de volledige autonomie en 
onafhankelijkheid van het Agentschap te 
waarborgen, wordt het noodzakelijk geacht 
aan het Agentschap een eigen begroting toe 
te kennen die hoofdzakelijk wordt 
gefinancierd uit een bijdrage van de Unie 
en bijdragen van derde landen die 
deelnemen aan de werkzaamheden van het 
Agentschap. De lidstaat van vestiging of 
om het even welke andere lidstaat mag een 
vrijwillige bijdrage leveren tot de 
inkomsten van het Agentschap. De EU-
begrotingsprocedure blijft echter van 
toepassing op eventuele subsidies die ten 
laste van de algemene begroting van de 
Europese Unie komen. Bovendien dient de 
controle van de rekeningen te worden 
uitgevoerd door de Rekenkamer.

(35) Om de volledige autonomie en 
onafhankelijkheid van het Agentschap te 
waarborgen en het in staat te stellen 
bijkomende en nieuwe taken te verrichten, 
waaronder onvoorziene noodmaatregelen,
wordt het noodzakelijk geacht aan het 
Agentschap een toereikende eigen 
begroting toe te kennen die hoofdzakelijk 
wordt gefinancierd uit een bijdrage van de 
Unie en bijdragen van derde landen die 
deelnemen aan de werkzaamheden van het 
Agentschap. De lidstaat van vestiging of 
om het even welke andere lidstaat mag een 
vrijwillige bijdrage leveren tot de 
inkomsten van het Agentschap. De EU-
begrotingsprocedure blijft echter van 
toepassing op eventuele subsidies die ten 
laste van de algemene begroting van de 
Europese Unie komen. Bovendien dient de 
controle van de rekeningen te worden 
uitgevoerd door de Rekenkamer ten einde 
transparantie en verantwoording te 
waarborgen.

Or. en
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Motivering

BUDG AM3, met een aanvulling om de mogelijkheid om te voorzien in een stijging van de 
uitgaven bij onvoorziene noodgevallen.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Het Agentschap is de opvolger van het 
ENISA, dat is opgericht bij Verordening 
(EG) nr. 460/2004. In het kader van het 
besluit van de vertegenwoordigers van de 
lidstaten, bijeen in de Europese raad van 
13 december 2003, moet de lidstaat van 
vestiging de huidige praktische regelingen 
in stand houden en ontwikkelen teneinde 
de vlotte en efficiënte werking van het 
Agentschap te garanderen, met name wat 
betreft de samenwerking met en de bijstand 
aan de Commissie, de lidstaten en hun 
bevoegde organen, andere EU-instellingen 
en organen en publieke en private 
belanghebbenden in heel Europa.

(36) Het Agentschap is de opvolger van het 
ENISA, dat is opgericht bij Verordening 
(EG) nr. 460/2004. De lidstaat van 
vestiging moet de praktische regelingen in 
stand houden en ontwikkelen teneinde de 
vlotte en efficiënte werking van het 
Agentschap te garanderen, met name wat 
betreft de samenwerking met en de bijstand 
aan de Commissie, de lidstaten en hun 
bevoegde organen, andere EU-instellingen 
en organen en publieke en private 
belanghebbenden in heel Europa

Or. en

Motivering

Deze verordening richt het agentschap formeel op als opvolger van ENISA, als opgericht bij 
de oorspronkelijke verordening van 2004. Besluiten van de leden die de verordening van 
2004 hebben vastgesteld zijn derhalve niet van invloed.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Overweging 37 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37 bis) Het bepaalde in punt 47 van het 
Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 
2006 tussen het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie betreffende de 
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begrotingsdiscipline en een goed 
financieel beheer,1 moet gelden voor de 
verlenging van het mandaat van het 
Europees Agentschap voor netwerk- en 
informatiebeveiliging en geen enkel 
besluit van de wetgevingsautoriteit ten 
gunste van een dergelijke verlenging mag 
iets afdoen aan de besluiten van de 
begrotingsautoriteit in het kader van de 
jaarlijkse begrotingsprocedure,
____________
1PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.

Or. en

Motivering

BUDG AM1, geherformuleerd als overweging. 

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Onderwerp en toepassingsgebied Onderwerp en doelstellingen

Or. en

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij deze verordening wordt een 
Europees Agentschap voor netwerk- en 
informatiebeveiliging opgericht (hierna 
"het Agentschap" genoemd), dat als doel 
heeft bij te dragen tot een hoog en 
doeltreffend niveau van netwerk- en 
informatiebeveiliging in de Unie, het 
bewustzijn van netwerk- en 
informatiebeveiliging te vergroten en een 

1. Bij deze verordening wordt een 
Agentschap voor netwerk- en 
informatiebeveiliging van de Unie
opgericht (hierna "het Agentschap"), om de 
taken die eraan worden toegewezen uit te 
voeren met als doel bij te dragen tot een 
hoog niveau van netwerk- en 
informatiebeveiliging in de Unie, het 
bewustzijn van netwerk- en 
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cultuur van netwerk- en 
informatiebeveiliging ten behoeve van de 
burgers, consumenten, bedrijven en 
publieke organen in de Unie tot stand te 
brengen en op die manier bij te dragen tot 
de goede werking van de interne markt.

informatiebeveiliging te vergroten en een 
cultuur van netwerk- en 
informatiebeveiliging ten behoeve van de 
burgers, consumenten, bedrijven en 
publieke organen in de Unie tot stand te 
brengen en op die manier bij te dragen tot 
de goede werking van de interne markt.

Or. en

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het Agentschap zorgt voor de 
ontwikkeling en instandhouding van een 
hoog niveau van deskundigheid.

Or. en

Motivering

Verplaatst van artikel 2 en waarmee wordt ingestemd met de benadering van de Raad om de 
tekst (die eerder was ondergebracht in artikel 2, lid 3) in een afzonderlijk lid op te nemen. 

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Het Agentschap verleent bijstand 
aan de Commissie, de overige instellingen 
van de Unie, de lidstaten en de industrie 
om te voldoen aan de eisen inzake 
netwerk- en informatiebeveiliging in de 
huidige en toekomstige wetgeving van de 
Unie, en draagt op die manier bij tot de 
goede werking van de interne markt.

Or. en



PE470.059v01-00 30/81 PR\875732NL.doc

NL

Motivering

Voorheen artikel 2, lid 1.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. Het Agentschap verleent 
bijstand bij het verbeteren en vergroten 
van het vermogen en de paraatheid van de 
lidstaten en de Unie om problemen en 
incidenten op het gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging te voorkomen, op te 
sporen en aan te pakken.

Or. en

Motivering

Voorheen artikel 2, lid 2. De wijzigingen van de Raad zijn overgenomen ("…verleent bijstand 
bij het verbeteren en vergroten…").

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quinquies. Het Agentschap zet zijn 
deskundigheid in om een ruime 
samenwerking tussen de betrokkenen uit 
de publieke en particuliere sector te 
bevorderen.

Or. en

Motivering

Voorheen onderdeel van artikel 2, lid 3. De wijzigingen van de Raad zijn overgenomen.
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Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 Schrappen
Doelstellingen
1. Het Agentschap verleent bijstand aan 
de Commissie en de lidstaten om te 
voldoen aan de wet- en regelgevende eisen 
inzake netwerk- en informatiebeveiliging 
in de huidige en toekomstige wetgeving 
van de Unie, en draagt op die manier bij 
tot de goede werking van de interne 
markt.
2. Het Agentschap zorgt ervoor dat de 
Unie en de lidstaten over de nodige 
bekwaamheid en paraatheid beschikken 
om problemen en incidenten op het gebied 
van netwerk- en informatiebeveiliging te 
voorkomen, op te sporen en aan te 
pakken.
3. Het Agentschap zorgt voor de 
ontwikkeling en instandhouding van 
deskundigheid van hoog niveau en 
gebruikt deze deskundigheid om brede 
samenwerking tussen actoren uit de 
publieke en de private sector te 
stimuleren.

Or. en

Motivering

Samengevoegd in artikel 1. 

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om het in artikel 1 uiteengezette doel te 1. Om het in artikel 1 uiteengezette doel en 
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kunnen verwezenlijken, voert het 
Agentschap de volgende taken uit:

de doelstellingen te kunnen 
verwezenlijken, voert het Agentschap de 
volgende taken uit:

Or. en

Motivering

In het algemeen zijn alle verwijzingen in artikel 3 waarin gesteld wordt dat het agentschap
alleen kan handelen op verzoek, geschrapt. Het agentschap, dat alleen kan adviseren, 
faciliteren, samenwerking kan bevorderen en geen nieuwe operationele taken krijgt, moet op 
eigen initiatief kunnen optreden en als het van mening is dat dat nodig is. Zie ook het 
voorgestelde artikel 3, lid 1, letter a bis) (nieuw)

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de Commissie, op verzoek of op eigen 
initiatief, bijstaan bij de ontwikkeling van
beleid inzake netwerk- en 
informatiebeveiliging door de Commissie
advies, standpunten, technische en 
sociaaleconomische analyses te 
verstrekken en voorbereidende 
werkzaamheden uit te voeren voor de 
ontwikkeling en actualisering van de EU-
wetgeving op het gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging;

a) de instellingen van de Unie bijstaan in 
alles wat verband houdt met het beleid 
inzake netwerk- en informatiebeveiliging 
door aan hen advies, standpunten en
analyses te verstrekken en door voor de 
Commissie voorbereidende 
werkzaamheden uit te voeren voor de 
ontwikkeling en actualisering van de EU-
wetgeving op het gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging;

Or. en

Motivering

De toevoeging van "alles wat verband houdt" en de schrapping van "de ontwikkeling van" en 
"technische en sociaal-economische" is in overeenstemming met wat de Raad heeft 
voorgesteld. 
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Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de instellingen van de Unie en de 
lidstaten advies verstrekken over hun 
onderzoeksbehoeften op het gebied van 
netwerk- en informatiebeveiliging om hen 
in staat te stellen te reageren op bestaande 
en nieuwe risico's en dreigingen op dat 
gebied, en de technologie voor 
risicopreventie op doelmatige wijze te 
benutten;

Or. en

Motivering

Tekst van de Raad met enkele kleine wijzigingen (inclusief een schrapping van een bepaling 
waarin gesteld wordt dat het agentschap alleen op verzoek van de lidstaten advies mag 
verstrekken).

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de samenwerking vergemakkelijken
tussen de lidstaten onderling en tussen de 
lidstaten en de Commissie bij het leveren 
van inspanningen om incidenten op het 
gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging te voorkomen, op te 
sporen en aan te pakken;

b) de samenwerking bevorderen tussen de 
lidstaten onderling en de samenwerking 
tussen de lidstaten en de instellingen van 
de Unie vergemakkelijken bij het leveren 
van inspanningen om grensoverschrijdende
incidenten op het gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging te voorkomen, op te 
sporen en aan te pakken;

Or. en

Motivering

Overname van de formulering van de Raad maar geen overname van de restrictievere 
formulering van de Raad ("wanneer er sprake is van grensoverschrijdende effecten"). 
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Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de lidstaten en de Europese instellingen 
en organen bijstaan in hun inspanningen 
om gegevens met betrekking tot netwerk-
en informatiebeveiliging te verzamelen, te 
analyseren en te verspreiden;

c) de lidstaten en de instellingen en 
organen van de Unie bijstaan bij het 
verzamelen, analyseren en verspreiden
van gegevens met betrekking tot netwerk-
en informatiebeveiliging;

Or. en

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) zich in verbinding stellen, kennis en 
beste praktijken uitwisselen met relevante 
organen van de lidstaten en van de Unie, 
onder meer die welke zich bezighouden 
met cybercriminaliteit en 
gegevensbescherming, en advies verlenen 
over netwerk- en 
informatiebeveiligingsaspecten die een 
effect kunnen hebben op hun 
werkzaamheden, en daarbij streven naar 
wederzijdse verhoging van hun 
inspanningen en de inspanningen van het 
Agentschap voor betere netwerk- en 
informatiebeveiliging;

Or. en

Motivering

Overname van de tekst van de Raad met enkele wijzigingen (inclusief het vermijden van het 
woord "synergie" en toevoeging van de organen van de lidstaten). Vergelijk ook gedeeltelijk 
aanbeveling 11 van ENISA-studie waar ITRE in juli 2011 opdracht voor heeft gegeven. 
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Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) in samenwerking met de lidstaten en de 
Europese instellingen regelmatig de 
toestand van de netwerk- en 
informatiebeveiliging in Europa 
beoordelen;

d) in samenwerking met de lidstaten en de 
Commissie regelmatig de toestand van de 
netwerk- en informatiebeveiliging in 
Europa beoordelen;

Or. en

Motivering

Geen overname van de versie van de Raad o.a. omdat het de bepaling afzwakt doordat de 
toestand van de beveiliging afhankelijk wordt gemaakt van de informatie die verstrekt wordt 
door de lidstaten in plaats van de lidstaten (en de Commissie – de meest relevante instelling 
van de Unie) te verplichten om samen te werken.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) samenwerking tussen bevoegde 
openbare organen in Europa ondersteunen, 
en met name hun inspanningen om goede 
praktijken en normen te ontwikkelen en uit 
te wisselen;

e) samenwerking tussen bevoegde 
openbare organen in Europa bevorderen, 
en met name om goede praktijken en 
normen te ontwikkelen en uit te wisselen;

Or. en
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Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) de Unie en de lidstaten bijstaan bij het 
aanmoedigen van het gebruik van 
risicobeheer en goede praktijken en 
normen voor elektronische producten, 
systemen en diensten;

f) de Unie en de lidstaten bijstaan bij het 
aanmoedigen van het gebruik van 
risicobeheer en goede praktijken en 
normen voor elektronische producten, 
systemen, netwerken, software en 
diensten, o.a. door minimale vereisten 
voor risicobeheer en beveiliging te 
bevorderen;

Or. en

Motivering

Het agentschap moet in de toekomst ook een rol kunnen spelen bij de voorkoming van 
bijvoorbeeld de aanvallen op het EMTS door een platform aan te bieden ter bevordering van 
minimale vereisten voor risicobeheer en beveiliging. 

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) samenwerking tussen publieke en 
private belanghebbenden op EU-niveau 
ondersteunen, onder meer door informatie-
uitwisseling en bewustmaking te 
bevorderen, en hun inspanningen
faciliteren om normen voor risicobeheer en 
voor de beveiliging van elektronische 
producten, netwerken en diensten te 
ontwikkelen en toe te passen;

g) samenwerking tussen publieke en 
private belanghebbenden op EU-niveau 
bevorderen, onder meer door informatie-
uitwisseling en bewustmaking te 
bevorderen, en door de ontwikkeling en 
toepassing van normen voor risicobeheer 
en voor de beveiliging van elektronische 
producten, systemen, netwerken, software
en diensten te faciliteren;

Or. en
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Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) overleg en uitwisseling van goede 
praktijken tussen publieke en private 
belanghebbenden op het gebied van 
netwerk- en informatiebeveiliging 
aanmoedigen, inclusief aspecten van de 
strijd tegen cybercriminaliteit; de 
Commissie bijstand verlenen op het gebied 
van beleidsontwikkelingen die verband 
houden met aspecten van netwerk- en 
informatiebeveiliging in de strijd tegen 
cybercriminaliteit;

h) overleg en uitwisseling van goede 
praktijken tussen publieke en private 
belanghebbenden op het gebied van 
netwerk- en informatiebeveiliging 
bevorderen, inclusief aspecten van de strijd 
tegen cybercriminaliteit; de Commissie 
bijstand verlenen op het gebied van 
beleidsontwikkelingen die verband houden 
met aspecten van netwerk- en 
informatiebeveiliging in de strijd tegen 
cybercriminaliteit;

Or. en

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de lidstaten en Europese instellingen en 
organen, op verzoek, bijstaan in hun 
inspanningen om detectie-, analyse- en 
responscapaciteit op het gebied van 
netwerk- en informatiebeveiliging te 
ontwikkelen;

i) de lidstaten en instellingen en organen 
van de Unie bijstaan in hun inspanningen 
om detectie-, analyse- en responscapaciteit 
op het gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging te ontwikkelen en te 
verbeteren, tevens ter plaatse, en om 
Europese, en op verzoek van een lidstaat 
nationale, oefeningen te houden, en mee 
te doen aan internationale oefeningen;

Or. en

Motivering

De verwijzing naar "ter plaatse" betreft situaties waarin werknemers van het agentschap de 
lidstaten ter plaatse moeten assisteren bij acute problemen. De verwijzing naar de oefeningen 
is overgenomen van de Raad. Zie voor "internationale oefeningen" de ENISA-studie, blz. 12.
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Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis) assisteren bij het coördineren, in 
overleg met de Commissie en overige 
relevante organen van de lidstaten en de 
Unie, van een respons op schendingen 
van geldende wetgeving die gevolgen 
hebben voor verschillende lidstaten;

Or. en

Motivering

Zie overweging 25bis. Het agentschap moet kunnen assisteren bij het dichten van de mazen 
die recentelijk zijn aangetoond met betrekking tot de verzameling van wifi-gegevens. Het 
betrof daarbij zowel netwerkbeveiliging als gegevensbescherming in alle lidstaten maar de 
respons van de lidstaten, die nationale wetgeving toepasten op basis van geharmoniseerde 
EU-wetgeving, verschilde van lidstaat tot lidstaat sterk. Momenteel is er geen enkel EU-
orgaan dat assistentie verleent bij het coördineren van de nationale respons en met wie de 
desbetreffende exploitant kan samenwerken.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter j ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j ter) bevorderen van bewustmaking van 
eindgebruikers van zaken die verband 
houden met netwerk- en 
informatiebeveiliging, bestrijding van 
cybercriminaliteit en bescherming van 
privacy en persoonsgegevens, door de 
lidstaten te assisteren bij het produceren 
van gestandaardiseerde informatie van 
algemeen belang als bedoeld in artikel 21, 
lid 4, van Richtlijn 2002/22/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
7 maart 2002 inzake de universele dienst 
en gebruikersrechten met betrekking tot 
elektronische-communicatienetwerken en 



PR\875732NL.doc 39/81 PE470.059v01-00

NL

-diensten (Universeledienstrichtlijn)1, en 
tevens door te assisteren bij de 
ontwikkeling van dergelijke informatie die 
moet worden verstrekt bij de levering van 
nieuwe apparatuur die bedoeld is voor 
gebruik op openbare 
communicatienetwerken;
____________
1 PB L 108 van 24.4.2002, blz. 51.

Or. en

Motivering

Om het agentschap in staat te stellen deel te nemen aan het activeren van het "platform voor 
informatie van algemeen belang" dat is opgericht in de Universeledienstrichtlijn in 2009. 
Netwerk- en informatiebeveiliging hangt uiteindelijk in sterke mate af van het gedrag van 
afzonderlijke gebruikers. Derhalve moeten gebruikers doordrongen zijn van de dreigingen en 
van de voorzorgsmaatregelen die zij kunnen nemen, zowel in hun eigen belang als in het 
belang van een betere beveiliging van de netwerken in het algemeen. Zie overweging 20.

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter j quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j quater) de Commissie assisteren bij het 
voorbereiden van een omvattende 
strategie van de Unie op het gebied van 
netwerk- en informatiebeveiliging door 
een omvattende analyse te presenteren, na 
de nodige raadpleging van alle 
belanghebbenden;

Or. en

Motivering

Verg. BUDG AM 2 (overweging 11), en ook het ITRE/Tzavela breedband-verslag. 
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Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) taken uitvoeren waarmee het 
Agentschap is belast krachtens 
wetgevingsbesluiten van de Unie.

k) taken uitvoeren waarmee het 
Agentschap is belast krachtens 
wetgevingsbesluiten van de Unie, alsmede 
aanvullende taken die nodig zijn voor de 
uitvoering van de taken als bedoeld in de 
punten a) tot en met j ter) of in overige 
wetgevingsbesluiten van de Unie.

Or. en

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het Agentschap mag op eigen 
initiatief handelen binnen het 
toepassingsgebied en de doelstellingen 
van deze Verordening. Indien een lidstaat 
het Agentschap heeft verzocht op te 
treden, informeert de lidstaat het 
Agentschap of en hoe er gevolg is gegeven 
aan zijn aanbeveling.

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op artikel 3, lid 1. Aangezien het agentschap op grond 
van de tekst van de Raad onafhankelijk advies mag geven, lijken de algemene termen waarin 
gesteld wordt dat het agentschap alleen op verzoek van een lidstaat handelt, overbodig en 
tegenstrijdig. Het lijkt logisch en zinvol voor de ontwikkeling van het agentschap 
(bijvoorbeeld om de doelmatigheid van zijn diensten te evalueren, enz.) dat een lidstaat die 
daadwerkelijk om assistentie verzoekt, dus wanneer het agentschap niet op eigen initiatief 
handelt, het agentschap op de hoogte stelt van het gegeven gevolg.
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Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De lidstaten en de instellingen van 
de Unie stellen het Agentschap regelmatig 
op de hoogte van de belangrijkste 
elementen van hun activiteiten op het 
gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging.

Or. en

Motivering

Het agentschap moet de activiteiten van de lidstaten aanvullen en geen dubbel werk doen. Het 
agentschap moet derhalve op de hoogte zijn van de omvang van die activiteiten. Vergelijk 
artikel 4, lid 2, van de Verordening inzake het Europees Agentschap voor veiligheid en 
gezondheid op het werk.

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Computercalamiteitenteams (CERT's)
1. Het Agentschap ondersteunt de
computercalamiteitenteams (CERT's) van 
de lidstaten en van de Unie en de 
oprichting en het beheer van een netwerk 
van computercalamiteitenteams (CERT's) 
van de lidstaten en van de Unie, inclusief 
de leden van de European Governmental 
CERTs Group (EGC). Om ervoor te 
zorgen dat elk van de 
computercalamiteitenteams (CERT's) van 
de lidstaten en van de Unie beschikt over 
voldoende geavanceerde capaciteiten en 
dat die capaciteiten zoveel mogelijk 
overeenstemmen met de capaciteiten van 
de meest geavanceerde CERT’s, assisteert 



PE470.059v01-00 42/81 PR\875732NL.doc

NL

het Agentschap bij de benchmarking van 
de teams en bevordert het dialoog en 
uitwisseling van informatie en beste 
praktijken tussen de CERT’s en de 
European Governmental CERTs Group 
(EGC). Het Agentschap bevordert en 
ondersteunt de samenwerking tussen de 
relevante computercalamiteitenteams 
(CERT's) van de lidstaten en van de Unie 
bij incidenten waarbij verschillende van 
hen (mogelijk) betrokken bij zijn.
2. Het Agentschap faciliteert contacten en 
de uitwisseling van informatie en beste 
praktijken met de CERT’s van landen en 
overige CERT’s, groepen en fora in derde 
landen.

Or. en

Motivering

Zoals gebleken is op de ITRE-mini-hoorzitting, speelt het agentschap een belangrijke rol ten 
aanzien van de CERT’s van de lidstaten en van de Unie. Die rol moet in een afzonderlijke 
bepaling worden verduidelijkt en benadrukt. 

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) een dagelijks bestuur;

Or. en

Motivering

De oprichting van een dagelijks bestuur is in overeenstemming met de aanbeveling van de 
interinstitutionele werkgroep agentschappen en is tevens opgenomen in het BUDG-advies 
(AM 5). Het dagelijks bestuur moet de interne werking van het agentschap faciliteren en 
stroomlijnen.
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Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De raad van bestuur bepaalt de algemene 
richting van de werkzaamheden van het 
Agentschap en ziet erop toe dat de 
werkzaamheden van het Agentschap in 
overeenstemming zijn met de in deze 
verordening vastgestelde regels en 
beginselen. De raad van bestuur zorgt ook 
voor samenhang tussen de werkzaamheden 
van het Agentschap en de activiteiten op 
het niveau van de lidstaten en de Unie.

1. De raad van bestuur bepaalt de algemene 
richting van de werkzaamheden van het 
Agentschap en ziet erop toe dat de 
werkzaamheden van het Agentschap in 
overeenstemming zijn met de in deze 
verordening vastgestelde regels en 
beginselen. De raad van bestuur zorgt ook 
voor samenhang tussen de werkzaamheden 
van het Agentschap en de activiteiten op 
het niveau van de lidstaten en de Unie. De 
raad van bestuur stelt alle administratieve 
regelingen met derde landen vast en hecht 
zijn goedkeuring aan alle overige 
initiatieven met een internationale 
dimensie.

Or. en

Motivering

De tekst over de regelingen met derde landen enz. vloeit voort uit de aanbevelingen in de IWG 
agentschappen.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De raad van bestuur stelt zijn reglement 
van orde vast, in overleg met de relevante 
diensten van de Commissie. 

2. De raad van bestuur stelt zijn reglement 
van orde vast, in overleg met de 
Commissie. Het reglement van orde 
voorziet in snelle besluitvorming hetzij via 
een schriftelijke procedure hetzij via 
video-conferencing.

Or. en
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Motivering

De schrapping van de"diensten" van de Commissie is in overeenstemming met de tekst van de 
Raad. De rol van de Commissie moet echter groter zijn dan alleen te worden geraadpleegd, 
zoals wordt voorgesteld door de Raad. 

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De raad van bestuur stelt het 
huishoudelijk reglement van het 
Agentschap vast, in overleg met de 
relevante diensten van de Commissie. Dit 
huishoudelijk reglement wordt openbaar 
gemaakt.

3. De raad van bestuur stelt het 
huishoudelijk reglement van het 
Agentschap vast, in overleg met de 
Commissie. Dit huishoudelijk reglement 
wordt openbaar gemaakt.

Or. en

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De raad van bestuur benoemt de 
uitvoerend directeur overeenkomstig 
artikel 10, lid 2, en kan hem uit zijn ambt 
ontheffen. De raad van bestuur treedt op 
als tuchtraad ten aanzien van de uitvoerend 
directeur.

4. De raad van bestuur benoemt de 
uitvoerend directeur na bevestiging door 
het Europees Parlement overeenkomstig 
artikel 10, lid 2, en kan hem uit zijn ambt 
ontheffen. De raad van bestuur treedt op 
als tuchtraad ten aanzien van de uitvoerend 
directeur.

Or. en

Motivering

De rol van het Parlement bij de benoeming van de uitvoerend directeur moet groter worden, 
zie artikel 10 en vergelijk de volgens de medebeslissingsprocedure vastgestelde verordening 
1092/2010 inzake de Europese Bankautoriteit. Rest van het amendement niet van toepassing 
op de Nederlandse vertaling. 
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Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De uitvoerend directeur raadpleegt 
de raad van bestuur over de voornaamste 
activiteiten, prioriteiten en doelstellingen 
van het agentschap voor het komende 
jaar. De eerste versie van het 
werkprogramma van het Agentschap zal 
gebaseerd zijn op de resultaten van deze 
raadpleging.

Or. en

Motivering

De tekst van de Raad is overgenomen. 

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. De raad van bestuur besluit over de 
oprichting van liaison- en bijkantoren.

Or. en

Motivering

Zie de ENISA-studie, aanbevelingen 8-9. Hoewel de raad van bestuur deze kantoren kan 
oprichten zonder dat dit expliciet in de verordening wordt vermeld, heeft hij dit tot dusver niet 
gedaan, ondanks de vele aanbevelingen in deze richting. De tekst is niet strijdig met de 
voorgestelde vestiging in Brussel.
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Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De raad van bestuur stelt, 
overeenkomstig artikel 13, lid 3, het 
werkprogramma van het Agentschap vast, 
en, overeenkomstig artikel 14, lid 2, het 
algemeen verslag van de activiteiten van 
het Agentschap voor het voorgaande jaar.

5. De raad van bestuur stelt, 
overeenkomstig artikel 13, lid 3, het 
werkprogramma van het Agentschap vast, 
en, overeenkomstig artikel 13, lid 2, het 
algemeen verslag van de activiteiten van 
het Agentschap voor het voorgaande jaar.

Or. en

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De raad van bestuur verricht zijn 
taken met betrekking tot de begroting van 
het agentschap overeenkomstig de 
artikelen 19 en 21, en ziet toe op en zorgt 
voor adequate follow-up van de 
bevindingen en aanbevelingen van 
interne of externe auditverslagen en 
evaluaties.

Or. en

Motivering

BUDG AM 4. 

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De raad van bestuur kan werkorganen 8. De raad van bestuur stelt een dagelijks 
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instellen, samengesteld uit leden van de 
raad van bestuur, om hem bij te staan bij de 
uitoefening van zijn functies, waaronder de 
voorbereiding van zijn besluiten en het 
toezicht op de uitvoering ervan.

bestuur in, samengesteld uit leden van de 
raad van bestuur, om hem bij te staan bij de 
uitoefening van zijn functies, waaronder de 
voorbereiding van zijn besluiten en het 
toezicht op de uitvoering ervan.

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op artikel 4. Met de instelling van een dagelijks bestuur 
kunnen de "werkorganen" worden geschrapt.

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De raad van bestuur kan het meerjarig 
personeelsbeleidsplan vaststellen, na 
overleg met de diensten van de Commissie 
en na de begrotingautoriteit in kennis te 
hebben gesteld.

9. De raad van bestuur stelt na raadpleging 
van de Commissie het meerjarige 
personeelsbeleidsplan op, rekening 
houdend met de meerjarenvisie van het 
werkprogramma en de raming van de 
ontvangsten en uitgaven van het 
Agentschap. De raad stelt de 
begrotingsautoriteit hiervan in kennis.

Or. en

Motivering

De wijzigingen van de Raad zijn overgenomen. Zie ook de ENISA-studie, waarin wordt 
voorgesteld dat de rol van de raad van bestuur in de strategische personeelsplanning wordt 
verduidelijkt (aanbeveling 3).

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De raad van bestuur bestaat uit één 
vertegenwoordiger per lidstaat, drie door 
de Commissie benoemde 

1. De raad van bestuur bestaat uit één 
vertegenwoordiger per lidstaat, die 
gemachtigd is namens die lidstaat op te 
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vertegenwoordigers, alsmede drie door de 
Commissie benoemde vertegenwoordigers
zonder stemrecht, die ieder één van de 
volgende groepen vertegenwoordigen:

treden, en drie door de Commissie 
benoemde vertegenwoordigers. Leden van 
de raad van bestuur kunnen worden 
vervangen door hun plaatsvervangers 
conform het reglement van orde van de 
raad van bestuur.

Or. en

Motivering

De wijzigingen van de Raad zijn in grote lijnen overgenomen. Om het agentschap echter te 
stroomlijnen en gezien het bestaan van de PSG, zijn er geen belanghebbenden in de raad van 
bestuur nodig. 

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de ict-industrie, Schrappen

Or. en

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) consumentenorganisaties, Schrappen

Or. en
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Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) universitaire deskundigen inzake 
netwerk- en informatiebeveiliging.

Schrappen

Or. en

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De leden van de raad van bestuur en hun 
plaatsvervangers worden benoemd op basis 
van hun relevante ervaring en 
deskundigheid op het gebied van netwerk-
en informatiebeveiliging. 

2. De leden van de raad van bestuur en hun 
plaatsvervangers worden benoemd op basis 
van hun relevante ervaring en 
deskundigheid op het gebied van netwerk-
en informatiebeveiliging. Zij beschikken 
ook over de nodige leidinggevende, 
bestuurlijke en begrotingsvaardigheden 
om de in artikel 5 genoemde taken te 
vervullen. De door de Commissie 
benoemde leden van de raad van bestuur 
hebben een directeurspost of hoger. De 
door de lidstaten benoemde leden van de 
raad van bestuur hebben een anciënniteit 
die overeenkomt met die van de door de 
Commissie benoemde leden van de raad 
van bestuur. De instantie die een 
kandidaat-lid van de raad van bestuur 
voor benoeming wil voordragen verstrekt 
voldoende tijdig vóór de benoeming 
informatie over diens relevante ervaring 
en deskundigheid om de lidstaten en de 
Commissie in staat te stellen commentaar 
te geven. De Commissie en de lidstaten 
houden rekening met naar behoren 
gemotiveerde bezwaren tegen een 
benoeming van een kandidaat-lid van de 
raad van bestuur.
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Or. en

Motivering

Vergelijk, ten dele, BUDG AM 6 en overweging 28. Er moet voor worden gezorgd dat de 
leden van de raad van bestuur een passende anciënniteit hebben, die verankerd is in een 
anciënniteitsvereiste voor de vertegenwoordigers van de Commissie (momenteel twee 
directeuren-generaal en een directeur). De gelijkwaardige nationale vertegenwoordigers 
moet op het niveau van de lidstaten worden aangewezen. Er moet ook voorzien worden in een 
procedure om rekening te houden met gemotiveerde bezwaren tegen kandidaat-leden van de 
raad van bestuur.

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De ambtstermijn van de 
vertegenwoordigers van de in lid 1, onder 
a), b) en c), vermelde groepen bedraagt 
vier jaar. Deze ambtstermijn kan eenmaal 
worden verlengd. Als een 
vertegenwoordiger niet langer deel wenst 
uit te maken van een belangengroep, stelt 
de Commissie een plaatsvervanger aan.

3. De ambtstermijn van de leden van de 
raad van bestuur bedraagt vier jaar. Hun
termijn kan eenmaal worden verlengd.

Or. en

Motivering

Verg. BUDG AM 7, als aangepast i.v.m. de schrapping van de vertegenwoordigers van de 
belanghebbenden in de raad van bestuur.

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De raad van bestuur kiest uit zijn midden 
een voorzitter en een vicevoorzitter voor 
een periode van drie jaar, die kan worden 
hernieuwd. De vicevoorzitter vervangt 
ambtshalve de voorzitter wanneer deze is 

De raad van bestuur kiest uit zijn midden 
een voorzitter en een vicevoorzitter voor 
een periode van drie jaar, die kan worden 
hernieuwd. De vicevoorzitter vervangt 
ambtshalve de voorzitter wanneer deze is 
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verhinderd zijn taken te verrichten. verhinderd zijn taken te verrichten.

Or. en

Motivering

Niet van toepassing op de Nederlandse vertaling. Idem. 

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De besluiten van de raad van bestuur 
worden genomen met een meerderheid van 
alle stemgerechtigde leden.

1. De besluiten van de raad van bestuur 
worden genomen met een meerderheid van 
alle aanwezige stemgerechtigde leden.

Or. en

Motivering

 Ter vergemakkelijking van het besluitvormingsproces, in samenhang met verdere AM’s op 
artikel 9.

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de vaststelling van het reglement 
van orde van het Agentschap, het 
huishoudelijk reglement, de begroting, het 
jaarlijkse werkprogramma, alsmede voor 
de benoeming, termijnverlenging en 
ambtsontheffing van de uitvoerend 
directeur is een tweederde meerderheid van 
alle stemgerechtigde leden van de raad van 
bestuur vereist.

2. Voor de vaststelling van het reglement 
van orde van het Agentschap, het 
huishoudelijk reglement, de begroting, het 
jaarlijkse werkprogramma, alsmede voor 
de benoeming, termijnverlenging en 
ambtsontheffing van de uitvoerend 
directeur is een tweederde meerderheid van 
de aanwezige stemgerechtigde leden van 
de raad van bestuur vereist.

Or. en



PE470.059v01-00 52/81 PR\875732NL.doc

NL

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Een quorum van tweederde van de 
stemgerechtigde leden van de raad van 
bestuur of hun plaatsvervangers, is vereist 
voor een stemming van de raad van 
bestuur. Indien het quorum niet bereikt is, 
kan de voorzitter een buitengewone 
vergadering bijeenroepen waarin 
besluiten kunnen worden genomen met 
een quorum van een derde van de 
stemgerechtigde leden. Het reglement van 
orde voorziet in een passende
kennisgeving voor het bijeenroepen van 
een buitengewone vergadering.

Or. en

Motivering

Het 2/3 quorum komt overeen met dat in Verordening 2010/1092 tot oprichting van een 
Europees Comité voor systeemrisico’s. De opmerking van de Raad dat plaatsvervangers 
volwaardige leden kunnen vervangen is al verwerkt in artikel 6, lid 1, en het is onnodig dit te 
herhalen. De laatste twee zinnen, die geïnspireerd zijn op de Verordening tot oprichting van 
het Europees Comité voor systeemrisico’s, beogen de besluitvormingscapaciteit te 
waarborgen.

Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis
Dagelijks bestuur
1. Er wordt een dagelijks bestuur 
ingesteld dat bestaat uit leden van de raad 
van bestuur, onder wie twee 
vertegenwoordigers van de Commissie. 
Het aantal leden mag niet meer dan één 
derde bedragen dan dat van de raad van 
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bestuur. Het dagelijks bestuur komt 
minstens één maal per kwartaal bijeen. 
De voorzitter van de raad van bestuur is 
tevens de voorzitter van het dagelijks 
bestuur.
2. De raad van bestuur machtigt het 
dagelijks bestuur om ten minste de 
volgende taken uit te voeren, 
onverminderd de taken van de uitvoerend 
directeur:
a) toezicht uitoefenen op de uitvoering 
van de besluiten van de raad van bestuur;
b) toezicht uitoefenen op de 
administratieve en begrotingsaspecten 
namens de raad van bestuur
c) assisteren en adviseren van de 
uitvoerend directeur;
d) alle nodige maatregelen treffen voor 
het beheer van het Agentschap tussen de 
vergaderingen van de raad van bestuur;
e) voorbereiden van besluiten, 
programma’s en activiteiten die door de 
raad van bestuur worden vastgesteld.
3. Alle documenten die worden verspreid 
onder de leden van het dagelijks bestuur, 
worden tegelijkertijd verspreid onder de 
leden van de raad van bestuur; Alle leden 
van de raad van bestuur mogen op eigen 
kosten vergaderingen van het dagelijks 
bestuur bijwonen, maar alleen de leden 
die tevens lid zijn van het dagelijks 
bestuur zijn stemgerechtigd. Het dagelijks 
bestuur legt op elke vergadering van de 
raad van bestuur een activiteitenverslag 
over.
4. Het dagelijks bestuur wordt, 
naargelang de behoefte, door de voorzitter 
bijeengeroepen om de besluiten van de 
raad van bestuur voor te bereiden en de 
directeur bij te staan en te adviseren. 
Besluiten worden bij gewone meerderheid 
van stemmen genomen.
5. De directeur neemt deel aan de 
vergaderingen van het dagelijks bestuur, 



PE470.059v01-00 54/81 PR\875732NL.doc

NL

maar is niet stemgerechtigd.

Or. en

Motivering

BUDG AM 8, waarin verwezen wordt naar de IWG, met voorgestelde wijzigingen en 
elementen van Verordening 2062/94 inzake het EU-Agentschap voor veiligheid en gezondheid 
op het werk en Verordening 168/2007 inzake het EU-Bureau voor grondrechten. Zie ook de 
ENISA-studie, waarin wordt opgemerkt dat de omvang van de raad van bestuur te groot is, 
hoewel hij redelijk lijkt te functioneren. De bezorgdheid in de ENISA-studie over de 
uitsluiting van de werkelijke besluitvorming en over de verdringen van de raad van bestuur 
door de uitvoerend directeur wordt weggenomen door de rapportage van het dagelijks 
bestuur aan de raad van bestuur.

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Agentschap wordt geleid door de 
uitvoerend directeur, die onafhankelijk is 
in de uitvoering van zijn taken.

1. Het Agentschap wordt geleid door de 
uitvoerend directeur, die onafhankelijk is 
in de uitvoering van zijn taken.

Or. en

Motivering

Niet van toepassing op de Nederlandse vertaling De aanvulling van de Raad dat de 
uitvoerend directeur "constant blijk geeft van een fundamenteel streven naar goed en efficiënt 
bestuur" is zo vaag dat het volkomen betekenisloos is, en daardoor mogelijk schadelijk, en 
wordt derhalve niet overgenomen. De raad van bestuur moet een voldoende capabele 
uitvoerend directeur benoemen, na goedkeuring van het Parlement, en hem of haar uit 
zijn/haar ambt ontheffen als het benoemingsbesluit verkeerd was of de omstandigheden 
gewijzigd zijn. Bovendien moet het nieuwe dagelijks bestuur scherper toezicht uitoefenen op 
de uitvoerend directeur.

Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De uitvoerend directeur kan door de 2. De uitvoerend directeur wordt door de 
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raad van bestuur uit zijn functie worden 
ontheven. De uitvoerend directeur wordt 
benoemd voor een ambtstermijn van vijf 
jaar op basis van een door de Commissie 
opgestelde kandidatenlijst, op grond van 
verdiensten en bewezen administratieve en 
bestuurlijke vaardigheden, alsmede 
specifieke bevoegdheid en ervaring. Vóór 
de benoeming kan de door de raad van 
bestuur gekozen kandidaat worden
verzocht een verklaring voor de bevoegde 
commissie van het Europees Parlement af 
te leggen en vragen van de commissieleden 
te beantwoorden.

raad van bestuur benoemd, na bevestiging 
door het Europees Parlement. Hij wordt 
benoemd voor een ambtstermijn van vijf 
jaar op basis van een door de Commissie 
opgestelde kandidatenlijst, op grond van 
verdiensten en bewezen administratieve en 
bestuurlijke vaardigheden, alsmede 
specifieke bevoegdheid en ervaring. De 
Commissie kan een algemeen 
vergelijkend onderzoek organiseren om 
een lijst van geschikte kandidaten samen 
te stellen. Vóór de benoeming worden de 
door de raad van bestuur gekozen 
kandidaat en de overige kandidaten van de 
door de Commissie voorgestelde 
kandidatenlijst verzocht een verklaring 
voor de bevoegde commissie van het 
Europees Parlement af te leggen en vragen 
van de commissieleden te beantwoorden.

Or. en

Motivering

In overeenstemming met het model van artikel 51, lid 2, van de volgens de 
medebeslissingsprocedure vastgestelde Verordening 1093/2010 inzake de Europese 
Bankautoriteit. In de tekst van de Raad wordt gesteld dat er een algemeen vergelijkend 
onderzoek wordt gehouden en dat de kandidaten op basis daarvan worden geselecteerd. 
Aangezien geschikte kandidaten er wellicht (en om begrijpelijke redenen) weinig voor voelen 
om zich aan zo’n onderzoek te onderwerpen is het beter dat de Commissie als tevoren 
kandidaten kan selecteren, en zonodig een vergelijkend onderzoek mag organiseren. Vergelijk 
ook de IWG over een parlementaire hoorzitting met alle kandidaten.

Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De uitvoerend directeur kan alleen 
door de raad van bestuur van zijn functie 
worden ontheven.

Or. en
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Motivering

In navolging van artikel 51, lid 5, van Verordening 1093/2010 inzake de Europese 
Bankautoriteit.

Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In de loop van de negen maanden 
voordat deze periode afloopt, verricht de 
Commissie een evaluatie. Daarbij kijkt de 
Commissie onder meer naar:

3. Uiterlijk zes maanden voor het 
verstrijken van in lid 2 bedoelde
ambtstermijn van vijf jaar legt de 
Commissie, na een evaluatie te hebben 
verricht, een evaluatieverslag voor aan de
raad van bestuur en aan de bevoegde 
commissie van het Europees Parlement.
In het evaluatieverslag kijkt de Commissie 
onder meer naar:

Or. en

Amendement 83

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De raad van bestuur kan op voorstel van 
de Commissie en rekening houdende met 
het evaluatieverslag de ambtstermijn van 
de uitvoerend directeur met ten hoogste 
drie jaar verlengen, maar alleen indien 
zulks op grond van de taken en 
verplichtingen van het Agentschap kan 
worden verantwoord.

4. De raad van bestuur kan op voorstel van 
de Commissie en rekening houdende met 
het evaluatieverslag de ambtstermijn van 
de uitvoerend directeur met ten hoogste vijf
jaar verlengen, maar alleen indien zulks op 
grond van de taken en verplichtingen van 
het Agentschap kan worden verantwoord, 
na het advies van het Europees Parlement 
te hebben ingewonnen.

Or. en

Motivering

Verg. BUDG 9-10.
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Amendement 84

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De raad van bestuur stelt het Europees 
Parlement in kennis van zijn voornemen 
om de ambtstermijn van de directeur te 
verlengen. In de maand die voorafgaat aan 
de verlenging van zijn of haar 
ambtstermijn kan de uitvoerend directeur 
worden gevraagd een verklaring voor de 
bevoegde commissie van het Europees 
Parlement af te leggen en vragen van de 
commissieleden te beantwoorden. 

5. De raad van bestuur stelt het Europees 
Parlement in kennis van zijn voornemen 
om de ambtstermijn van de directeur te 
verlengen. In de drie maanden die 
voorafgaan aan de verlenging van zijn of 
haar ambtstermijn wordt de uitvoerend 
directeur gevraagd een verklaring voor de 
bevoegde commissie van het Europees 
Parlement af te leggen en vragen van de 
commissieleden te beantwoorden.

Or. en

Amendement 85

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Indien de ambtstermijn niet wordt 
verlengd, blijft de uitvoerend directeur in 
functie totdat er een opvolger is 
aangewezen.

6. De uitvoerend directeur blijft in functie 
totdat er een opvolger is aangewezen.

Or. en

Motivering

De wijzigingen van de Raad zijn overgenomen. 
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Amendement 86

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 7 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de voorbereiding van de 
vergaderingen van de raad van bestuur en 
het dagelijks bestuur;

Or. en

Amendement 87

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 7 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de uitvoering van het werkprogramma 
en de besluiten van de raad van bestuur;

b) de uitvoering van het werkprogramma 
en de besluiten van de raad van bestuur en 
het dagelijks bestuur;

Or. en

Amendement 88

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 7 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) andere taken waarmee hij/zij krachtens 
deze verordening is belast;

g) andere taken waarmee hij of zij 
krachtens deze verordening is belast, 
inclusief het voorbereiden en bijstellen 
van de meerjarenstrategie van het 
Agentschap;

Or. en

Motivering

 Verg. BUDG AM 13.
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Amendement 89

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Indien dit noodzakelijk is en binnen de 
doelstellingen en taken van het Agentschap 
valt, kan de uitvoerend directeur adhoc-
werkgroepen oprichten, samengesteld uit 
deskundigen. De raad van bestuur wordt 
daarvan van tevoren in kennis gesteld. De 
procedures betreffende met name de 
samenstelling, de benoeming van de 
deskundigen door de uitvoerend directeur 
en de werkwijze van de adhoc-
werkgroepen worden in het huishoudelijk 
reglement van het Agentschap vastgesteld.

8. Indien dit noodzakelijk is en binnen de 
doelstellingen en taken van het Agentschap 
valt, kan de uitvoerend directeur adhoc-
werkgroepen oprichten, samengesteld uit 
deskundigen. Het dagelijks bestuur wordt 
daarvan van tevoren in kennis gesteld. De 
procedures betreffende met name de 
samenstelling, de benoeming van de 
deskundigen door de uitvoerend directeur 
en de werkwijze van de adhoc-
werkgroepen worden in het huishoudelijk 
reglement van het Agentschap vastgesteld.

Or. en

Amendement 90

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Indien nodig stelt de uitvoerend 
directeur ondersteunend administratief 
personeel en andere middelen ter 
beschikking van de raad van bestuur.

9. Indien nodig stelt de uitvoerend 
directeur ondersteunend administratief 
personeel en andere middelen ter 
beschikking van de raad van bestuur en het 
dagelijks bestuur.

Or. en
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Amendement 91

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De raad van bestuur richt, op voorstel 
van de uitvoerend directeur, een 
permanente groep van belanghebbenden 
op, samengesteld uit deskundigen die de 
relevante belanghebbenden 
vertegenwoordigen, zoals de ict-industrie, 
consumentenorganisaties, universitaire 
deskundigen op het gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging en ordehandhavings-
en privacybeschermingsautoriteiten.

1. De raad van bestuur richt, op voorstel 
van de uitvoerend directeur, een 
permanente groep van belanghebbenden 
op, samengesteld uit door vakgenoten 
erkende deskundigen die de relevante 
belanghebbenden vertegenwoordigen, 
zoals de ict-industrie, aanbieders van 
openbare elektronische 
communicatienetwerken of -diensten, 
consumentenorganisaties, universitaire 
deskundigen op het gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging en bevoegde 
autoriteiten, onder meer
rechtshandhavings- en 
privacybeschermingsinstanties van de 
Unie.

Or. en

Motivering

De formulering "door vakgenoten erkende" moet een hoog niveau van deskundigen van de 
PSG waarborgen. De overige wijzigingen zijn in grote lijnen van de Raad overgenomen. De 
toevoeging "van de Unie" na de rechtshandhavings- en privacybeschermingsinstanties is niet 
overgenomen omdat het de nationale instanties lijkt uit te sluiten.

Amendement 92

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De groep wordt voorgezeten door de 
uitvoerend directeur. 

3. De groep wordt voorgezeten door de 
uitvoerend directeur of door een ander lid 
die hij of zij benoemt.

Or. en
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Motivering

De Raad stelt voor dat de raad van bestuur (op voorstel van de uitvoerend directeur) het 
voorzitterschap van de groep mag laten uitoefenen door een lid van de PSG. Het voorzitten 
van de PSG is echter een kerntaak van de uitvoerend directeur. Toch moet uitdrukkelijk 
worden bepaald dat de uitvoerend directeur iemand anders kan aanwijzen om het 
voorzitterschap incidenteel uit te oefenen.

Amendement 93

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De ambtstermijn van de leden van de 
groep bedraagt tweeënhalf jaar. Leden van 
de raad van bestuur kunnen geen lid zijn 
van de groep. Personeelsleden van de 
Commissie mogen de vergaderingen van 
de groep bijwonen en aan de 
werkzaamheden van de groep deelnemen.

4. De ambtstermijn van de leden van de 
groep bedraagt tweeënhalf jaar. Leden van 
de raad van bestuur kunnen geen lid zijn 
van de groep. Personeelsleden van de 
Commissie en deskundigen van de 
lidstaten mogen de vergaderingen van de 
groep bijwonen en aan de werkzaamheden 
van de groep deelnemen. Indien zij geen 
lid zijn, kunnen vertegenwoordigers van 
andere door de uitvoerend directeur 
relevant geachte organen worden 
uitgenodigd op de vergaderingen en 
deelnemen aan de werkzaamheden van de 
groep.

Or. en

Motivering

De wijzigingen van de Raad zijn gedeeltelijk overgenomen. De beperking "krachtens het 
Unierecht ingestelde" [organen] is niet overgenomen.

Amendement 94

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Agentschap voert zijn 
werkzaamheden uit overeenkomstig zijn 
werkprogramma, dat alle geplande 

1. Het Agentschap voert zijn 
werkzaamheden uit overeenkomstig zijn 
werkprogramma, dat alle geplande 
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activiteiten van het Agentschap bevat. Het 
werkprogramma belet het Agentschap niet 
om onvoorziene activiteiten op zich te 
nemen die binnen zijn doelstellingen en 
taken en binnen de gegeven budgettaire 
grenzen vallen. De uitvoerend directeur 
stelt de raad van bestuur in kennis van 
activiteiten van het Agentschap die niet in 
het werkprogramma zijn opgenomen. 

activiteiten van het Agentschap bevat. Het 
werkprogramma belet het Agentschap niet 
om onvoorziene activiteiten op zich te 
nemen die binnen zijn doelstellingen en 
taken en binnen de gegeven budgettaire 
grenzen vallen. De uitvoerend directeur 
stelt het dagelijks bestuur onverwijld in 
kennis van activiteiten van het Agentschap 
die niet in het werkprogramma zijn 
opgenomen. Op verzoek van leden van het 
dagelijks bestuur die ten minste een derde 
van alle stemgerechtigde leden 
vertegenwoordigen, wordt door het 
dagelijks bestuur besloten of een 
onvoorziene activiteit door het 
Agentschap op zich kan worden genomen. 
Een dergelijk verzoek dient te worden 
ingediend binnen tien dagen nadat de 
uitvoerend directeur het dagelijks bestuur 
op de hoogte heeft gesteld van de 
onvoorziene activiteit.

Or. en

Motivering

Het werkprogramma wordt vastgesteld door de raad van bestuur. Gezien de taken van het 
agentschap in vergelijking met die van ENISA zou het aantal onvoorziene activiteiten (binnen 
de taken van het agentschap) wel eens kunnen toenemen. Het dagelijks bestuur moet derhalve 
de mogelijkheid hebben, als er een verzoek ligt van een voldoende grote minderheid, om 
onverwijld te besluiten een bepaalde onvoorziene activiteit op zich te nemen of niet.

Amendement 95

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De uitvoerend directeur is 
verantwoordelijk voor het opstellen van het 
ontwerpwerkprogramma van het 
Agentschap, na overleg met de diensten 
van de Commissie. Vóór 15 maart van elk 
jaar dient de uitvoerend directeur het 
ontwerpwerkprogramma voor het volgende 
jaar in bij de raad van bestuur.

2. De uitvoerend directeur is 
verantwoordelijk voor het opstellen van het 
ontwerpwerkprogramma van het 
Agentschap, na overleg met de Commissie. 
Vóór 1 maart van elk jaar dient de 
uitvoerend directeur het 
ontwerpwerkprogramma voor het volgende 
jaar in bij de raad van bestuur. De 
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uitvoerend directeur ziet erop toe dat het 
ontwerp-werkprogramma duidelijke 
doelen heeft en indicatoren bevat die 
noodzakelijk zijn om het succes van de 
activiteiten van het Agentschap te kunnen 
meten.

Or. en

Motivering

De tekst van de Raad is in grote lijnen overgenomen.

Amendement 96

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De raad van bestuur stelt jaarlijks vóór 
30 november het werkprogramma van het 
Agentschap voor het komende jaar vast, in 
overleg met de diensten van de
Commissie. Het werkprogramma bevat ook 
een meerjarenvisie. De raad van bestuur 
ziet erop toe dat het werkprogramma 
aansluit bij de doelstellingen van het 
Agentschap, alsook bij de wetgevings- en 
beleidsprioriteiten van de Unie op het 
gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging. 

3. De raad van bestuur stelt jaarlijks vóór 
30 november het werkprogramma van het 
Agentschap voor het komende jaar vast, in 
overleg met de Commissie. Het 
werkprogramma bevat een meerjarenvisie 
en behelst alle aspecten van de 
handelingen, werkzaamheden en 
vastleggingen van het Agentschap. De 
raad van bestuur ziet erop toe dat het 
werkprogramma duidelijk de te bereiken
doelstellingen, de toe te wijzen middelen 
en de wijze van meting van de 
werkzaamheden van het Agentschap 
vermeldt, en dat het aansluit bij de 
doelstellingen van het Agentschap en bij de 
wetgevings- en beleidsprioriteiten van de 
Unie op het gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging.

Or. en

Motivering

Verg. een deel van BUDG AM 11, licht gewijzigd in "alle aspecten" in plaats van "de virtuele 
en niet-virtuele" aspecten. De door de Raad voorgestelde wijzigingen zijn overgenomen. 
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Amendement 97

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het werkprogramma wordt 
georganiseerd overeenkomstig het beginsel 
van activiteitsgestuurd management 
(Activity-Based Management, ABM). Het 
werkprogramma spoort met de raming van 
de inkomsten en uitgaven van het 
Agentschap en met de begroting van het 
Agentschap voor het betreffende financiële 
jaar.

4. Het werkprogramma wordt 
georganiseerd overeenkomstig het beginsel 
van activiteitsgestuurd management 
(Activity-Based Management, ABM) en 
vermeldt de geraamde personele en 
financiële middelen voor elke activiteit. 
Hiertoe stelt de uitvoerend directeur in 
overleg met de Commissie gerichte 
prestatie-indicatoren vast, die een 
efficiënte beoordeling van de behaalde 
resultaten mogelijk moeten maken. Het 
werkprogramma spoort met de raming van 
de ontvangsten en uitgaven van het 
Agentschap en met de begroting van het 
Agentschap voor het financiële jaar 
waarop het programma betrekking heeft.

Or. en

Motivering

 Verg. BUDG AM 11.

Amendement 98

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De uitvoerend directeur zendt het 
werkprogramma, nadat dit door de raad 
van bestuur is aangenomen, naar het 
Europees Parlement, de Raad, de 
Commissie en de lidstaten en draagt zorg 
voor de publicatie ervan.

5. De uitvoerend directeur zendt het 
werkprogramma, nadat dit door de raad 
van bestuur is aangenomen, naar het 
Europees Parlement, de Raad, de 
Commissie en de lidstaten en draagt zorg 
voor de publicatie ervan. Hij of zij gaat in 
op elke uitnodiging van de bevoegde 
commissie van het Europees Parlement 
om het jaarlijks werkprogramma toe te 
lichten en er een gedachtewisseling over 
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te houden.

Or. en

Motivering

BUDG AM 12. 

Amendement 99

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De uitvoerend directeur bereidt 
tevens de meerjarenstrategie van het 
agentschap voor en legt deze na 
raadpleging van het Europees Parlement 
en de Commissie uiterlijk 8 weken voor de 
desbetreffende vergadering van de raad 
van bestuur aan de raad van bestuur voor.

Or. en

Motivering

Verg. BUDG AM 13. 

Amendement 100

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De uitvoerend directeur dient elk jaar 
een ontwerp van het algemeen verslag over 
alle werkzaamheden van het Agentschap 
tijdens het voorgaande jaar in bij de raad 
van bestuur. 

1. De uitvoerend directeur dient elk jaar 
een ontwerp van het algemeen verslag over 
alle werkzaamheden van het Agentschap 
tijdens het voorgaande jaar in bij de raad 
van bestuur, inclusief een verslag over het 
begrotings- en financieel beheer.  Het 
algemeen verslag bevat ook gerichte 
prestatie-indicatoren die een efficiënte 
beoordeling van de behaalde resultaten 
mogelijk moeten maken.
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Or. en

Motivering

Verg. BUDG AM 14. De zin "In het algemeen verslag wordt het gemeten effect van de 
werkzaamheden van het Agentschap in het voorgaande jaar gepubliceerd." van de Raad komt 
in grote lijnen op hetzelfde neer.

Amendement 101

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Verzoeken om adviezen en bijstand die 
binnen de doelstellingen en taken van het 
Agentschap vallen, dienen aan de 
uitvoerend directeur te worden gericht, 
vergezeld van achtergrondinformatie 
waarin het te behandelen probleem wordt 
uitgelegd. De uitvoerend directeur stelt de 
raad van bestuur in kennis van de 
ontvangen verzoeken en, te zijner tijd, van 
de follow-up die aan die verzoeken is 
gegeven. Indien het Agentschap een 
verzoek weigert, dient zulks te worden 
gemotiveerd.

1. Verzoeken om adviezen en bijstand die 
binnen de doelstellingen en taken van het 
Agentschap vallen, dienen aan de 
uitvoerend directeur te worden gericht, 
vergezeld van achtergrondinformatie 
waarin het te behandelen probleem wordt 
uitgelegd. De uitvoerend directeur stelt het 
dagelijks bestuur in kennis van de 
ontvangen verzoeken, de potentiële 
gevolgen in termen van middelen en, te 
zijner tijd, van de follow-up die aan die 
verzoeken is gegeven. Indien het 
Agentschap een verzoek weigert, dient 
zulks te worden gemotiveerd.

Or. en

Motivering

Afgezien van de verwijzing naar het dagelijks bestuur komt het AM overeen met de tekst van 
de Raad. 

Amendement 102

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 genoemde verzoeken 
kunnen worden ingediend door:

Schrappen
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a) het Europees Parlement, 
b) de Raad,
c) de Commissie, 
d) elke bevoegde instantie die door de 
lidstaten is aangewezen, zoals een 
nationale regelgevende instantie volgens 
de definitie van Richtlijn 2002/21/EG, 
artikel 2.

Or. en

Motivering
Ter vereenvoudiging, aangezien de instanties die het agentschap ondersteunt voortvloeien uit 
de taken, en het dus een nodeloze exercitie is ze nogmaals te noemen, en dat het agentschap 
niet verplicht is op alle verzoeken in te gaan. Het agentschap hoeft een weigering om op een 
verzoek in te gaan alleen maar te motiveren met erop te wijzen dat het niet tot zijn taken 
behoort en/of dat het niet is ingediend door een instantie die is vermeld in zijn taken.

Amendement 103

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De praktische regelingen voor de 
toepassing van de leden 1 en 2, in het 
bijzonder met betrekking tot de indiening, 
de vaststelling van prioriteiten, de follow-
up en het op de hoogte brengen van de raad 
van bestuur over de bij het Agentschap 
ingediende verzoeken, worden door de 
raad van bestuur vastgesteld in het 
huishoudelijk reglement van het 
Agentschap.

3. De praktische regelingen voor de 
toepassing van lid 1, in het bijzonder met 
betrekking tot de indiening, de vaststelling 
van prioriteiten, de follow-up en het op de 
hoogte brengen van het dagelijks bestuur 
en de raad van bestuur over de bij het 
Agentschap ingediende verzoeken, worden 
door de raad van bestuur vastgesteld in het 
huishoudelijk reglement van het 
Agentschap.

Or. en
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Amendement 104

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De uitvoerend directeur en de door de 
lidstaten op tijdelijke basis gedetacheerde 
ambtenaren leggen een schriftelijke
verklaring af over hun verplichtingen en 
een schriftelijke verklaring over hun 
belangen waaruit blijkt dat zij geen directe 
of indirecte belangen hebben die als 
nadelig voor hun onafhankelijkheid kunnen 
worden beschouwd.

1. Leden van de raad van bestuur, de 
uitvoerend directeur en de door de lidstaten 
op tijdelijke basis gedetacheerde 
ambtenaren leggen een verklaring af over 
hun verplichtingen en een verklaring 
waaruit blijkt dat zij hetzij geen directe of 
indirecte belangen hebben die als nadelig 
voor hun onafhankelijkheid kunnen 
worden beschouwd hetzij directe of 
indirecte belangen hebben die als nadelig 
voor hun onafhankelijkheid kunnen 
worden beschouwd. De verklaringen zijn 
accuraat en volledig, en worden jaarlijks 
schriftelijk afgelegd en zo nodig 
geactualiseerd.

Or. en

Motivering

De wijzigingen van de Raad zijn overgenomen, met de toevoeging "accuraat en volledig" en 
een vereiste dat de verklaringen zo nodig worden geactualiseerd.

Amendement 105

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Externe deskundigen die deelnemen aan 
adhoc-werkgroepen leggen op elke 
vergadering een verklaring af over 
belangen die met betrekking tot de 
agendapunten als nadelig voor hun 
onafhankelijkheid worden beschouwd, en 
nemen niet deel aan de bespreking van die 
punten.

2. Leden van de raad van bestuur en het 
dagelijks bestuur, externe deskundigen die 
deelnemen aan ad hoc werkgroepen en de 
uitvoerend directeur leggen uiterlijk op 
elke vergadering een accurate en volledige
verklaring af over belangen die met 
betrekking tot de agendapunten als nadelig 
voor hun onafhankelijkheid worden 
beschouwd.
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Or. en

Motivering

De wijzigingen van de Raad zijn in grote lijnen overgenomen, met als toevoeging "accurate 
en volledige".

Amendement 106

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De procedure betreffende de 
vervanging van een lid in de vergadering 
of betreffende zijn of haar niet-bijwoning 
aan de bespreking over bedoelde punten 
wordt door de raad van bestuur 
vastgelegd in het huishoudelijk reglement 
van het Agentschap. Het huishoudelijk 
reglement dient ook te voorzien in de 
mogelijkheid van een onafhankelijk, 
extern onderzoek naar vermoedens van 
belangenverstrengeling.

Or. en

Motivering

De tekst van de Raad is overgenomen met de toevoeging van de mogelijkheid van een 
onderzoek naar vermoedens van belangenverstrengeling. 

Amendement 107

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het Agentschap zorgt ervoor dat het 
publiek en alle belanghebbenden van 
objectieve, betrouwbare en gemakkelijk 
toegankelijke informatie worden voorzien, 
in het bijzonder en waar passend met 
betrekking tot de resultaten van zijn 
werkzaamheden. Tevens maakt het de 

2. Het Agentschap zorgt ervoor dat het 
publiek en alle belanghebbenden van 
passende, objectieve, betrouwbare en 
gemakkelijk toegankelijke informatie 
worden voorzien, in het bijzonder met 
betrekking tot de resultaten van zijn 
werkzaamheden. Tevens maakt het de 
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belangenverklaringen van de uitvoerend 
directeur en de door de lidstaten op een 
tijdelijke basis gedetacheerde ambtenaren
openbaar, alsmede de 
belangenverklaringen die deskundigen 
met betrekking tot agendapunten op de 
vergaderingen van de adhoc-werkgroepen 
hebben afgelegd.

conform artikel 15 afgelegde verklaringen
openbaar.

Or. en

Motivering

De vereenvoudigde versie van de laatste zin van de Raad is overgenomen. De toevoeging 
"belangen-" is geschrapt om ervoor te zorgen dat ook verbintenisverklaringen openbaar 
worden gemaakt. 

Amendement 108

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd artikel 14, onthult het 
Agentschap aan derden geen verwerkte of 
ontvangen informatie waarvoor om 
vertrouwelijke behandeling is gevraagd.

1. Onverminderd artikel 14, onthult het 
Agentschap aan derden geen niet-
gerubriceerde verwerkte of ontvangen 
informatie, geheel of gedeeltelijk,
waarvoor een met redenen omkleed 
verzoek om vertrouwelijke behandeling is 
ingediend. Indien het Agentschap van 
mening is dat de informatie, geheel of 
gedeeltelijk, openbaar kan worden 
gemaakt, raadpleegt het de partij die de 
informatie verstrekt heeft alvorens tot 
openbaarmaking over te gaan.

Or. en

Motivering

Ter vergroting van de transparantie door een uitleg te eisen van de persoon die verzoekt om 
vertrouwelijkheid van de redenen van dat verzoek, en het agentschap in staat te stellen die –
niet-gerubriceerde EU-informatie – openbaar te maken na raadpleging vooraf, indien het van 
mening is dat de informatie (in zijn geheel of gedeeltelijk) niet vertrouwelijk is. 
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Amendement 109

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De raad van bestuur kan beslissen het 
Agentschap toestemming te geven om 
gerubriceerde informatie te verwerken In 
dat geval stelt de raad van bestuur, in 
overleg met de relevante diensten van de
Commissie, interne regels vast waarbij de 
beveiligingsbeginselen van Besluit 
2001/844/EG, EGKS, Euratom van de 
Commissie van 29 november 2001 tot 
wĳziging van haar reglement van orde 
worden toegepast. Dit geldt onder meer 
voor de bepalingen betreffende de 
uitwisseling, de verwerking en de opslag 
van gerubriceerde gegevens.

4. Om het Agentschap toestemming te 
geven om gerubriceerde informatie te 
verwerken stelt de raad van bestuur, in 
overleg met de Commissie, interne regels 
vast waarbij de beveiligingsbeginselen van 
Besluit 2001/844/EG, EGKS, Euratom van 
de Commissie van 29 november 2001 tot 
wĳziging van haar reglement van orde 
worden toegepast. Dit geldt onder meer 
voor de bepalingen betreffende de 
uitwisseling, de verwerking en de opslag 
van gerubriceerde gegevens.

Or. en

Motivering

Om ervoor te zorgen dat het agentschap EU-gerubriceerde informatie kan verwerken. De 
schrapping van de verwijzing naar de diensten van de Commissie is overgenomen. 

Amendement 110

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Agentschap wordt gefinancierd door 
een bijdrage uit de begroting van de 
Europese Unie en bijdragen van derde 
landen die deelnemen aan de 
werkzaamheden van het Agentschap, zoals 
bepaald in artikel 29, en bijdragen van de 
lidstaten. 

1. Het Agentschap wordt gefinancierd door 
een bijdrage uit de begroting van de 
Europese Unie en bijdragen van derde 
landen die deelnemen aan de 
werkzaamheden van het Agentschap, zoals 
bepaald in artikel 29, en vrijwillige
bijdragen van de lidstaten, in geld en in 
natura. Lidstaten die vrijwillig bijdragen 
kunnen geen aanspraak maken op 
specifieke rechten of diensten die 
voortvloeien uit deze bijdrage.
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Or. en

Motivering

De toevoeging van "in geld of in natura" heeft betrekking op detachering van deskundigen op 
kosten van het eigen ministerie, het beschikbaar stellen van computerverwerkingscapaciteit, 
betaling van huur of andere bijdragen in natura. De overige wijzigingen van de Raad zijn in 
grote lijnen overgenomen.

Amendement 111

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Deze raming wordt, samen met het 
ontwerpoverzicht van de 
personeelsformatie en het 
ontwerpwerkprogramma, uiterlijk op 31 
maart door de raad van bestuur voorgelegd 
aan de Commissie en de staten waarmee de 
Europese Unie overeenkomstig artikel 24
een overeenkomst heeft gesloten.

6. Deze raming wordt, samen met het 
ontwerpoverzicht van de 
personeelsformatie en het 
ontwerpwerkprogramma, uiterlijk op 
31 maart door de raad van bestuur 
voorgelegd aan de Commissie en de staten 
waarmee de Europese Unie 
overeenkomstig artikel 28 een 
overeenkomst heeft gesloten.

Or. en

Amendement 112

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Uiterlijk op 1 juli van het jaar dat volgt 
op het afgesloten begrotingsjaar dient de 
uitvoerend directeur de definitieve 
rekeningen, samen met het advies van de 
raad van bestuur, in bij het Europees 
Parlement, de Raad, de Commissie en de 
Rekenkamer.

7. Uiterlijk op 1 juli van het jaar dat volgt 
op het afgesloten begrotingsjaar dient de 
uitvoerend directeur de definitieve 
rekeningen, inclusief het verslag over het 
begrotings- en financieel beheer voor dat 
jaar en de opmerkingen van de 
Rekenkamer, samen met het advies van de 
raad van bestuur, in bij het Europees 
Parlement, de Raad, de Commissie en de 
Rekenkamer
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Or. en

Amendement 113

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Rechtspositie Juridische status en zetel

Or. en

Amendement 114

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Het Agentschap wordt gevestigd in 
Brussel.

Or. en

Motivering

In overeenstemming met het model van artikel 7 van de volgens de medebeslissingsprocedure 
vastgestelde Verordening 1093/2010 inzake de Europese Bankautoriteit. Het agentschap, dat 
formeel ENISA opvolgt als opgericht krachtens de verordening uit 2004, moet gevestigd zijn 
in de stad van waaruit het agentschap het doelmatigst en doeltreffendst kan opereren in het 
belang van de gehele Europese Unie. In verband met de taken en de veelvuldige persoonlijke 
contacten is dat Brussel.

Amendement 115

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De regels en voorschriften die van 
toepassing zijn op ambtenaren en andere 
personeelsleden van de Europese Unie zijn 

1. De regels en voorschriften die van 
toepassing zijn op ambtenaren en andere 
personeelsleden van de Unie zijn eveneens 
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eveneens van toepassing op het personeel 
van het Agentschap, inclusief de 
uitvoerend directeur.

van toepassing op het personeel van het 
Agentschap, inclusief de uitvoerend 
directeur.

Or. en

Motivering

De wijziging van de Raad is overgenomen.

Amendement 116

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het verwerken van gegevens met 
betrekking tot personen is het Agentschap 
onderworpen aan de bepalingen van 
Verordening (EG) nr. 45/2001.

Bij het verwerken van gegevens met 
betrekking tot personen moet het 
Agentschap met name bij de uitvoering 
van zijn taken de beginselen inzake de 
bescherming van persoonsgegevens 
naleven in, en, is het onderworpen aan, de 
bepalingen van Verordening (EG) 
nr. 45/2001.

Or. en

Motivering

De wijzigingen van de Raad zijn overgenomen, met als toevoeging "in" na "naleven" en de 
komma’s voor "en" en na "aan". 

Amendement 117

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het Agentschap mag contacten 
onderhouden met en samenwerken met 
overige derde landen, en hen in 
voorkomende gevallen laten deelnemen 
aan relevante werkzaamheden van het 
Agentschap.
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Or. en

Motivering

Met het oog op de taak van het ondersteunen van de internationale dialoog, samenwerking en 
een gemeenschappelijke mondiale benadering.

Amendement 118

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen drie jaar na de in artikel 34
vermelde datum van oprichting van het 
Agentschap voert de Commissie, rekening 
houdend met het standpunt van alle 
belanghebbenden, een toetsing uit op basis 
van het met de raad van bestuur
overeengekomen mandaat. In het kader van 
deze toetsing beoordeelt de Commissie de 
impact en effectiviteit van het Agentschap 
bij het verwezenlijken van de in artikel 2 
uiteengezette doelstellingen, en de 
effectiviteit van de werkmethoden van het 
Agentschap. De Commissie voert deze
toetsing met name uit om na te gaan of het 
Agentschap nog steeds een effectief 
instrument is en om te beoordelen of de 
looptijd van het Agentschap verder moet 
worden verlengd na afloop van de in 
artikel 34 gespecificeerde termijn.

1. Binnen vijf jaar na de in artikel 33
vermelde datum van oprichting van het 
Agentschap verzoekt de Commissie, 
rekening houdend met het standpunt van 
alle belanghebbenden, om een evaluatie
door een onafhankelijke derde op basis 
van het met het dagelijks bestuur
overeengekomen mandaat. In het kader van 
deze evaluatie beoordeelt de Commissie de 
impact en effectiviteit van het Agentschap 
bij het verwezenlijken van de in artikel 2 
uiteengezette doelstellingen, en de 
effectiviteit van de werkmethoden van het 
Agentschap. Deze evaluatie dient als basis
om na te gaan of het Agentschap nog 
steeds een effectief instrument is, en om te 
beoordelen of zijn begrotingsplanning 
voor de volgende jaren nog steeds 
geschikt is en of de looptijd van het 
Agentschap verder moet worden verlengd 
na afloop van de in artikel 33 bedoelde 
termijn.

Or. en

Motivering

Afgezien van de verwijzing naar het dagelijks bestuur worden de wijzigingen van de Raad 
overgenomen. Het idee van een evaluatie door een onafhankelijke derde wordt ook in de 
ENISA-studie ondersteund. 
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Amendement 119

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De raad van bestuur ontvangt de toetsing 
en doet de Commissie aanbevelingen met 
het oog op wijzigingen van deze 
verordening, het Agentschap en zijn 
werkmethoden. De raad van bestuur en de 
uitvoerend directeur houden rekening met 
de resultaten van de toetsing in de 
meerjarenplanning van het Agentschap.

3. De raad van bestuur ontvangt de toetsing 
en doet de Commissie aanbevelingen met 
het oog op wijzigingen van deze 
verordening, het Agentschap, zijn 
begroting en zijn werkmethoden. De raad 
van bestuur en de uitvoerend directeur 
houden rekening met de resultaten van de 
toetsing in de meerjarenplanning van het 
Agentschap.

Or. en

Motivering

De wijziging van de Raad is overgenomen.

Amendement 120

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Medewerking van de lidstaat van 
vestiging

Medewerking van de lidstaat van 
vestiging en vestigingsovereenkomst

Or. en

Amendement 121

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De vereiste bepalingen betreffende de 
huisvesting van het Agentschap in de 
lidstaat waar de zetel is gevestigd en de 
door deze lidstaat ter beschikking gestelde 
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installaties, alsook de specifieke 
voorschriften die in die lidstaat gelden 
voor de uitvoerend directeur, de leden van 
de raad van bestuur, het personeel van het 
Agentschap en hun gezinsleden, worden 
vastgesteld in een vestigingsovereenkomst 
tussen het Agentschap en die lidstaat, die 
wordt gesloten nadat de raad van bestuur 
daarmee heeft ingestemd.

Or. en

Motivering

Vergelijk de IWG en artikel 74 van de volgens de medebeslissingsprocedure vastgestelde 
Verordening 1093/2010 inzake de Europese Bankautoriteit. 

Amendement 122

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De gastlidstaat zorgt ervoor dat het 
Agentschap in optimale omstandigheden 
kan werken, onder andere door het 
aanbieden van meertalig onderwijs met 
een Europese dimensie en adequate 
vervoersverbindingen.

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij artikel 30, lid 1 bis) (nieuw).

Amendement 123

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Agentschap wordt opgericht met 
ingang van […] voor een periode van vijf

Het Agentschap wordt opgericht met 
ingang van 13 september 2013 voor een 
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jaar. periode van zeven jaar."

(Or. en

Motivering

Om de termijn af te stemmen op het meerjarig financieel kader, verg. aanbeveling 5 en passim 
van de ENISA-studie. 
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TOELICHTING

ENISA - het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging "het Agentschap" 
– werd in maart 2004 voor een periode van vijf jaar opgericht die vervolgens in 2008 verlengd 
werd tot maart 2012. In september 2010 kwam de Commissie met twee voorstellen, het eerste 
behelsde de verdere verlenging van het mandaat met een periode van 18 maanden tot 
september 2013, en het tweede voorstel was een substantiëler voorstel om het agentschap te 
moderniseren en te stroomlijnen. Met unanieme steun van het Parlement werd besloten het 
eerste voorstel aan te nemen om het mandaat van het Agentschap te verlengen ten einde de 
onmiddellijke toekomst van het Agentschap te waarborgen en het Parlement zo meer tijd te 
gunnen om een diepgaand debat te voeren over de toekomst van het Agentschap.

Met betrekking tot het tweede voorstel van de Commissie om de rol van het Agentschap te 
actualiseren, moesten we eerst antwoord geven op de vraag of er nog steeds behoefte is aan 
het agentschap. Gedurende zijn relatief korte bestaan heeft het Agentschap een waardevolle 
bijdrage geleverd aan de netwerk- en informatiebeveiliging, maar het is uw rapporteur 
duidelijk dat voortzetting van het agentschap in zijn huidige vorm niet haalbaar is om de 
nieuwe uitdagingen van een voortdurend evoluerende cyberwereld het hoofd te bieden. Alle 
argumenten overziend is het duidelijk dat het Agentschap voorziet in specifieke behoeften op 
EU-niveau, doordat het de belanghebbenden op doelmatiger en doeltreffender wijze 
coördineert dan gedaan had kunnen worden via samenwerking tussen de lidstaten.

De ITRE-commissie van het Europees Parlement besloot een hoorzitting te houden en 
verzocht om een geactualiseerde, onafhankelijke studie om verschillende aspecten te 
onderzoeken van het huidige functioneren van het Agentschap, inclusief een antwoord op de 
vraag op welke wijze het agentschap kan bijdragen tot netwerk- en informatiebeveiliging in 
de EU en internationaal. In de opdracht voor het onderzoek werd erop aangedrongen alle 
praktische regelingen in overweging te nemen die leiden tot een effectief beheer van het 
agentschap, inclusief personeelszaken en begrotingsaspecten. De studie werd zeer 
gedetailleerd verricht volgens de opdracht van het Parlement en ingeleverd met twaalf 
aanbevelingen ter verbetering van het functioneren van het agentschap. Zo werd o.a. 
aanbevolen het Agentschap een langere mandaatsperiode te geven, minder onduidelijkheid te 
laten bestaan over de rol en de doelstellingen in de Verordening en een verhoogde begroting 
om zijn taken uit te oefenen.

Bovendien moest het Agentschap een extra rol krijgen met betrekking tot de CERT’s 
(computercalamiteitenteams), om ervoor te zorgen dat de CERT’s van alle lidstaten en van de 
Unie over voldoende geavanceerde capaciteiten beschikken en dat deze overeenkomen met de 
meest geavanceerde teams. Daarnaast moest het Agentschap contacten onderhouden met 
nationale gegevens- en privacybeschermingsinstanties zodat de netwerk- en 
informatiebeveiligingsaspecten van het bestrijden van cybercriminaliteit voldoende aan bod 
komen, en het Agentschap een coördinerende rol kan spelen om mazen te dichten op gebieden 
waar geen enkel ander orgaan op EU-niveau verantwoordelijk is en die onder de bevoegdheid 
van het Agentschap vallen.

Een recent voorbeeld, dat zowel raakvlakken heeft met netwerkbeveiliging als met gegevens-
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en privacybescherming, is het geval van de verzameling van wifi-gegevens met behulp van 
identieke methodes in verschillende lidstaten. Ondanks de geharmoniseerde wetgeving over 
gegevensbescherming was er op EU-niveau geen orgaan dat kon assisteren bij het coördineren 
van een gemeenschappelijke analyse en respons, wat leidde tot verschillende nationale 
benaderingen en dus tot verschillende beschermingsniveaus van de burgers, alsmede tot 
nodeloze onzekerheid en complexiteit voor de betrokken exploitanten.

Netwerk- en informatiebeveiliging veronderstelt vaak een globalere dimensie zoals recente 
gebeurtenissen hebben aangetoond, en het Agentschap moet derhalve in staat worden gesteld 
een dialoog en samenwerking aan te gaan met derde landen en internationale organisaties om 
een gemeenschappelijke benadering te ontwikkelen voor potentiële dreigingen.

Bovendien hebben de wijzigingen in het telecompakket een platform ingevoerd om 
gestandaardiseerde informatie van algemeen belang aan te bieden aan alle internetgebruikers. 
Aangezien netwerkbeveiliging in het algemeen – een collectief goed – uiteindelijk en in grote 
mate afhangt van het gedrag van afzonderlijke gebruikers en hoe zij hun apparatuur 
beschermen tegen dreigingen, en gezien het risico voor de afzonderlijke gebruikers van die 
dreigingen, moet deze gelegenheid worden aangegrepen om dat platform nu te activeren. Het 
Agentschap is de aangewezen instantie om de lidstaten te assisteren bij het produceren van de 
nodige informatie die vervolgens kan worden verspreid onder de afzonderlijke gebruikers.

Afgezien van de studie hebben een aantal andere bronnen gewezen op een zekere 
onduidelijkheid omtrent de eigenlijke rol van het Agentschap. Er blijken in de lidstaten 
verschillende opvattingen te bestaan over wat het Agentschap geacht wordt te doen op grond 
van de statuten en deze verschillende opvattingen hebben het functioneren van het agentschap 
bemoeilijkt. Het is belangrijk dat de werkingssfeer, taken en doelstellingen van het 
agentschap duidelijker worden gemaakt zodat we optimaal gebruik kunnen maken van het 
waardevolle potentieel van het agentschap. In ons streven naar minder onduidelijkheid en het 
formuleren van een duidelijker definitie van de rol van het Agentschap is het wel van belang 
dat we de verordening niet te star maken.

Het terrein van de netwerk- en informatiebeveiliging verandert zo snel dat wat nu passend is 
dit wellicht in de nabije toekomst niet meer is. Het agentschap moet derhalve een 
beheersstructuur krijgen met een zekere flexibiliteit zodat het zich aan deze omgeving kan 
aanpassen. Deze snel veranderende omgeving heeft ook implicaties voor de duur van het 
mandaat van het agentschap. Er is regelmatig gesuggereerd dat het mandaat van het 
Agentschap van onbeperkte duur zou moeten zijn om het meer zekerheid te verschaffen 
waardoor het op een effectievere manier aan langetermijnplanning zou kunnen doen. Hoewel 
deze argumenten hout snijden, heeft de ervaring geleerd dat de eerste verordening inzake het 
agentschap vrij snel moest worden herzien om gelijke tred te houden met de ontwikkelingen. 
Met een mandaat van beperkte duur moeten we regelmatig nagaan of het Agentschap zijn 
doelstellingen blijft verwezenlijken en deze zonodig te actualiseren of het agentschap op te 
heffen als het zijn doelstellingen niet langer verwezenlijkt.

Ten slotte is de zetel van het Agentschap in Heraklion op het Griekse eiland Kreta aanleiding 
geweest voor controverse. Hoewel geavanceerde technologie het werken op afgelegen 
plaatsen haalbaarder heeft gemaakt, gaat er niets boven persoonlijk contact. Een aantal 
waarnemers heeft benadrukt hoe belangrijk vertrouwen is in deze wereld en men zou kunnen 
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zeggen dat persoonlijke contacten noodzakelijk zijn om te zorgen voor betere 
netwerkbeveiliging. De statistieken over het reisgedrag van het personeel van het Agentschap 
zijn bijzonder alarmerend; zowel qua kosten als qua tijd. Een blik op de reisstatistieken van 
het Agentschap volstaat om te suggereren dat Brussel een veel betere locatie zou zijn dan enig 
andere stad. Brussel als zetel zou de capaciteiten van het Agentschap in tal van opzichten 
vergroten, zoals het reageren op dringende last minute-verzoeken van EU-instellingen, het 
onderhouden van netwerken van belangrijke contacten, bijwonen van belangrijke 
evenementen en tevens ervoor te zorgen dat het Agentschap een duidelijker profiel krijgt dan 
tot dusver.

Deze verordening, die voorziet in de oprichting van een agentschap dat formeel het 
oorspronkelijke in 2004 opgerichte Agentschap opvolgt, biedt een goede gelegenheid om nog 
met een frisse blik naar de zetelkwestie te kijken Bovendien moet het Parlement, als 
medewetgever, die bevoegdheid ook duidelijk uitoefenen door een rol te spelen in de 
besluitvorming over de vestigingsplaats van organen die het wenst op te richten, in plaats van 
het over te laten aan lidstaten in achterkamers, zonder openbaar debat. Uw rapporteur beveelt 
derhalve aan dat het Agentschap gevestigd wordt in Brussel.


