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KORT BEGRUNDELSE

Informations- og kommunikationsteknologier udgør en integreret del af det offentlige og 
private liv i Europa.

I betragtning af, hvor stor betydning net- og informationssikkerhed har, baseret på de 
indhøstede erfaringer og de stigende udfordringer på tværs af grænserne inden for dette 
område, er der behov for at udvide ENISA's mandat og dets ressourcer for at sikre og fremme 
et højt niveau af datasikkerhed og -beskyttelse.

Med henblik herpå og på baggrund af Kommissionens forslag bør agenturet etablere et system 
til tidlig varsling, indsamle, analysere og koordinere brud på datasikkerheden vedrørende 
privatlivets fred og indgå i et tættere samarbejde med medlemsstaterne, de europæiske 
institutioner samt de retshåndhævende og retlige myndigheder på deres anmodning eller på 
eget initiativ. 
Hertil kommer, at den demokratiske kontrol med agenturet skal styrkes for at sikre fuld 
gennemsigtighed.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Udvalget om 
Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

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 og samarbejde
med de myndigheder, der har ansvar for 
retshåndhævelse, og
databeskyttelsesmyndighederne med det
formål at sætte fokus på net- og 
informationssikkerhedsaspekterne af 
internetkriminalitet og beskyttelse af 
personoplysninger 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. en



PE469.719v02-00 4/11 PA\876176DA.doc

DA

Ændringsforslag 2

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. 
Europa-Parlamentet 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 3

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Agenturet skal sikre et højt niveau af 
datasikkerhed og -beskyttelse.

Or. en

Ændringsforslag 4

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, juridiske og 
samfundsøkonomiske analyser og 
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udvikling og ajourføring af EU-
lovgivningen på området net- og 
informationssikkerhed.

forberedende arbejde med henblik på 
udvikling og ajourføring af EU-
lovgivningen på området net- og 
informationssikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 5

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 Kommissionen, på 
deres anmodning eller på eget initiativ, i 
bestræbelserne på tværs af grænserne for at 
forebygge, opdage og imødegå 
sikkerhedsproblemer i net og 
informationssystemer.

Or. en

Ændringsforslag 6

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Det bistår medlemsstaterne og Unionens 
institutioner og organer i deres indsats for 
at indsamle, analysere og formidle 
oplysninger om net- og 
informationssikkerhed. 

c) Det bistår medlemsstaterne og Unionens 
institutioner og organer, på deres 
anmodning eller på eget initiativ, i deres 
indsats for at indsamle, analysere og 
formidle oplysninger om net- og 
informationssikkerhed. 

Or. en
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Ændringsforslag 7

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) Det vurderer jævnligt net- og 
informationssikkerhedssituationen i Europa 
i samarbejde med medlemsstaterne og EU-
institutionerne, på deres anmodning eller 
på eget initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 8

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 i Europa,
på deres anmodning eller på eget initiativ, 
navnlig deres bestræbelser på at udvikle og 
udveksle god praksis og standarder.

Or. en

Ændringsforslag 9

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) Det støtter de retshåndhævende og 
retlige myndigheder, på deres anmodning 
eller på eget initiativ, med ekspertise i 
bekæmpelse af internetkriminalitet og i at 
håndtere trusler mod internettets 
sikkerhed.
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Or. en

Ændringsforslag 10

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fb) Det indsamler, analyserer og 
koordinerer anmeldelser om brud på 
datasikkerheden og etablerer et system til 
tidlig varsling af grænseoverskridende 
trusler mod net- og 
informationssikkerheden. 

Or. en

Ændringsforslag 11

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fc)Det fremmer god praksis i forhold til 
sikker behandling af oplysninger ved 
internt at anvende de mest effektive og 
avancerede sikkerhedsprocedurer og deres 
virkemåde, og samtidig i videst mulig 
udstrækning at minimere indvirkningen på 
privatlivets fred. Det skal endvidere 
fungere som et referencepunkt i den 
praktiske gennemførelse af den bedste 
tilgængelige teknik på sikkerhedsområdet.

Or. en
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Ændringsforslag 12

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

Or. en

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) Det udfører opgaver, som det pålægges 
ved lovgivningsmæssige EU-retsakter.

k) Det udfører opgaver, som det pålægges 
ved lovgivningsmæssige EU-retsakter
vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden udnævnelsen opfordres den 
kandidat, som bestyrelsen vælger, til at 
afgive en redegørelse for Europa-
Parlamentets kompetente udvalg og 
besvare spørgsmål fra 
udvalgsmedlemmerne. Efter denne 
redegørelse vedtager Europa-Parlamentet 
en udtalelse, hvori der redegøres for dets 
syn på den valgte kandidat. Bestyrelsen 



PA\876176DA.doc 9/11 PE469.719v02-00

DA

underretter Europa-Parlamentet om, på 
hvilken måde der er taget hensyn til denne 
udtalelse.

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den administrerende direktør udnævnes 
og afsættes af bestyrelsen. Udnævnelsen 
sker på grundlag af en liste over 
kandidater, som Kommissionen foreslår, 
for en periode på fem år og på grundlag af 
kvalifikationer og dokumenterede 
administrative og ledelsesmæssige 
færdigheder samt specifikke kvalifikationer 
og erfaring. Før udnævnelsen kan den 
ansøger, bestyrelsen har valgt, indbydes til 
at afgive en redegørelse for Europa-
Parlamentets kompetente udvalg og 
besvare spørgsmål fra 
udvalgsmedlemmerne.

2. Den administrerende direktør udnævnes 
og afsættes af bestyrelsen. Udnævnelsen 
sker på grundlag af en liste over 
kandidater, som Kommissionen foreslår, 
for en periode på fem år og på grundlag af 
kvalifikationer og dokumenterede 
administrative og ledelsesmæssige 
færdigheder samt specifikke kvalifikationer 
og erfaring. Inden udnævnelsen opfordres 
den kandidat, som bestyrelsen har valgt, til 
at afgive en redegørelse for Europa-
Parlamentets kompetente udvalg og 
besvare spørgsmål fra 
udvalgsmedlemmerne. Efter denne 
redegørelse vedtager Europa-Parlamentet 
en udtalelse, hvori der redegøres for dets 
syn på den valgte kandidat. Bestyrelsen 
underretter Europa-Parlamentet om, på 
hvilken måde der er taget hensyn til denne 
udtalelse.

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På forslag af den administrerende 1. På forslag af den administrerende 
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direktør nedsætter bestyrelsen en stående 
gruppe af interessenter bestående af 
eksperter, der repræsenterer de relevante 
interessenter såsom informations- og 
kommunikationsteknologiindustrien, 
forbrugergrupper, akademiske eksperter i 
net- og informationssikkerhed og 
myndigheder med ansvar for 
retshåndhævelse og beskyttelse af 
privatlivets fred.

direktør nedsætter bestyrelsen en stående 
gruppe af interessenter bestående af 
eksperter, der repræsenterer de relevante 
interessenter såsom informations- og 
kommunikationsteknologiindustrien, 
forbrugergrupper, akademiske eksperter i 
net- og informationssikkerhed og 
myndigheder med ansvar for 
retshåndhævelse og
databeskyttelsesmyndighederne.

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bestyrelsen fastlægger foranstaltninger 
med henblik på agenturets anvendelse af 
forordning (EF) nr. 45/2001, herunder 
foranstaltninger vedrørende den 
databeskyttelsesansvarlige for agenturet.

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturets hjemsted skal opfylde følgende 
krav:
a) det skal have en central placering
b) det placeres i en enkelt bygning, som 
udelukkende er til agenturets brug, og 
som er ejet eller lejet af agenturet selv
c) det skal sikre de højeste standarder for 
fysisk sikkerhed og datasikkerhed
d) det skal være den mest 
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omkostningseffektive løsning.

Or. en


