
Nr. 54/486 25.9.2014EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) nr. 526/2013

frá 21. maí 2013

um Net- og upplýsingaöryggisstofnun Evrópusambandsins (ENISA) og um niðurfellingu 
reglugerðar (EB) nr. 460/2004 (*)

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS 
HAFA,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins, einkum 114. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusam-
bandsins,

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin,

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópu-
sambandsins (1),

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð (2),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Rafræn fjarskipti, grunnvirki og þjónusta eru grund-
vallar þættir, bæði beint og óbeint, í efnahagslegri
og samfélagslegri þróun. Þau gegna lífsnauðsynlegu
hlutverki fyrir samfélagið og eru í sjálfu sér orðin
útbreiddar nauðsynjar á sama hátt og rafmagns- og
vatnsveita, auk þess sem þau eru afar mikilvægur þáttur
í afhendingu rafmagns, vatns og annarrar mikilvægrar
þjónustu. Samskiptanet gegna hlutverki félagslegra hvata
og ýta undir nýsköpun, margfalda áhrif tækninnar og
móta hegðun neytenda, viðskiptalíkön og atvinnuvegi
og einnig réttindi og skyldur borgaranna og þátttöku
þeirra í stjórnmálastarfi. Röskun á þeim getur valdið
umtalsverðu efnislegu, félagslegu og fjárhagslegu
tjóni, sem undirstrikar mikilvægi þess að fyrir liggi
ráðstafanir til að auka vernd og viðnámsþol sem miða
að því að tryggja áframhald mikilvægrar þjónustu. Við
öryggi rafrænna fjarskipta, grunnvirkja og þjónustu,
einkum heilleiki þeirra, aðgengi og leynd, blasa sífellt
fleiri áskoranir, sem tengjast m.a. einstökum þáttum
fjarskiptavirkisins og hugbúnaðinum sem stýrir þessum
þáttum, grunnvirkinu í heild og þeirri þjónustu sem það
veitir. Þetta er vaxandi áhyggjuefni í þjóðfélaginu, ekki
síst vegna hugsanlegra vandamála sem stafa af því hve
kerfin eru flókin, bilunum, kerfisbilunum, óhöppum,

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 165, 18.6.2013, bls. 41. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 130/2014 frá 27. júní 
2014 um breytingu á XI. viðauka (Rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun 
og upplýsingasamfélagið) við EES-samninginn, bíður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB C 107, 6.4.2011, bls. 58.
(2) Afstaða Evrópuþingsins frá 16. apríl 2013 (hefur enn ekki verið birt í 

Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 13. maí 2013.

mistökum og árásum sem geta haft afleiðingar fyrir 
rafræn og efnisleg grunnvirki sem veita þjónustu sem er 
nauðsynleg fyrir velferð borgara Evrópu.

2) Ógnir taka sífellt breytingum og váatvik geta grafið
undan trausti notenda á tækni, netkerfum og þjónustu
og þannig haft áhrif á getu þeirra til að nýta sér til fulls
innri markaðinn og almenna notkun upplýsinga- og
fjarskiptatækni.

3) Reglubundið mat á stöðu net- og upplýsingaöryggis í
Sambandinu, byggt á áreiðanlegum gögnum Sambandsins, 
og kerfisbundin spá um þróun, áskoranir og ógnanir í
framtíðinni, á vettvangi Sambandsins og á heimsvísu, eru
því mikilvæg fyrir stefnumótendur, iðnaðinn og notendur.

4) Með ákvörðun 2004/97/EB, KBE (3), sem samþykkt var á
fundi leiðtogaráðsins 13. desember 2003, ákváðu fulltrúar 
aðildarríkjanna að Net- og upplýsingaöryggisstofnun
Evrópu (ENISA), sem koma átti á fót á grundvelli tillögu
framkvæmdastjórnarinnar, hefði aðsetur sitt í Grikklandi,
í þeirri borg sem grísk stjórnvöld ákvæðu. Í kjölfar
þeirrar ákvörðunar ákváðu grísk stjórnvöld að Net- og
upplýsingaöryggisstofnun Evrópu ætti að hafa aðsetur sitt
í borginni Heraklíon á Krít.

5) Hinn 1. apríl 2005 gerðu Net- og upplýsingaöryggisstofnunin
og gistiaðildarríki hennar með sér samning um
höfuðstöðvar (samning um aðsetur).

6) Gistiaðildarríki Net- og upplýsingaöryggisstofnunarinnar
ætti að tryggja bestu mögulegu aðstæður fyrir snurðulausan 
og skilvirkan rekstur stofnunarinnar. Til að Net- og
upplýsingaöryggisstofnunin geti gegnt skyldustörfum
sínum á viðeigandi hátt og af skilvirkni, svo að ráða megi
starfsfólk og halda því og til að auka skilvirkni þátttöku
hennar í netsamstarfi er brýnt að staðsetning hennar
sé viðeigandi, m.a. með tilliti til samgöngutenginga,
og að fyrir hendi sé aðstaða fyrir maka og börn sem
fylgja starfsfólki stofnunarinnar. Mæla ætti fyrir um
nauðsynlegt fyrirkomulag í samningi milli Net- og
upplýsingaöryggisstofnunarinnar og gistiaðildarríkisins
eftir að stjórn stofnunarinnar hefur veitt samþykki sitt.

(3) Ákvörðun 2004/97/EB, KBE, tekin með sameiginlegu samkomulagi fulltrúa 
aðildarríkjanna á fundi ríkis- og ríkisstjórnarleiðtoga 13. desember 2003 um 
aðsetur tiltekinna skrifstofa og sérstofnana Evrópusambandsins (Stjtíð. ESB 
L 29, 3.2.2004, bls. 15).
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7) Til að bæta skilvirkni í störfum Net- og upplýsinga-
öryggisstofnunarinnar hefur verið sett upp útibús-
skrif stofa á höfuðborgarsvæði Aþenu, sem halda ætti 
úti með samþykki og stuðningi gistiaðildarríkisins 
og þar sem starfsfólk á aðgerðasviði stofnunarinnar 
(e. operational staff) ætti að vera staðsett. Starfs-
fólk sem fyrst og fremst annast stjórnsýslu Net- og 
upplýsingaöryggisstofnunarinnar (þ.m.t. framkvæmda-
stjóri hennar), fjármál, gagnarannsóknir og -greiningu 
(e. desk research and analysis), upplýsingatækni og 
rekstur aðstöðu, mannauðsmál, þjálfun, samskipti og 
almannatengsl ætti að vera staðsett í Heraklíon.

8) Net- og upplýsingaöryggisstofnunin hefur rétt til að 
ákvarða eigið skipulag til að tryggja að verkefni hennar 
séu innt af hendi á viðeigandi hátt og af skilvirkni, 
en þó með þeim hætti að ákvæði um aðsetur og um 
útibússkrifstofuna í Aþenu, sem mælt er fyrir um í þessari 
reglugerð, séu virt. Til að sinna verkefnum sem fela í 
sér samskipti við helstu hagsmunaaðila, s.s. stofnanir 
Sambandsins, ætti Net- og upplýsingaöryggisstofnunin 
einkum að koma á nauðsynlegu hagnýtu fyrirkomulagi 
til að auka skilvirkni í slíkum störfum. 

9) Árið 2004 samþykktu Evrópuþingið og ráðið reglugerð 
(EB) nr. 460/2004 (4) um að koma á fót Net- og 
upplýsingaöryggisstofnun Evrópu til að vinna að 
því að tryggja öflugt net- og upplýsingaöryggi innan 
Sambandsins og þróa net- og upplýsingaöryggismenningu 
í þágu borgara, neytenda, fyrirtækja og opinberrar 
stjórnsýslu. Árið 2008 samþykktu Evrópuþingið og ráðið 
reglugerð (EB) nr. 1007/2008 (5) þar sem umboð Net- og 
upplýsingaöryggisstofnunarinnar var framlengt til mars 
2012. Með reglugerð (EB) nr. 580/2011 (6) var umboð 
hennar framlengt til 13. september 2013.

10) Net- og upplýsingaöryggisstofnunin ætti að taka við 
af Net- og upplýsingaöryggisstofnun Evrópu eins og 
henni var komið á með reglugerð (EB) nr. 460/2004. 
Innan ramma ákvörðunar fulltrúa aðildarríkjanna, sem 
komu saman á fundi leiðtogaráðsins 13. desember 
2003, ætti gistiaðildarríkið að viðhalda  gildandi 
hagnýtu fyrirkomulagi og þróa það frekar til að tryggja 
snurðulausan og skilvirkan rekstur Net- og upplýsing
aöryggisstofnunarinnar, þ.m.t. útibússkrifstofu hennar 
í Aþenu, og greiða fyrir því að ráða megi mjög hæft 
starfsfólk og halda í það.

(4) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 460/2004 frá 10. mars 2004 
um að koma á fót Net- og upplýsingaöryggisstofnun Evrópu (Stjtíð. ESB L 
77, 13.3.2004, bls. 1).

(5) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1007/2008 frá 24. september 
2008 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 460/2004 um að koma á fót Net- og 
upplýsingaöryggisstofnun Evrópu að því er varðar starfstíma hennar (Stjtíð. 
ESB L 293, 31.10.2008, bls. 1).

(6) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 580/2011 frá 8. júní 2011 
um breytingu á reglugerð (EB) nr. 460/2004 um að koma á fót Net- og 
upplýsingaöryggisstofnun Evrópu að því er varðar starfstíma hennar (Stjtíð. 
ESB L 165, 24.6.2011, bls. 3).

11) Frá því að Net- og upplýsingaöryggisstofnun Evrópu var 
komið á fót hafa áskoranir í net- og upplýsingaöryggi 
breyst með tækni-, markaðs- og félagslegri og hagrænni 
þróun og frekari umfjöllun og umræður farið fram um þær. 
Til að bregðast við breyttum áskorunum hefur Sambandið 
uppfært forgangsmál net- og upplýsingaöryggisstefnu 
sinnar. Með þessari reglugerð er miðað að því að 
styrkja Net- og upplýsingaöryggisstofnunina svo að 
hún geti stuðlað, á árangursríkan hátt, að viðleitni 
stofnana Sambandsins og aðildarríkjanna til að þróa getu 
í Evrópu til að takast á við áskoranir er varða net- og 
upplýsingaöryggi.

12) Með ráðstöfunum á innri markaðnum á sviði öryggis í 
rafrænum fjarskiptum og, í almennari skilningi, net- og 
upplýsingaöryggis, er krafist mismunandi tæknilegrar og 
skipulagslegrar beitingar af hálfu stofnana Sambandsins 
og aðildarríkjanna. Mismunandi beiting getur leitt til 
óskilvirkni og orsakað hindranir á innri markaðinum. 
Þetta kallar á miðstöð sérfræðiþekkingar á vettvangi 
Sambandsins, þar sem veitt er leiðsögn ráðgjöf og aðstoð 
við málefni sem tengjast net- og upplýsingaöryggi, sem 
stofnanir Sambandsins og aðildarríkin geta reitt sig á. 
Net- og upplýsingaöryggisstofnunin getur mætt þessum 
þörfum með því að þróa mikla sérþekkingu og viðhalda 
henni og aðstoða stofnanir Sambandsins, aðildarríkin og 
viðskiptalífið við að uppfylla lagaskilyrði og reglufestar 
kröfur um net- og upplýsingaöryggi og greina vandamál 
er varða net- og upplýsingaöryggi og leysa þau og stuðla 
þannig að eðlilegri starfsemi innri markaðarins.

13) Net- og upplýsingaöryggisstofnunin ætti að inna af hendi 
þau verkefni sem henni eru falin með lagagerningum 
Sambandsins á sviði rafrænna fjarskipta og almennt 
stuðla að hærra öryggisstigi rafrænna fjarskipta, aukinni 
friðhelgi einkalífs og vernd persónuupplýsinga, m.a. með 
því að leggja til sérþekkingu og veita ráðgjöf og með 
því að ýta undir miðlun bestu starfsvenja og koma með 
tillögur á sviði stefnumótunar.

14) Samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/21/
EB frá 7. mars 2002 um sameiginlegan regluramma um 
rafræn fjarskiptanet og -þjónustu (rammatilskipun) (7) 
var þess krafist að þeir sem bjóða fram almenn rafræn 
fjarskiptanet eða rafræna fjarskiptaþjónustu sem er öllum 
aðgengileg geri viðeigandi ráðstafanir til þess að standa 
vörð um heildstæði þeirra og öryggi, og innleidd sú 
skylda að landsbundin eftirlitsyfirvöld, þar sem við á, 
tilkynni m.a. Net- og upplýsingaöryggisstofnuninni um 
hvers konar öryggisbrot eða tap á heilleika, sem hefur 
haft umtalsverð áhrif á starfsemi neta eða þjónustu, og 
leggi árlega fyrir framkvæmdastjórnina og stofnunina 

(7) Stjtíð. EB L 108, 24.4.2002, bls. 33.
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yfirlitsskýrslu um tilkynningar sem hafa borist og til 
hvaða aðgerða var gripið. Í tilskipun 2002/21/EB er 
Net- og upplýsingaöryggisstofnunin enn fremur hvött til 
þess að stuðla að samræmingu viðeigandi tæknilegra og 
skipulagslegra öryggisráðstafana með álitsgerðum.

15) Í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/58/EB frá  
12. júlí 2002 um vinnslu persónuupplýsinga og um 
verndun einkalífs á sviði rafrænna fjarskipta (tilskipun 
um friðhelgi einkalífsins og rafræn fjarskipti)(8) er 
þess krafist að sá sem býður fram rafræna fjarskipta-
þjónustu, sem er öllum aðgengileg, geri viðeigandi 
ráðstafanir, tæknilega og skipulagslega, til að standa 
vörð um öryggi þeirrar þjónustu sem hann veitir og 
einnig að hann tryggi fjarskiptaleynd og leynd 
tengdra umferðargagna. Með tilskipun 2002/58/
EB eru komið á upplýsinga- og tilkynningarskyldu 
þeirra sem veita rafræna fjarskiptaþjónustu vegna brota 
á reglum um persónuupplýsingar. Þá er þess einnig 
krafist að framkvæmdastjórnin hafi samráð við Net- og 
upplýsingaöryggisstofnunina um hvers konar tæknilegar 
framkvæmdaráðstafanir sem til stendur að samþykkja 
varðandi aðstæður, framsetningu og málsmeðferðarreglur 
sem eiga við um upplýsinga- og tilkynningarskyldu. 
Í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB frá 
24. október 1995 um vernd einstaklinga í tengslum 
við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun 
slíkra upplýsinga (9), er þess krafist að aðildarríkin 
kveði á um að ábyrgðaraðilinn geri viðeigandi, 
tæknilegar og skipulagslegar ráðstafanir til að vernda 
persónuupplýsingar gegn eyðingu eða tapi af slysni eða 
gegn ólöglegri eyðingu, breytingum og óheimilli birtingu 
eða aðgangi, einkum ef vinnslan felur í sér sendingu 
gagna á neti, og gegn allri ólöglegri vinnslu í hvaða mynd 
sem er.

16) Net- og upplýsingaöryggisstofnunin ætti að stuðla 
að öflugu net- og upplýsingaöryggi, aukinni vernd 
einka lífs og persónuupplýsinga og þróun net- og 
upplýsingaöryggismenningar í þágu borgaranna, neytenda, 
fyrirtækja og opinberra stofnanna í Sambandinu og stuðla 
þannig að eðlilegri starfsemi innri markaðarins. Til að ná 
þessu markmiði ætti Net- og upplýsingaöryggisstofnunin 
að fá nauðsynlegar fjárveitingar.

17) Með tilliti til vaxandi mikilvægis rafrænna netkerfa og 
fjarskipta, sem nú mynda meginstoð hagkerfis Evr ópu, 
og raunstærðar stafræna hagkerfisins, ætti að auka það 
fjármagn og þann mannauð sem Net- og upplýsinga-
öryggisstofnuninni er úthlutað til að endur spegla aukið 
hlutverk hennar og verkefni og mikilvæga stöðu hennar 
við að verja hið stafræna vistkerfi Evrópu (e. European 
digital ecosystem).

(8) Stjtíð. EB L 201, 31.7.2002, bls. 37.
(9) Stjtíð. EB L 281, 23.11.1995, bls. 31.

18) Net- og upplýsingaöryggisstofnunin ætti að starfa sem 
miðstöð og öðlast traust og trúverðugleika í krafti 
sjálfstæðis síns, gæða ráðgjafar sem hún veitir og 
upplýsinganna, sem hún kemur á framfæri, gagnsæis 
í málsmeðferð og starfsaðferðum og þeirrar kostgæfni 
sem hún sýnir við lausn þeirra verkefna sem henni eru 
falin. Net- og upplýsingaöryggisstofnunin ætti að byggja 
á innlendu starfi og starfi innan Sambandsins og því inna 
verkefni sín af hendi í fullu samstarfi við stofnanir, aðila, 
skrifstofur og sérstofnanir Sambandsins og aðildarríkin 
og vera opin gagnvart tengslum við iðnaðinn og aðra 
hlut að eigandi hagsmunaaðila. Auk þess ætti Net- og upp-
lýs ingaöryggisstofnunin að byggja á framlagi frá og sam-
starfi við einkageirann, sem gegnir mikilvægu hlutverki í 
að tryggja rafræn fjarskipti, grunnvirki og þjónustu.

19) Röð verkefna ætti að liggja til grundvallar því hvernig 
Net- og upplýsingaöryggisstofnunin á að ná markmiðum 
sínum, jafnframt því sem stofnunin hefur ákveðinn 
sveigjanleika í starfsemi sinni. Á meðal verkefna 
Net- og upplýsingaöryggisstofnunarinnar ætti að vera 
söfnun viðeigandi upplýsinga og gagna sem þarf til 
greiningar á áhættu fyrir öryggi og viðnámsþol rafrænna 
fjarskipta, grunnvirkja og þjónustu og til að meta, 
í samvinnu við aðildarríkin, framkvæmdastjórnina 
og, þar sem við á, viðeigandi hagsmunaaðila, stöðu 
net- og upplýsingaöryggis í Sambandinu. Net- og 
upplýsingaöryggisstofnunin ætti að tryggja samræmingu 
og samstarf við stofnanir, aðila, skrifstofur og sérstofnanir 
Sambandsins og aðildarríkin og efla samstarf milli 
hagsmunaaðila í Evrópu, einkum með því að fá til liðs við 
sig þar til bæra landsbundna aðila og aðila Sambandsins 
og virta sérfræðinga í einkageiranum á viðkomandi 
sviðum, einkum þá sem starfrækja rafræn fjarskiptanet 
og þjónustu, framleiðendur nettengds búnaðar og 
seljendur hugbúnaðar, með tilliti til þess að netkerfi og 
upplýsingakerfi eru samsett úr vélbúnaði, hugbúnaði og 
þjónustu. Net- og upplýsingaöryggisstofnunin ætti að 
aðstoða stofnanir Sambandsins og aðildarríkin í skoðana-
skiptum þeirra við atvinnulífið um öryggistengd vandamál 
að því er varðar vélbúnaðar- og hugbúnaðarvörur og stuðla 
þannig að samstarfi í net- og upplýsingaöryggismálum.

20) Net- og upplýsingaöryggisstofnunin ætti að fá Net- og 
upplýsingaöryggisáætlanir, sem stofnun, aðili, skrifstofa 
eða sérstofnun Sambandsins eða aðildarríki birtir, henni 
til upplýsingar og til að forðast tvíverknað. Net- og 
upp lýs ingaöryggisstofnunin ætti að greina áætlanirnar 
og stuðla að því að þær verði settar fram á formi sem 
auðveldar samanburð. Hún ætti að gera áætlanirnar og 
greiningar sínar aðgengilegar almenningi með rafrænum 
hætti.

21) Net- og upplýsingaöryggisstofnunin ætti að aðstoða fram-
kvæmdastjórnina með ráðgjöf, álitsgerðum og grein ingum 
á öllum málefnum Sambandsins sem tengjast stefnu-
mótun á sviði net- og upplýsingaöryggis, þ.m.t. vernd 
og viðnámsþoli þýðingarmikilla upplýsingagrunnvirkja. 
Net- og upplýsingaöryggisstofnunin ætti einnig að aðstoða 
stofnanir, aðila, skrifstofur og sérstofnanir Sambandsins 
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og, þar sem við á, aðildarríkin, að beiðni þeirra, í viðleitni 
þeirra til að móta net- og upplýsingaöryggisstefnu og 
byggja upp getu á því sviði.

22) Við ráðgjöf sína til stofnana, aðila, skrifstofa og sér-
stofnana Sambandsins og, þar sem við á, til aðildar ríkj-
anna, að beiðni þeirra, varðandi þörf á rann sóknum á 
sviði net- og upplýsingaöryggis ætti Net- og upplýsinga-
ör yggis stofnunin að taka fullt tillit til yfir stand andi rann-
sókna, þróunar og tæknilegrar matsstarfsemi, einkum 
þeirra sem framkvæmdar eru innan mismunandi fram-
taks verkefna Sambandsins á sviði rannsókna.

23) Net- og upplýsingaöryggisstofnunin ætti að aðstoða 
stofnanir, aðila, skrifstofur og sérstofnanir Sambandsins, 
og einnig aðildarríkin, í viðleitni þeirra til að byggja upp 
og auka getu sína og viðbúnað yfir landamæri til að koma í 
veg fyrir og uppgötva net- og upplýsingaöryggisvandamál 
og váatvik og bregðast við þeim. Að því er þetta 
varðar ætti Net- og upplýsingaöryggisstofnunin að 
greiða fyrir samstarfi milli aðildarríkjanna og milli 
framkvæmdastjórnarinnar og annarra stofnana, aðila, 
skrifstofa og sérstofnana Sambandsins og aðildarríkjanna. 
Stofnunin ætti, í þessu skyni, að styðja aðildarríkin í 
stöðugri viðleitni sinni til að bæta viðbragðsgetu sína og 
við að skipuleggja og framkvæma æfingar í viðbrögðum 
við váatvikum á evrópskum vettvangi og, að beiðni 
aðildarríkjanna, á landsvísu.

24) Til að öðlast betri skilning á áskorunum á sviði net- 
og upplýsingaöryggis þarf Net- og upplýsinga öryggis-
stofnunin að greina núverandi og nýja áhættu. Í því skyni 
ætti hún að safna viðeigandi upplýsingum í samstarfi við 
aðildarríkin og, eins og við á, hagskýrslustofnanir og aðra 
aðila. Enn fremur ætti Net- og upplýsingaöryggisstofnunin 
að aðstoða stofnanir, aðila, skrifstofur og sérstofnanir 
Sambandsins og aðildarríkin í viðleitni sinni til að safna 
og miðla gögnum um net- og upplýsingaöryggi og 
greina þau. Söfnun viðeigandi tölfræðilegra upplýsinga 
og gagna, sem þarf til að framkvæma greiningar á 
áhættu fyrir öryggi og viðnámsþol rafrænna fjarskipta, 
grunnvirkja og þjónustu, ætti að fara fram á grundvelli 
upp lýsinga, sem aðildarríkin láta í té, og þeirrar sýnar 
sem Net- og upplýsingaöryggisstofnunin hefur á upp-
lýsinga- og fjarskiptatæknigrunnvirki stofnana Sam-
bandsins í samræmi við ákvæði Sambandsins og 
ákvæði landslaga sem eru í samræmi við löggjöf Sam-
bandsins. Á grundvelli þessara upplýsinga ætti Net- og 
upplýsingaöryggisstofnunin ávallt að vera meðvituð um 
stöðuna í net- og upplýsingaöryggismálum og tengdri 
þróun í Sambandinu í þágu stofnana, aðila, skrifstofa og 
sérstofnana Sambandsins og aðildarríkjanna.

25) Við framkvæmd verkefna sinna ætti Net- og upplýsinga-
öryggisstofnunin að greiða fyrir samstarfi milli Sam-
bandsins og aðildarríkjanna um að efla vitund um stöðu 
net- og upplýsingaöryggismála í Sambandinu.

26) Net- og upplýsingaöryggisstofnunin ætti að greiða 
fyrir samstarfi meðal lögbærra, óháðra eftirlitsyfirvalda 
aðildarríkjanna, einkum með því að styðja mótun, eflingu 
og miðlun bestu starfsvenja og staðla fyrir fræðsluáætlanir 

og átak til vitundarvakningar. Aukin upplýsingaskipti 
milli aðildarríkja munu auðvelda slíkar aðgerðir. Net- og 
upplýsingaöryggisstofnunin ætti að stuðla að því að vekja 
einstaka notendur rafrænna fjarskipta, grunnvirkja og 
þjónustu til vitundar, m.a. með því að aðstoða aðildarríki, 
sem hafa kosið að nota upplýsingavettvang sem gagnast 
almenningi, sem kveðið er á um í tilskipun Evrópuþingsins 
og ráðsins 2002/22/EB frá 7. mars 2002 um alþjónustu og 
réttindi notenda að því er varðar rafræn fjarskiptanet og 
-þjónustu (tilskipun um alþjónustu) (10), við að taka saman 
viðeigandi upplýsingar um net- og upplýsingaöryggi í 
þágu almannahagsmuna og einnig með því að aðstoða 
við að þróa slíkar upplýsingar sem eiga að fylgja nýjum 
tækjum sem ætluð eru til nota við fjarskiptanet fyrir 
almenning. Net- og upplýsingaöryggisstofnunin ætti 
einnig að styðja samstarf milli hagsmunaaðila á vettvangi 
Sambandsins, að hluta með því að stuðla að miðlun 
upplýsinga, herferðum til vitundarvakningar og fræðslu- 
og þjálfunaráætlunum.

27) Net- og upplýsingaöryggisstofnunin ætti m.a. að aðstoða 
viðeigandi stofnanir, aðila, skrifstofur og sérstofnanir 
Sambandsins og aðildarríkin við fræðsluherferðir fyrir 
endanlega notendur, sem miða að því að ýta undir örugga 
hegðun einstaklinga á Netinu og vekja fólk til vitundar 
um mögulegar hættur í netheimum, þ.m.t. tölvubrot 
eins og vefveiðiárásir (e. phising attacks), laumunet (e. 
botnet) og fjármála- og bankasvik, og einnig hvetja til 
ráðgjafar um grunnsannvottun og gagnavernd.

28) Til að tryggja að Net- og upplýsingaöryggisstofnunin 
nái markmiðum sínum að fullu ætti hún að hafa samráð 
við viðeigandi aðila, m.a. þá sem sinna tölvubrotum, s.s. 
Evrópsku lögregluskrifstofuna (Europol), og yfirvöld 
sem bera ábyrgð á verndun einkalífsins, til að skiptast 
á þekkingu og bestu starfsvenjum og veita ráðgjöf um 
net- og upplýsingaöryggisþætti sem gætu haft áhrif 
á starf þeirra.  Net- og upplýsingaöryggisstofnunin 
ætti að stefna að því að ná fram samlegðaráhrifum 
milli viðleitni þessara aðila og eigin viðleitni til að 
stuðla að bættu net- og upplýsingaöryggi. Fulltrúar 
löggæsluyfirvalda og yfirvalda sem bera ábyrgð á vernd 
einkalífsins, landsbundinna og einnig Sambandsins, ættu 
að koma til álita sem fulltrúar í fastahópi hagsmunaaðila. 
Við samráð sitt við löggæsluaðila varðandi net- og 
upplýsingaöryggisþætti, sem gætu haft áhrif á störf 
þeirra, ætti Net- og upplýsingaöryggisstofnunin að virða 
þær boðleiðir og þau kerfi sem fyrir eru.

29) Framkvæmdastjórnin hefur hrundið úr vör evrópsku 
samstarfsverkefni opinberra aðila og einkaaðila um 
viðnámsþol, sem sveigjanlegum samstarfsvettvangi um 
viðnámsþol upplýsinga- og fjarskiptatæknigrunnvirkja 
sem nær til alls Sambandsins, þar sem Net- og 
upplýsingaöryggisstofnunin ætti að gegna því hlutverki 
að greiða fyrir því að hagsmunaaðilar komi saman til að 
ræða forgangsmál innan opinberrar stefnu, efnahagslega 
og markaðslega þætti áskorana og ráðstafanir til að auka 
viðnámsþol í upplýsinga- og fjarskiptatækni.

(10) Stjtíð. EB L 108, 24.4.2002, bls. 51.
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30) Í því skyni að stuðla að net- og upplýsingaöryggi og 
sýnileika þess ætti Net- og upplýsingaöryggisstofnunin 
að greiða fyrir samstarfi meðal lögbærra opinberra aðila 
í aðildarríkjunum, einkum með því að styðja þróun og 
miðlun bestu starfsvenja og átaks til vitundarvakningar 
og með því að efla upplýsingastarfsemi sína út á við. (e. 
outreach activities). Net- og upplýsingaöryggisstofnunin 
ætti einnig að styðja samstarf milli hagsmunaaðila og 
stofnana Sambandsins, að hluta með því að stuðla að 
miðlun upplýsinga og starfsemi til vitundarvakningar.

31) Til að hækka stig net- og upplýsingaöryggis í Sambandinu 
ætti Net- og upplýsingaöryggisstofnunin að stuðla að 
samstarfi og miðlun upplýsinga og bestu starfsvenja milli 
viðeigandi aðila, s.s. viðbragðsteyma vegna váatvika er 
varða tölvuöryggi (e. CSIRTs) og viðbragðsteyma vegna 
neyðartilvika er varða tölvuöryggi (e. CERTs).

32) Kerfi vel starfandi viðbragðsteyma vegna neyðartilvika 
er varða tölvuöryggi á vettvangi Sambandsins ætti að 
vera hornsteinn net- og upplýsingaöryggisgrunnvirkis 
Sambandsins. Net- og upplýsingaöryggisstofnunin ætti að 
styðja viðbragðsteymi aðildarríkjanna og viðbragðsteymi 
Sambandsins vegna neyðartilvika er varða tölvuöryggi 
við starfrækslu nets slíkra viðbragðsteyma, þ.m.t. 
þau sem eru hluti af hópi viðbragðsteyma stjórnvalda 
Evrópulanda vegna neyðartilvika er varða tölvuöryggi. 
Til að aðstoða við að tryggja að hvert viðbragðsteymi 
vegna neyðartilvika er varða tölvuöryggi hafi 
næga getu og að þessi geta samsvari eins og hægt 
er getu þróuðustu viðbragðsteymanna ætti Net- og 
upplýsingaöryggisstofnunin að stuðla að því að koma 
á fót og starfrækja kerfi jafningjarýni. Enn fremur ætti 
Net- og upplýsingaöryggisstofnunin að ýta undir og 
styðja samstarf milli viðeigandi viðbragðsteyma vegna 
neyðartilvika er varða tölvuöryggi ef til váatvika, árása 
eða raskana kemur á kerfum eða grunnvirkjum, sem 
þau stjórna eða vernda og sem snerta eða gætu snert 
a.m.k. tvö viðbragðsteymi í neyðartilvikum er varða 
tölvuöryggi.

33) Skilvirk net- og upplýsingaöryggisstefna ætti að 
byggjast á vel þróuðum aðferðum við áhættumat, 
bæði innan opinbera geirans og einkageirans. Aðferðir 
og verklagsreglur við áhættumat eru notuð á hinum 
ýmsu stigum og engar sameiginlegar venjur eru um 
hvernig ber að beita þeim á skilvirkan hátt. Með því 
að efla og móta bestu starfsvenjur við áhættumat og 
við rekstrarsamhæfðar lausnir við áhættustjórnun innan 
opinberra stofnana og einkastofnana mun öryggisstig 
net- og upplýsingakerfa í Sambandinu hækka. Í þessu 
skyni ætti Net- og upplýsingaöryggisstofnunin að styðja 
samstarf hagsmunaaðila á vettvangi Sambandsins og 
greiða fyrir viðleitni þeirra til að setja og taka upp 
evrópska og alþjóðlega staðla um áhættustjórnun og 
mælanlegt öryggi rafeindavara, -kerfa, -neta og -þjónustu 
sem, ásamt hugbúnaði, mynda net- og upplýsingakerfi.

34) Eftir því sem við á og gagnlegt er fyrir Net- og 

upplýsinga öryggisstofnunina að því er varðar markmið 
hennar og verkefni ætti hún að miðla reynslu sinni og 
almennum upplýsingum með stofnunum, aðilum, skrif-
stofum og sérstofnunum Sambandsins sem fjalla um 
net- og upplýsingaöryggi. Net- og upplýsinga öryggis-
stofnunin ætti að leggja sitt af mörkum til að finna for-
gangsatriði í rannsóknum á vettvangi Sambandsins, á 
sviði viðnámsþols netkerfa og net- og upplýsingaöryggis, 
og beina þekkingu sinni á þörfum atvinnulífsins til 
viðeigandi rannsóknastofnana.

35) Net- og upplýsingaöryggisstofnunin ætti að hvetja 
aðildarríkin og þjónustuveitendur til að hækka almenna 
öryggisstaðla sína svo að allir Netnotendur geri nauð syn-
legar ráðstafanir til að tryggja persónulegt öryggi sitt á 
Netinu.

36) Vandamál er varða net- og upplýsingaöryggi eru hnattræns 
eðlis. Þörf er á nánari alþjóðlegri samvinnu til að 
bæta öryggisstaðla, þ.m.t. skilgreiningu á sameiginlegum 
hegðunarreglum og -viðmiðum, og miðlun upplýsinga, 
sem mun stuðla að skjótari alþjóðlega samvinnu til að 
bregðast við, auk sameiginlegrar hnattrænnar nálgunar, 
net- og upplýsingaskiptavandamálum. Í því skyni ætti 
Net- og upplýsingaöryggisstofnunin að styðja enn 
frekar tengsl Sambandsins og samstarf við þriðju lönd 
og alþjóðastofnanir með því að miðla nauðsynlegri 
sérfræðiþekkingu og greiningum til stofnana, aðila, 
skrifstofa og sérstofnana Sambandsins, eftir því sem  
við á.

37) Net- og upplýsingaöryggisstofnunin ætti að starfa í 
samræmi við nálægðarregluna og tryggja viðeigandi 
samræmingu milli aðildarríkjanna í málefnum sem 
varða net- og upplýsingaöryggi og bæta skilvirkni 
landsbundinna stefna og auka með þeim hætti 
virðisauka þeirra, en ekki ganga lengra, í samræmi 
við meðalhófsregluna, en nauðsynlegt er til að ná 
markmiðum þessarar reglugerðar. Framkvæmd verkefna 
Net- og upplýsingaöryggisstofnunarinnar ætti að styrkja, 
en ekki brjóta í bága við, valdheimildir landsbundinna 
eftirlitsyfirvalda samkvæmt tilskipunum sem tengjast 
rafrænum fjarskiptanetum og þjónustu, ekki heldur 
valdheimildir evrópsks hóps eftirlitsaðila á sviði rafrænna 
fjarskipta, sem komið var á fót með reglugerð (EB) 
nr. 1211/2009 (11), fjarskiptanefndarinnar sem um 
getur í tilskipun 2002/21/EB, evrópskra staðlastofnana, 
landsbundinna staðlastofnana og fastanefndarinnar 
sem um getur í tilskipun 98/34/EB (12) og sjálfstæðra 
eftirlitsyfirvalda aðildarríkjanna eins og um getur í 
tilskipun 95/46/EB, né heldur ætti hún að hafa forgang 
fram yfir eða skara viðkomandi heimildir og verkefni eða 
standa í vegi fyrir þeim.

(11) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1211/2009 frá 25. nóvember 
2009 um að koma á fót evrópskum hópi eftirlitsaðila á sviði rafrænna fjar-
skipta (BEREC) og skrifstofu hans (Stjtíð. ESB L 337, 18.12.2009, bls. 1).

(12) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/34/EB frá 22. júní 1998 sem setur 
reglur um tilhögun upplýsingaskipta vegna tæknilegra staðla og reglugerða, 
einnig reglna um þjónustu í upplýsingasamfélaginu (Stjtíð. EB L 204, 
21.7.1998, bls. 37).
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38) Hrinda þarf í framkvæmd tilteknum meginreglum 
að því er varðar stjórnunarhætti Net- og upplýsinga-
öryggisstofnunarinnar til samræmingar við sameiginlegu 
yfirlýsinguna og sameiginlegu nálgunina, sem innanhúss-
vinnuhópurinn um sjálfstæðar stofnanir ESB komst að 
samkomulagi um í júlí 2012 og höfðu það að markmiði 
að sníða vankanta af starfsemi stofnananna og bæta 
frammistöðu þeirra.

39) Sameiginlega yfirlýsingin og sameiginlega nálgunin 
ættu einnig að endurspeglast með viðeigandi hætti í 
starfsáætlunum Net- og upplýsingaöryggisstofnunarinn
ar, mati hennar, skýrslugjöf og stjórnsýsluvenjum.

40) Til að tryggja eðlilega starfsemi Net- og upplýsinga-
öryggisstofnunarinnar ættu framkvæmda stjórnin og 
aðildarríkin að tryggja að aðilar, sem skipaðir eru í 
stjórn hennar, búi yfir viðeigandi sérfræðiþekkingu. 
Framkvæmdastjórnin og aðildarríkin ættu einnig að 
leitast við að takmarka mannaskipti á fulltrúum sínum í 
stjórninni til að tryggja samfellu í starfi hennar.

41) Brýnt er að Net- og upplýsingaöryggisstofnunin 
geti sér gott orð fyrir óhlutdrægni, heilindi og háa 
fagstaðla og viðhaldi því. Á sama hátt ætti Net- og 
upplýsingaöryggisstofnunin að samþykkja heildarreglur, 
sem taka til allrar stofnunarinnar, um það hvernig koma 
skal í veg fyrir hagsmunaárekstra og taka á þeim.

42) Með tilliti til sérstakrar stöðu Net- og upplýsinga-
öryggisstofnunarinnar og þeirra erfiðu áskorana sem hún 
stendur frammi fyrir ætti að einfalda og efla stjórnskipulag 
hennar til að tryggja meiri skilvirkni og betri árangur. Því 
ætti m.a. að koma á fót framkvæmdastjórn til að gera 
stjórninni kleift að beina athygli sinni að málefnum sem 
hafa skipulagslega þýðingu.

43) Stjórnin ætti að skipa þann sem fer með bókhaldsstjórn 
í samræmi við reglur sem samþykktar eru sam-
kvæmt reglugerð (ESB, KBE) nr. 966/2012 (13) 
(„fjárhagsreglugerðinni“).

44) Til að tryggja að Net- og upplýsingaöryggisstofnunin 
skili árangri ættu aðildarríkin og framkvæmdastjórnin 
að eiga fulltrúa í stjórninni, sem ætti að skilgreina 
almenna stefnu í aðgerðum stofnunarinnar og sjá til 
þess að hún inni af hendi verkefni sín í samræmi 
við þessa reglugerð. Fela ætti stjórninni nauðsynlegar 

(13) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB, KBE) nr. 966/2012 frá 25. 
október 2012 um fjárhagsreglur sem gilda um fjárlög Sambandsins og um 
niðurfellingu reglugerðar ráðsins (EB, KBE) nr. 1605/2002 (Stjtíð. ESB L 
298, 26.10.2012, bls. 1).

heimildir til að semja fjárhagsáætlun, hafa eftirlit með 
framkvæmd hennar, samþykkja viðeigandi fjárhagsreglur, 
koma á gagnsæjum vinnureglum við ákvarðanatöku 
Net- og upplýsingaöryggisstofnunarinnar, samþykkja 
starfsáætlun hennar, samþykkja starfsreglur sínar og 
eigin starfsreglur Net- og upplýsingaöryggisstofnunarin
nar, skipa framkvæmdastjóra, ákveða hvort skipunartími 
framkvæmdastjóra skuli framlengdur, að fengnu áliti 
Evrópuþingsins, og taka ákvörðun um að binda endi á 
hann. Stjórnin ætti að koma á fót framkvæmdastjórn til 
að aðstoða sig við verkefni sem snúa að stjórnsýslu og 
fjárhagsáætlun.

45) Nauðsynlegt er, svo að Net- og upplýsingaöryggisstofnunin 
geti starfað sem skyldi, að framkvæmdastjóri hennar 
sé skipaður á grundvelli verðleika sinna og skjalfestra 
stjórnsýslu- og stjórnunarhæfileika auk hæfni og 
reynslu sem tengist net- og upplýsingaöryggi og að 
viðkomandi sinni skyldum framkvæmdastjóra algjörlega 
óháð skipulagi á innra starfi stofnunarinnar. Í þessu 
skyni ætti framkvæmdastjórinn að leggja fram tillögu 
að starfsáætlun Net- og upplýsingaöryggisstofnuna
rinnar, að höfðu samráði við framkvæmdastjórnina, 
og gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja 
fullnægjandi framkvæmd starfsáætlunar stofnunarinnar. 
Framkvæmdastjórinn ætti að semja ársskýrslu, sem lögð 
er fyrir stjórnina, taka saman drög að yfirliti yfir áætlaðar 
tekjur og gjöld Net- og upplýsingaöryggisstofnunarinnar 
og sjá um framkvæmd fjárhagsáætlunar.

46) Framkvæmdastjórnin ætti að eiga kost á að stofna 
sérstaka vinnuhópa til að fjalla um tiltekin mál, einkum 
vísindalegs, tæknilegs, lagalegs eða félagslegs og hagræns 
eðlis. Þegar framkvæmdastjórinn kemur á sérstökum 
vinnuhópum ætti hann að leita eftir framlagi frá og nýta 
sér viðeigandi sérfræðinga utan stofnunarinnar sem 
þörf er á til að Net- og upplýsingaöryggisstofnunin 
geti haft aðgang að nýjustu upplýsingum sem völ er á 
um öryggisáskoranir sem fylgja upplýsingasamfélagi 
í örri þróun. Framkvæmdastjórinn ætti að tryggja að 
þeir sem eiga sæti í sérstökum vinnuhópum séu valdir 
samkvæmt ströngustu reglum um sérfræðiþekkingu og 
gera ráðstafanir til að tryggja jafnvægi, eftir því sem 
við á, samkvæmt þeim tilteknu málefnum sem um er 
að ræða, milli fulltrúa opinberra stjórnsýslustofnana 
aðildarríkjanna, stofnana Sambandsins og einkageirans, 
þ.m.t. atvinnulífsins, notenda og háskólasérfræðinga í 
net- og upplýsingaöryggi. Framkvæmdastjórnin ætti að 
geta, eins og við á og í hverju tilviki fyrir sig, boðið 
einstökum sérfræðingum, sem viðurkennt er að hafa til 
að bera hæfni á viðeigandi sviði, að taka þátt í störfum 
vinnuhópsins. Net- og upplýsingaöryggisstofnunin ætti 
að standa straum af útgjöldum þeirra í samræmi við innri 
reglur hennar og reglur sem samþykktar eru samkvæmt 
fjárhagsreglugerðinni.

47) Net- og upplýsingaöryggisstofnunin skal hafa fastahóp 
hagsmunaaðila sér til ráðgjafar, til að tryggja reglubundin 
skoðanaskipti við einkageirann, neytendasamtök og aðra 
hlutaðeigandi hagsmunaaðila. Fastahópur hagsmunaaðila, 
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sem stjórnin kemur á fót að tillögu framkvæmdastjórans, 
ætti að einbeita sér að málefnum sem varða hagsmunaaðila 
og vekja athygli Net- og upplýsingaöryggisstofnunarinnar 
á þeim. Framkvæmdastjórinn ætti, eftir því sem við á og 
í samræmi við dagskrá funda, að geta boðið fulltrúum 
Evrópuþingsins og annarra viðeigandi aðila að sækja 
fundi hópsins.

48) Þar eð séð er fyrir því að hagsmunaaðilar eigi næga 
fulltrúa í fastahópi hagsmunaaðila og að hafa eigi samráð 
við þann hóp um drög að starfsáætlun, er ekki lengur þörf 
á að kveða á um að hagsmunaaðilar eigi fulltrúa í stjórn.

49) Net- og upplýsingaöryggisstofnunin ætti að beita 
viðeigandi ákvæðum Sambandsins um almennan aðgang 
að skjölum eins og sett er fram í reglugerð Evrópuþingsins 
og ráðsins (EB) nr. 1049/2001 (14). Upplýsingar, sem 
Net- og upplýsingaöryggisstofnunin vinnur í sambandi 
við innra starf sitt og einnig upplýsingar sem hún vinnur 
við framkvæmd verkefna sinna, ættu að falla undir 
reglugerð (EB) Evrópuþingsins og ráðsins nr. 45/2001 
frá 18. desember 2000 um vernd einstaklinga í tengslum 
við vinnslu persónuupplýsinga, sem stofnanir og aðilar 
Bandalagsins hafa unnið, og um frjálsa miðlun slíkra 
upplýsinga (15).

50) Net- og upplýsingaöryggisstofnunin ætti að uppfylla 
ákvæði sem gilda um stofnanir Sambandsins og innlenda 
löggjöf varðandi meðferð viðkvæmra skjala.

51) Til að tryggja fullt sjálfræði og sjálfstæði Net- og 
upplýsingaöryggisstofnunarinnar og til að gera henni 
kleift að vinna viðbótarverkefni og taka að sér ný verkefni, 
þ.m.t. ófyrirséð verkefni í neyðartilvikum, ætti hún að 
hafa fullnægjandi og sjálfstæðan fjárhag og tekjur hennar 
fyrst og fremst að byggjast á framlagi Sambandsins og 
framlagi frá þriðju löndum sem taka þátt í starfi Net- og 
upplýsingaöryggisstofnunarinnar. Meirihluti starfsfólks 
Net- og upplýsingaöryggisstofnunarinnar ætti að sinna 
beint verklegri framkvæmd umboðs stofnunarinnar. 
Gistiaðildarríkinu, eða hvaða aðildarríki öðru sem er, ætti 
að vera heimilt að leggja fram valfrjáls framlög til tekna 
Net- og upplýsingaöryggisstofnunarinnar. Fjárlagagerð 
Sambandsins ætti að gilda áfram fyrir hugsanleg 
fjárframlög af almennum fjárlögum Evrópusambandsins. 

(14) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1049/2001 frá 30. maí 
2001 um almennan aðgang að skjölum Evrópuþingsins, ráðsins og 
framkvæmdastjórnarinnar (Stjtíð. EB L 145, 31.5.2001, bls. 43).

(15) Stjtíð. EB L 8, 12.1.2001, bls. 1.

Enn fremur ætti Endurskoðunarrétturinn að endurskoða 
reikninga Net- og upplýsingaöryggisstofnunarinnar til að 
tryggja gagnsæi og ábyrgð.

52) Í ljósi þess að ógnir taka sífellt breytingum og í ljósi þróunar 
stefnu Sambandsins um net- og upplýsingaöryggi og í því 
skyni að aðlaga sig að fjárhagsrammanum til margra ára, 
ætti umboð Net- og upplýsingaöryggisstofnunarinnar að 
vera til takmarkaðs tíma, eða sjö ára, með möguleika á 
framlengingu.

53) Starfsemi Net- og upplýsingaöryggisstofnunarinnar ætti 
að sæta óháðu mati. Við matið ætti að hafa hliðsjón af því 
hvernig Net- og upplýsingaöryggisstofnuninni gengur 
að ná markmiðum sínum, starfsaðferðum hennar og 
því hvort verkefni hennar séu viðeigandi, í því skyni að 
ákvarða hvort markmið hennar séu enn gild eða ekki og, 
á grundvelli þessa, hvort framlengja beri umboð hennar 
og þá til hve langs tíma.

54) Hafi framkvæmdastjórnin, undir lok gildistíma umboðs 
Net- og upplýsingaöryggisstofnunarinnar, ekki lagt fram 
tillögu um framlengingu umboðsins ættu stofnunin og 
framkvæmdastjórnin að gera viðeigandi ráðstafanir, 
einkum varðandi starfsmannasamninga og fyrirkomulag 
fjárhagsáætlunar.

55) Þar eð aðildarríkin geta ekki fyllilega náð markmiði 
þessarar reglugerðar, þ.e. að koma á fót Net- og 
upplýsingaöryggisstofnun Sambandsins í því skyni 
að stuðla að öflugu net- og upplýsingaöryggi innan 
Sambandsins, auka vitund fólks og þróa og stuðla að 
net- og upplýsingaöryggismenningu í þjóðfélaginu í 
þágu borgaranna, neytenda, fyrirtækja og opinberra 
stofnana í Sambandinu og stuðla þannig að tilkomu og 
eðlilegri starfsemi innri markaðarins, og þeim verður 
betur náð á vettvangi Sambandsins, er Sambandinu 
heimilt að samþykkja ráðstafanir í samræmi við 
nálægðarregluna eins og kveðið er á um í 5. gr. sáttmálans 
um Evrópusambandið.  Í samræmi við meðalhófsregluna, 
eins og hún er sett fram í þeirri grein, er ekki gengið 
lengra en nauðsyn krefur í þessari reglugerð til að ná 
megi því markmiði.

56)  Fella ætti reglugerð (EB) nr. 460/2004 úr gildi.

57) Haft var samráð við Evrópsku persónuverndarstofnunina 
í samræmi við 2. mgr. 28. gr. reglugerðar (EB) nr. 45/2001 
og samþykkti hún álit 20. desember 2010 (16).

(16) Stjtíð. ESB C 101, 1.4.2011, bls. 20.
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. ÞÁTTUR

STARFSSVIÐ, MARKMIÐ OG VERKEFNI

1. gr.

Efni og starfssvið

1.  Með þessari reglugerð er komið á fót Net- og 
upplýsinga öryggisstofnun Evrópusambandsins (ENISA, hér 
á eftir nefnd „Net- og upplýsingaöryggisstofnunin“) til að 
vinna þau verkefni sem henni eru falin við að stuðla að öflugu 
net- og upplýsingaöryggi innan Sambandsins, auka vitund 
fólks og þróa og ýta undir net- og upplýsingaöryggismenningu 
í þjóðfélaginu í þágu borgaranna, neytenda, fyrirtækja og 
opinberra stofnana í Sambandinu og stuðla þannig að tilkomu 
og eðlilegri starfsemi innri markaðarins.

2.  Markmið og verkefni Net- og upplýsinga öryggis-
stofnunarinnar skulu ekki hafa áhrif á valdsvið aðildarríkjanna 
að því er varðar net- og upplýsingaöryggi né í neinum tilvikum 
á starfsemi sem varðar almannaöryggi, varnarmál, öryggi 
ríkisins (þ.m.t. efnahagsleg velferð ríkisins ef starfsemin 
tengist öryggismálum ríkisins) og starfsemi ríkisins á sviði 
refsivörslu.

3.  Í þessari reglugerð merkir „net- og upplýsingaöryggi“ 
getu nets eða upplýsingakerfis til að standast, með tilteknu 
öryggisstigi, atburði sem verða fyrir slysni eða aðgerðir sem 
eru ólöglegar eða framdar af illum hvötum sem stofna í hættu 
aðgengi, sannvottuðum uppruna, heilleika og leynd vistaðra 
eða sendra gagna og tengdri þjónustu sem boðin er eða er 
aðgengileg um þessi net og kerfi.

2. gr.

Markmið

1.  Net- og upplýsingaöryggisstofnunin skal koma sér upp 
og viðhalda mikilli sérþekkingu.

2.  Net- og upplýsingaöryggisstofnunin skal aðstoða 
stofnanir, aðila, skrifstofur og sérstofnanir Sambandsins við 
mótun stefna á sviði net- og upplýsingaöryggis.

3.  Net- og upplýsingaöryggisstofnunin skal aðstoða 
stofnanir, aðila, skrifstofur og sérstofnanir Sambandsins við að 
framfylgja nauðsynlegum stefnum til að uppfylla kröfur laga 
og reglna um net- og upplýsingaöryggi samkvæmt gildandi 
lagagerningum og framtíðarlagagerningum Sambandsins og 
stuðla þannig að eðlilegri starfsemi innri markaðarins.

4.  Net- og upplýsingaöryggisstofnunin skal aðstoða 
Sambandið og aðildarríkin við að auka og efla getu sína 
og viðbúnað til að koma í veg fyrir og uppgötva net- og 
upplýsingaöryggisvandamál og váatvik og bregðast við þeim. 

5.  Net- og upplýsingaöryggisstofnunin skal nota sérfræði-
þekkingu sína til að örva víðtækt samstarf milli einkaaðila og 
opinberra aðila.

3. gr.

Verkefni

1.  Að því er varðar tilganginn sem fram kemur í 1. 
gr. og til að ná markmiðunum sem sett eru fram í 2. gr., 
jafnframt því að virða ákvæði 2. mgr. 1. gr., skal Net- og 
upplýsingaöryggisstofnunin hafa á hendi eftirfarandi verkefni:

a)  að styðja mótun stefnu og laga Sambandsins með:

i.   aðstoð og ráðgjöf um hvers konar málefni sem 
tengjast stefnu og lögum Sambandsins á sviði net- og 
upplýsingaöryggis,

ii.  undirbúningsvinnu, ráðgjöf og greiningum í tengslum 
við mótun og uppfærslu stefnu og laga Sambandsins 
á sviði net- og upplýsingaöryggis,

iii.  greiningu á net- og upplýsingaöryggisáætlunum, sem 
birtar eru almenningi, og kynningu á birtingu þeirra,

b)  að styðja uppbyggingu getu með því:

i.   að styðja aðildarríki, að beiðni þeirra, í viðleitni 
þeirra til að þróa og bæta forvarnir gegn net- og 
upplýsingaöryggisvandamálum og váatvikum og til 
að nema þau og greina og hafa getu til að bregðast 
við þeim, og láta þeim í té nauðsynlega þekkingu,

ii.  að ýta undir valfrjálst samstarf milli aðildarríkjanna 
og milli stofnana, aðila, skrifstofa og sérstofnana 
Sambandsins og aðildarríkjanna, og greiða fyrir því, 
í viðleitni þeirra til að koma í veg fyrir og nema 
upplýsingaöryggisvandamál og váatvik þegar þau 
hafa áhrif yfir landamæri og bregðast við þeim,

iii.  að aðstoða stofnanir, aðila, skrifstofur og sérstofnanir 
Sambandsins í viðleitni sinni til að þróa forvarnir 
gegn net- og upplýsingaöryggisvandamálum og 
váatvikum, og til að nema þau og greina og hafa getu 
til að bregðast við þeim, einkum með því að styðja 
starfrækslu viðbragðsteymis vegna neyðartilvika er 
varða tölvuöryggi fyrir þær, 

iv.  að styrkja getu landsbundinna viðbragðsteyma og 
viðbragðsteyma Sambandsins vegna neyðartilvika 
er varða tölvuöryggi, m.a. með því að ýta undir 
skoðana- og upplýsingaskipti, í því skyni að tryggja, 
með tilliti til nýjustu og fullkomnustu tækni, að 
sérhvert viðbragðsteymi vegna neyðartilvika er varða 
tölvuöryggi uppfylli tilteknar lágmarkskröfur um 
getu og starfi í samræmi við bestu starfsvenjur,
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v.  að styðja skipulagningu og framkvæmd æfinga á sviði 
net- og upplýsingaöryggis á vettvangi Sambandsins 
og veita aðildarríkjunum ráðgjöf, að beiðni þeirra, 
um æfingar á landsvísu,

vi.  að aðstoða stofnanir, aðila, skrifstofur og sér stofn-
anir Sambandsins í viðleitni sinni til að safna, 
greina og, í samræmi við öryggiskröfur aðildar-
ríkjanna, dreifa viðeigandi gögnum um net- og 
upplýsingaöryggi; og, á grundvelli upplýsinga frá 
stofnunum, aðilum, skrifstofum og sérstofnunum 
Sambandsins og aðildarríkjunum, í samræmi við 
ákvæði laga Sambandsins og landsbundin ákvæði 
sem eru í samræmi við lög Sambandsins, að vera 
stöðugt meðvituð um stöðuna í net- og upplýsinga-
öryggismálum í Sambandinu fyrir hönd stofnana, 
aðila, skrifstofa og sérstofnana Sambandsins og í 
þágu þeirra,

vii.  að styðja þróun viðvörunarkerfis Sambandsins sem 
kemur til fyllingar kerfum aðildarríkjanna,

viii.  að bjóða þjálfun í net- og upplýsingaöryggi fyrir 
viðeigandi opinbera aðila, í samvinnu við hagsmuna-
aðila þar sem við á,

c)  að styðja valfrjálst samstarf milli þar til bærra 
opinberra aðila og milli hagsmunaaðila, þ.m.t. háskóla 
og rannsóknarmiðstöðva í Sambandinu, og stuðla að 
vitundarvakningu, m.a. með því:

i.   að ýta undir samstarf milli landsbundinna við-
bragðsteyma vegna neyðartilvika eða vegna váatvika 
er varða tölvuöryggi og slíkra viðbragðsteyma stjórn-
valda, þ.m.t. viðbragðsteyma vegna neyðar tilvika er 
varða tölvuöryggi fyrir stofnanir, aðila, skrifstofur og 
sérstofnanir Sambandsins,

ii.  að ýta undir mótun og miðlun bestu starfsvenja með 
það að markmiði að ná háu stigi net- og upplýsinga-
öryggis,

iii.  að greiða fyrir skoðanaskiptum og viðleitni til að 
móta og miðla bestu starfsvenjum,

iv.  að ýta undir notkun bestu starfsvenja við miðlun 
upplýsinga og vitundarvakningu,

v.  að styðja stofnanir, aðila, skrifstofur og sérstofnanir 
Sambandsins og einnig aðildarríkin og viðeigandi 
aðila þeirra, að beiðni þeirra, við að skipuleggja 
vitundarvakningu, einnig á vettvangi einstakra 
notenda, og aðra starfsemi sem miðar að því að 
ná til fólks, til að auka net- og upplýsingaöryggi 
og sýnileika þess með því að miðla til þeirra bestu 
starfsvenjum og leiðbeiningum,

d)  að styðja rannsóknir og þróun og stöðlun, með því:

i.   að greiða fyrir því að komið verði á evrópskum og 
alþjóðlegum stöðlum fyrir áhættustjórnun og um 
öryggi rafeindavara, rafrænna neta og þjónustu, og 
þeir verði innleiddir, 

ii.  að vera Sambandinu og aðildarríkjunum til ráðgjafar 
varðandi þörf á rannsóknum á sviði net- og 
upplýsingaöryggis, í því skyni að hægt sé að bregðast 
á skilvirkan hátt við núverandi og nýtilkominni 
áhættu og ógnum á sviði net- og upplýsingaöryggis, 
m.a. að því er varðar nýtilkomna upplýsinga- og 
fjarskiptatækni, og að nota megi tækni til að draga úr 
áhættu með skilvirkum hætti,

e)  samstarf við stofnanir, aðila, skrifstofur og sérstofnanir 
Sambandsins, þ.m.t. þær sem sinna tölvubrotum og vernd 
einkalífsins og persónuupplýsinga, með það að markmiði 
að takast á við málefni sem varða sameiginlega hagsmuni, 
m.a. með því:

i.   að skiptast á þekkingu og bestu starfsvenjum,

ii.  að veita ráðgjöf um viðeigandi þætti net- og upp-
lýsingaöryggis í því skyni að finna út samlegðar áhrif,

f)  að taka þátt í aðgerðum Sambandsins til að vinna með 
þriðju löndum og alþjóðastofnunum og ýta þannig 
undir alþjóðlega samvinnu um málefni er snerta net- og 
upplýsingaöryggi, m.a. með því:

i.   að taka þátt, eftir því sem við á, sem áheyrnarfulltrúi 
og í skipulagningu alþjóðlegra æfinga og greina og 
gefa skýrslu um niðurstöður slíkra æfinga,

ii.  greiða fyrir miðlun bestu starfsvenja milli viðeigandi 
stofnana,

iii.  láta stofnunum Sambandsins í té sérfræðiþekkingu.

2.  Stofnanir, aðilar, skrifstofur og sérstofnanir Sam-
bandsins og stofnanir aðildarríkja geta beðið Net- og upp-
lýsinga öryggisstofnunina um ráðgjöf ef til öryggisbrots kemur 
eða við tap á heilleika sem hefur veruleg áhrif á stafsemi neta 
og þjónustu.

3.  Net- og upplýsingaöryggisstofnunin skal inna af 
hendi þau verkefni sem henni eru falin með lagagerningum 
Sambandsins.

4.  Net- og upplýsingaöryggisstofnunin skal, með 
sjálfstæðum hætti, setja fram ályktanir, leiðsögn og veita 
ráðgjöf um málefni sem eru innan gildissviðs og markmiða 
þessarar reglugerðar.
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2. ÞÁTTUR

SKIPULAG

4. gr.

Samsetning Net- og upplýsingaöryggisstofnunarinnar

1.  Til Net- og upplýsingaöryggisstofnunarinnar teljast:

a)  stjórn,

b)  framkvæmdastjóri og starfsfólk og

c)  fastahópur hagsmunaaðila.

2.  Til að stuðla að aukinni skilvirkni og árangri við rekstur 
Net- og upplýsingaöryggisstofnunarinnar skal stjórnin koma á 
fót framkvæmdastjórn.

5. gr.

Stjórn

1.  Stjórnin skal skilgreina almenna stefnu í störfum Net- 
og upplýsingaöryggisstofnunarinnar og sjá til þess að hún 
starfi í samræmi við reglur og meginreglur þessarar reglu-
gerðar. Hún skal einnig tryggja að starf Net- og upplýsinga-
öryggisstofnunarinnar sé í samræmi við starfsemi aðildar-
ríkjanna og starfsemi á vettvangi Sambandsins.

2.  Stjórnin skal samþykkja árlega starfsáætlun Net- og 
upplýsingaöryggisstofnunarinnar og starfsáætlun hennar til 
margra ára.

3.  Stjórnin skal samþykkja ársskýrslu um starfsemi Net- og 
upplýsingaöryggisstofnunarinnar og senda hana Evrópuþinginu, 
ráðinu, framkvæmdastjórninni og Endurskoðunarréttinum eigi 
síðar en 1. júlí næsta árs. Ársskýrslan skal innihalda reikninga 
og í henni skal lýst hvernig Net- og upplýsingaöryggisstofnunin 
hefur uppfyllt frammistöðuvísa sína. Ársskýrslan skal gerð 
opinber.

4.  Stjórnin skal samþykkja áætlun gegn svikum í réttu 
hlutfalli við hættu á svikum með hliðsjón af kostnaðar- og 
ábatagreiningu á ráðstöfunum sem gera skal.

5.  Stjórnin skal tryggja viðeigandi eftirfylgni við niður-
stöður og tilmæli, sem leiðir af rannsóknum Evrópuskrifstof-
unnar um aðgerðir gegn svikum (OLAF), og hinar ýmsu 
skýrslur innri og utanaðkomandi endurskoðenda og matsgerðir.

6.  Stofnunin skal samþykkja reglur um það hvernig komið 
skal í veg fyrir hagsmunaárekstra og tekið á þeim.

7.  Stjórnin skal, að því er starfsfólk Net- og upplýsinga-
öryggis stofnunarinnar varðar, fara með það umboð sem falið 
er yfirvaldi sem skipar í stöður annars vegar og yfirvaldi sem 

hefur umboð til að gera starfssamninga hins vegar, samkvæmt 
starfsmannareglum embættismanna og ráðningarskilmálum 
annarra starfsmanna Evrópusambandsins sem mælt er fyrir um 
í reglugerð (EBE, KBE, KSE) nr. 259/68 (17).

Stjórnin skal samþykkja, í samræmi við málsmeðferðina skv. 
110. gr. starfsmannareglnanna, ákvörðun á grundvelli 1. mgr. 
2. gr. starfsmannareglnanna og 6. gr. ráðningarskilmála annarra 
starfsmanna um að framselja framkvæmdastjóranum viðeigandi 
umboð yfirvalds sem skipar í stöður. Framkvæmdastjóranum 
er heimilt að fela öðrum þetta umboð.

Ef sérstakar aðstæður krefjast þess er stjórninni heimilt að 
afturkalla framsal á umboði yfirvalds sem skipar í stöður 
til framkvæmdastjórans og þeirra, sem framkvæmdastjórinn 
hefur falið umboðið,  Í slíku tilviki er stjórninni heimilt að 
fela það einum stjórnarmanna sinna eða öðrum starfsmanni en 
framkvæmdastjóra.

8.  Stjórnin skal samþykkja viðeigandi reglur um fram-
kvæmd starfsmannareglnanna og ráðningarskilmála annarra 
starfsmanna í samræmi við málsmeðferðina sem kveðið er á 
um í 110. gr. starfsmannareglnanna.

9.  Stjórnin skal skipa framkvæmdastjórann og getur fram-
lengt skipunartíma hans eða vikið honum úr starfi í samræmi 
við 24. gr. þessarar reglugerðar.

10.  Stjórnin skal samþykkja starfsreglur sínar og fram-
kvæmdastjórnar að höfðu samráði við framkvæmdastjórn 
Evrópu sambandsins. Í starfsreglunum skal gefinn möguleiki á 
að flýta ákvarðanatöku annaðhvort með skriflegri málsmeðferð 
eða með fjarfundi.

11.  Stjórnin skal samþykkja eigin starfsreglur Net- og 
upplýsingaöryggisstofnunarinnar að höfðu samráði við 
þjónustudeildir framkvæmdastjórnarinnar. Reglurnar skulu 
gerðar opinberar.

12.  Stjórnin skal samþykkja fjárhagsreglur sem gilda um 
Net- og upplýsingaöryggisstofnunina. Þær mega ekki víkja frá 
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB, KBE) nr. 2343/2002 
frá 19. nóvember 2002 um fjárhagslega rammareglugerð fyrir 
þá aðila sem um getur í 185. gr. reglugerðar ráðsins (EB, KBE) 
nr. 1605/2002 um fjárhagsreglugerðina sem gildir um fjárlög 
Evrópubandalaganna (18), nema sérstök þörf sé á slíku fráviki 
vegna rekstrar Net- og upplýsingaöryggisstofnunarinnar og 
framkvæmdastjórnin hafi áður veitt samþykki sitt.

(17) Stjtíð. EB L 56, 4.3.1968, bls. 1.
(18) Stjtíð. EB L 357, 31.12.2002, bls. 72.
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13.  Stjórnin skal samþykkja áætlun til margra ára um 
starfs mannastefnu, að höfðu samráði við þjónustudeildir fram-
kvæmdastjórnarinnar og eftir að hafa tilkynnt Evrópuþinginu 
og ráðinu um það með tilhlýðilegum hætti.

6. gr.

Skipan stjórnar

1.  Stjórnin skal skipuð einum fulltrúa frá hverju aðildarríki 
og tveimur fulltrúum sem framkvæmdastjórnin tilnefnir. Allir 
fulltrúar skulu hafa atkvæðisrétt.

2.  Hver stjórnarmaður skal hafa varamann sem er fulltrúi 
hans í fjarveru hans.

3.  Stjórnarmenn og varamenn þeirra skal skipa á grundvelli 
þekkingar þeirra á verkefnum og markmiðum Net- og upplýs
ingaöryggisstofnunarinnar, með tilliti til stjórnunarhæfileika 
og færni á sviði stjórnsýslu og fjárhagsáætlunargerðar sem 
þarf til að vinna þau verkefni sem tilgreind eru í 5. gr. 
Framkvæmdastjórnin og aðildarríkin ættu að leitast við að 
takmarka mannaskipti á fulltrúum sínum í stjórninni til að 
tryggja samfellu í starfi hennar. Framkvæmdastjórnin og 
aðildarríkin skulu leitast við að ná jöfnu hlutfalli karla og 
kvenna í stjórninni.

4.  Skipunartími stjórnarmanna og varamanna þeirra er 
fjögur ár. Heimilt er að endurnýja skipunartímann.

7. gr.

Stjórnarformaður

1.  Stjórnin kýs formann og varaformann úr sínum röðum til 
þriggja ára tímabils sem heimilt er að framlengja. Varaformaður 
kemur í krafti embættis síns í stað formanns í forföllum hans.

2.  Bjóða má stjórnarformanninum að gefa þar til bærri 
nefnd eða nefndum Evrópuþingsins yfirlýsingu og svara 
spurningum þeirra sem þar eiga sæti.

8. gr.

Fundir

1.  Formaður stjórnar boðar til funda.

2.  Halda skal reglubundinn fund minnst einu sinni á ári. 
Einnig skal halda aukafundi að beiðni formannsins eða a.m.k. 
þriðja hluta stjórnarmanna.

3.  Framkvæmdastjórinn skal sitja stjórnarfundi án 
atkvæðis réttar.

9. gr.

Atkvæðagreiðsla

1.  Stjórnin skal taka ákvörðun með hreinum meirihluta 
stjórnarmanna.

2.  Krafist skal meirihluta sem nemur tveimur þriðju 
hlutum atkvæða allra stjórnarmanna til að samþykkja 
starfsreglur stjórnarinnar, eigin starfsreglur Net- og upplýsing
aöryggisstofnunarinnar, fjárhagsáætlun, árlega starfsáætlun og 
starfsáætlun til margra ára, skipun, framlengingu skipunartíma 
eða brottvikningu framkvæmdastjóra og tilnefningu 
stjórnarformanns.

10. gr.

Framkvæmdastjórn

1.  Stjórnin skal njóta aðstoðar framkvæmdastjórnar.

2.  Framkvæmdastjórn skal undirbúa ákvarðanir stjórnar-
innar um málefni er varða stjórnsýslu og fjárhagsáætlun 
eingöngu.

Ásamt stjórninni skal hún tryggja viðeigandi eftirfylgni 
við niðurstöður og tilmæli, sem leiðir af rannsóknum 
Evrópuskrifstofunnar um aðgerðir gegn svikum, og hinar ýmsu 
skýrslur innri og utanaðkomandi endurskoðenda og matsgerðir.

Framkvæmdastjórn skal, án þess að það hafi áhrif á skyldur 
framkvæmdastjóra eins og þær eru settar fram í 11. gr., veita 
framkvæmdastjóranum aðstoð og ráðgjöf við að framkvæma 
ákvarðanir stjórnarinnar um málefni er varða stjórnsýslu og 
fjárhagsáætlun.

3.  Í framkvæmdastjórn skulu eiga sæti fimm fulltrúar sem 
skipaðir eru úr hópi stjórnarmanna, þ.á m. stjórnarformaðurinn, 
sem einnig má vera formaður framkvæmdastjórnarinnar, ásamt 
einum af fulltrúum framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins.

4.  Skipunartími þeirra sem eiga sæti í framkvæmdastjórn 
skal vera sá sami og skipunartími stjórnarmanna sem fram 
kemur í 4. mgr. 6. gr.

5.  Framkvæmdastjórn skal koma saman a.m.k. á þriggja 
mánaða fresti. Formaður framkvæmdastjórnar skal boða til 
aukafunda að beiðni þeirra sem í henni eiga sæti.

11. gr.

Skyldur framkvæmdastjóra

1.  Framkvæmdastjóri fer með stjórn Net- og upplýsinga-
öryggis stofnunarinnar og skal vera óháður öðrum við embættis-
færslu sína.
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2. Framkvæmdastjórinn skal bera ábyrgð á:

a) daglegum rekstri Net- og upplýsingaöryggisstofnun- 
arinn ar,

b) að framkvæma ákvarðanir sem stjórnin samþykkir,

c) að semja árlega starfsáætlun og starfsáætlun til margra
ára, að undangengnu samráði við stjórnina, og leggja
fyrir stjórnina, að höfðu samráði við framkvæmdastjórn
Evrópusambandsins,

d) að hrinda í framkvæmd árlegu starfsáætluninni og
starfsáætluninni til margra ára og gefa stjórninni skýrslu
um það,

e)  að semja ársskýrslu um starfsemi Net- og
upplýsingaöryggisstofnunarinnar og leggja hana fyrir
stjórnina til samþykktar,

f) að semja aðgerðaáætlun til að fylgja eftir niðurstöðum
afturvirks mats og gefa skýrslu um framvindu á tveggja ára
fresti til framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins,

g) að vernda fjárhagslega hagsmuni Sambandsins með því að
beita aðgerðum til að fyrirbyggja svik, spillingu og hvers
konar annað ólöglegt athæfi, með skilvirku eftirliti og ef í
ljós koma misfellur, með því að endurheimta fjárhæðir sem
hafa verið ranglega greiddar og, eftir því sem við á, með
fjárhagslegum og stjórnsýslulegum viðurlögum sem eru
skilvirk, í réttu hlutfalli við brot og letjandi,

h) að semja áætlun um aðgerðir gegn svikum fyrir Net- og
upplýsingaöryggisstofnunina og leggja hana fyrir stjórnina
til samþykktar,

i) að tryggja að Net- og upplýsingaöryggisstofnunin sinni
störfum sínum í samræmi við kröfur þeirra sem nýta sér
þjónustu hennar, einkum með tilliti til þess að þjónustan sé
viðunandi,

j) að koma á og halda tengslum við stofnanir, aðila, skrifstofur 
og sérstofnanir Sambandsins,

k) að koma á og halda tengslum við viðskiptalífið og
neytendasamtök til að tryggja reglubundin skoðanaskipti
við hlutaðeigandi hagsmunaaðila,

l) öðrum verkefnum sem falin eru framkvæmdastjóranum
með þessari reglugerð.

3. Eftir því sem nauðsynlegt er og ef það er innan markmiða 
og verkefna Net- og upplýsingaöryggisstofnunarinnar er 
framkvæmdastjóranum heimilt að koma á fót sérstökum 
vinnuhópum sérfræðinga, m.a. frá lögbærum yfirvöldum 
aðildarríkjanna. Stjórninni skal tilkynnt um það fyrir fram. 
Málsmeðferðin, einkum að því er varðar samsetningu, skipan 
sérfræðinga af hálfu framkvæmdastjórans og starf sérstöku 
vinnuhópanna, skal tilgreind í eigin starfsreglum Net- og uppl
ýsingaöryggisstofnunarinnar.

4. Framkvæmdastjórinn skal sjá stjórn og framkvæmdastjórn 
fyrir skrifstofufólki og öðrum tilföngum fyrir þær þegar 
nauðsyn krefur.

12. gr.

Fastahópur hagsmunaaðila

1. Stjórnin skal, að tillögu framkvæmdastjórans, koma á fót 
fastahópi hagsmunaaðila sem samanstendur af viðurkenndum 
sérfræðingum sem eru fulltrúar viðkomandi hagsmunaaðila, 
s.s. upplýsinga- og fjarskiptatækniiðnaðarins, þeirra sem 
starfrækja rafræn fjarskiptanet eða þjónustu fyrir almenning, 
neytendahópa, háskólasérfræðinga í net- og upplýsingaöryggi 
og fulltrúa landsbundinna eftirlitsyfirvalda, sem tilkynnt er um 
samkvæmt tilskipun 2002/21/EB, einnig löggæsluyfirvalda og 
yfirvalda sem bera ábyrgð á vernd einkalífsins.

2. Málsmeðferðarreglur, einkum að því er varðar fjölda,
samsetningu og skipan þeirra sem sitja í fastahópi hagsmunaaðila 
af hálfu stjórnarinnar, tillaga framkvæmdastjórans og starf 
hópsins, skulu tilgreindar í eigin starfsreglum Net- og 
upplýsingaöryggisstofnunarinnar og birtar.

3. Framkvæmdastjórinn skal vera formaður fastahóps
hagsmunaaðila eða hver sá annar sem framkvæmdastjórinn 
tilnefnir í hverju tilviki fyrir sig.

4. Skipunartími þeirra sem eiga sæti í fastahópi
hagsmunaaðila er tvö og hálft ár. Stjórnarmenn mega ekki 
eiga sæti í fastahópi hagsmunaaðila. Sérfræðingar frá 
framkvæmdastjórninni og aðildarríkjunum skulu eiga rétt á 
að sitja fundi fastahóps hagsmunaaðila og taka þátt í vinnu 
hans. Bjóða má fulltrúum annarra aðila, sem eiga ekki sæti í 
fastahópi hagsmunaaðila en sem framkvæmdastjórinn telur að 
málið varði, að sitja fundi fastahópsins og taka þátt í störfum 
hans.

5. Fastahópur hagsmunaaðila skal vera Net- og
upplýsingaöryggisstofnuninni til ráðgjafar um framkvæmd 
starfsemi hennar. Hann skal einkum vera framkvæmdastjóranum 
til ráðgjafar við að semja tillögu að starfsáætlun Net- og 
upplýsingaöryggisstofnunarinnar og varðandi það að tryggja 
samskipti við viðeigandi hagsmunaaðila um öll málefni sem 
tengjast starfsáætluninni.
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3. ÞÁTTUR

STARFSEMI

13. gr.

Starfsáætlun

1. Stofnunin skal sinna störfum sínum í samræmi við
árlega starfsáætlun sína og starfsáætlun til margra ára, en þær 
skulu ná yfir alla skipulagða starfsemi hennar.

2. Starfsáætlunin skal innihalda sérsniðna frammistöðuvísa
sem gera kleift að meta á skilvirkan hátt þann árangur sem næst 
með tilliti til markmiða.

3. Framkvæmdastjórinn skal bera ábyrgð á að semja drög
að starfsáætlun Net- og upplýsingaöryggisstofnunarinnar að 
höfðu samráði við þjónustudeildir framkvæmdastjórnarinnar. 
Fyrir 15. mars ár hvert skal framkvæmdastjórinn leggja fyrir 
stjórnina drög að starfsáætlun fyrir næsta ár.

4. Fyrir 30. nóvember ár hvert skal stjórnin samþykkja
starfsáætlun Net- og upplýsingaöryggisstofnunarinnar 
fyrir næsta ár, að fengnu áliti frá framkvæmdastjórninni. 
Starfsáætlunin skal innihalda yfirlit til margra ára (e. multiannual 
outlook). Stjórnin skal sjá til þess að starfsáætlunin sé í samræmi 
við markmið Net- og upplýsingaöryggisstofnunarinnar og 
forgangsmál í löggjöf og stefnumótun Sambandsins á sviði 
net- og upplýsingaöryggis.

5. Starfsáætlunin skal skipulögð í samræmi við
meginregluna um verkgrundaða stjórnun. Starfsáætlunin skal 
vera í samræmi við yfirlit yfir áætlaðar tekjur og útgjöld 
Net- og upplýsingaöryggisstofnunarinnar og fjárhagsáætlun 
stofnunarinnar fyrir sama fjárhagsár.

6. Eftir að stjórnin hefur samþykkt starfsáætlunina skal
framkvæmdastjórnin framsenda hana til Evrópuþingsins, 
ráðsins, framkvæmdastjórnarinnar og aðildarríkjanna og birta 
hana. Að beiðni viðeigandi nefndar Evrópuþingsins skal 
framkvæmdastjórinn kynna hina samþykktu árlegu starfsáætlun 
og efna til skoðanaskipta um hana.

14. gr.

Beiðnir til Net- og upplýsingaöryggisstofnunarinnar

1. Beiðnum um ráðgjöf og aðstoð, sem heyra undir markmið 
og verkefni Net- og upplýsingaöryggisstofnunarinnar, skal 
beint til framkvæmdastjórans ásamt bakgrunnsupplýsingum 
sem útskýra málefnið sem fjalla skal um. Framkvæmdastjórinn 
skal upplýsa stjórn og framkvæmdastjórn um beiðnir sem 
berast, möguleg áhrif á fjármagn og síðar um eftirfylgni við 
þær. Ef Net- og upplýsingaöryggisstofnunin synjar beiðni skal 
rökstyðja synjunina.

2. Eftirfarandi aðilar geta lagt fram beiðnirnar sem um
getur í 1. mgr.:

a) Evrópuþingið,

b) ráðið,

c) framkvæmdastjórnin,

d) allir þar til bærir aðilar sem aðildarríki tilnefnir, s.s.
landsbundið eftirlitsyfirvald eins og skilgreint er í 2. gr.
tilskipunar 2002/21/EB.

3. Stjórnin skal, í eigin starfsreglum Net- og upplýs
ingaöryggisstofnunarinnar, mæla fyrir um hagkvæmt 
fyrirkomulag við beitingu 1. og 2. mgr., einkum að því er 
varðar afhendingu, forgangsröðun og eftirfylgni beiðna til Net- 
og upplýsingaöryggisstofnunarinnar og upplýsingar til stjórnar 
og framkvæmdastjórnar um þær.

15. gr.

Hagsmunayfirlýsing

1. Stjórnarmenn, framkvæmdastjórinn og embættismenn,
sem aðildarríkin senda tímabundið til starfa, skulu, hver og 
einn, gefa yfirlýsingu um skuldbindingar og yfirlýsingu þar 
sem tilgreint er hvort þeir eiga beinna eða óbeinna hagsmuna 
að gæta sem kunna að skaða sjálfstæði þeirra. Yfirlýsingarnar 
skulu vera nákvæmar og ítarlegar, gerðar skriflega ár hvert og 
uppfærðar eftir þörfum.

2. Stjórnarmenn, framkvæmdastjórinn og utanaðkomandi
sérfræðingar sem taka þátt í sérstökum vinnuhópum skulu, 
hver og einn, gefa nákvæma og ítarlega yfirlýsingu, í síðasta 
lagi við upphaf hvers fundar, um hvort þeir eiga hagsmuna 
að gæta sem kunna að skaða sjálfstæði þeirra, í tengslum 
við dagskrárliði fundarins og skulu þeir þá ekki taka þátt í 
umræðum og atkvæðagreiðslu um þá liði.

3. Í eigin starfsreglum sínum skal Net- og upplýsinga-
öryggis stofnunin mæla fyrir um hagnýtt fyrirkomulag á 
framkvæmd reglnanna um hagsmunayfirlýsingar sem um getur 
í 1. og 2. mgr.

16. gr.

Gagnsæi

1. Net- og upplýsingaöryggisstofnunin skal sjá til þess að
starfsemi hennar fari fram með mjög gagnsæjum hætti og í 
samræmi við 17. og 18. gr.

2. Net- og upplýsingaöryggisstofnunin skal sjá til þess að
almenningur og hagsmunaaðilar fái hlutlausar, áreiðanlegar og 
aðgengilegar upplýsingar, einkum að því er varðar niðurstöður 
úr starfi hennar, eftir því sem við á. Hún skal einnig birta 
hagsmunayfirlýsingar sem gefnar eru í samræmi við 15. gr.
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3. Stjórninni er, að tillögu framkvæmdastjórans, heimilt
að leyfa hagsmunaaðilum að fylgjast með tilteknum þáttum í 
starfsemi Net- og upplýsingaöryggisstofnunarinnar.

4. Í eigin starfsreglum sínum skal Net- og upplýsinga-
öryggisstofnunin mæla fyrir um hagnýtt fyrirkomulag á fram-
kvæmd reglnanna um gagnsæi sem um getur í 1. og 2. mgr.

17. gr.

Trúnaðarkvöð

1. Með fyrirvara um 18. gr. skal Net- og upplýsinga-
öryggisstofnunin ekki láta þriðju aðilum í té upplýsingar sem 
hún vinnur eða fær í hendur og sem lögð hefur verið fram 
rökstudd beiðni um að verði farið með sem trúnaðarmál að öllu 
leyti eða að hluta.

2. Stjórnarmenn, framkvæmdastjórinn, þeir sem eiga sæti
í fastahópi hagsmunaaðila, utanaðkomandi sérfræðingar sem 
taka þátt í störfum sérstakra vinnuhópa og starfsfólk Net- 
og upplýsingaöryggisstofnunarinnar, þ.m.t. embættismenn 
sem aðildarríkin senda tímabundið til starfa, skulu bundin 
þagnarskyldu, skv. 339. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópu-
sambandsins, sem helst jafnvel þótt þau láti af störfum.

3. Í eigin starfsreglum sínum skal Net- og upplýsinga-
öryggisstofnunin mæla fyrir um hagnýtt fyrirkomulag á fram-
kvæmd reglnanna um þagnarskyldu sem um getur í 1. og 2. mgr.

4. Ef nauðsynlegt er vegna starfs Net- og upplýsinga-
öryggisstofnunarinnar skal stjórnin ákveða að heimila stofn-
uninni að meðhöndla trúnaðarupplýsingar. Í því tilviki skal 
stjórnin, í samráði við þjónustudeildir framkvæmdastjórnarinnar, 
samþykkja eigin starfsreglur og beita við það meginreglunum 
um öryggi sem fram koma í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2001/844/EB, KSE, KBE frá 29. nóvember 2001 um breytingu 
á innri starfsreglum sínum (19). Þessar reglur skulu m.a. taka 
til þeirra ákvæða sem máli skipta fyrir miðlun, vinnslu og 
geymslu trúnaðarupplýsinga.

18. gr.

Aðgangur að skjölum

1. Reglugerð (EB) nr. 1049/2001 gildir um skjöl í vörslu
Net- og upplýsingaöryggisstofnunarinnar.

2. Stjórnin skal samþykkja fyrirkomulag um framkvæmd
reglugerðar (EB) nr. 1049/2001 innan sex mánaða frá því að 
Net- og upplýsingaöryggisstofnuninni er komið á fót.

3. Ákvarðanir, sem Net- og upplýsingaöryggisstofnunin
tekur skv. 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 1049/2001, geta orðið 

(19) Stjtíð. EB L 317, 3.12.2001, bls. 1.

tilefni kæru til umboðsmanns, skv. 228. gr. sáttmálans um 
starfshætti Evrópusambandsins, eða málshöfðunar fyrir 
Evrópudómstólnum, skv. 263. gr. hans.

4. ÞÁTTUR

FJÁRHAGSÁKVÆÐI

19. gr.

Samþykkt fjárhagsáætlunar

1. Tekjur Net- og upplýsingaöryggisstofnunarinnar eru
fjárframlög frá Sambandinu, framlög frá þriðju löndum sem 
taka þátt í starfi stofnunarinnar, eins og kveðið er á um í 
30. gr., og frjáls framlög frá aðildarríkjunum, í fé eða fríðu.
Aðildarríki, sem leggja til frjáls framlög, geta ekki krafist 
neinna sérstakra réttinda eða þjónustu vegna þess.

2. Til útgjalda Net- og upplýsingaöryggisstofnunarinnar
skal telja kostnað vegna starfsmanna, tæknilegrar og 
stjórnunarlegrar aðstoðar og grunnvirkja, rekstrarútgjöld og 
útgjöld í tengslum við samninga sem gerðir eru við þriðju 
aðila.

3. Eigi síðar en 1. mars ár hvert skal framkvæmdastjórinn
gera drög að yfirliti yfir áætlaðar tekjur og gjöld Net- og 
upplýsingaöryggisstofnunarinnar fyrir komandi fjárhagsár og 
leggja hana fyrir stjórnina ásamt drögum að yfirliti yfir 
stöðugildi.

4. Jafnvægi skal vera milli tekna og útgjalda.

5. Stjórnin skal árlega gera yfirlit yfir áætlaðar tekjur og
gjöld Net- og upplýsingaöryggisstofnunarinnar fyrir næsta 
fjárhagsár, sem byggt er á drögum framkvæmdastjórans að 
yfirliti yfir áætlaðar tekjur og gjöld.

6. Eigi síðar en 31. maí ár hvert skal stjórnin senda þetta
yfirlit, sem hefur að geyma drög að yfirliti um stöðugildi 
og drög að starfsáætlun, til framkvæmdastjórnarinnar og til 
þeirra þriðju landa sem Sambandið hefur gert samninga við í 
samræmi við 30. gr.

7. Framkvæmdastjórnin skal framsenda yfirlitið til
Evrópuþingsins og ráðsins ásamt drögum að fjárlagafrumvarpi 
Sambandsins.

8. Á grundvelli þessa yfirlits skal framkvæmdastjórnin
fella inn í fjárlagafrumvarp Sambandsins þær áætlanir sem 
hún telur nauðsynlegar fyrir yfirlitið yfir stöðugildi, og þá 
styrkfjárhæð sem veita skal af fjárlögum og leggja fyrir 
Evrópuþingið og ráðið í samræmi við 314. gr. sáttmálans um 
starfshætti Evrópusambandsins.

9. Evrópuþingið og ráðið skulu heimila fjárveitingar í
formi styrks til Net- og upplýsingaöryggisstofnunarinnar.
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10.  Evrópuþingið og ráðið skulu samþykkja yfirlitið um 
stöðugildi fyrir Net- og upplýsingaöryggisstofnunina.

11.  Stjórnin skal samþykkja fjárhagsáætlun Net- og upplýs-
inga öryggisstofnunarinnar ásamt starfsáætlun. Hún verður 
endanleg í framhaldi af lokasamþykkt fjárlaga Sambandsins. 
Stjórnin skal laga fjárhagsáætlun og starfsáætlun Net- og upp-
lýs ingaöryggisstofnunarinnar að fjárlögum Sambandsins, eftir 
því sem við á. Stjórnin skal framsenda fjárhagsáætlunina til 
Evrópuþingsins, ráðsins og framkvæmdastjórnarinnar án tafar.

20. gr.

Barátta gegn svikum

1.  Í þeim tilgangi að berjast gegn svikum, spillingu og 
annarri ólöglegri starfsemi í samræmi við reglugerð (EB) 
nr. 1073/1999 (20) skal Net- og upplýsingaöryggisstofnunin, 
innan sex mánaða frá því að hún tekur til starfa, gerast aðili að 
samstarfssamningnum milli stofnana frá 25. maí 1999 um innri 
rannsóknir Evrópuskrifstofunnar um aðgerðir gegn svikum 
(OLAF) (21) og samþykkja viðeigandi ákvæði sem gilda um 
alla starfsmenn Net- og upplýsingaöryggisstofnunarinnar, og 
nota til þess sniðmátið sem sett er fram í viðauka við þann 
samning.

2.  Endurskoðunarrétturinn skal hafa heimild til að láta 
fara fram endurskoðun, á grundvelli skjala og á vettvangi, 
hjá öllum styrkþegum, verktökum og undirverktökum 
sem þegið hafa fjármuni Sambandsins frá Net- og 
upplýsingaöryggisstofnuninni.

3.  Evrópuskrifstofan um aðgerðir gegn svikum getur 
hafið athuganir, þ.m.t. eftirlit og athuganir á vettvangi, í 
samræmi við ákvæði og verklagsreglur sem mælt er fyrir um 
í reglugerð (EB) nr. 1073/1999 og reglugerð ráðsins (KBE, 
EB) nr. 2185/96 frá 11. nóvember 1996 um vettvangseftirlit 
og athuganir sem framkvæmdastjórnin framkvæmir til þess 
að vernda fjárhagslega hagsmuni Evrópubandalaganna gegn 
svikum og öðrum brotum (22) til að ganga úr skugga um hvort 
um svik, spillingu og annað ólöglegt athæfi hafi verið að 
ræða sem hefur áhrif á fjárhagslega hagsmuni Sambandsins í 
tengslum við styrk eða samning sem er fjármagnaður af Net- 
og upplýsingaöryggisstofnuninni.

4.  Með fyrirvara um 1., 2. og 3. mgr. skulu samstarfs-
samningar við þriðju lönd og alþjóðastofnanir, samn ingar, 
styrksamningar og styrkákvarðanir Net- og upplýsinga-

(20) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1073/99 frá 25. maí 1999 um 
rannsóknir Evrópuskrifstofunnar um aðgerðir gegn svikum (OLAF) (Stjtíð. 
EB L 136, 31.5.1999, bls. 1).

(21) Samstarfssamningur milli stofnana frá 25. maí 1999 milli Evrópuþingsins, 
ráðs Evrópusambandsins og framkvæmdastjórnar Evrópubandalaganna um 
innri rannsóknir Evrópuskrifstofunnar um aðgerðir gegn svikum (OLAF) 
(Stjtíð. EB L 136, 31.5.1999, bls. 15).

(22) Stjtíð. EB L 292, 15.11.1996, bls. 2.

öryggisstofnunarinnar innihalda ákvæði sem veita Endur-
skoðunarréttinum og Evrópuskrifstofunni um aðgerðir gegn 
svikum heimild til að láta fara fram slíkar endurskoðanir og 
rannsóknir í samræmi við valdheimildir hvers þeirra um sig.

21. gr.

Framkvæmd fjárhagsáætlunar

1.  Framkvæmdastjóri skal bera ábyrgð á framkvæmd 
fjárhagsáætlunar Net- og upplýsingaöryggisstofnunarinnar.

2.  Innri endurskoðandi framkvæmdastjórnarinnar skal beita 
sömu heimildum gagnvart Net- og upplýsingaöryggisstofn - 
uninni og hann beitir gagnvart deildum framkvæmdastjórnar-
innar.

3.  Sá sem annast bókhaldsstjórn Net- og upplýsingaöryggis-
stofnunarinnar skal senda þeim sem annast bókhaldsstjórn 
framkvæmdastjórnarinnar bráðabirgðareikninga sína eigi 
síðar en 1. mars eftir lok fjárhagsársins (1. mars ársins N 
+ 1) ásamt skýrslu um stjórnun fjárhagsáætlunar og fjár-
mála á því fjárhagsári. Sá sem annast bókhaldsstjórn fram-
kvæmda stjórnarinnar skal taka bráðabirgðareikningsskil 
stofnana og sjálfstæðra aðila í samræmi við 147. gr. fjár hags-
reglugerðarinnar með í samstæðureikningsskil.

4.  Sá sem annast bókhaldsstjórn hjá framkvæmdastjórninni 
skal senda Endurskoðunarréttinum bráðabirgðareikningsskil 
Net- og upplýsingaöryggisstofnunarinnar eigi síðar en 31. mars 
ársins N + 1 ásamt skýrslu um stjórn fjárhagsáætlunar og fjármála 
á því fjárhagsári. Skýrslan um fjárlaga- og fjármálastjórn á 
fjárhagsárinu skal einnig send til Evrópuþingsins og ráðsins.

5.  Þegar framkvæmdastjóra Net- og upplýsinga öryggis-
stofnunarinnar berast athugasemdir Endurskoðunarréttarins 
við bráðabirgðareikningsskil stofnunarinnar, skv. 148. gr. 
fjárhagsreglugerðarinnar, skal hann ganga frá lokauppgjöri 
stofnunarinnar á eigin ábyrgð og senda þau stjórn stofnunarinnar 
til umsagnar.

6.  Stjórnin skal skila áliti um endanleg reikningsskil Net- 
og upplýsingaöryggisstofnunarinnar.

7.  Eigi síðar en 1. júlí ársins N + 1 skal framkvæmdastjórinn 
senda endanleg reikningsskil, ásamt skýrslunni um fjárlaga- 
og fjármálastjórn á fjárhagsárinu og athugasemdum Endur-
skoðunarréttarins, til Evrópuþingsins, ráðsins, framkvæmda-
stjórnarinnar og Endurskoðunarréttarins, ásamt áliti stjórn-
arinnar.

8.  Framkvæmdastjórinn skal birta endanleg reikningsskil.

9.  Framkvæmdastjórinn skal senda Endurskoðunarréttinum 
svar við athugasemdum réttarins eigi síðar en 30. september 
ársins N + 1 og einnig senda stjórninni afrit af því svari.
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10.  Fari Evrópuþingið þess á leit skal framkvæmdastjórinn 
láta því í té allar upplýsingar sem eru nauðsynlegar til að 
greiðlega gangi að leysa hann undan ábyrgð fyrir viðkomandi 
fjárhagsár eins og mælt er fyrir í 3. mgr. 165. gr. fjárhags-
reglugerðarinnar.

11.  Fyrir 15. apríl árið N + 2 skal Evrópuþingið, að fengnum 
tilmælum frá ráðinu, leysa framkvæmdastjórann undan ábyrgð 
á framkvæmd fjárhagsáætlunarinnar fyrir árið N.

5. ÞÁTTUR

STARFSFÓLK

22. gr.

Almenn ákvæði

Starfsmannareglurnar og ráðningarskilmálar annarra starfs-
manna og reglur, sem stofnanir Evrópusambandsins hafa sam-
þykkt til að koma í framkvæmd þessum starfsreglum, gilda um 
starfsfólk Net- og upplýsingaöryggisstofnunarinnar.

23. gr.

Sérréttindi og friðhelgi

Bókun 7 um sérréttindi og friðhelgi Evrópusambandsins, sem 
fylgir með í viðauka við sáttmálann um Evrópusambandið og 
sáttmálann um starfshætti Evrópusambandsins, skal gilda um 
Net- og upplýsingaöryggisstofnunina og starfsfólk hennar.

24. gr.

Framkvæmdastjóri

1.  Framkvæmdastjóri skal ráðinn tímabundið til Net- og 
upplýsingaöryggisstofnunarinnar skv. a-lið 2. gr. ráðninga-
skilmála annarra starfsmanna.

2.  Stjórnin skal skipa framkvæmdastjóra af skrá yfir 
um sækjendur sem framkvæmdastjórn Evrópusambandsins 
gerir tillögu um eftir opið og gagnsætt valferli.

Stjórnarformaður skal, fyrir hönd Net- og upplýsingaöryggisst
ofnunarinnar, gera samning við framkvæmdastjórann.

Fyrir skipunina skal umsækjandanum, sem stjórnin velur, boðið 
að gefa yfirlýsingu frammi fyrir lögbærri nefnd Evrópuþingsins 
og svara spurningum þingmanna.

3.  Skipunartími framkvæmdastjóra er fimm ár. Eigi síðar en 
í lok þess tímabils skal framkvæmdastjórn Evrópusambandsins 
láta fara fram mat þar sem tekið er tillit til mats á frammistöðu 
framkvæmdastjórans og framtíðarverkefna og -áskorana Net- 
og upplýsingaöryggisstofnunarinnar.

4.  Stjórnin getur, að tillögu framkvæmdastjórnarinnar sem 
tekur mið af matinu sem um getur í 3. mgr. og eftir að leitað 
hefur verið álits Evrópuþingsins, framlengt ráðningartíma 
framkvæmdastjórans einu sinni en ekki lengur en í fimm ár.

5.  Stjórnin skal tilkynna Evrópuþinginu um allar fyrir-
ætlanir um að framlengja skipunartíma framkvæmdastjóra. 
Innan þriggja mánaða áður en skipunartíminn er framlengdur 
skal framkvæmdastjórinn, ef hann er beðinn um það, gefa 
yfirlýsingu frammi fyrir þar til bærri nefnd Evrópuþingsins og 
svara spurningum þeirra sem þar eiga sæti.

6.  Framkvæmdastjóri sem hlotið hefur framlengingu á 
skipunartíma má ekki taka þátt í öðru valferli fyrir sömu stöðu.

7.  Einungis má víkja framkvæmdastjóra úr starfi með 
ákvörðun stjórnar.

25. gr.

Innlendir sérfræðingar sem sendir eru tímabundið til 
starfa og annað starfsfólk

1.  Net- og upplýsingaöryggisstofnuninni er heimilt að 
nýta sér innlenda sérfræðinga, sem sendir eru tímabundið til 
starfa, eða annað starfsfólk sem ekki vinnur hjá stofnuninni. 
Starfsmannareglurnar og ráðningarskilmálar annarra starfs-
manna gilda ekki um slíkt starfsfólk.

2.  Stjórnin skal samþykkja ákvörðun þar sem mælt er 
fyrir um reglur um sendingu innlendra sérfræðinga til Net- og 
upplýsingaöryggisstofnunarinnar til starfa tímabundið.

6. ÞÁTTUR

ALMENN ÁKVÆÐI

26. gr.

Réttarstaða

1.  Net- og upplýsingaöryggisstofnunin skal vera stofnun 
Sambandsins. Hún hefur réttarstöðu lögaðila.

2.  Net- og upplýsingaöryggisstofnunin skal hafa það 
rétthæfi og gerhæfi í hverju aðildarríki sem löggjöf þess 
framast veitir lögaðilum. Hún getur m.a. aflað og afsalað sér 
fasteignum og lausafé og tekið þátt í málarekstri.

3.  Framkvæmdastjórinn er í forsvari fyrir Net- og upp lýs-
ingaöryggisstofnunina.

4.  Á höfuðborgarsvæði Aþenu skal vera útibússkrifstofa til 
að auka skilvirkni í störfum Net- og upplýsingaöryggisstofnun
arinnar.
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27. gr.

Bótaábyrgð

1.  Skaðabótaábyrgð Net- og upplýsingaöryggis stofn-
unarinnar innan samninga skal falla undir gildissvið laga sem 
gilda um viðkomandi samning.

Dómstóll Evrópusambandsins skal hafa vald til að kveða upp 
dóma á grundvelli gerðardómsákvæða í samningi sem Net- og 
upplýsingaöryggisstofnunin hefur gert.

2.  Þegar um er að ræða skaðabótaábyrgð utan samninga, ber 
Net- og upplýsingaöryggisstofnuninni, samkvæmt almennum 
meginreglum í lögum aðildarríkjanna, að bæta allt tjón sem 
Net- og upplýsingaöryggisstofnunin eða starfsfólk hennar kann 
að valda við skyldustörf sín.

Dómstóll Evrópusambandsins skal fara með lögsögu í öllum 
skaðabótamálum vegna slíkra tjóna.

3.  Persónuleg ábyrgð starfsfólks gagnvart Net- og upp-
lýsingaöryggisstofnuninni lýtur þeim skilyrðum er gilda um 
starfsfólk Net- og upplýsingaöryggisstofnunarinnar.

28. gr.

Tungumál

1.  Ákvæði reglugerðar nr. 1 frá 15. apríl 1958 þar sem 
ákveðið er hvaða tungumál skulu notuð í Efnahags banda lagi 
Evrópu (23) gilda um Net- og upplýsinga öryggis stofnunina. 
Aðildarríkjunum og öðrum Net- og upplýsinga öryggis-
stofnunum, sem þau tilnefna, er heimilt að leita til Net- og 
upplýsingaöryggisstofnunarinnar og fá svar á því opinbera 
tungumáli stofnana Sambandsins sem þau velja.

2.  Þýðingamiðstöð stofnana Evrópusambandsins annast 
nauðsynlegar þýðingar vegna starfsemi Net- og upplýsingaöry
ggisstofnunarinnar.

29. gr.

Vernd persónuupplýsinga

1.  Við vinnslu persónuupplýsinga skal Net- og upplýsinga-
öryggisstofnunin, einkum við framkvæmd verkefna sinna, 
virða meginreglur um vernd persónuupplýsinga í ákvæðum 
reglugerðar (EB) nr. 45/2001 og falla undir þau.

2.  Stjórnin skal samþykkja framkvæmdarráðstafanirnar 
sem um getur í 8. mgr. 24. gr. reglugerðar (EB) nr. 45/2001. 
Stjórnin getur samþykkt nauðsynlegar viðbótarráðstafanir 
vegna beitingar Net- og upplýsingaöryggisstofnunarinnar á 
reglugerð (EB) nr. 45/2001.

(23) Stjtíð. EB L 17, 6.10.1958, bls. 385/58.

30. gr.

Þátttaka þriðju landa

1.  Þriðju löndum er frjálst að gerast aðilar að Net- og 
upplýsingaöryggisstofnuninni ef þau hafa gert samninga 
við Evrópusambandið þar sem þau samþykkja og beita 
lagagerningum Sambandsins á því sviði sem reglugerð þessi 
tekur til.

2.  Í viðeigandi ákvæðum þessara samninga skal setja 
nánari ákvæði, þar sem m.a. er tilgreint hvernig, í hve miklum 
mæli og með hvaða hætti þessi lönd skuli taka þátt í starfi Net- 
og upplýsingaöryggisstofnunarinnar, þ.m.t. ákvæði í tengslum 
við þátttöku í framtaksverkefnum sem stofnunin stendur fyrir, 
fjárframlög og starfsfólk.

31. gr.

Öryggisreglur um verndun trúnaðarflokkaðra upplýsinga

Net- og upplýsingaöryggisstofnunin skal beita þeim megin-
reglum um öryggi sem er að finna í öryggisreglum fram-
kvæmda stjórnarinnar til verndar trúnaðarflokkuðum upp-
lýs ingum Evrópusambandsins og óflokkuðum viðkvæmum 
upp lýs ingum, eins og sett er fram í viðauka við ákvörðun 
2001/844/EB, KSE, KBE. Þetta tekur m.a. til þeirra ákvæða 
sem máli skipta fyrir miðlun, vinnslu og geymslu slíkra 
upplýsinga.

7. ÞÁTTUR

LOKAÁKVÆÐI

32. gr.

Mat og endurskoðun

1.  Eigi síðar en 20. júní 2018 skal framkvæmdastjórnin láta 
fara fram mat, einkum á áhrifum, skilvirkni og árangri Net- og 
upplýsingaöryggisstofnunarinnar og vinnuaðferða hennar. Í 
matinu skal einnig tekið fyrir hvort þörf sé á að breyta umboði 
Net- og upplýsingaöryggisstofnunarinnar, einnig fjárhagsleg 
áhrif slíkrar breytingar.

2.  Í matinu, sem um getur í 1. mgr., skal taka tillit til hvers 
konar endurgjafar til Net- og upplýsingaöryggisstofnunarinnar 
í tengslum við starfsemi hennar.

3.  Framkvæmdastjórnin skal framsenda matsskýrsluna, 
ásamt niðurstöðum hennar, til Evrópuþingsins, ráðsins og 
stjórnarinnar. Niðurstöður matsins skulu birtar opinberlega.

4.  Mat á árangri Net- og upplýsingaöryggisstofnunarinnar 
með tilliti til markmiða hennar, umboðs og verkefna, skal 
einnig vera hluti af matinu. Telji framkvæmdastjórnin að rétt-
lætan legt sé að halda áfram rekstri Net- og upplýsinga öryggis-
stofnunarinnar með tilliti til markmiða hennar, umboðs og 
verkefna, getur hún lagt til að gildistími umboðs stofnunarinnar, 
sem fram kemur í 36. gr., verði framlengdur.
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33. gr.

Samvinna gistiaðildarríkis

Gistiaðildarríki Net- og upplýsingaöryggisstofnunarinnar skal 
sjá henni fyrir bestu hugsanlegu skilyrðum til að tryggja 
eðlilega starfsemi hennar, þ.m.t. að staðsetning hennar sé 
aðgengileg, að fyrir hendi sé viðeigandi menntunaraðstaða 
fyrir börn starfsfólks og viðeigandi aðgangur að vinnumarkaði, 
félagslegu öryggi og læknishjálp fyrir bæði börn og maka.

34. gr.

Eftirlit stjórnvalda

Umboðsmaður skal hafa eftirlit með aðgerðum Net- og upp-
lýsingaöryggisstofnunarinnar, í samræmi við 228. gr. sátt-
málans um starfshætti Evrópusambandsins.

35. gr.

Niðurfelling og arftaka

1.  Reglugerð (EB) nr. 460/2004 er felld úr gildi.

Líta ber á tilvísanir í reglugerð (EB) nr. 460/2004 og til Net- 
og upplýsingaöryggisstofnunar Evrópu sem tilvísanir í þessa 
reglugerð og til Net- og upplýsingaöryggisstofnunarinnar.

2.  Net- og upplýsingaöryggisstofnunin tekur við af 
stofnuninni sem komið var á fót með reglugerð (EB) nr. 
460/2004 að því er varðar eignarhald, samninga, lagalegar 
skuldbindingar, ráðningarsamninga, fjárhagsskuldbindingar og 
skuldbindingar. 

36. gr.

Starfstími

Net- og upplýsingaöryggisstofnuninni skal komið á fót til sjö 
ára frá og með 19. júní 2013.

37. gr.

Gildistaka

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Strassborg 21. maí 2013.

 Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins,

 forseti. forseti.

 M. SCHULZ L. CREIGHTON

_______________


