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BEKNOPTE MOTIVERING

De informatie- en communicatietechnologie maken een wezenlijk deel uit van het openbare 
leven en het privéleven in Europa.

Gezien het belang van de veiligheid van netwerken en informatie en rekening houdend met de 
opgedane ervaring en de groeiende grensoverschrijdende uitdagingen op dit vlak moeten het 
mandaat en de middelen van ENISA uitgebreid worden. Doel hiervan is een hoog niveau van 
gegevensveiligheid en -bescherming te bereiken.

Hiertoe moet het Agentschap conform het voorstel van de Commissie een systeem voor 
vroegtijdige waarschuwing invoeren, inbreuken op de privacy en de veiligheid van gegevens 
inventariseren en analyseren, en nauwer samenwerken met de lidstaten, de Europese 
instellingen en gerechtelijke en politiële instanties, hetzij op hun verzoek of op eigen 
initiatief. 
Bovendien moet de democratische controle op het Agentschap met het oog op volledige 
transparantie versterkt worden.

AMENDEMENTEN

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Elektronische communicatie, 
infrastructuur en diensten zijn essentiële 
factoren in de economische en 
maatschappelijke ontwikkeling. Zij spelen 
een cruciale rol in de maatschappij en zijn 
uitgegroeid tot alomtegenwoordige 
voorzieningen, zoals elektriciteit en water. 
De verstoring van deze voorzieningen kan 
gevoelige economische schade 
veroorzaken; het is dan ook belangrijk 
maatregelen te nemen om de bescherming 
en veerkracht van deze voorzieningen te 
verbeteren, zodat de continuïteit van 
kritieke diensten gegarandeerd is. De 

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

uitdagingen voor de beveiliging van 
elektronische communicatie, infrastructuur 
en diensten, en met name de integriteit en 
beschikbaarheid ervan, worden steeds 
groter. Dit is van steeds groter belang voor 
de maatschappij, niet in het minst omdat 
problemen ten gevolge van de complexiteit 
van systemen, ongevallen, fouten en 
aanvallen gevolgen kunnen hebben voor de 
fysieke infrastructuur waarmee diensten 
worden verleend die van kritiek belang zijn 
voor het welzijn van de Europese burgers.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Maatregelen op de interne markt op het 
gebied van de beveiliging van 
elektronische communicatie en, meer in het 
algemeen, netwerk- en 
informatiebeveiliging vereisen 
verschillende vormen van technische en 
organisatorische toepassingen door de 

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

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

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(8) Het Agentschap moet de taken 
uitvoeren die eraan zijn toegewezen in de 
huidige EU-wetgeving op het gebied van 
elektronische communicatie en, in het 
algemeen, bijdragen tot een verbetering 
van het niveau van de beveiliging van 
elektronische communicatie en van de 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en persoonsgegevens door 
onder meer deskundigheid ter beschikking 
te stellen, advies te verstrekken en de 
uitwisseling van goede praktijken te 
bevorderen. Het Agentschap moet voorts 
vertrouwen scheppen door zijn 
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onafhankelijkheid, de kwaliteit van de 
verstrekte adviezen en informatie, en de 
transparantie van zijn procedures en 
werkmethoden.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) In een reeks taken moet worden 
aangegeven hoe het Agentschap zijn 
doelstellingen moet verwezenlijken en toch 
de nodige flexibiliteit in zijn werking 
behouden. De taken die het Agentschap 
moet uitvoeren, moeten onder meer 
betrekking hebben op het verzamelen van 
passende informatie en gegevens die nodig 
zijn om de risico's voor de beveiliging en 
veerkracht van de elektronische 
communicatie, infrastructuur en diensten te 
analyseren en om, samen met de lidstaten, 
de staat van de netwerk- en 
informatiebeveiliging in Europa te 
beoordelen. Het Agentschap moet zorgen 

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

voor coördinatie met de lidstaten en voor 
verbeterde samenwerking tussen 
belanghebbenden in Europa, met name 
door bevoegde nationale organen en 
deskundigen op het gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging uit de privésector te 
betrekken bij zijn activiteiten. Het 
Agentschap moet de instellingen van de 
Unie en de lidstaten helpen met het 
bedrijfsleven te overleggen om 
beveiligingsproblemen in hardware- en 
softwareproducten op te lossen, en draagt 
aldus bij tot een coöperatieve benadering 
van netwerk- en informatiebeveiliging.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14 bis. Het Agentschap moet 
ondersteuning bieden aan een Europees 
forum voor de lidstaten (EFMS), dat tot 
doel heeft overleg en uitwisseling van 
goede beleidspraktijken te bevorderen, 
teneinde beleidsdoelstellingen en 
prioriteiten inzake beveiliging en
herstelvermogen van ICT-infrastructuur 
te delen, daarbij een actievere rol spelen.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Het Agentschap moet de 
samenwerking tussen de bevoegde 
overheidsorganen van de lidstaten 
bevorderen, met name door de opstelling 
en uitwisseling van goede praktijken en 
normen voor opleidingsprogramma's en 
bewustmakingsregelingen te ondersteunen. 

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

bewustmakingsregelingen te ondersteunen. 
Meer informatie-uitwisseling tussen de 
lidstaten kan bijdragen tot dergelijke acties. 
Het Agentschap moet ook de 
samenwerking tussen publieke en private 
belanghebbenden op EU-niveau 
ondersteunen, onder meer door informatie-
uitwisseling, bewustmakingscampagnes en 
opleidings- en trainingsprogramma's te 
bevorderen.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

23 bis. Het Agentschap moet de lidstaten 
en dienstverleners stimuleren hun 
algemene veiligheidsnormen op te voeren, 
zodat alle internetgebruikers de nodige 
stappen ondernemen om voor hun eigen 
cyberveiligheid te zorgen.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(27) De uitoefening van de taken van het 
Agentschap laat de bevoegdheden van de 
volgende instanties onverlet en mag hun 
bevoegdheden en taken niet uithollen, 
belemmeren of overlappen: de nationale 
regelgevende autoriteiten, zoals vermeld in 
de richtlijnen inzake elektronische 
communicatienetwerken en -diensten, de 
Europese Groep van regelgevende 
instanties voor elektronische 
communicatienetwerken en -diensten, 
opgericht bij Verordening 1211/2009 van 
het Europees Parlement en de Raad, het 
Comité voor communicatie, zoals vermeld 
in Richtlijn 2002/21/EG, de Europese 
normalisatie-instanties, de nationale 
normalisatie-instanties en het permanent 
comité, zoals vermeld in Richtlijn 
98/34/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 22 juni 1998 betreffende een 
informatieprocedure op het gebied van 
normen en technische voorschriften en 
regels betreffende de diensten van de 
informatiemaatschappij en de 
onafhankelijke toezichthoudende 
autoriteiten van de lidstaten op het gebied 
van de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens en het vrije verkeer 
van dergelijke gegevens.
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Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Het Agentschap verleent bijstand aan de 
Commissie, de andere instellingen van de 
Unie en de lidstaten om te voldoen aan de 
wet- en regelgevende eisen inzake 
netwerk- en informatiebeveiliging, 
alsmede bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en persoonsgegevens in de 
huidige en toekomstige wetgeving van de 
Unie, en draagt op die manier bij tot de 
goede werking van de interne markt.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Het Agentschap garandeert een 
hoog niveau van gegevensbescherming en 
-veiligheid.

Amendement 14

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) de Commissie, op verzoek of op eigen 
initiatief, bijstaan bij de ontwikkeling van 
beleid inzake netwerk- en 
informatiebeveiliging door de Commissie 
advies, standpunten, technische, juridische
en sociaaleconomische analyses te 
verstrekken en voorbereidende 
werkzaamheden uit te voeren voor de 
ontwikkeling en actualisering van de EU-
wetgeving op het gebied van netwerk- en 
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informatiebeveiliging; informatiebeveiliging, alsmede ten 
aanzien van de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer en 
persoonsgegevens, met name in een 
online-omgeving;

Amendement 15

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) de samenwerking vergemakkelijken 
tussen de lidstaten onderling en tussen de 
lidstaten en de instellingen van de Unie, 
hetzij op hun verzoek, hetzij op eigen 
initiatief, bij hun inspanningen om 
incidenten op het gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging te voorkomen, op te 
sporen en aan te pakken wanneer er sprake 
is van grensoverschrijdende effecten;

Amendement 16

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 17

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) op basis van informatie die de lidstaten 
en de instellingen van de Unie, conform de 
Uniebepalingen en de nationale 
bepalingen conform het Unierecht 
verstrekken, zorgen voor bekendheid met 
de laatste ontwikkelingen op het gebied 
van netwerk- en informatiebeveiliging in 
de Unie, ten behoeve van de lidstaten en 
de instellingen van de Unie;

Amendement 18

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

e) samenwerking ondersteunen tussen de
bevoegde openbare organen in Europa en 
publieke en particuliere belanghebbenden
in de Unie, hetzij op hun verzoek, hetzij 
op eigen initiatief,en onder meer de 
dialoog en de inspanningen 
vergemakkelijken om goede praktijken en 
normen te ontwikkelen en uit te wisselen, 
hun volledige onafhankelijkheid te 
bevorderen en te garanderen, informatie-
uitwisseling en bewustmaking te 
bevorderen, het opstellen en toepassen 
van Europese en internationale normen 
inzake risicobeheersing en de beveiliging 
van elektronische producten, netwerken 
en diensten stimuleren;
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Amendement 19

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) gerechtelijke en politiële instanties 
op hun verzoek of op eigen initiatief 
ondersteunen met knowhow betreffende 
de bestrijding van cybercriminaliteit en de 
respons op cyberincidenten;

Amendement 20

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f ter) gerechtelijke en politiële instanties 
op hun verzoek of op eigen initiatief 
ondersteunen met knowhow betreffende 
de bestrijding van cybercriminaliteit en de 
respons op cyberincidenten; Het 
Agentschap neemt evenwel niet het 
initiatief tot specifiek strafrechtelijk 
onderzoek en wordt in de regel niet 
ingeschakeld om operationele bijstand te 
verlenen aan politie en justitie bij 
bijvoorbeeld onderzoek naar 
cybercriminaliteit of 
computersporenonderzoek;

Amendement 21

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f quater) goede praktijken met betrekking 
tot de veiligheid van gegevensverwerking 
bevorderen door zelf de meest 
doeltreffende en geavanceerde 
veiligheidsprocedures en de bijbehorende 
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werkmethoden toe te passen en tegelijk de 
impact op de privacy zo klein mogelijk te 
houden en optreden als een referentiepunt 
voor wat betreft de praktische toepassing 
van de beste beschikbare technieken op 
het vlak van veiligheid;

Amendement 22

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

i) de instellingen van de Unie en de 
krachtens het Unierecht ingestelde
organen bijstaan in hun inspanningen om 
de preventie-, detectie-, analyse- en 
responscapaciteit inzake netwerk- en 
informatiebeveiliging te ontwikkelen;

Amendement 23

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

k) taken uitvoeren waarmee het 
Agentschap is belast krachtens 
wetgevingsbesluiten van de Unie die zijn 
aangenomen door het Europees 
Parlement en de Raad.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Computercalamiteitenteams (CERT's)
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1. Het Agentschap ondersteunt de 
nationale computercalamiteitenteams 
(CERT's) in de lidstaten en op het niveau 
van de Unie en de oprichting en het 
beheer van een netwerk van 
computercalamiteitenteams (CERT's) van 
de lidstaten en van de Unie, inclusief de 
leden van de European Governmental 
CERTs Group (EGC). Om ervoor te 
zorgen dat elk van de 
computercalamiteitenteams (CERT's) van 
de lidstaten en van de Unie beschikt over 
voldoende geavanceerde capaciteiten en 
dat die capaciteiten zoveel mogelijk 
overeenstemmen met de capaciteiten van 
de meest geavanceerde CERT's, assisteert 
het Agentschap bij de benchmarking van 
de teams en bevordert het dialoog en 
uitwisseling van informatie en beste 
praktijken tussen de CERT's en de 
European Governmental CERTs Group 
(EGC). Het Agentschap bevordert en 
ondersteunt de samenwerking tussen de 
relevante computercalamiteitenteams 
(CERT's) van de lidstaten en van de Unie 
bij incidenten waarbij verschillende ervan 
(mogelijk) betrokken zijn.
2. Het Agentschap faciliteert contacten en 
de uitwisseling van informatie en beste 
praktijken met de CERT's van landen en 
overige CERT's, groepen en fora in derde 
landen.
3. Het Agentschap fungeert als CERT-
coördinator van de EU.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vóór de benoeming wordt de door de raad 
van bestuur gekozen kandidaat verzocht 
een verklaring voor de bevoegde 
commissie(s) van het Europees Parlement 
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af te leggen en vragen van de 
commissieleden te beantwoorden. Nadat 
deze verklaring is afgelegd, kan het 
Europees Parlement bij advies een 
oordeel over de geselecteerde kandidaat 
uitspreken. De raad van bestuur laat het 
Europees Parlement weten hoe met dat 
advies rekening is gehouden.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De uitvoerend directeur kan door de raad 
van bestuur uit zijn functie worden 
ontheven. De uitvoerend directeur wordt 
benoemd voor een ambtstermijn van vijf 
jaar op basis van een door de Commissie 
opgestelde kandidatenlijst, op grond van 
verdiensten en bewezen administratieve en 
bestuurlijke vaardigheden, alsmede 
specifieke bevoegdheid en ervaring. Vóór 
de benoeming wordt de door de raad van 
bestuur gekozen kandidaat verzocht een 
verklaring voor de bevoegde commissie(s)
van het Europees Parlement af te leggen en 
vragen van de commissieleden te 
beantwoorden. Nadat deze verklaring is 
afgelegd, kan het Europees Parlement bij 
advies een oordeel over de geselecteerde 
kandidaat uitspreken. De raad van 
bestuur laat het Europees Parlement 
weten hoe met het advies rekening is 
gehouden.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De raad van bestuur stelt maatregelen 
vast voor de toepassing van Verordening 
(EG) nr. 45/2001 door het Agentschap, 
onder meer betreffende de functionaris 
voor gegevensbescherming van het 
Agentschap. 
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