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Ændringsforslag 19
Ioan Enciu

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. ro

Ændringsforslag 20
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
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Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. el

Ændringsforslag 21
Rolandas Paksas

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

vedrørende net- og informationssikkerhed 
samt fastlægge og behandle net- og 
informationssikkerhedsspørgsmål og 
således bidrage til et velfungerende indre 
marked.

Or. lt

Ændringsforslag 22
Ioan Enciu

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. ro

Ændringsforslag 23
Rolandas Paksas

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(8) Agenturet bør udføre de opgaver, det 
pålægges i kraft af den nuværende EU-
lovgivning for elektronisk kommunikation, 
og bidrage generelt til øget sikkerhed inden 
for elektronisk kommunikation ved blandt 
andet at yde ekspertbistand og rådgivning 
samt ved at fremme udveksling af god 
praksis. Agenturet bør endvidere skabe 
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tillid i kraft af sin uafhængighed, 
kvaliteten af den rådgivning, det leverer, 
og den information, det udbreder, samt 
gennemsigtigheden af dets procedurer og 
arbejdsmetoder.

Or. lt

Ændringsforslag 24
Ioan Enciu

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. ro

Ændringsforslag 25
Ioan Enciu

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Som grundlag for, hvordan agenturet 
skal nå sine mål, bør der opstilles et sæt 
opgaver, der samtidig giver agenturet 
fleksibilitet i dets aktiviteter. Agenturets 
opgaver bør omfatte indsamling af 
information og data, der er nødvendige for 
at gennemføre analyser af de risici, der er 

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

for sikkerheden og robustheden i 
elektronisk kommunikation, infrastruktur 
og tjenester, og for at agenturet i 
samarbejde med medlemsstaterne kan 
vurdere net- og 
informationssikkerhedssituationen i 
Europa. Agenturet bør koordinere sin 
indsats med medlemsstaterne og styrke 
samarbejdet mellem de berørte parter i 
Europa, navnlig ved at inddrage de 
nationale instanser og net- og 
informationssikkerhedseksperter fra den 
private sektor i aktiviteterne. Det bør bistå 
EU-institutionerne og medlemsstaterne i 
deres dialog med erhvervslivet med 
henblik på at imødegå sikkerhedsrelaterede 
problemer i hardware- og 
softwareprodukter og derved bidrage til en 
samordnet tilgang til net- og 
informationssikkerhed.

Or. ro

Ændringsforslag 26
Rolandas Paksas

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14 a) Agenturet bør understøtte et 
europæisk forum for medlemsstaterne 
(EFMS) med sigte på at fremme drøftelse 
og udveksling af god politisk praksis med 
det formål, at man er fælles om de 
politiske mål og prioriteter for sikkerhed 
og holdbarhed af ikt-infrastruktur, og det 
bør spille en mere aktiv rolle i sit arbejde.

Or. lt

Ændringsforslag 27
Kinga Göncz
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Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 28
Rolandas Paksas

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23 a) Agenturet bør hjælpe 
medlemsstaterne og serviceyderne med at 
hæve deres generelle 
sikkerhedsstandarder, så alle 
internetbrugere tager de nødvendige 
skridt til at sikre deres egen personlige 
sikkerhed i cyperspace.

Or. lt

Ændringsforslag 29
Ioan Enciu
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Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. ro

Ændringsforslag 30
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Udøvelsen af agenturets opgaver bør 
ikke gribe ind i og bør ikke træde i stedet 
for, hindre eller overlappe de relevante 
beføjelser og opgaver, der er tildelt de 
nationale tilsynsmyndigheder i 
overensstemmelse med direktiverne om 
elektroniske kommunikationsnet og –
tjenester, Sammenslutningen af 
Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for 
Elektronisk Kommunikation (BEREC), der 
er oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1211/2009,
Kommunikationsudvalget, som er 
omhandlet i direktiv 2002/21/EF, de 
europæiske standardiseringsorganisationer, 
de nationale standardiseringsorganisationer 
og det stående udvalg, jf. Europa-

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

Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF 
af 22. juni 1998 om en 
informationsprocedure med hensyn til 
tekniske standarder og forskrifter samt 
forskrifter for informationssamfundets 
tjenester, samt medlemsstaternes 
uafhængige tilsynsmyndigheder for så vidt 
angår beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og fri bevægelighed for 
sådanne oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 31
Bogusław Sonik

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Agenturet skal bistå Kommissionen og 
medlemsstaterne med at opfylde de retlige 
og reguleringsmæssige krav vedrørende 
net- og informationssikkerhed i den 
nuværende og fremtidige EU-lovgivning 
og dermed bidrage til et velfungerende 
indre marked.

1. Agenturet skal bistå Kommissionen, 
Unionens andre institutioner og 
medlemsstaterne med at opfylde de retlige 
og reguleringsmæssige krav vedrørende 
net- og informationssikkerhed i den 
nuværende og fremtidige EU-lovgivning 
og dermed bidrage til et velfungerende 
indre marked.

Or. en

Ændringsforslag 32
Ioan Enciu

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Agenturet skal bistå Kommissionen og 
medlemsstaterne med at opfylde de retlige 
og reguleringsmæssige krav vedrørende 

1. Agenturet skal bistå Kommissionen, 
Rådet, Europa-Parlamentet og 
medlemsstaterne med at opfylde de retlige 
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net- og informationssikkerhed i den 
nuværende og fremtidige EU-lovgivning 
og dermed bidrage til et velfungerende 
indre marked.

og reguleringsmæssige krav vedrørende 
net- og informationssikkerhed samt 
beskyttelse af privatlivets fred og 
personlige data i den nuværende og 
fremtidige EU-lovgivning og dermed 
bidrage til et velfungerende indre marked.

Or. ro

Ændringsforslag 33
Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Agenturet skal bistå Kommissionen og 
medlemsstaterne med at opfylde de retlige 
og reguleringsmæssige krav vedrørende 
net- og informationssikkerhed i den 
nuværende og fremtidige EU-lovgivning 
og dermed bidrage til et velfungerende 
indre marked.

1. Agenturet skal bistå Kommissionen og 
medlemsstaterne med at opfylde de retlige 
og reguleringsmæssige krav vedrørende 
net- og informationssikkerhed i den 
nuværende og fremtidige EU-lovgivning 
og dermed bidrage til et velfungerende 
indre marked og sikre de højeste 
standarder for databeskyttelse på området 
for frihed, sikkerhed og retfærdighed..

Or. en

Ændringsforslag 34
Ioan Enciu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

udvikling og ajourføring af EU-
lovgivningen på området net- og 
informationssikkerhed samt beskyttelse af 
privatlivets fred og personlige data med 
særlig henvisning til online-aspekterne;

Or. ro

Ændringsforslag 35
Bogusław Sonik

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(b) Det letter samarbejdet mellem 
medlemsstaterne indbyrdes og mellem 
medlemsstaterne og EU-institutionerne i 
bestræbelserne på at forebygge, opdage og 
imødegå sikkerhedsproblemer i net- og 
informationssystemer hvor dette har 
grænseoverskridende virkning.

Or. en

Ændringsforslag 36
Bogusław Sonik

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(d) På grundlag af de oplysninger, som 
fremsendes af medlemsstaterne og EU-
institutionerne i overensstemmelse med 
Unionens bestemmelser og de nationale 
bestemmelser under overholdelse af EU-
bestemmelserne holder det sig orienteret 
om den seneste udvikling i net- og 
informationssikkerhedssituationen i 
Unionen til fordel for medlemsstaterne og 
EU-institutionerne.



AM\878531DA.doc 13/17 PE472.375v01-00

DA

Or. en

Ændringsforslag 37
Kinga Göncz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(e) Det støtter samarbejdet mellem de 
kompetente regulerende myndigheder i 
Europa, navnlig deres bestræbelser på at 
udvikle og udveksle god praksis og 
standarder samt fremme og sikre deres 
fuldstændige uafhængighed.

Or. en

Ændringsforslag 38
Bogusław Sonik

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(e) Det støtter samarbejdet mellem de 
kompetente offentlige instanser og mellem 
offentlige og private interesserede parter i 
Unionen, blandt andet gennem fremme af 
dialog og bestræbelser på at udvikle og 
udveksle god praksis, fremme udveksling 
af oplysninger og bevidstgørelse, lette 
etablering og antagelse af europæiske og 
internationale standarder for risikostyring 
og for sikkerhed af elektroniske 
produkter, net og tjenesteydelser.

Or. en
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Ændringsforslag 39
Jan Philipp Albrecht, Kyriacos Triantaphyllides

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(fa) Det støtter håndhævelse af 
lovgivningen og retsmyndighederne på 
disses anmodning eller på eget initiativ 
med eksperthjælp til bekæmpelse af 
cyberkriminalitet og reaktion på 
hændelser i cyberspace. Agenturet 
iværksætter dog ikke specifik 
efterforskning i kriminalsager og
anmodes ikke rutinemæssigt om at yde 
operationel assistance til håndhævelse af 
lovgivningen og understøttelse af 
retsmyndighederne såsom efterforskning 
af cyberkriminalitet eller 
retsvidenskabelige undersøgelser på 
computerområdet.

Or. en

Ændringsforslag 40
Iliana Malinova Iotova

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(fa) Det støtter håndhævelse af 
lovgivningen og retsmyndighederne på 
disses anmodning med eksperthjælp til 
bekæmpelse af cyberkriminalitet og 
reaktion på hændelser i cyberspace.

Or. en

Ændringsforslag 41
Bogusław Sonik
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(i) Det bistår Unionens institutioner og 
organer, der er oprettet i henhold til EU-
lovgivningen, med at opbygge kompetence 
til at forebygge, opdage, analysere og 
imødegå sikkerhedsproblemer i net og 
informationssystemer.

Or. en

Ændringsforslag 42
Jan Philipp Albrecht, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
it-beredskabsenheder (CERT’er)
1. Agenturet understøtter nationale 
CERT’er i medlemsstaterne og på EU-
plan og oprettelse og drift af et netværk af 
nationale CERT’er og CERT'er på EU-
plan, herunder medlemmerne af den 
europæiske CERT-gruppe på 
regeringsplan. For at sikre, at alle 
nationale CERT’er og EU-CERT’er har 
tilstrækkelig avanceret kapacitet, og at 
denne kapacitet så vidt muligt svarer til 
kapaciteten af de mest avancerede 
CERT’er, hjælper agenturet med at sætte 
benchmarks for teams og fremme dialog 
og udveksling af oplysninger og bedste 
praksis mellem CERT'er og den 
europæiske CERT-gruppe på 
regeringsplan. Agenturet fremmer og 
støtter samarbejdet mellem de relevante 
nationale CERT’er og EU-CERT’er i 
tilfælde af hændelser, der involverer eller 
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muligvis vil involvere adskillige af disse 
CERT’er.
2. Agenturet letter kontakter og 
udveksling af information og bedste 
praksis med relevante statslige og andre 
CERT’er, grupper og fora i tredjelande.
3. Agenturet fungerer som EU-CERT’ens 
koordinerende organ.

Or. en

Ændringsforslag 43
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 44
Bogusław Sonik

Forslag til forordning
Artikel 30 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sædet for dette agentur skal opfylde 
følgende krav:
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a) Det skal være placeret i en enkelt 
bygning udelukkende forbeholdt 
agenturet, som ejes eller lejes af agenturet 
selv;
b) det skal sikre de højeste standarder for 
fysisk sikkerhed og datasikkerhed;
c) det skal sikre den mest 
omkostningseffektive løsning.

Or. en

Ændringsforslag 45
Rolandas Paksas

Forslag til forordning
Artikel 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. lt


