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(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska byrån för 
nät- och informationssäkerhet (Enisa)
(KOM(2010)0521 – C7-0302/2010 – 2010/0275(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2010)0521),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0302/2010),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 
17 februari 20111,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandena från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes 
frågor och budgetutskottet (A7-.../2011).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska
byrån för nät- och informationssäkerhet 

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING om inrättandet 
av Unionens byrå för nät- och 

                                               
1 EUT C 107, 6.4.2011, s. 58.
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(Enisa) informationssäkerhet (Unisa)

Or. en

Motivering

Genom namnbytet framhålls det att denna förordning inrättar en efterträdare till Enisa, som 
inrättades med stöd av förordning (EG) nr 460/2004. Utbytet av ”Europeiska” mot 
”Unionens” följer också rådets exempel att göra samma förändring i hela den återstående 
texten.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(1) Elektronisk kommunikation och 
infrastruktur och elektroniska tjänster har 
blivit mycket viktiga faktorer, både direkt
och indirekt, för ekonomisk och 
samhällelig utveckling. De har stor 
betydelse för samhället och har nu själva
blivit grundläggande samhällsnyttigheter 
på samma sätt som el och vatten och utgör 
också viktiga faktorer för 
tillhandahållandet av el, vatten och andra 
kritiska tjänster. Störningar kan orsaka 
enorma ekonomiska skador, vilket 
understryker betydelsen av åtgärder som 
ökar skyddet och motståndskraften och 
syftar till att säkerställa kontinuiteten för 
kritiska tjänster. När det gäller säkerheten 
för elektroniska kommunikationer, 
infrastrukturer och tjänster står man hela 
tiden inför allt större utmaningar, i 
synnerhet vad gäller deras integritet och 
tillgänglighet. Dessa utmaningar hänför 
sig bland annat till de enskilda delarna av 
kommunikationsinfrastrukturen och den 
mjukvara som styr dessa delar samt till 
infrastrukturen överlag och de tjänster 
som tillhandahålls med hjälp av den. Det 
här är ett allt större problem för samhället, 
inte minst för att problem kan uppstå på 
grund av systemens komplexitet och risken 
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för olyckor, misstag och attacker som kan 
medföra konsekvenser för den fysiska 
infrastrukturen för tjänster av kritisk 
betydelse för EU-medborgarnas välfärd.

Or. en

Motivering

Ändringar för att olika inslag i infrastrukturen för elektroniska kommunikationer bättre ska 
komma till synes, tillsammans med infrastrukturens betydelse för samhället i stort.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

För att komplettera kommissionens beskrivning av hur det ursprungliga Enisa kom att 
förläggas till Heraklion. 

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Europaparlamentet och rådet antog 
2004 förordning (EG) nr 460/2004 om 
inrättandet av den europeiska byrån för 

(5) Europaparlamentet och rådet antog 
2004 förordning (EG) nr 460/2004 om 
inrättandet av Enisa med syftet att bidra till 
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nät- och informationssäkerhet med syftet 
att bidra till målet att säkerställa en hög 
nivå på nät- och informationssäkerhet i 
gemenskapen och utveckla en kultur av 
nät- och informationssäkerhet till förmån 
för medborgarna, konsumenterna, 
företagen och den offentliga sektorns 
organisationer. År 2008 antog
Europaparlamentet och rådet förordning 
(EG) nr 1007/2008 som förlänger byråns 
mandat till mars 2012.

målet att säkerställa en hög nivå på nät-
och informationssäkerhet i gemenskapen 
och utveckla en kultur av nät- och 
informationssäkerhet till förmån för 
medborgarna, konsumenterna, företagen 
och den offentliga sektorns organisationer. 
År 2008 antog Europaparlamentet och 
rådet förordning (EG) nr 1007/2008 som 
förlänger byråns mandat till mars 2012. 
År 20111 antog Europaparlamentet och 
rådet förordning (EU) nr 580/2011 som 
förlänger byråns mandat till september 
2013.
___________
1 EUT L 165, 24.6.2011, s. 3.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Sedan byrån inrättades har nät- och 
informationssäkerhetsproblemen ändrats i 
takt med den teknisk utvecklingen, 
marknadsutvecklingen och de 
socioekonomiska förändringarna, och de 
har varit föremål för ytterligare reflektion 
och debatt. Som svar på de ändrade 
utmaningarna har EU uppdaterat sina 
prioriteringar för nät- och 
informationssäkerhetspolitiken i flera 
dokument, bland annat kommissionens 
strategi från 2006, En strategi för ett säkert 
informationssamhälle – ”Dialog, 
partnerskap och användarinflytande”, 
rådets resolution från 2007 om en strategi 
för ett säkert informationssamhälle i 
Europa och 2009 års meddelande om 
skydd av kritisk informationsinfrastruktur -
”Skydd mot storskaliga it-attacker och 
avbrott: förbättrad beredskap, säkerhet och 

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

motståndskraft i Europa”, 
ordförandeskapets slutsatser från 
ministerkonferensen om skydd av kritisk 
informationsinfrastruktur samt rådets 
slutsatser från 2009 om en europeisk 
samarbetsstrategi för nät- och 
informationssäkerhet. Man har konstaterat 
att byrån bör moderniseras och stärkas för 
att framgångsrikt kunna bidra till de 
europeiska institutionernas,
medlemsstaternas och näringslivets
insatser för att utveckla en europeisk 
kapacitet för att hantera nät- och 
informationssäkerhetsproblem. Mer 
nyligen antog kommissionen en digital 
agenda för Europa, som centralt initiativ 
inom strategin Europa 2020. Denna 
övergripande agenda syftar till att utnyttja 
och utveckla informations- och 
kommunikationsteknikens potential så att 
den kan omvandlas till hållbar tillväxt och 
innovation. I Europaparlamentets 
resolution av den 6 juli 2011 med titeln 
”Europeiska bredbandssektorn: 
investeringar i digitalt baserad tillväxt” 
understryks ytterligare vikten av nät- och 
informationssäkerhet. Ett viktigt mål för 
den digitala agendan är att bygga upp 
förtroendet för och tilltron till 
informationssamhället, och den omfattar en 
mängd åtgärder som kommissionen ska
vidta inom detta område, inklusive detta 
förslag.

______________
1 P7_TA(2011)0322.

Or. en
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

”EU- institutionerna” följer rådets språkbruk och skulle innebära en genomgående ändring 
av ”de europeiska institutionerna”, utan några enskilda ändringsförslag. Av den första 
ändringen i skäl 7 framgår det att alla institutioner berörs och inte bara kommissionen. I 
hänvisningen till olikartade krav, kostnader och splittring understryks vikten av byråns bidrag 
till den inre marknaden. 
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Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Byrån bör utföra de uppgifter som den tilldelats genom EU-lagstiftningen i de olika former 
denna kan anta vid olika tidpunkter och inte bara de uppgifter byrån fått i den nuvarande EU-
lagstiftningen.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) Byrån bör bidra till en hög nivå på 
nät- och informationssäkerheten i 
gemenskapen och till att utveckla en kultur 
för nät- och informationssäkerhet till gagn 
för medborgarna, konsumenterna, 
företagen och den offentliga sektorns 
organisationer i Europeiska unionen, och 
på så sätt bidra till att den inre marknaden 
fungerar väl. I detta sammanhang bör 
byrån tilldelas de budgetmedel som krävs 
för att senast i slutet av andra året av sitt 
mandat och efter samråd med samtliga 
berörda intressenter kunna lägga fram en 
övergripande analys som rör utarbetandet 
av en alleuropeisk strategi för 
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cybersäkerhet.

Or. en

Motivering

Se ändringsförslag 2 från BUDG. I nämnda ändringsförslag saknas en motsvarande materiell 
bestämmelse som dock tas med här i ett separat ändringsförslag som en ytterligare uppgift. 

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Genom att det hänvisas till ”relevanta områden” framgår det att nät- och 
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informationssäkerheten också har betydelse till exempel för skyddet av personlig integritet 
och för uppgiftsskyddet. 

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Byrån bör ge kommissionen råd i form 
av yttranden och tekniska och 
socioekonomiska analyser, på begäran av 
kommissionen eller på eget initiativ, för 
att bidra till politikens utveckling inom 
området nät- och informationssäkerhet. 

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

institutioner och organ i deras arbete för att 
utveckla nät- och 
informationssäkerhetspolitiken och -
kapaciteten.

Or. en

Motivering

Huvudregeln bör vara att byrån ska kunna handla på eget initiativ. 

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Byrån bör bistå medlemsstaterna och 
EU-institutionerna i deras arbete för att 
bygga upp och förbättra den 
gränsöverskridande kapaciteten och 
beredskapen för att förebygga, spåra, 
mildra och reagera på nät- och 
informationssäkerhetsproblem och –
incidenter, i detta hänseende bör byrån 
främja samarbete mellan medlemsstaterna 
och mellan medlemsstaterna och
kommissionen. Därför bör byrån inta en 
aktiv hållning och stödja medlemsstaterna i 
deras kontinuerliga insatser för att förbättra 
sin insatskapacitet och för att organisera 
och leda nationella och europeiska 
övningar för säkerhetsincidenter.

(16) Byrån bör bistå medlemsstaterna och 
EU-institutionerna i deras arbete för att 
bygga upp och förbättra den 
gränsöverskridande kapaciteten och 
beredskapen för att förebygga, spåra, 
mildra och reagera på nät- och 
informationssäkerhetsproblem och –
incidenter, i detta hänseende bör byrån 
främja samarbete mellan medlemsstaterna 
och mellan medlemsstaterna, 
kommissionen och andra 
EU-institutioner. Därför bör byrån inta en 
aktiv hållning och stödja medlemsstaterna i 
deras kontinuerliga insatser för att förbättra 
sin insatskapacitet och för att organisera 
och leda nationella och europeiska 
övningar för säkerhetsincidenter.

Or. en
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Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att bättre förstå utmaningarna 
inom området nät- och 
informationssäkerhet behöver byrån 
analysera befintliga och kommande risker. 
Därför bör byrå i samarbete med 
medlemsstaterna och, om lämpligt, 
statistikorgan samla in relevant 
information. Byrån bör också bistå 
medlemsstaterna och EU:s institutioner och 
organ i deras arbete med att samla in, 
analysera och sprida nät- och 
informationssäkerhetsdata.

(18) För att bättre förstå utmaningarna 
inom området nät- och 
informationssäkerhet behöver byrån 
analysera befintliga och kommande risker. 
Därför bör byrå i samarbete med
medlemsstaterna och, om lämpligt, 
statistikorgan och andra samla in relevant 
information. Byrån bör också bistå 
medlemsstaterna och EU:s institutioner och 
organ i deras arbete med att samla in, 
analysera och sprida nät- och 
informationssäkerhetsdata.

Or. en

Motivering

Bland andra organ som kan ge relevant information om risker märks organisationer inom 
den privata sektorn. 

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(20) Byrån bör främja ett samarbete mellan 
medlemsstaternas behöriga offentliga 
organ, i synnerhet för att stödja utveckling 
och utbyte av god praxis samt standarder 
för utbildningsprogram och
informationskampanjer. Ett ökat 
informationsutbyte mellan 
medlemsstaterna kommer att underlätta 
sådana åtgärder. Byrån bör bidra till att 
öka medvetenheten hos enskilda som 
använder elektroniska kommunikationer 
samt infrastruktur och tjänster, också 
genom att hjälpa medlemsstaterna ta fram 
relevant information av allmänintresse 
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om nät- och informationssäkerhet. Byrån 
bör också stödja samarbete mellan 
offentliga och privata aktörer på EU-nivå, 
bland annat genom att främja 
informationsutbyte, kampanjer för att öka 
medvetenheten och utbildningsprogram.

Or. en

Motivering

Efter telekommunikationspaketet 2009 kom direktivet om samhällsomfattande tjänster där det 
finns en plattform för produktion och tillhandahållande av standardiserad och lättbegriplig 
information av allmänintresse, till exempel om säkerhetsrisker, till alla dem som använder 
internet. Byrån ligger bra till för att hjälpa medlemsstaterna använda denna plattform som 
också bör göra byrån mera synlig för enskilda personer. På webbplatsen för US-CERT 
(Förenta staternas incidenthanteringsorganisation) finns exempel på vad slags information 
som skulle kunna bli aktuell: http://www.us-cert.gov/reading_room/.  

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Byrån bör i sitt arbete dra nytta av 
pågående forskning, utveckling och teknisk 
bedömning, i synnerhet sådan verksamhet 
som bedrivs inom Europeiska unionens 
olika forskningsinitiativ.

(22) Byrån bör i sitt arbete dra nytta av 
pågående forskning, utveckling och teknisk 
bedömning, inklusive sådan verksamhet 
som bedrivs inom Europeiska unionens 
olika forskningsinitiativ.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) I de fall då det är lämpligt och gagnar 
fullgörandet av byråns 
verksamhetsområde, mål och uppgifter bör 
byrån dela erfarenheter och allmän 
information med sådana organ och byråer 

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

gemenskapslagstiftningen och som arbetar 
med nät- och informationssäkerhet.

Or. en

Motivering

För att återspegla den nya rubriken till artikel 1.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) I samarbetet med rättsvårdande organ 
om cyberbrottslighetens säkerhetsaspekter 
bör byrån använda existerande 
informationskanaler och etablerade nät 
som de kontaktpunkter som nämns i 
föreslaget till Europaparlamentets och 
rådets direktiv om angrepp mot 
informationssystem, som upphäver 
rambeslut 2005/222/RIF, eller Europol 
Heads of High Tech Crime Units Task 
Force. 

(24) I samarbetet med rättsvårdande organ 
om cyberbrottslighetens säkerhetsaspekter 
bör byrån använda existerande 
informationskanaler och etablerade nät 
som de kontaktpunkter som nämns i 
föreslaget till Europaparlamentets och 
rådets direktiv om angrepp mot 
informationssystem, som upphäver 
rambeslut 2005/222/RIF, och Europol 
Heads of High Tech Crime Units Task 
Force.

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) För att säkerställa att alla byråns mål 
uppnås bör den upprätthålla kontakter med 
brottsbekämpande organ och myndigheter 
som ansvarar för skydd av personlig 
integritet, för att belysa och på ett korrekt 
sätt hantera nät- och 
informationssäkerhetsaspekterna av 

(25) För att säkerställa att alla byråns mål 
uppnås bör den upprätthålla kontakter med 
brottsbekämpande organ, både på nationell 
nivå och unionsnivå, och nationella
myndigheter som ansvarar för 
uppgiftsskydd och skydd av personlig 
integritet såsom nationella 
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kampen mot cyberbrottslighet. Företrädare 
för dessa myndigheter bör tas med som
fullvärdiga intressenter i byrån och
företrädas i byråns ständiga 
intressentgrupp. 

tillsynsmyndigheter och nationella 
dataskyddsmyndigheter, och unionens 
organ med ansvar för uppgiftsskydd och
skydd av personlig integritet, såsom de 
gemensamma tillsynsmyndigheterna och 
Europeiska datatillsynsmannen, för att 
belysa och på ett korrekt sätt hantera nät-
och informationssäkerhetsaspekterna av 
kampen mot cyberbrottslighet samt de 
aspekter på uppgiftsskydd och skydd av 
personlig integritet som är förbundna med 
dem. Företrädare för dessa myndigheter 
och organ bör bli fullvärdiga intressenter i 
byrån genom att företrädas i byråns 
ständiga intressentgrupp.

Or. en

Motivering

För att åtgärda frågan om det breda spektrum av organ som byrån bör upprätthålla kontakter 
med och bland vilka den verkställande direktören kan välja när byråns ständiga 
intressentgrupp ska upprättas, utan att det vare sig uppställs några begränsningar för detta 
val (i rådets framstegsrapport av den 12 maj 2011 talas det endast om myndigheter enligt 
unionslagstiftningen) eller att valet snedvrids så att något visst organ kommer att ges 
företräde. 

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) Byrån bör dessutom, i sådana fall 
där inget annat organ på unionsnivå har 
särskild behörighet och i samordning med 
andra relevanta organ på medlemsstats-
och unionsnivå, kunna bistå med att 
utveckla ett konsekvent gensvar från 
unionens sida på nät- och 
informationssäkerhetsincidenter som 
berör flera olika medlemsstater.

Or. en
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Motivering

Insamling av till exempel wi-fi-uppgifter som görs på samma sätt i flera olika medlemsstater 
bör hanteras samordnat av unionen, framför allt i och med att det finns en unionslagstiftning 
om harmonisering. De nationella reaktionerna har i sådana fall varit mycket olikartade, 
vilket visar på splittring och avsaknad av ett samordnande unionsorgan, vilket blir till skada 
både för enskilda personer och för företagen. Byrån kan med fördel ta på sig den 
samordnande roll som behövs. 

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) Byrån bör organiseras enklare och 
stramare för att bli effektivare och 
kostnadseffektivare, samtidigt som det ses 
till att både kommissionen och 
medlemsstaterna fortsätter att vara 
företrädda på hög nivå.

Or. en

Motivering

Se till exempel de ändringsförslag där intressenternas och arbetsgruppernas företrädare i 
styrelsen avskaffas och det inrättas en liten direktion, samtidigt som beslutsfattarförmågan 
säkerställs.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(28) För att säkerställa att byrån är effektiv 
bör medlemsstaterna och kommissionen 
vara företrädda på lämpliga nivåer i 
styrelsen, som bör fastställa den allmänna 
inriktningen på byråns verksamhet och se 
till att den utför sina uppgifter i enlighet 
med denna förordning. Styrelsen bör ha de 
nödvändiga befogenheterna för att 
fastställa budgeten och kontrollera att den 
genomförs, anta lämpliga finansiella 
bestämmelser, utarbeta klara och tydliga 
förfaranden för byråns beslutsfattande, anta 
byråns arbetsprogram, anta sin egen 
arbetsordning och byråns interna 
verksamhetsregler samt besluta om 
förlängning eller avslutande av den 
verkställande direktörens mandatperiod, 
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som kan bistå den i dess uppgifter; sådana 
arbetsgrupper skulle t.ex. kunna utarbeta 
byråns beslut eller övervaka 
genomförandet av besluten.

förutsatt att besluten bekräftas av 
respektive görs till föremål för yttrande 
från Europaparlamentet. Styrelsen bör 
inrätta en direktion som kan bistå den i 
dess uppgifter.

Or. en

Motivering

För att stärka byrån och se till att den lämpligt uppmärksammas bör de ordinarie styrelse-
och direktionsledamöterna vara företrädare på hög nivå. Utnämnandet av den verkställande 
direktören bör bekräftas av Europaparlamentet, såsom fallet är till exempel med Europeiska 
bankmyndighetens verkställande direktör. Om det inrättas en direktion behövs det inga 
arbetsgrupper inom styrelsen (jfr BUDG 5). 

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) För att byrån ska fungera väl bör den 
verkställande direktören utses på grundval 
av meriter, dokumenterad skicklighet i 
förvaltning och ledarskap samt kompetens 
och erfarenheter som rör nät- och 
informationssäkerhet; dessutom bör 
han/hon vara helt oberoende vid 
organisationen av byråns interna arbete. 
Den verkställande direktören bör därför 
utarbeta ett förslag till arbetsprogram för 
byrån, efter samråd med kommissionens 
avdelningar, och vidta alla åtgärder som är 
nödvändiga för att säkerställa att byråns 
arbetsprogram genomförs på rätt sätt. 
Han/hon bör varje år utarbeta ett utkast till 
årsrapport som föreläggs styrelsen och göra 
ett förslag till beräkning av byråns 
inkomster och utgifter samt genomföra 
budgeten.

(29) För att byrån ska fungera väl bör, 
såsom fallet är med alla unionens byråer,
den verkställande direktören utses på 
grundval av meriter, dokumenterad 
skicklighet i förvaltning och ledarskap 
samt kompetens och erfarenheter som rör 
nät- och informationssäkerhet; dessutom 
bör han/hon vara helt oberoende vid 
organisationen av byråns interna arbete. 
Den verkställande direktören bör därför 
utarbeta ett förslag till arbetsprogram för 
byrån, efter samråd med kommissionen, 
och vidta alla åtgärder som är nödvändiga 
för att säkerställa att byråns arbetsprogram 
genomförs på rätt sätt. Han/hon bör varje 
år utarbeta ett utkast till årsrapport som 
föreläggs styrelsen och göra ett förslag till 
beräkning av byråns inkomster och utgifter 
samt genomföra budgeten.

Or. en
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Motivering

Se ändringsförslagen till artikel 12, där man godtar rådets synpunkt som går ut på att det är 
kommissionen själv och inte kommissionens tjänstegrenar som bör engageras. 

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en



PR\875732SV.doc 23/76 PE470.059v01-00

SV

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Byrån bör ha en ständig 
intressentgrupp som rådgivande organ, för 
att säkerställa en regelbunden dialog med 
den privata sektorn, 
konsumentorganisationer och andra 
berörda aktörer. Den ständiga 
intressentgruppen, som inrättas och leds av 
styrelsen, bör koncentrera sig på frågor 
som är relevanta för alla berörda 
intressenter och uppmärksamma byrån på 
dem. Den verkställande direktören kan, vid 
behov och i enlighet med mötenas 
föredragningslista, bjuda in företrädare för 
Europaparlamentet och andra berörda 
organ att delta i gruppens möten. 

(31) Byrån bör ha en ständig 
intressentgrupp som rådgivande organ, för 
att säkerställa en regelbunden dialog med 
den privata sektorn, 
konsumentorganisationer och andra 
berörda aktörer. Den ständiga 
intressentgruppen, som inrättas och leds av 
styrelsen, bör koncentrera sig på frågor 
som är relevanta för berörda intressenter 
och uppmärksamma byrån på dem. Den 
verkställande direktören kan, vid behov 
och i enlighet med mötenas 
föredragningslista, bjuda in företrädare för 
Europaparlamentet och andra berörda 
organ att delta i gruppens möten.

Or. en

Motivering

Den ständiga intressentgruppen bör kunna ta upp frågor även om de inte är relevanta för var 
och en av intressenterna i gruppen, framför allt eftersom gruppen fått en bredare 
sammansättning.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
de mål som fastställs i den här 
förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Inom ramen för sitt 
verksamhetsområde, sina mål och 
utförandet av sina uppgifter bör byrån i 
synnerhet iaktta de bestämmelser som 
gäller för EU:s institutioner och den 
nationella lagstiftningen om hanteringen av 
känsliga dokument. Styrelsen bör ha 
befogenhet att fatta ett beslut som tillåter 
byrån att hantera sekretessbelagda 
uppgifter.

(34) Inom ramen för sitt 
verksamhetsområde, sina mål och 
utförandet av sina uppgifter bör byrån i 
synnerhet iaktta de bestämmelser som 
gäller för EU:s institutioner och den 
nationella lagstiftningen om hanteringen av 
känsliga dokument. Styrelsen bör fatta ett 
beslut som tillåter byrån att hantera 
sekretessbelagda uppgifter.

Or. en

Motivering

Styrelsen bör vara ålagd att se till att byrån kan hantera sekretessbelagda uppgifter.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(35) För att garantera byråns fulla 
oberoende och självständighet och ge den 
möjlighet att utföra kompletterande och 
nya uppgifter, också oförutsedda 
uppgifter i en krissituation, anses det 
nödvändigt att den har en tillräcklig och
egen budget där intäkterna främst består av 
ett bidrag från EU och bidrag från 
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EU:s budgetförfarande bör även i 
fortsättningen tillämpas på de bidrag som 
belastar Europeiska unionens allmänna 
budget. Dessutom bör revisionsrätten 
granska räkenskaperna.

tredjeländer som deltar i byråns arbete. 
Värdmedlemsstaten, eller varje annan 
medlemsstat, bör ha rätt att lämna frivilliga 
bidrag till byråns intäkter. EU:s 
budgetförfarande bör även i fortsättningen 
tillämpas på de bidrag som belastar 
Europeiska unionens allmänna budget. 
Dessutom bör Europeiska revisionsrätten 
granska räkenskaperna för att garantera 
transparens och redovisningsskyldighet.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 3 från BUDG, med ett tillägg för att plötsliga utgiftsökningar till följd av 
oförutsedda krissituationer ska kunna hanteras. 

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(36) Byrån bör efterträda Enisa som 
inrättades genom förordning (EG)
nr 460/2004. Värdmedlemsstaten bör
bibehålla och utveckla de praktiska 
arrangemangen för att säkra en smidig och 
effektiv drift av byrån, i synnerhet med 
beaktande av byråns samarbete med och 
bistånd till kommissionen, 
medlemsstaterna och deras behöriga organ, 
övriga EU-institutioner och EU-organ och 
offentliga och privata intressenter i hela 
Europa.

Or. en

Motivering

I denna förordning inrättas byrån formellt som efterträdare till Enisa, som inrättats genom 
den ursprungliga förordningen från 2004. Därför påverkas den inte av några beslut som 
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fattats av medlemsstaterna och hänför sig till förordningen från 2004. 

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Skäl -1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37a) Föreskrifterna i punkt 47 i det 
interinstitutionella avtalet av den 
17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen om 
budgetdisciplin och sund ekonomisk 
förvaltning1 bör tillämpas vid förnyandet 
av byråns mandat, och den lagstiftande 
myndighetens eventuella beslut om ett 
sådant förnyande får inte påverka 
budgetmyndighetens beslut inom ramen 
för det årliga budgetförfarandet.
____________
1 EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 1 från BUDG, omformat till ett skäl. 

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 1 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Syfte och tillämpningsområde Syfte och mål

Or. en
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Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 33

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Byrån ska utveckla och upprätthålla 
en hög nivå av expertis.

Or. en

Motivering

Överflyttat från artikel 2, varvid rådets tillvägagångssätt accepteras, nämligen att texten (som 
tidigare ingått i artikel 2.3) görs till en särskild punkt. 
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Ändringsförslag 34

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Tidigare artikel 2.1. 

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Byrån ska bidra till att förbättra och 
stärka medlemsstaternas och unionens 
kapacitet och beredskap för att förebygga, 
spåra och reagera på nät- och 
informationssäkerhetsproblem och 
-incidenter.

Or. en

Motivering

Tidigare artikel 2.2. Rådets ändringar har accepterats (”… bidra till att förbättra och stärka 
… ”). 
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Ändringsförslag 36

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1d. Byrån ska använda sin sakkunskap 
för att främja ett brett samarbete mellan 
aktörer från både den offentliga och 
privata sektorn.

Or. en

Motivering

Tidigare del av artikel 2.3. Rådets ändringar har accepterats.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2 utgår
Mål

1. Byrån ska bistå kommissionen och 
medlemsstaterna för att uppfylla kraven i 
lagar och andra förordningar avseende 
nät- och informationssäkerhet i 
nuvarande eller framtida EU-lagstiftning 
och på så sätt bidra till att den inre 
marknaden fungerar väl.
2. Byrån ska förbättra EU:s och 
medlemsstaternas kapacitet och beredskap 
för att förebygga, spåra och reagera på 
nät- och informationssäkerhetsproblem.
3. Byrån ska utveckla och upprätthålla en 
hög nivå av expertis och använda denna 
expertis för att främja ett brett samarbete 
mellan aktörer från offentlig och privat 
sektor.

Or. en
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Motivering

Sammanförts med artikel 1. 

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För det syfte som fastställs i artikel 1 ska 
byrån utföra följande uppgifter:

1. För det syfte och de mål som fastställs i 
artikel 1 ska byrån utföra följande 
uppgifter:

Or. en

Motivering

Överlag har det mesta som stått i artikel 3 om att byrån får agera endast på begäran fått 
utgå. Byrån kan endast ge råd, hjälpa, främja samarbetet etc. och har inte fått några nya 
operativa uppgifter, och därför bör den kunna agera på eget initiativ om och när den 
upptäcker att det finns behov för det. Se också den föreslagna nya artikeln 3.1a.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) Bistå EU:s institutioner i alla frågor 
som rör nät- och 
informationssäkerhetspolitiken, genom att 
tillhandahålla råd, yttranden och analyser, 
och gå kommissionen till handa med 
förberedande arbeten inför utveckling och 
uppdatering av EU-lagstiftning inom 
området nät- och informationssäkerhet.

Or. en

Motivering

Tillägget av ”alla” inför uttrycket ”frågor som rör” följer rådets åsikt, liksom strykningarna 
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av ”utvecklingen” samt ”tekniska och socioekonomiska”. 

Ändringsförslag 40

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Rådets text med smärre förändringar (såsom att det inte tagits med att byrån får ge råd till 
medlemsstaterna endast på begäran av dessa). 

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Den av rådet redigerade lydelsen har accepterats (så att hänvisningen till 
”gränsöverskridande” fått komma sist), medan rådets mera restriktiva lydelse (om när 
incidenterna får gränsöverskridande konsekvenser) inte accepterats. 
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Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) Bistå medlemsstaterna och 
EU:s institutioner och organ med 
insamling, analys och spridning av nät-
och informationssäkerhetsdata.

Or. en

Ändringsförslag 43

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Upprätthålla kontakt, utbyta 
sakkunskap och bästa praxis med 
relevanta organ i medlemsstaterna och 
unionen, inbegripet organ som arbetar 
med cyberbrottslighet och uppgiftsskydd, 
samt ge råd om nät- och 
informationssäkerhetsaspekter som kan 
inverka på deras arbete i syfte att 
ömsesidigt stärka deras och byråns 
insatser för att främja förbättrad nät- och 
informationssäkerhet.

Or. en

Motivering

Rådets text har accepterats med några modifieringar (bland annat att ordet ”synergi” 
undvikits och ett omnämnande av organ i medlemsstaterna tillagts). Jämför också delvis 
rekommendation 11 i undersökningen om Enisa från juli 2011, vilken beställts av utskottet 
ITRE. 
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Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(d) Under medverkan från
medlemsstaterna och kommissionen
regelbundet bedöma nät- och 
informationssäkerhetssituationen i Europa.

Or. en

Motivering

Rådets version har inte accepterats, bland annat eftersom den förefaller att urvattna 
föreskriften genom att låta säkerhetsbedömningen bli beroende av information som 
tillhandahållits av medlemsstaterna i stället för att ålägga medlemsstaterna (och 
kommissionen, alltså den av EU:s institutioner som i första hand är relevant) att samarbeta. 

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(e) Främja samarbete mellan behöriga 
offentliga organ i Europa, framför allt för 
att utveckla och utbyta god praxis och 
standarder.

Or. en

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Genom att erbjuda en plattform för främjande av minimikrav i fråga om riskhantering och 
säkerhet bör byrån i framtiden kunna spela en roll för att bidra till att förhindra sådant som 
attackerna mot EU:s system för utsläppshandel. 

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(g) Främja samarbete mellan offentliga 
och privata aktörer på EU-nivå, bland 
annat genom att främja informationsutbyte 
och åtgärder för att öka medvetenheten, 
och genom att underlätta utveckling och 
användning av standarder för 
riskhantering och för säkerheten för 
elektroniska produkter, system, nät, 
mjukvara och tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(Berör inte den svenska versionen.)
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och informationssäkerhetsaspekter av 
bekämpandet av cyberbrottslighet.

Or. en

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(i) Bistå medlemsstaterna och EU:s 
institutioner och organ i deras arbete för att 
utveckla och förbättra kapaciteten för 
spårning, analys och insatser inom området 
nät- och informationssäkerhet, också på 
platsen, samt organisera och genomföra 
europeiska övningar, samt, på begäran av 
en medlemsstat, nationella övningar och 
vara med i internationella övningar.

Or. en

Motivering

Uttrycket ”på platsen” hänför sig till situationer där byråns anställda kan behöva hjälpa 
medlemsstater på platsen med akuta problem. Hänvisningen till övningar har övertagits från 
rådet. För ”internationella övningar” hänvisas exempelvis till sida 12 i undersökningen om 
Enisa. 

Ändringsförslag 50

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) i samråd med kommissionen och 
andra relevanta organ i medlemsstaterna 
och unionen, bistå med att samordna 
reaktionerna på brott mot gällande lag 
vilka påverkar flera olika medlemsstater.

Or. en
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Motivering

Se skäl 25a. Byrån bör kunna bistå till exempel med att fylla luckor av det slag som 
framkommit i det aktuella fallet med insamling av wi-fi-uppgifter. Det fallet innefattade på 
samma sätt aspekter både på nätsäkerhet och uppgiftsskydd i medlemsstaterna, men 
medlemsstaternas reaktioner vid tillämpningen av nationell lagstiftning, grundad på 
harmoniserande unionslagstiftning, var högst olika. För närvarande finns det inget enskilt 
EU-organ som kan bistå med att samordna de nationella reaktionerna och som den berörda 
verksamhetsutövaren eventuellt kan stå i kontakt med.

Ändringsförslag 51

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(jb) Främja ökad medvetenhet bland 
slutanvändarna om frågor som rör nät-
och informationssäkerhet, kampen mot 
cyberbrottslighet och skyddet av personlig 
integritet och personuppgifter genom att 
bistå medlemsstaterna med att ta fram 
standardiserad information av 
allmänintresse av det slag som föreskrivs i 
artikel 21.4 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2002/22/EG av den 
7 mars 2002 om samhällsomfattande 
tjänster och användares rättigheter 
avseende elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster (direktiv om 
samhällsomfattande tjänster)1 och även 
genom att bistå med utvecklingen av 
information som ska bifogas leveranser av 
ny utrustning avsedd att användas i 
offentliga kommunikationsnät.
____________
1 EGT L 108, 24.4.2002, s. 51.

Or. en

Motivering

För att byrån ska kunna medverka med att aktivera den ”plattform för information av 
allmänintresse” som inrättats i direktivet om samhällsomfattande tjänster 2009. Nät- och
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informationssäkerhet är i sista hand starkt beroende av de enskilda användarnas åtgärder. 
Därför bör användarna vara medvetna om vilka hot som finns och vilka förebyggande 
åtgärder de kan vidta, både i eget intresse och av omtanke om bättre nätsäkerhet överlag. Se 
skäl 20. 

Ändringsförslag 52

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(jc) Bistå kommissionen med att förbereda 
en övergripande unionsstrategi för nät-
och informationssäkerhet genom att för 
ändamålet lägga fram en övergripande 
analys, efter nödvändigt samråd med alla 
intressenter.

Or. en

Motivering

Jfr ändringsförslag 2 från BUDG (skäl 11) och även betänkandet från Tzavela om bredband 
(utskottet ITRE). 

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(k) Utföra de uppgifter som byrån tilldelas 
genom EU-lagstiftning.

(k) Utföra de uppgifter som byrån tilldelas 
genom EU-lagstiftning samt eventuella 
ytterligare uppgifter som behövs för att 
utföra de uppgifter som avses i leden a–jc 
eller annan unionslagstiftning.

Or. en
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Ändringsförslag 54

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Byrån får agera på eget initiativ inom 
ramen för räckvidden och målen för 
denna förordning. När en medlemsstat 
bett byrån agera ska medlemsstaten 
underrätta byrån om huruvida och på 
vilket sätt det tagits hänsyn till vad byrån 
rekommenderat.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 3.1. Eftersom rådets text tillåter att byrån oberoende av andra ger 
råd osv. förefaller det överflödigt och självmotsägande att rådet överlag förutsätter att byrån 
ska få agera endast på begäran av en medlemsstat. Ur synvinkel av byråns utveckling (t.ex. 
för att utvärdera hur effektiva byråns tjänster är osv.) ter det sig logiskt och nyttigt att en 
medlemsstat som faktiskt bett om bistånd, i motsats till fall där byrån agerar på eget initiativ, 
låter byrån få veta till vilken nytta biståndet varit. 

Ändringsförslag 55

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Medlemsstaterna och 
EU:s institutioner ska regelbundet 
underrätta byrån om de huvudsakliga 
inslagen i sin verksamhet till förmån för 
nät- och informationssäkerhet.

Or. en

Motivering

Byrån bör komplettera och inte dubblera medlemsstaternas verksamhet. Därför måste byrån 
känna till vad denna verksamhet åstadkommer. Jämför artikel 4.2 i förordningen om 
Europeiska arbetsmiljöbyrån. 
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Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Incidenthanteringsorganisationer

1. Byrån ska stödja medlemsstaternas och 
unionens 
incidenthanteringsorganisationer samt 
inrättandet och driften av ett nätverk för 
medlemsstaternas och unionens 
incidenthanteringsorganisationer, vilket 
också ska omfatta medlemmarna av den 
europeiska gruppen för medlemsstaternas 
statliga incidenthanteringsorganisationer. 
För att bidra till att alla av 
medlemsstaternas och unionens 
incidenthanteringsorganisationer har en 
tillräckligt utvecklad kapacitet och att 
denna kapacitet såvitt möjligt motsvarar 
kapaciteten hos de mest avancerade 
incidenthanteringsorganisationerna ska 
byrån bistå med att upprätta riktmärken 
för organisationerna och främja dialog 
och utbyte av information och bästa 
praxis mellan 
incidenthanteringsorganisationerna och 
den europeiska gruppen för 
medlemsstaternas statliga och unionens 
incidenthanteringsorganisationer. Byrån 
ska främja och stödja samarbetet mellan 
de berörda medlemsstaterna och unionens 
incidenthanteringsorganisationerna i 
händelse av incidenter som berör eller 
eventuellt kan beröra flera av dem.
2. Byrån ska främja kontakter och utbyte 
av information och bästa praxis med 
relevanta 
incidenthanteringsorganisationer på 
statlig och annan nivå samt med grupper 
och forum för dem i tredjeländer.

Or. en
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Motivering

Såsom det framgick vid den utfrågning som hölls av utskottet ITRE har byrån en viktig roll 
gentemot incidenthanteringsorganisationer på nationell nivå och unionsnivå. Denna roll 
förtjänar att klarläggas och framhävas i en separat text. 

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 4 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) en direktion,

Or. en

Motivering

Inrättandet av en direktion följer av rekommendationerna från den interinstitutionella 
arbetsgruppen om byråer och ingår i yttrandet från BUDG (ändringsförslag 5). Det bör 
underlätta och förenkla byråns inre funktion. 

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

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

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Styrelsen ska anta sin arbetsordning efter 
överenskommelse med kommissionen. 
Arbetsordningen ska möjliggöra 
påskyndade beslut, antingen genom 
skriftligt förfarande eller genom 
telekonferenser.

Or. en

Motivering

Strykning av ”kommissionsavdelningar”, såsom rådet gjort både här och annorstädes. 
Kommissionens roll bör dock handla om mer än att bara höras, såsom rådet föreslagit. 

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Styrelsen ska anta byråns interna 
verksamhetsregler efter överenskommelse 
med berörda kommissionsavdelningar. 
Reglerna ska offentliggöras.

3. Styrelsen ska anta byråns interna 
verksamhetsregler efter överenskommelse 
med kommissionen. Reglerna ska 
offentliggöras.

Or. en
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Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Styrelsen ska utse den verkställande 
direktören i enlighet med artikel 10.2 och 
får entlediga den verkställande direktören. 
Styrelsen ska utöva disciplinär makt över 
direktören.

4. Styrelsen ska utse den verkställande 
direktören efter bekräftelse från 
Europaparlamentet i enlighet med artikel 
10.2 och får avsätta den verkställande 
direktören. Styrelsen ska utöva disciplinär 
makt över direktören.

Or. en

Motivering

Parlamentet bör få mer att säga till om i samband med att den verkställande direktören utses, 
se artikel 10 och jämför med den i medbeslutandeförfarandet antagna förordningen (EU) 
nr 1093/2010 om Europeiska bankmyndigheten. Rådets utbyte av ”entlediga” mot ”avsätta” 
har övertagits. 

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Den verkställande direktören ska höra 
styrelsen när det gäller de huvudåtgärder, 
prioriteringar och mål som byrån ska 
inrikta sig på under det kommande året. 
Det första utkastet till arbetsprogram för 
byrån ska bygga på resultatet av detta 
samråd.

Or. en

Motivering

Rådets text har accepterats. 
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Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Styrelsen ska besluta om inrättandet
av förbindelse- och filialkontor. 

Or. en

Motivering

Se rekommendationerna 8 och 9 i undersökningen om Enisa. Trots att styrelsen kan inrätta 
dessa kontor utan att det uttryckligen föreskrivs i förordningen har styrelsen än så länge, 
trots de många rekommendationerna, inte gjort det. Texten strider inte mot att byrån 
föreslagits få sitt säte i Bryssel. 

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Styrelsen ska anta byråns arbetsprogram 
i enlighet med artikel 13.3 och 
årsrapporten om byråns verksamhet under 
föregående år i enlighet med artikel 14.2.

5. Styrelsen ska anta byråns arbetsprogram 
i enlighet med artikel 12.3 och 
årsrapporten om byråns verksamhet under 
föregående år i enlighet med artikel 13.2. 

Or. en

Ändringsförslag 65

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Styrelsen ska utföra sina uppgifter i 
fråga om byråns budget i enlighet med 
artiklarna 19 och 21 och övervaka och på 
lämpligt sätt följa upp resultaten och 
rekommendationerna från olika interna 
och externa revisionsberättelser och 



PE470.059v01-00 44/76 PR\875732SV.doc

SV

utvärderingar.

Or. en

Motivering

Se ändringsförslag 4 från BUDG. 

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Styrelsen får inrätta arbetsorgan
bestående av styrelseledamöter som ska 
biträda den vid utförandet av dess uppdrag 
och i arbetet med att förbereda och 
övervaka genomförandet av styrelsens 
beslut.

8. Styrelsen ska inrätta en direktion
bestående av styrelseledamöter som ska 
biträda den vid utförandet av dess uppdrag 
och i arbetet med att förbereda och 
övervaka genomförandet av styrelsens 
beslut.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 4. I och med att det inrättas en direktion behöver inte styrelsen 
inrätta några ”arbetsorgan”. 

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

9. Styrelsen ska, efter samråd med 
kommissionen, anta den fleråriga 
personalpolitiska planen med beaktande 
av den fleråriga planeringen av 
arbetsprogrammet och beräkningen av 
byråns inkomster och utgifter. Styrelsen 
ska vederbörligen informera
budgetmyndigheten.

Or. en
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Motivering

Rådets ändringar har accepterats. Se också undersökningen om Enisa där det föreslås att 
styrelsens roll inom den strategiska personalplaneringen bör klarläggas (rekommendation 3). 

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Rådets ändringar har merendels accepterats. För att göra byrån effektivare behöver dock 
inga företrädare för intressenterna sitta med i styrelsen, i och med att det finns en ständig 
intressentgrupp. 

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) IKT-branschen. utgår

Or. en
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Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Konsumentgrupper. utgår

Or. en

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Sakkunniga på nät- och 
informationssäkerhet från akademiska 
världen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Styrelseledamöterna och deras 
suppleanter ska utses på grundval av 
relevant erfarenhet och sakkunskap inom 
området för nät- och informationssäkerhet. 
De ska även ha den kompetens som krävs 
inom ledarskap, administration och 
budget för att kunna utföra de uppgifter 
som anges i artikel 5. De 
styrelseledamöter som utses av 
kommissionen ska ha tjänsteställning som 
direktör eller högre. De styrelseledamöter 
som utses av medlemsstaterna ska ha 
motsvarande tjänsteställning som de 
styrelseledamöter som utses av 
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kommissionen. Det organ som avser utse 
en styrelseledamot och en suppleant ska 
informera om deras relevanta erfarenhet 
och sakkunskap i tillräckligt god tid innan 
de utses för att de övriga medlemsstaterna 
och kommissionen ska hinna framlägga 
synpunkter. Kommissionen och 
medlemsstaterna ska beakta alla 
välmotiverade invändningar mot att 
någon föreslagits som styrelseledamot.

Or. en

Motivering

Jämför delvis ändringsförslag 6 från BUDG och skäl 28. Det bör ses till att 
styrelseledamöterna är tillräckligt högt uppsatta tjänstemän, något som bör förankras i ett 
krav på vilken tjänsteställning kommissionens företrädare ska ha (för närvarande två 
generaldirektörer och en direktör). Vilka nationella tjänsteställningar som ska anses som 
motsvarande är sedan en fråga att avgöra på medlemsstatsnivå. Det bör också finnas ett 
förfarande så att det kan tas hänsyn till eventuella välmotiverade invändningar mot att någon 
uppförts på förslag till styrelseledamot. 

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Mandatperioden för styrelseledamöterna 
ska vara fyra år. Deras mandatperiod kan 
förnyas en gång.

Or. en

Motivering

Jfr ändringsförslag 7 från utskottet BUDG, efter det att det ändrats för att det ska framgå att 
företrädarna för intressenter i styrelsen avskaffats. 
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Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Styrelsen ska bland sina ledamöter utse en 
ordförande och en vice ordförande för en 
period på tre år som får förnyas. Vice 
ordföranden ska inträda i ordförandens 
ställe om den senare inte kan fullgöra sina 
plikter.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.) 

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Styrelsen ska fatta beslut genom en 
majoritet av sina röstberättigade ledamöter.

1. Styrelsen ska fatta beslut genom en 
majoritet av sina närvarande
röstberättigade ledamöter.

Or. en

Motivering

 För att underlätta beslutsfattandet, i samband med ytterligare ändringsförslag till artikel 9.

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 77

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Styrelsen är beslutsför om två 
tredjedelar av ledamöterna med rösträtt 
eller deras suppleanter är närvarande. 
Om den inte är beslutsför får ordföranden 
kalla till extra sammanträde, där beslut 
får fattas om en tredjedel av ledamöterna 
är närvarande. I arbetsordningen ska 
anges en tillräckligt lång tidsfrist för 
kallelse till extra sammanträde.

Or. en

Motivering

Bestämmelserna om beslutsförhet med två tredjedelars närvaro motsvarar det som står i 
förordning (EU) nr 1092/2010 om en europeisk systemrisknämnd. Rådets erinran om att 
suppleanter får ersätta ordinarie ledamöter finns redan i artikel 6.1 och behöver inte 
upprepas. De två sista meningarna är hämtade ur förordningen om en europeisk 
systemrisknämnd och syftar till att garantera beslutsfattarförmågan. 

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
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Direktionen
1. En direktion bestående av 
styrelseledamöter, däribland två 
företrädare från kommissionen, ska 
inrättas. Direktionen ska inte vara större 
än en tredjedel av styrelsen. Den ska 
sammanträda minst en gång i kvartalet. 
Styrelseordföranden ska också vara 
direktionsordförande.
2. Direktionen ska på uppdrag av 
styrelsen utföra åtminstone följande 
uppgifter, utan att det påverkar den 
verkställande direktörens uppgifter:
(a) Övervaka genomförandet av styrelsens 
beslut.
(b) Övervaka förvaltnings- och 
budgetfrågor på styrelsens vägnar.
(c) Bistå och ge råd till den verkställande 
direktören.
(d) Vidta alla nödvändiga åtgärder för att 
byrån ska förvaltas som sig bör mellan 
styrelsens sammanträden.
(e) Svara för beredningen av beslut, 
program och verksamheter som ska antas 
av styrelsen.
3. Alla handlingar som fördelas bland 
direktionsledamöterna ska samtidigt 
fördelas bland styrelseledamöterna. Alla 
styrelseledamöter ska få närvara på egen 
bekostnad vid direktionens 
sammanträden, men rösträtt ska 
tillkomma endast de styrelseledamöter 
som samtidigt är ledamöter av 
direktionen. Direktionen ska avge en 
verksamhetsberättelse till varje 
styrelsesammanträde.
4. Direktionen ska sammankallas av 
ordföranden när det är nödvändigt för att 
bereda styrelsens beslut och för att bistå 
och ge råd till direktören. Den ska fatta 
beslut med enkel majoritet.
5. Direktören ska delta i direktionens 
sammanträden utan rösträtt.
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Or. en

Motivering

Ändringsförslag 8 från BUDG, vilket hänför sig till den interinstitutionella arbetsgruppen, 
med föreslagna ändringar och inslag från förordning (EG) nr 2062/94 om en europeisk 
arbetsmiljöbyrå och förordning (EG) nr 168/2007 om byrån för grundläggande rättigheter. 
Se också undersökningen om Enisa där det konstateras att styrelsen är för stor, fastän den i 
dagens läge verkar fungera rimligt bra. I undersökningen om Enisa yppas farhågor för 
utestängning från det faktiska beslutsfattandet samt om att den verkställande direktören i 
själva verket kan komma att träda i styrelsens ställe. Dessa farhågor åtgärdas i och med 
mekanismen för att direktionen ska rapportera till styrelsen. 

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Byrån ska ledas av en verkställande 
direktör som ska ha en oberoende ställning 
i utförandet av sina arbetsuppgifter.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Motivering

(Den inledande kommentaren berör inte den svenska versionen.) Rådets tillägg om att den 
verkställande direktören fortlöpande ska visa sig engagerad i god och effektiv förvaltning är 
så vagt att det blir fullkomligt meningslöst. Därför kan det bli till skada och tas således inte 
med. Det kommer an på styrelsen att utse en lämpligt kompetent verkställande direktör, som 
ska bli föremål för parlamentets godkännande, samt att avsätta den verkställande direktören 
om anställningsbeslutet varit felaktigt eller omständigheterna ändrats. Dessutom bör den nya 
direktionen kunna övervaka den verkställande direktören mera effektivt.

Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en

Motivering

Efter mönster av artikel 51.1 i den genom medbeslutandeförfarandet antagna förordning 
(EU) nr 1093/2010 om Europeiska bankmyndigheten. Rådets text kräver att det anordnas ett 
öppet urvalsförfarande och att kandidaterna väljs utgående från detta. Eftersom (förståeligt 
nog) lämpliga kandidater kan tänkas vara ovilliga att underkasta sig något sådant är det 
bättre om kommissionen får fortsätta välja kandidater såsom tidigare, och samtidigt får 
möjlighet att anordna ett urvalsförfarande, om så anses lämpligt. Jämför också den 
interinstitutionella arbetsgruppen om parlamentsutfrågning av alla kandidater.

Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Den verkställande direktören får 
avsättas endast genom beslut av styrelsen.

Or. en

Motivering

Efter mönster av artikel 51.5 i förordning (EU) nr 1093/2010 om Europeiska 
bankmyndigheten. 
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Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Under de nio månaderna före 
periodens utgång ska kommissionen göra
en utvärdering. I utvärderingen ska 
kommissionen särskilt bedöma 

3. Senast sex månader före utgången av
den femårsperiod som fastställts i punkt 2 
ska kommissionen, efter att ha gjort en 
utvärdering, lägga fram en 
utvärderingsrapport för styrelsen och 
Europaparlamentets behöriga utskott. I 
utvärderingsrapporten ska kommissionen 
särskilt bedöma 

Or. en

Ändringsförslag 83

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Styrelsen får på förslag av 
kommissionen, med beaktande av 
utvärderingsrapporten och endast i de fall 
det kan motiveras på grund av byråns 
uppgifter och behov, förlänga direktörens 
mandatperiod med högst fem år, efter att 
ha inhämtat Europaparlamentets 
synpunkter.

Or. en

Motivering

Jämför ändringsförslagen 9 och 10 från BUDG. 
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Ändringsförslag 84

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 85

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. Den verkställande direktören ska sitta 
kvar till dess att en efterträdare har utsetts.

Or. en

Motivering

Rådets ändringar har accepterats. 

Ändringsförslag 86

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 7 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) förberedandet av styrelsens och 
direktionens arbete,
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Or. en

Ändringsförslag 87

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 7 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) genomförandet av arbetsprogrammet 
och styrelsens beslut,

(b) genomförandet av arbetsprogrammet 
och av styrelsens och direktionens beslut,

Or. en

Ändringsförslag 88

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 7 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) andra uppgifter som han eller hon 
tilldelas genom denna förordning.

(g) andra uppgifter som han eller hon 
tilldelas genom denna förordning, 
inklusive att förbereda och uppdatera 
byråns fleråriga strategi.

Or. en

Motivering

 Jämför ändringsförslag 13 från BUDG.

Ändringsförslag 89

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. När så är nödvändigt och inom ramen 
för byråns mål och uppgifter får den 
verkställande direktören inrätta 
arbetsgrupper bestående av experter. 
Styrelsen ska underrättas i förväg. 

8. När så är nödvändigt och inom ramen 
för byråns mål och uppgifter får den 
verkställande direktören inrätta 
arbetsgrupper bestående av experter. 
Direktionen ska underrättas i förväg. 
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Förfarandena för att fastställa 
sammansättningen av dessa grupper, hur 
experter ska utses av den verkställande 
direktören och hur de tillfälliga 
arbetsgrupperna ska arbeta ska anges i 
byråns interna verksamhetsregler.

Förfarandena för att fastställa 
sammansättningen av dessa grupper, hur 
experter ska utses av den verkställande 
direktören och hur de tillfälliga 
arbetsgrupperna ska arbeta ska anges i 
byråns interna verksamhetsregler.

Or. en

Ändringsförslag 90

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Den verkställande direktören ska se till 
att styrelsen vid behov får tillgång till 
administrativ stödpersonal och andra 
resurser.

9. Den verkställande direktören ska se till 
att styrelsen och direktionen vid behov får 
tillgång till administrativ stödpersonal och 
andra resurser.

Or. en

Ändringsförslag 91

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Styrelsen ska, på förslag av den 
verkställande direktören, inrätta en ständig 
intressentgrupp bestående av experter, 
vilkas sakkunskap erkänts av kolleger och
som företräder berörda intressenter, 
exempelvis informations- och 
kommunikationstekniksbranschen, 
leverantörer av allmänt tillgängliga 
elektroniska kommunikationsnät eller 
kommunikationstjänster,
konsumentgrupper, experter på nät- och 
informationssäkerhet från den akademiska 
världen och relevanta myndigheter, 
däribland rättsvårdande myndigheter och 
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myndigheter med ansvar för skydd av 
personlig integritet.

Or. en

Motivering

Avsikten med hänvisningen till ”vilkas sakkunskap erkänts av kolleger” är att tillförsäkra en 
hög nivå av sakkunskap bland ledamöterna av den ständiga intressentgruppen. De övriga 
ändringarna återspeglar i mångt och mycket rådets text. Rådets tillägg av ”unionens” 
framför ”rättsvårdande myndigheter och myndigheter med ansvar för skydd av personlig 
integritet” accepteras inte, eftersom det verkar utesluta de nationella myndigheterna.

Ändringsförslag 92

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den verkställande direktören ska vara 
gruppens ordförande. 

3. Den verkställande direktören eller 
någon som utsetts av den verkställande 
direktören ska vara gruppens ordförande. 

Or. en

Motivering

Rådet föreslår att styrelsen (på förslag från verkställande direktören) helt och hållet ska få 
delegera ordförandeskapet för den ständiga intressentgruppen till någon av ledamöterna i 
denna grupp. Att vara ordförande för den ständiga intressentgruppen bör dock vara en av 
den verkställande direktörens huvudsakliga uppgifter. Likväl bör det uttryckligen framhållas 
att den verkställande direktören från fall till fall kan utse någon annan att vara ordförande 
för denna grupp.

Ändringsförslag 93

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Mandatperioden för gruppens 
medlemmar ska vara två och ett halvt år. 
Styrelseledamöter får inte vara medlemmar 
i gruppen. Kommissionens personal får 
närvara vid gruppens möten och delta i 

4. Mandatperioden för gruppens 
medlemmar ska vara två och ett halvt år. 
Styrelseledamöter får inte vara medlemmar 
i gruppen. Kommissionens personal och 
medlemsstaternas experter får närvara vid 
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dess arbete. gruppens möten och delta i dess arbete. 
Om de inte är medlemmar får företrädare 
för andra organ som av den verkställande 
direktören anses som relevanta bjudas in 
att närvara vid mötena och delta i 
gruppens arbete.

Or. en

Motivering

Rådets ändringar har delvis accepterats. Rådets begränsning till organ som inrättats enligt 
unionslagstiftningen accepteras inte. 

Ändringsförslag 94

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Byrån ska genomföra sin verksamhet i 
enlighet med sitt arbetsprogram, som ska 
innehålla all planerad verksamhet. 
Arbetsprogrammet ska inte hindra byrån 
från att ta på sig oförutsedda uppgifter som 
omfattas av byråns mål och uppgifter och 
ryms inom budgetramarna. Den 
verkställande direktören ska informera 
styrelsen om sådana verksamheter som inte 
ingår i arbetsprogrammet. 

1. Byrån ska genomföra sin verksamhet i 
enlighet med sitt arbetsprogram, som ska 
innehålla all planerad verksamhet. 
Arbetsprogrammet ska inte hindra byrån 
från att ta på sig oförutsedda uppgifter som 
omfattas av byråns mål och uppgifter och 
ryms inom budgetramarna. Den 
verkställande direktören ska omedelbart
informera direktionen om sådana 
verksamheter som inte ingår i 
arbetsprogrammet. På begäran av 
direktionsledamöter som företräder minst 
en tredjedel av alla röstberättigade 
ledamöter ska beslut om huruvida byrån 
får ta på sig en oförutsedd uppgift fattas 
av direktionen. Varje sådan begäran ska 
framställas senast tio dagar efter det att 
den verkställande direktören underrättat 
direktionen om den oförutsedda 
uppgiften.

Or. en

Motivering

Det är styrelsen som antar arbetsprogrammet. Med tanke på vilka uppgifter byrån har 
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jämfört med Enisa kan antalet oförutsedda uppgifter (som dock omfattas av byråns 
arbetsområde) tänkas öka. Därför bör direktionen, på begäran av en tillräckligt stor 
minoritet, omedelbart kunna besluta om huruvida byrån ska ta på sig någon viss oförutsedd 
uppgift eller inte.

Ändringsförslag 95

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den verkställande direktören ska ha 
ansvaret för att utarbeta utkastet till byråns 
arbetsprogram efter samråd med 
kommissionens avdelningar. Före den 
15 mars varje år ska den verkställande 
direktören lämna ett förslag till 
arbetsprogram för följande år till styrelsen. 

2. Den verkställande direktören ska ha 
ansvaret för att utarbeta utkastet till byråns 
arbetsprogram efter samråd med 
kommissionen. Före den 1 mars varje år 
ska den verkställande direktören lämna ett 
förslag till arbetsprogram för följande år 
till styrelsen. Den verkställande direktören 
ska säkerställa att utkastet till byråns 
arbetsprogram har tydliga mål och de 
indikatorer som krävs för att mäta 
framgången med byråns verksamhet.

Or. en

Motivering

Rådets text har i stor utsträckning accepterats. 

Ändringsförslag 96

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Före den 30 november varje år ska 
styrelsen anta byråns arbetsprogram för det 
kommande året i samråd med 
kommissionens avdelningar. 
Arbetsprogrammet ska innehålla en flerårig 
planering. Styrelsen ska se till att 
arbetsprogrammet överensstämmer med 
byråns mål och med gemenskapens 
prioriteringar för lagstiftning och politiska 
åtgärder inom området nät- och 

3. Före den 30 november varje år ska 
styrelsen anta byråns arbetsprogram för det 
kommande året i samråd med 
kommissionen. Arbetsprogrammet ska 
innehålla en flerårig planering och omfatta 
samtliga aspekter av byråns verksamhet, 
åtgärder och åtaganden. Styrelsen ska se 
till att det i arbetsprogrammet klart anges 
vilka mål som ska uppnås, vilka medel 
som ska anslås och hur resultaten av 
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informationssäkerhet. byråns åtgärder ska mätas och att
arbetsprogrammet överensstämmer med 
byråns mål och med gemenskapens 
prioriteringar för lagstiftning och politiska 
åtgärder inom området nät- och 
informationssäkerhet.

Or. en

Motivering

Jämför en del av ändringsförslag 11 från BUDG, som ändrats en aning så att det står 
”samtliga aspekter” i stället för ”virtuella och icke-virtuella”. Rådets föreslagna ändringar 
har accepterats. 

Ändringsförslag 97

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Arbetsprogrammet ska organiseras i 
enlighet med principen om 
verksamhetsbaserad förvaltning (Activity-
Based Management, ABM). 
Arbetsprogrammet ska vara i linje med 
beräkningen av byråns intäkter och utgifter 
och byråns budget för samma budgetår.

4. Arbetsprogrammet ska organiseras i 
enlighet med principen om 
verksamhetsbaserad förvaltning (Activity-
Based Management, ABM) och ange vilka 
personella och ekonomiska resurser som 
förväntas tilldelas varje del av 
verksamheten. För detta ändamål ska den 
verkställande direktören i 
överenskommelse med kommissionen ta 
fram skräddarsydda indikatorer för 
byråns arbete som möjliggör en effektiv 
bedömning av vilka resultat som uppnåtts.
Arbetsprogrammet ska vara i linje med 
beräkningen av byråns intäkter och utgifter 
och byråns budget för det budgetår som 
omfattas av programmet.

Or. en

Motivering

Jämför ändringsförslag 11 från BUDG.
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Ändringsförslag 98

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När styrelsen antagit arbetsprogrammet 
ska den verkställande direktören 
vidarebefordra det till Europaparlamentet, 
rådet, kommissionen och medlemsstaterna, 
samt låta offentliggöra det.

5. När styrelsen antagit arbetsprogrammet 
ska den verkställande direktören 
vidarebefordra det till Europaparlamentet, 
rådet, kommissionen och medlemsstaterna, 
samt låta offentliggöra det. Den 
verkställande direktören ska hörsamma 
eventuella uppmaningar från 
Europaparlamentets behöriga utskott om 
att lägga fram det årliga 
arbetsprogrammet och hålla en 
diskussion om det.

Or. en

Motivering

Se ändringsförslag 12 från BUDG. 

Ändringsförslag 99

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Den verkställande direktören ska 
också förbereda byråns fleråriga strategi 
och överlämna den till styrelsen efter 
samråd med Europaparlamentet och 
kommissionen minst åtta veckor före det 
berörda styrelsesammanträdet.

Or. en

Motivering

Jämför ändringsförslag 13 från BUDG. 
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Ändringsförslag 100

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den verkställande direktören ska varje år 
förelägga styrelsen ett utkast till årsrapport 
som omfattar alla byråns verksamheter 
under föregående år. 

1. Den verkställande direktören ska varje år 
förelägga styrelsen ett utkast till årsrapport 
som omfattar alla byråns verksamheter 
under föregående år och där det ingår en 
rapport om budgetförvaltningen och den 
ekonomiska förvaltningen. Årsrapporten 
ska innehålla skräddarsydda indikatorer 
för byråns arbete som möjliggör en 
effektiv bedömning av vilka resultat som 
uppnåtts.

Or. en

Motivering

Jämför ändringsförslag 14 från BUDG. Rådets konstaterande om att årsrapporten ska mäta 
och offentliggöra inverkan av byråns verksamhet under det gångna året förefaller i sak 
identiskt, vad syftet beträffar.

Ändringsförslag 101

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förfrågningar om råd och stöd som 
omfattas av byråns mål och arbetsuppgifter 
ska ställas till den verkställande direktören 
tillsammans med bakgrundsinformation 
som förklarar ärendet i fråga. Den 
verkställande direktören ska informera 
styrelsen om de förfrågningar som 
inkommit och sedan om den uppföljning 
som gjorts. Om byrån avvisar en begäran 
ska detta motiveras.

1. Förfrågningar om råd och stöd som 
omfattas av byråns mål och arbetsuppgifter 
ska ställas till den verkställande direktören 
tillsammans med bakgrundsinformation 
som förklarar ärendet i fråga. Den 
verkställande direktören ska informera 
direktionen om de förfrågningar som 
inkommit, om eventuella ekonomiska
konsekvenser och sedan om den 
uppföljning som gjorts. Om byrån avvisar 
en begäran ska detta motiveras.

Or. en
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Motivering

Med undantag för hänvisningen till direktionen följs i detta ändringsförslag rådets text. 

Ändringsförslag 102

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De förfrågningar som avses i punkt 1 
får göras av

utgår

(a) Europaparlamentet, 
(b) rådet,
(c) kommissionen, och 
(d) behöriga organ utsedda av 
medlemsstaterna, t.ex. en nationell 
regleringsmyndighet enligt definitionen i 
artikel 2 i direktiv 2002/21/EG.

Or. en

Motivering

En strykning i förenklande syfte, i och med att det framgår av enheternas respektive 
arbetsområde vilka enheter som stöds av byrån och att det således vore onödigt att nämna 
dem på nytt, och att byrån inte är skyldig att agera utgående från varje begäran. Byrån skulle 
kunna motivera ett avslag på en begäran genom att helt enkelt säga att den inte faller inom 
byråns arbetsområde och/eller inte framställts av ett organ som nämnts i samband med 
uppgifterna.

Ändringsförslag 103

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De praktiska arrangemangen för 
tillämpning av punkterna 1 och 2, särskilt 
vad gäller framställning, prioritering och 
uppföljning av förfrågningar ställda till 
byrån samt information till styrelsen om 
dessa, ska fastställas av styrelsen och anges 

3. De praktiska arrangemangen för 
tillämpning av punkt 1, särskilt vad gäller 
framställning, prioritering och uppföljning 
av förfrågningar ställda till byrån samt 
information till direktionen och styrelsen 
om dessa, ska fastställas av styrelsen och 
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i byråns interna verksamhetsregler. anges i byråns interna verksamhetsregler.

Or. en

Ändringsförslag 104

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den verkställande direktören och 
tjänstemän som är tillfälligt utlånade från 
medlemsstaterna ska göra en skriftlig
åtagandeförklaring och en skriftlig
förklaring som visar att det inte föreligger 
några direkta eller indirekta 
intressekonflikter som skulle kunna 
inverka negativt på deras oberoende. 

1. Styrelseledamöterna, den verkställande 
direktören och tjänstemän som är tillfälligt 
utlånade från medlemsstaterna ska göra en 
åtagandeförklaring och en förklaring som 
visar antingen att det inte föreligger några 
direkta eller indirekta intressekonflikter 
som skulle kunna inverka negativt på deras 
oberoende eller vilka direkta eller 
indirekta intressekonflikter som skulle 
kunna inverka negativt på deras 
oberoende. Förklaringarna ska vara 
exakta och fullständiga, göras skriftligen 
varje år och uppdateras när det behövs.

Or. en

Motivering

Rådets ändringar har accepterats, med tillägg av ”exakta och fullständiga” och ett krav på 
uppdatering. 

Ändringsförslag 105

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Externa sakkunniga som deltar i 
tillfälliga arbetsgrupper ska vid varje möte 
redovisa eventuella intressen som kan 
påverka deras oberoende i förhållande till 
frågorna på dagordningen och avhålla sig 
från att delta i diskussioner om sådana 

2. Styrelse- och direktionsledamöterna, 
externa sakkunniga som deltar i tillfälliga 
arbetsgrupper och den verkställande 
direktören ska senast vid varje möte exakt 
och fullständigt redovisa eventuella 
intressen som kan påverka deras oberoende 
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frågor. i förhållande till frågorna på dagordningen.

Or. en

Motivering

Rådets ändringar har accepterats i sak, med tillägg av ”exakt och fullständigt”. 

Ändringsförslag 106

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Förfarandet för att ersätta en ledamot 
under mötet eller för en ledamots 
avstående från att delta i diskussioner om 
sådana frågor, ska fastställas av styrelsen 
och anges i byråns interna 
verksamhetsregler. Verksamhetsreglerna 
ska också innehålla föreskrifter om 
oberoende översyn från utomståendes 
sida av alla påstådda intressekonflikter.

Or. en

Motivering

Rådets text har accepterats. Dessutom har det tillagts en möjlighet till oberoende översyn av 
fall där intressekonflikter påstås föreligga. 

Ändringsförslag 107

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Byrån ska se till att allmänheten och 
eventuella berörda parter får objektiv, 
tillförlitlig och lättillgänglig information, 
framför allt, när så är lämpligt, om 
resultaten av dess arbete. Den ska också 
offentliggöra intresseförklaringarna från 
verkställande direktören och tjänstemän 
som är tillfälligt utlånade från 

2. Byrån ska se till att allmänheten och 
eventuella berörda parter får lämplig,
objektiv, tillförlitlig och lättillgänglig 
information, framför allt om resultaten av 
dess arbete. Den ska också offentliggöra 
förklaringarna i enlighet med artikel 15.
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medlemsstaterna samt de 
intresseförklaringar som avges av 
sakkunniga i förhållande till frågor på 
dagordningarna till de tillfälliga 
arbetsgruppernas möten.

Or. en

Motivering

Rådets förenklade version av den sista meningen har accepterats. Dessutom talas det inte 
längre bara om ”intresseförklaringarna”, för att också åtagandeförklaringarna ska omfattas. 

Ändringsförslag 108

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Byrån ska inte för tredje part röja 
uppgifter som den behandlar eller mottar 
för vilka en konfidentiell behandling har 
begärts, utan att detta påverkar 
tillämpningen av artikel 14.

1. Byrån ska inte för tredje part röja icke-
sekretessbelagda uppgifter som den 
behandlar eller mottar, om det på 
välmotiverade grunder har begärts att 
uppgifterna helt eller delvis ska behandlas 
konfidentiellt, utan att detta påverkar 
tillämpningen av artikel 14. Om byrån 
kommer fram till att uppgifterna helt eller 
delvis kan offentliggöras ska den samråda 
med den part som överlämnat uppgifterna 
innan offentliggörandet äger rum.

Or. en

Motivering

För att förbättra öppenheten genom krav på att den som begär konfidentiell behandling ska 
ange skälen till sin begäran och för att byrån efter samråd ska kunna offentliggöra sådana, 
inom EU icke-sekretessbelagda uppgifter (om byrån kommer fram till att uppgifterna helt 
eller delvis inte är konfidentiella). 
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Ändringsförslag 109

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Styrelsen får besluta om att tillåta byrån 
att hantera sekretessbelagda uppgifter. I 
sådana fall ska styrelsen efter 
överenskommelse med berörda 
kommissionsavdelningar anta interna 
verksamhetsregler som tillämpar 
säkerhetsprinciperna i kommissionens 
beslut 2001/844/EG, EKSG, Euratom av 
den 29 november 2001 om ändring av de 
interna stadgarna. Detta ska bland annat 
omfatta bestämmelser om utbyte, 
behandling och lagring av sekretessbelagda 
uppgifter.

4. För att byrån ska kunna hantera 
sekretessbelagda uppgifter ska styrelsen 
efter överenskommelse med kommissionen
anta interna verksamhetsregler som 
tillämpar säkerhetsprinciperna i 
kommissionens beslut 2001/844/EG, 
EKSG, Euratom av den 29 november 2001 
om ändring av de interna stadgarna. Detta 
ska bland annat omfatta bestämmelser om 
utbyte, behandling och lagring av 
sekretessbelagda uppgifter.

Or. en

Motivering

För att byrån ska kunna hantera uppgifter som är sekretessbelagda inom EU. Rådets 
strykning av hänvisningen till kommissionens avdelningar har accepterats. 

Ändringsförslag 110

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Byråns inkomster ska bestå av ett bidrag 
från Europeiska unionen, bidrag från tredje 
länder som deltar i byråns arbete i enlighet 
med artikel 29 och bidrag från 
medlemsstaterna. 

1. Byråns inkomster ska bestå av ett bidrag 
från Europeiska unionen, bidrag från 
tredjeländer som deltar i byråns arbete i 
enlighet med artikel 29 och frivilliga
bidrag från medlemsstaterna, i pengar eller 
in natura. Medlemsstater som ger 
frivilliga bidrag kan inte göra anspråk på 
några rättigheter eller tjänster som en 
följd av bidragen.

Or. en
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Motivering

Tillägget av ”i pengar eller in natura” omfattar till exempel att experter utlånas på landets 
förvaltnings bekostnad, att databehandlingskapacitet ställs till förfogande, att hyror betalas 
eller alla andra bidrag in natura. Återstående ändringar föreslås i rådets text och accepteras 
i stort sett. 

Ändringsförslag 111

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Denna beräkning av inkomster och 
utgifter, som även ska omfatta ett utkast till 
tjänsteförteckning och ett utkast till 
arbetsprogram, ska styrelsen senast den 31 
mars överlämna till kommissionen och de 
stater med vilka gemenskapen slutit avtal i 
enlighet med artikel 24.

6. Denna beräkning av inkomster och 
utgifter, som även ska omfatta ett utkast till 
tjänsteförteckning och ett utkast till 
arbetsprogram, ska styrelsen senast den 31 
mars överlämna till kommissionen och de 
stater med vilka gemenskapen slutit avtal i 
enlighet med artikel 28.

Or. en

Ändringsförslag 112

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Den verkställande direktören ska senast 
den 1 juli efter varje budgetår som löpt ut, 
översända slutredovisningarna till 
Europaparlamentet, rådet, kommissionen 
och revisionsrätten tillsammans med 
yttrandet från styrelsen.

7. Den verkställande direktören ska senast 
den 1 juli efter varje budgetår som löpt ut, 
översända slutredovisningarna, inklusive 
rapporten om budgetförvaltningen och 
den ekonomiska förvaltningen under 
budgetåret och revisionsrättens 
iakttagelser, till Europaparlamentet, rådet,
kommissionen och revisionsrätten 
tillsammans med yttrandet från styrelsen.

Or. en
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Ändringsförslag 113

Förslag till förordning
Artikel 22 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rättslig ställning Rättslig status och säte

Or. en

Ändringsförslag 114

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Byrån ska ha sitt säte i Bryssel.

Or. en

Motivering

Efter mönster av artikel 7 i den genom medbeslutandeförfarandet antagna förordning (EU) nr 
1093/2010 om Europeiska bankmyndigheten. Byrån efterträder formellt Enisa, som inrättades 
med stöd av förordningen från 2004 och bör vara förlagd till den plats där den kan verka 
mest effektivt och ändamålsenligt i unionens intresse. Mot bakgrund av till exempel dess 
arbetsuppgifter och behovet av täta personkontakter är den platsen Bryssel.

Ändringsförslag 115

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De regler och föreskrifter som gäller för 
tjänstemän och andra anställda vid
Europeiska unionen ska gälla även för 
byråns personal, inklusive dess 
verkställande direktör.

1. De regler och föreskrifter som gäller för 
tjänstemän och andra anställda inom
unionen ska gälla även för byråns personal, 
inklusive dess verkställande direktör.

Or. en
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Motivering

Rådets ändring har accepterats.

Ändringsförslag 116

Förslag till förordning
Artikel 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid behandling av uppgifter som rör 
enskilda ska byrån omfattas av 
bestämmelserna i förordning (EG) 
nr 45/2001.

Vid behandling av uppgifter som rör 
enskilda ska byrån, särskilt när den utför 
sina arbetsuppgifter, iaktta principerna 
för skyddet av personuppgifter i, och
omfattas av, bestämmelserna i förordning 
(EG) nr 45/2001.

Or. en

Motivering

Rådets ändringar har accepterats, med tillägg av ”i” efter uttrycket ”skyddet av 
personuppgifter” samt kommatecknet framför ”och” och efter ”av”. 

Ändringsförslag 117

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Byrån får upprätthålla kontakter och 
samarbeta med andra tredjeländer och 
låta dem delta i relevanta områden av 
byråns arbete, enligt vad som är lämpligt. 

Or. en

Motivering

För att låta framgå att byrån har till uppgift att stödja en internationell dialog, ett 
internationellt samarbete och ett globalt gemensamt grepp på problemställningarna. 
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Ändringsförslag 118

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Inom fem år från dagen för inrättandet 
enligt artikel 33 ska kommissionen från en 
oberoende tredje part inbegära en 
utvärdering på grundval av den 
arbetsbeskrivning som antagits av 
direktionen med hänsyn tagen till alla 
berörda intressenter. I utvärderingen ska 
man bedöma byråns påverkan och 
effektivitet i förhållande till målen enligt 
artikel 2 samt hur effektiva byråns 
arbetsmetoder är. Utvärderingen ska ligga 
till grund för att fastställa om en byrå 
fortfarande är ett effektivt instrument, om 
dess budgetplanering för de kommande 
åren fortfarande är lämplig och om 
byråns mandatperiod bör förlängas 
ytterligare utöver den period som anges i 
artikel 33. 

Or. en

Motivering

Med undantag för hänvisningen till direktionen följs i detta ändringsförslag rådets text. 
Tanken på en oberoende utvärdering gjord av tredje part stöds också i undersökningen om 
Enisa. 

Ändringsförslag 119

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Styrelsen ska ta emot utvärderingen och 
utfärda rekommendationer till 
kommissionen om hur denna förordning 
och byrån och dess arbetsmetoder 
eventuellt bör ändras. Styrelsen och den 
verkställande direktören ska ta hänsyn till 

3. Styrelsen ska ta emot utvärderingen och 
utfärda rekommendationer till 
kommissionen om hur denna förordning,
byrån, dess budget och dess arbetsmetoder 
eventuellt bör ändras. Styrelsen och den 
verkställande direktören ska ta hänsyn till 
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utvärderingen i sambands med byråns 
fleråriga planering.

utvärderingen i sambands med byråns 
fleråriga planering.

Or. en

Motivering

Rådets ändring har accepterats.

Ändringsförslag 120

Förslag till förordning
Artikel 30 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samarbete med värdmedlemsstaten Samarbete med värdmedlemsstaten och 
överenskommelse om säte

Or. en

Ändringsförslag 121

Förslag till förordning
Artikel 30 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De nödvändiga arrangemangen 
beträffande byråns lokaler i den 
medlemsstat där den har sitt säte och de 
resurser som ska tillhandahållas av den 
medlemsstaten samt de särskilda regler 
som i den medlemsstaten är tillämpliga på 
den verkställande direktören, 
styrelseledamöterna, byråns personal och 
deras familjemedlemmar ska, efter 
styrelsens godkännande, fastställas i en 
överenskommelse om säte mellan byrån 
och värdmedlemsstaten.

Or. en
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Motivering

Jämför det interinstitutionella avtalet om arbetsgrupper och artikel 74 i den genom 
medbeslutandeförfarandet antagna förordning (EU) nr 1093/2010 om Europeiska 
bankmyndigheten. 

Ändringsförslag 122

Förslag till förordning
Artikel 30 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna medlemsstat ska tillhandahålla 
bästa möjliga verksamhetsvillkor för 
byrån, däribland en flerspråkig 
skolundervisning med europeiskt innehåll 
samt lämpliga kommunikationer.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 30.1a (ny).

Ändringsförslag 123

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Byrån inrättas från och med den 
13 september 2013 för en sjuårsperiod.

(Or. en

Motivering

För att anpassa tiden till löptiden för den fleråriga finansramen. Jämför rekommendation 5 
och följande i undersökningen om Enisa. 
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MOTIVERING

Enisa – Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (byrån) inrättades i mars 2004 för 
en period på fem år som 2008 sedan förlängdes fram till mars 2012. I september 2010 lade 
kommissionen fram två förslag. Det ena handlade om att förlänga den period för vilken byrån 
inrättats med ytterligare aderton månader fram till september 2013 och det andra var ett mera 
omfattande förslag om att modernisera byrån och göra den effektivare. Med 
Europaparlamentets enhälliga stöd beslutades det först att förlängningen av byrån skulle 
godkännas för att dess omedelbara framtid skulle kunna tryggas och parlamentet få mera tid 
att sätta i gång en genomgripande diskussion om och analys av hur framtiden på längre sikt 
skulle gestalta sig för byrån.

Då vi såg igenom kommissionens andra förslag, det som handlade om att uppdatera byråns 
roll, måste vi först ta ställning till frågan om byrån fortfarande behövdes. Under den relativt 
korta tid byrån funnits till har den gett ett värdefullt bidrag till nät- och informationssäkerhet. 
Det står dock klart för föredraganden att det inte skulle vara till nytta med tanke på hur vi ska 
bemöta utmaningarna från en cybervärld som hela tiden utvecklas om byrån skulle få fortsätta 
i sin nuvarande form. Efter det att alla argument beaktats framgår det klart att byrån verkligen 
motsvarar specifika behov på unionsnivå eftersom den skapar en effektivare och mera 
ändamålsenlig samordning mellan de olika intressenterna än vad man skulle kunna 
åstadkomma med hjälp av inbördes samarbete mellan medlemsstaterna.

Europaparlamentets utskott ITRE beslutade att anordna en utfrågning och begärde att det 
skulle göras en aktuell och oberoende undersökning av de olika aspekterna på hur byrån 
fungerar i dag, bland annat om hur byrån effektivt kan bidra till nät- och informationssäkerhet 
i EU och internationellt. I instruktionerna inför undersökningen sades det att det borde tas 
hänsyn till alla praktiska arrangemang som skulle kunna bidra till att byrån kunde drivas 
effektivt, bland dem också personalfrågor och budgetaspekter. Undersökningen gjordes 
mycket ingående, inom ramen för parlamentets instruktioner, och utmynnade i tolv 
rekommendationer för att förbättra byråns funktionssätt. Bland rekommendationerna märktes 
att byrån skulle få verka under en längre tid samt att dess roll och mål skulle göras mindre 
oklara inom ramen för förordningen, tillsammans med att budgeten för utförandet av byråns 
uppgifter skulle ökas.

Dessutom skulle byrån få ytterligare roller med avseende på 
incidenthanteringsorganisationerna, för att medlemsstaternas och unionens alla sådana 
organisationer skulle få tillräckligt avancerad kapacitet och att denna kapacitet skulle 
motsvara den som fanns hos de mest avancerade organisationerna. Dessutom skulle byrån 
upprätthålla kontakter med nationella dataskyddsmyndigheter och myndigheter med ansvar 
för skydd av personlig integritet för att nät- och informationssäkerhetsaspekterna på kampen 
mot cyberbrottslighet skulle åtgärdas i vederbörlig ordning och byrån skulle kunna spela en 
samordnande roll för att fylla upp luckor inom områden som faller inom byråns 
arbetsuppgifter och där det inte finns något annat ansvarigt organ på EU-nivå.

Ett aktuellt exempel som berör både nätsäkerheten, uppgiftsskyddet och skyddet av den 
personliga integriteten är fallet med insamling av wi-fi-uppgifter med identiska metoder i 
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flera olika medlemsstater. Trots att EU har en harmoniserad uppgiftsskyddslagstiftning fanns 
det inget organ på EU-nivå som kunde bidra med att samordna en gemensam analys och 
reaktion, med den påföljd att olika länder gick till väga på högst olika sätt, så att vi fick olika 
nivåer på skyddet av medborgarna tillsammans med onödig osäkerhet och onödigt krångel för 
de berörda verksamhetsutövarna.

Nät- och informationssäkerheten antar ofta en mer global dimension, något som har framgått 
av händelser på senaste tiden och byrån måste därför kunna etablera en dialog och ett 
samarbete med tredjeländer och internationella organisationer för att utveckla ett mera 
gemensamt grepp på potentiella hot. 

Dessutom infördes det i och med ändringarna i telekommunikationsramen 2009 en plattform 
för tillhandahållandet av standardiserad information av allmänintresse till alla som använder 
internet. Mot bakgrund av att nätsäkerheten överlag, som är en allmän nyttighet, i sista hand 
och i mycket hög grad beror av enskilda användares åtgärder och av hur de skyddar sin 
utrustning mot hot och med beaktande av vilken risk de enskilda användarna själva löper till 
följd av dessa hot bör man nu ta fasta på tillfället att aktivera denna plattform. Byrån ligger 
bra till för att hjälpa medlemsstaterna att ta fram den information som behövs och som sedan 
skulle kunna föras ut till enskilda användare.

Förutom undersökningen har också ett antal andra källor framhållit att det råder en viss 
oklarhet om vilken roll byrån egentligen ska ha. Medlemsstaterna verkar ha olika åsikt om 
vad byrån enligt sin stadga ska göra och dessa olikheter har lett till att byråns arbete 
försvårats. Det är viktigt att byråns verksamhetsområde, uppgifter och mål görs tydligare så 
att vi på bästa sätt kan använda oss av dess värdefulla resurser. Det är också viktigt att vi ser 
till att vi inte gör förordningen alltför stelbent när vi försöker skapa ökad klarhet i dessa 
hänseenden och ge en tydligare definition av byråns roll. 

Inom området nät- och informationssäkerhet är förändringarna så snabba att det som är 
lämpligt i dag inte kanske inte är det i den nära framtiden och därför måste byråns förvaltning 
göras så pass flexibel att byrån kan anpassa sig till sin verksamhetsomgivning. Denna snabbt 
föränderliga verksamhetsomgivning har också betydelse för hur lång tid byrån ska inrättas för. 
Det har med jämna mellanrum föreslagits att byrån ska inrättas på obestämd tid för att den ska 
få större säkerhet och bli mera effektiv i sin långsiktsplanering. Det här är visserligen 
förnuftiga argument, men erfarenheten har visat att först och främst måste förordningen om 
byrån tänkas igenom och det snabbt, för att vi ska kunna hålla jämna steg med utvecklingen. 
Eftersom byråns uppdrag är tidsbegränsat måste vi regelbundet se efter om byrån fortsätter 
uppfylla sina mål och vid behov uppdatera dessa eller stänga byrån om den inte längre är 
ändamålsenlig.

Till sist har frågan om att byrån är förlagd till Heraklion på den grekiska ön Kreta gett upphov 
till kontroverser. Teknikens framsteg har visserligen gjort det lättare att arbeta på avlägsna 
orter, men ingenting uppgår ändå personliga sammanträffanden. Ett antal observatörer har
framhållit hur viktigt det är med förtroende i dagens värld och man kan lugnt säga att man 
själv personligen måste skapa nätverk för att bättre skydda nätsäkerheten. Resestatistiken för 
byråns anställda är särskilt oroväckande, både vad gäller kostnaderna och den tid som går åt 
till resor. Enbart en översikt över byråns resestatistik ger vid handen att Bryssel skulle vara en 
avgjort bättre förläggningsort än någon annan. Med säte i Bryssel skulle byrån få bättre 
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möjligheter att besvara brådskande förfrågningar i sista minuten från EU-institutionerna, 
upprätthålla nätverk med centrala kontakter, delta i viktiga evenemang och dessutom 
garanterat kunna ha en högre profil än vad som är fallet i dag. 

Denna förordning med sina föreskrifter om en byrå som formellt ska efterträda den 
ursprungliga byrån som inrättades med stöd av förordningen från 2004, erbjuder ett bra 
tillfälle för att ta upp frågan om byråns säte till ny behandling. Eftersom parlamentet är en 
medlagstiftare bör parlamentet dessutom tydligt utöva detta ansvar genom att också spela en 
roll vid beslutsfattande om var de organ som parlamentet gått med på att inrätta ska ha sitt 
respektive säte, i stället för att låta den frågan avgöras bara genom överenskommelser mellan 
medlemsstaterna, utan någon offentlig diskussion. Föredraganden rekommenderar därför att 
byrån förläggs till Bryssel.


