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Ändringsförslag 19
Ioan Enciu

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 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 
och sociala 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.

Or. ro

Ändringsförslag 20
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Medlemsstaternas företrädare som (4) Medlemsstaternas företrädare som 
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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.

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. Byrån har sitt säte i 
Heraklion på Kreta.

Or. el

Ändringsförslag 21
Rolandas Paksas

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 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 samt fastställa och 
åtgärda nät- och 
informationssäkerhetsproblem, och 
därigenom bidra till en välfungerande inre 
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marknad.

Or. lt

Ändringsförslag 22
Ioan Enciu

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 den nuvarande 
EU-lagstiftningen inom området 
elektronisk kommunikation och, rent 
allmänt, bidra till ökad säkerhet för 
elektronisk kommunikation samt 
integritetsskydd och skydd av 
personuppgifter och bland annat 
tillhandahålla expertis och rådgivning och 
främja utbyte av god praxis.

Or. ro

Ändringsförslag 23
Rolandas Paksas

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 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. Byrån bör dessutom skapa 
förtroende genom sin oberoende ställning, 
genom kvaliteten på de råd den 
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tillhandahåller och den information den 
sprider samt öppenheten i dess 
förfaranden och arbetssätt.

Or. lt

Ändringsförslag 24
Ioan Enciu

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 unionen, 
till ett bättre integritetsskydd och skydd av 
personuppgifter 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.

Or. ro

Ändringsförslag 25
Ioan Enciu

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 

(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 
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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.

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 
EU-institutionerna 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. ro

Ändringsförslag 26
Rolandas Paksas

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Byrån bör stödja ett europeiskt 
forum för medlemsstaterna (EFMS) som 
ska uppmuntra till diskussion och utbyten 
av god praxis, i syfte att dela strategiska 
målsättningar och prioriteringar för 
IKT-infrastrukturens säkerhet och 
motståndskraft, och bör spela en aktivare 
roll i dess arbete.

Or. lt

Ändringsförslag 27
Kinga Göncz

Förslag till förordning
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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 oberoende 
regleringsmyndigheter, 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.

Or. en

Ändringsförslag 28
Rolandas Paksas

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Byrån bör hjälpa medlemsstaterna 
och tjänsteleverantörerna att höja sina 
allmänna säkerhetsstandarder så att alla 
internetanvändare kan vidta de åtgärder 
som krävs för att trygga sin egen 
cybersäkerhet.

Or. lt

Ändringsförslag 29
Ioan Enciu

Förslag till förordning
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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 
kampen mot cyberbrottslighet. Företrädare 
för dessa myndigheter bör tas med som 
fullvärdiga intressenter i byrån och 
företrädas i byråns ständiga 
intressentgrupp.

(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 och personuppgifter, för att 
belysa och på ett korrekt sätt hantera nät-
och informationssäkerhetsaspekterna av 
kampen mot cyberbrottslighet. Företrädare 
för dessa myndigheter bör tas med som 
fullvärdiga intressenter i byrån och 
företrädas i byråns ständiga 
intressentgrupp.

Or. ro

Ändringsförslag 30
Kinga Göncz

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 1211/200927, 
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 

(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 (EG) nr 1211/200927, 
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 
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22 juni 1998 om ett informationsförfarande 
beträffande tekniska standarder och 
föreskrifter och beträffande föreskrifter för 
informationssamhällets tjänster28 samt 
medlemsstaternas tillsynsmyndigheter för 
skyddet av enskilda personer när det gäller 
behandling av personuppgifter samt den 
fria rörligheten för sådana uppgifter.

22 juni 1998 om ett informationsförfarande 
beträffande tekniska standarder och 
föreskrifter och beträffande föreskrifter för 
informationssamhällets tjänster28 samt 
medlemsstaternas oberoende 
tillsynsmyndigheter för skyddet av 
enskilda personer när det gäller behandling 
av personuppgifter samt den fria 
rörligheten för sådana uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 31
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

1. Byrån ska bistå kommissionen, de 
övriga EU-institutionerna 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.

Or. en

Ändringsförslag 32
Ioan Enciu

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 

1. Byrån ska bistå kommissionen, rådet, 
Europaparlamentet och medlemsstaterna 
för att uppfylla kraven i lagar och andra 
förordningar avseende nät- och 
informationssäkerhet samt integritetsskydd 
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bidra till att den inre marknaden fungerar 
väl.

och skydd av personuppgifter i nuvarande 
eller framtida EU-lagstiftning och på så 
sätt bidra till att den inre marknaden 
fungerar väl.

Or. ro

Ändringsförslag 33
Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

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 samt se till att högsta standarder för 
uppgiftsskydd råder i området med frihet, 
säkerhet och rättvisa.

Or. en

Ändringsförslag 34
Ioan Enciu

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 

(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 
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informationssäkerhet. informationssäkerhet samt området 
integritetsskydd och skydd av 
personuppgifter, med särskild hänsyn till 
internetrelaterade aspekter.

Or. ro

Ändringsförslag 35
Bogusław Sonik

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 mellan 
medlemsstaterna och EU:s institutioner i 
deras insatser för att förebygga, spåra och 
reagera på nät- och 
informationssäkerhetsincidenter som har
gränsöverskridande konsekvenser.

Or. en

Ändringsförslag 36
Bogusław Sonik

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) På grundval av uppgifter från
medlemsstaterna och från
EU:s institutioner i enlighet med 
unionens bestämmelser och med 
unionslagstiftningen förenliga nationella 
bestämmelser, upprätthålla en 
medvetenhet om den modernaste tekniken 
när det gäller nät- och 
informationssäkerhet i unionen till 
förmån för medlemsstaterna och 
EU:s institutioner.
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Or. en

Ändringsförslag 37
Kinga Göncz

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) Stödja samarbete mellan behöriga 
regleringsmyndigheter i Europa, och 
framför allt stödja deras insatser för att 
utveckla och utbyta god praxis och 
standarder och främja och trygga deras 
totala oberoende.

Or. en

Ändringsförslag 38
Bogusław Sonik

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) Stödja samarbete mellan de behöriga 
offentliga organen och mellan offentliga 
och privata aktörer i unionen, bland 
annat underlätta dialog och insatser för att 
utveckla och utbyta god praxis, främja 
informationsutbyte och ökad 
medvetenhet, underlätta fastställandet och 
tillämpningen av europeiska och 
internationella standarder för 
riskhantering och för säkerheten i 
elektroniska produkter, nätverk och
tjänster.

Or. en
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Ändringsförslag 39
Jan Philipp Albrecht, Kyriacos Triantaphyllides

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Bistå brottsbekämpande och rättsliga 
myndigheter, på deras begäran eller på 
eget initiativ, med expertis i 
bekämpningen av cyberbrottslighet och 
åtgärder mot cyberincidenter. Byrån ska 
emellertid inte inleda specifika 
brottsutredningar och inte rutinmässigt ge 
operativt bistånd till brottsbekämpande 
och rättsliga myndigheter, t. ex. vid 
utredningar av cyberbrottslighet eller 
kriminaltekniska datoranalyser.

Or. en

Ändringsförslag 40
Iliana Malinova Iotova

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Bistå brottsbekämpande och rättsliga 
myndigheter, på deras begäran, med 
expertis i bekämpningen av 
cyberbrottslighet och åtgärder mot 
cyberincidenter.

Or. en

Ändringsförslag 41
Bogusław Sonik

Förslag till förordning
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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 de EU-institutioner och -organ
som inrättats genom unionsrätten i deras 
insatser för att utarbeta kapacitet för att
förebygga, spåra, analysera och reagera 
när det gäller nät- och 
informationssäkerheten.

Or. en

Ändringsförslag 42
Jan Philipp Albrecht, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Incidenthanteringsorganisationer 

1. Byrån ska bistå nationella 
incidenthanteringsorganisationer i 
medlemsstaterna och på unionsnivå samt 
inrättandet och driften av ett nätverk för 
incidenthanteringsorganisationer på 
nationell nivå och unionsnivå, vilket 
också ska omfatta medlemmarna av den 
europeiska gruppen för medlemsstaternas 
statliga incidenthanteringsorganisationer. 
För att bidra till att alla 
incidenthanteringsorganisationer på 
nationell nivå och unionsnivå 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 
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medlemsstaternas statliga och unionens 
incidenthanteringsorganisationer. Byrån 
ska främja och stödja samarbetet mellan 
de berörda 
incidenthanteringsorganisationerna på 
nationell nivå och unionsnivå 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.
3. Byrån ska fungera som 
EU:s samordningsorgan för 
incidenthanteringsorganisationer.

Or. en

Ändringsförslag 43
Kinga Göncz

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. Under den månad som 
föregår förlängningen av mandatperioden 
ska den verkställande direktören bli 
ombedd att göra ett uttalande inför 
Europaparlamentets behöriga utskott och 
besvara frågor från utskottsledamöterna.

Or. en

Ändringsförslag 44
Bogusław Sonik
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Förslag till förordning
Artikel 30 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande krav ska uppfyllas beträffande 
byråns säte:
(a) Det ska vara beläget i en fristående 
byggnad som uteslutande står till byråns 
förfogande och som bör ägas eller hyras 
av byrån.
(b) Det ska uppfylla de högsta 
standarderna för fysisk säkerhet och 
datasäkerhet.
(c) Det ska erbjuda den mest 
kostnadseffektiva lösningen.

Or. en

Ändringsförslag 45
Rolandas Paksas

Förslag till förordning
Artikel 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 33 utgår
Mandatperiod

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

Or. lt


