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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 526/2013 

av 21. mai 2013 

om Den europeiske unions byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA) og om oppheving av 

forordning (EF) nr. 460/2004(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale 

parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Elektronisk kommunikasjon og infrastruktur og 

elektroniske tjenester er vesentlige faktorer, både direkte 

og indirekte, i den økonomiske og samfunnsmessige 

utviklingen. De har en viktig rolle i samfunnet og er i 

seg selv blitt like uunnværlige som elektrisitet og vann, 

og de er også sentrale faktorer i leveringen av 

elektrisitet, vann og andre nødvendige tjenester. 

Kommunikasjonsnett fungerer som katalysatorer for 

sosialt samspill og nyskaping, forsterker teknologiens 

innvirkning, former forbrukeratferd, forretningsmodeller 

og bransjer og påvirker borgerånden og den politiske 

medvirkningen. Driftsforstyrrelser kan forårsake 

betydelig fysisk, sosial og økonomisk skade, noe som 

understreker viktigheten av tiltak for å øke vernet og 

robustheten og sikre kontinuitet i de nødvendige 

tjenestene. Når det gjelder sikkerheten til elektronisk 

kommunikasjon og infrastruktur og elektroniske 

tjenester, særlig påliteligheten, tilgjengeligheten og 

konfidensialiteten, står man hele tiden overfor nye 

utfordringer knyttet til blant annet de enkelte 

komponentene i kommunikasjonsinfrastrukturen samt 

programvaren som styrer disse komponentene, 

infrastrukturen sett under ett og tjenestene som leveres 

via denne infrastrukturen. Dette er blitt et stadig 

viktigere samfunnsspørsmål, ikke minst på grunn av 

faren for problemer som skyldes systemenes 

kompleksitet, funksjonsfeil, systemfeil, ulykker, 

menneskelige feil og angrep, noe som kan få følger for 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 165 av 18.6.2013,  

s. 41, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 130/2014 av 

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk 

kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjons-

samfunnstjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 71 av 27.11.2014, s. 34. 

(1) EUT C 107 av 6.4.2011, s. 58. 

(2) Europaparlamentets holdning av 16. april 2013 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 13. mai 2013. 

den elektroniske og fysiske infrastrukturen som leverer 

tjenester som er av avgjørende betydning for velferden 

til Unionens borgere. 

2) Trusselbildet endrer seg hele tiden, og sikkerhetshen-

delser kan svekke brukernes tillit til teknologi, nett og 

tjenester, noe som vil påvirke deres mulighet til å 

utnytte det indre markeds fulle potensial og den 

utstrakte bruken av informasjons- og kommuni-

kasjonsteknologi (IKT). 

3) Det er derfor viktig for beslutningstakere, bransjen og 

brukere at det foretas regelmessige vurderinger av 

tilstanden til nett- og informasjonssikkerheten i 

Unionen, basert på pålitelige unionsdata og 

systematiske prognoser for utviklingen og framtidige 

utfordringer og trusler, både på unionsplan og globalt 

plan. 

4) Ved beslutning 2004/97/EF, Euratom(3), vedtatt på Det 

europeiske råds møte 13. desember 2003, bestemte 

representanter for medlemsstatene at Det europeiske 

byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA), som 

skulle opprettes på grunnlag av Kommisjonens forslag, 

skulle ha sitt sete i en by i Hellas, fastsatt av den greske 

regjering. Etter nevnte beslutning bestemte den greske 

regjering at ENISA skulle ha sitt sete i Iráklio på Kreta. 

5) 1. april 2005 ble det inngått en vertsstatsavtale 

(«hovedseteavtale») mellom byrået og vertsstaten. 

6) Byråets vertsstat bør sikre best mulige vilkår for en 

smidig og effektiv drift av byrået. For at byrået skal 

kunne utføre sine oppgaver korrekt og effektivt, 

rekruttere og beholde ansatte og øke effekten av 

nettverksaktiviteter, er det nødvendig at det er plassert 

på et hensiktsmessig sted, der det blant annet er gode 

transportforbindelser og fasiliteter for ektefeller og barn 

som følger med byråets ansatte. De nødvendige 

ordninger bør fastsettes i en avtale mellom byrået og 

vertsstaten, etter godkjenning i byråets styre.  

  

(3) Beslutning 2004/97/EF, Euratom, truffet ved felles overenskomst 

mellom representanter for medlemsstatene, samlet på stats- eller 

regjeringssjefsplan, av 13. desember 2003 om fastsettelse av sete 

for visse av Den europeiske unions kontorer og byråer (EUT L 29 

av 3.2.2004, s. 15). 
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7) For å gjøre driften mer effektiv har byrået opprettet et 

avdelingskontor i Atens storbyområde, som bør 

opprettholdes etter avtale med og støtte fra vertsstaten, 

og som er der byråets driftspersonale bør holde til. 

Ansatte i byrået som hovedsakelig arbeider med admini-

strasjon (herunder daglig leder), økonomi, skrivebords-

undersøkelser og -analyser, IT-administrasjon, nærings-

forvaltning, menneskelige ressurser, opplæring samt 

kommunikasjon og offentlige anliggender, bør ha 

tilholdssted i Iráklio. 

8) Byrået har rett til selv å bestemme hvordan organi-

sasjonen skal være, for å sikre at det kan utføre sine 

oppgaver korrekt og effektivt, samtidig som det 

overholder bestemmelsene om setet og om et avdelings-

kontor i Aten som fastsatt i denne forordning. Byrået 

bør særlig, for å kunne utføre oppgaver som krever 

samspill med berørte parter, for eksempel Unionens 

institusjoner, gjennomføre de praktiske tiltakene som er 

nødvendige for å gjøre driften mer effektiv. 

9) I 2004 vedtok Europaparlamentet og Rådet forordning 

(EF) nr. 460/2004(1) om opprettelse av ENISA for å 

bidra til målet om å sikre et høyt nivå for nett- og 

informasjonssikkerhet i Unionen og utvikle en nett- og 

informasjonssikkerhetskultur til fordel for borgere, 

forbrukere, foretak og offentlige forvaltninger. I 2008 

vedtok Europaparlamentet og Rådet forordning (EF) 

nr. 1007/2008(2) om forlengelse av byråets mandat-

periode fram til mars 2012. Ved forordning (EF) 

nr. 580/2011(3) ble byråets mandatperiode forlenget 

fram til 13. september 2013. 

10) Byrået bør erstatte ENISA, som ble opprettet ved 

forordning (EF) nr. 460/2004. Innenfor rammen av 

beslutningen truffet av representantene for med-

lemsstatene, som møttes i Det europeiske råd  

13. desember 2003, bør vertsstaten opprettholde og 

videreutvikle gjeldende praktiske tiltak for å sikre en 

smidig og effektiv drift av byrået, herunder avdelings-

kontoret i Aten, og lette arbeidet med å rekruttere og 

beholde høyt kvalifiserte ansatte. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 460/2004 av 

10. mars 2004 om opprettelse av Det europeiske byrå for nett- og 

informasjonssikkerhet (EUT L 77 av 13.3.2004, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1007/2008 av 

24. september 2008 om endring av forordning (EF) nr. 460/2004 

om opprettelse av Det europeiske byrå for nett- og informasjons-

sikkerhet med hensyn til varigheten av Byråets mandat (EUT  

L 293 av 31.10.2008, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 580/2011 av  

8. juni 2011 om endring av forordning (EF) nr. 460/2004 om 

opprettelse av Det europeiske byrå for nett- og informasjons-

sikkerhet med hensyn til byråets mandatperiode (EUT L 165 av 

24.6.2011, s. 3). 

11) Siden ENISA ble opprettet, har utfordringene knyttet til 

nett- og informasjonssikkerheten endret seg i takt med 

den teknologiske, markedsmessige og samfunns-

økonomiske utviklingen, og de har vært gjenstand for 

nye overveielser og drøftinger. Som svar på de endrede 

utfordringene har Unionen ajourført sine prioriteringer 

for nett- og informasjonssikkerhetspolitikken. Denne 

forordning har som mål å styrke byrået slik at det kan 

bidra effektivt når Unionens institusjoner og medlems-

stater arbeider med å utvikle Europas evne til å håndtere 

utfordringer knyttet til nett- og informasjonssikkerhet. 

12) Tiltak på det indre marked på området sikkerhet for 

elektronisk kommunikasjon og, mer generelt, nett- og 

informasjonssikkerhet krever ulike former for teknisk 

og organisatorisk gjennomføring hos Unionens insti-

tusjoner og medlemsstatene. Uensartet anvendelse av 

disse kravene kan føre til ineffektivitet og skape 

hindringer for det indre marked. Dette gjør det 

nødvendig med et kompetansesenter på unionsplan som 

kan gi veiledning, råd og støtte i spørsmål som gjelder 

nett- og informasjonssikkerhet, og som Unionens 

institusjoner og medlemsstatene kan benytte seg av. 

Byrået kan dekke disse behovene ved å utvikle og 

vedlikeholde sakkunnskap på et høyt nivå og bistå 

Unionens institusjoner, medlemsstatene og næringslivet 

med å oppfylle de lovfestede og forskriftsmessige 

kravene til nett- og informasjonssikkerhet og identifi-

sere og behandle spørsmål som gjelder nett- og informa-

sjonssikkerhet, og dermed bidra til at det indre marked 

virker på en tilfredsstillende måte. 

13) Byrået bør utføre de oppgaver som det er pålagt 

gjennom Unionens rettsakter på området elektronisk 

kommunikasjon, og generelt bidra til økt sikkerhet for 

elektronisk kommunikasjon samt bedre personvern og 

vern av personopplysninger ved blant annet å bistå med 

sakkunnskap og gi råd, fremme utveksling av god 

praksis og tilby forslag til retningslinjer. 

14) I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2002/21/EF av 7. mars 2002 om felles rammeregler for 

elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester (ramme-

direktivet)(4) skal tilbydere av offentlige elektroniske 

kommunikasjonsnett eller offentlig tilgjengelige 

elektroniske kommunikasjonstjenester treffe egnede 

tiltak for å sikre nettenes og tjenestenes pålitelighet og 

sikkerhet, og nasjonale reguleringsmyndigheter er 

forpliktet, der det er hensiktsmessig, til å underrette 

blant annet byrået om eventuelle sikkerhetsbrudd eller 

integritetstap som har hatt vesentlig innvirkning på 

driften av nett eller tjenester, og til å framlegge for 

Kommisjonen og byrået en årlig sammendragsrapport 

om meldingene de har mottatt og hvilke tiltak som er 

  

(4) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 33. 
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truffet. I henhold til direktiv 2002/21/EF bør byrået 

dessuten, gjennom å avgi uttalelser, bidra til harmonise-

ringen av egnede tekniske og organisatoriske sik-

kerhetstiltak. 

15) I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2002/58/EF av 12. juli 2002 om behandling av person-

opplysninger og personvern i sektoren for elektronisk 

kommunikasjon (direktivet om personvern og 

elektronisk kommunikasjon)(1) skal en tilbyder av en 

offentlig tilgjengelig elektronisk kommunikasjons-

tjeneste treffe egnede tekniske og organisatoriske tiltak 

for å sikre vern av sine tjenester, og fortroligheten skal 

ivaretas for kommunikasjon og tilhørende trafikk-

opplysninger. Ved direktiv 2002/58/EF innføres 

opplysnings- og meldingskrav for tilbydere av 

elektroniske kommunikasjonstjenester ved brudd på 

personopplysningsvernet. Det kreves også at 

Kommisjonen skal rådspørre byrået om eventuelle 

tekniske gjennomføringstiltak som skal vedtas for 

omstendigheter, formater og framgangsmåter som skal 

gjelde for opplysnings- og meldingskrav. I henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 

24. oktober 1995 om vern av fysiske personer i forbin-

delse med behandling av personopplysninger og om fri 

utveksling av slike opplysninger(2) skal medlemsstatene 

fastsette bestemmelser om at den behandlingsansvarlige 

skal iverksette hensiktsmessige tekniske og organi-

satoriske tiltak for å beskytte personopplysninger mot 

tilfeldig eller ulovlig ødeleggelse, mot tilfeldig tap, mot 

ikke-autorisert endring, spredning eller tilgang, særlig 

når behandlingen omfatter overføring av opplysninger i 

et nett, samt mot enhver annen form for ulovlig 

behandling. 

16) Byrået bør bidra til et høyt nivå for nett- og informa-

sjonssikkerhet for å bedre personvernet og vernet av 

personopplysninger og for å utvikle og fremme en nett- 

og informasjonssikkerhetskultur til fordel for borgere, 

forbrukere, foretak og organisasjoner i offentlige sektor 

i Unionen, og dermed bidra til at det indre marked 

virker på en tilfredsstillende måte. For å oppnå dette bør 

byrået tildeles nødvendige budsjettmidler. 

17) Tatt i betraktning den økende betydningen av 

elektroniske nett og elektronisk kommunikasjon, som nå 

utgjør ryggraden i den europeiske økonomien, og den 

faktiske størrelsen på den digitale økonomien, bør 

byrået tildeles økte økonomiske og menneskelige 

ressurser for å gjenspeile dets utvidede rolle og 

oppgaver samt dets sentrale posisjon i forsvaret av det 

europeiske digitale økosystem. 

  

(1) EFT L 201 av 31.7.2002, s. 37. 

(2) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. 

18) Byrået bør fungere som et referansepunkt og skape tiltro 

og tillit i kraft av sin uavhengighet, kvaliteten på rådene 

og opplysningene det gir, åpenheten omkring dets 

framgangsmåter og arbeidsmetoder samt hvor aktsomt 

det utfører sine oppgaver. Byrået bør bygge på 

medlemsstatenes og Unionens innsats og derfor utføre 

sine oppgaver i fullt samarbeid med Unionens 

institusjoner, organer, kontorer og byråer og medlems-

statene samt være åpent for kontakt med bransjen og 

andre berørte parter. I tillegg bør Byrået bygge på 

bidrag fra og samarbeid med privat sektor, som spiller 

en viktig rolle i arbeidet med å sikre elektronisk 

kommunikasjon, infrastruktur og elektroniske tjenester. 

19) Et sett av oppgaver bør angi hvordan byrået skal nå sine 

mål og samtidig ha fleksibilitet i sin virksomhet. Opp-

gavene som byrået skal utføre, bør omfatte innsamling 

av egnede opplysninger og data som kreves for å utføre 

analyser av risikoer knyttet til sikkerheten og 

robustheten til elektronisk kommunikasjon og infra-

struktur og elektroniske tjenester og for å vurdere, i 

samarbeid med medlemsstatene, Kommisjonen og 

eventuelt berørte parter, tilstanden til nett- og informa-

sjonssikkerheten i Unionen. Byrået bør sikre samord-

ning og samarbeid med Unionens institusjoner, organer, 

kontorer og byråer og medlemsstatene og styrke 

samarbeidet mellom berørte parter i Europa, særlig ved 

å involvere vedkommende nasjonale organer og unions-

organer og sakkyndige på høyt nivå fra privat sektor 

innenfor relevante områder i byråets aktiviteter, særlig 

tilbydere av elektroniske kommunikasjonsnett og  

-tjenester, produsenter av nettutstyr og program-

vareleverandører, idet det tas hensyn til at nett- og 

informasjonssystemer er kombinasjoner av maskinvare, 

programvare og tjenester. Byrået bør bistå Unionens 

institusjoner og medlemsstatene i deres dialog med 

bransjen for å håndtere sikkerhetsproblemer i forbin-

delse med maskinvare og programvare, og dermed bidra 

til en samarbeidsstrategi for nett- og informasjons-

sikkerhet. 

20) Strategier for nett- og informasjonssikkerhet som 

offentliggjøres av en institusjon, et organ, et kontor eller 

et byrå i Unionen eller av en medlemsstat, bør 

oversendes byrået til orientering og for å unngå dobbelt-

arbeid. Byrået bør analysere strategiene og presentere 

dem i et format som letter sammenlignbarheten. Det bør 

gjøre strategiene og analysene elektronisk tilgjengelige 

for offentligheten. 

21) Byrået bør bistå Kommisjonen med råd, uttalelser og 

analyser i alle unionsspørsmål knyttet til politikk-

utvikling på området nett- og informasjonssikkerhet, 

herunder vern av kritisk informasjonsinfrastruktur 

(CIIP) og robusthet. Byrået bør også på anmodning 
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bistå Unionens institusjoner, organer, kontorer og byråer 

og, der det er relevant, medlemsstatene i arbeidet med å 

utvikle politikk og kompetanse innenfor nett- og 

informasjonssikkerhet. 

22) Byrået bør ta behørig hensyn til pågående forskning, 

utvikling og teknologivurdering, særlig virksomhet som 

utøves innenfor ulike unionsinitiativer på forsknings-

området, for på anmodning å gi råd til Unionens 

institusjoner, organer, kontorer og byråer og, der det er 

relevant, medlemsstatene om forskningsbehov på 

området nett- og informasjonssikkerhet. 

23) Byrået bør bistå Unionens institusjoner, organer, 

kontorer og byråer og medlemsstatene i arbeidet med å 

bygge opp og forbedre den tverrnasjonale kompetansen 

og beredskapen for å forebygge, avdekke og håndtere 

problemer og hendelser knyttet til nett- og informa-

sjonssikkerhet. I den forbindelse bør byrået fremme 

samarbeid mellom medlemsstatene og mellom Kommi-

sjonen og andre institusjoner, organer, kontorer og 

byråer i Unionen og medlemsstatene. For dette formål 

bør byrået støtte medlemsstatene i deres kontinuerlige 

arbeid med å forbedre responsevnen og med å organi-

sere og gjennomføre europeiske øvelser for sik-

kerhetshendelser og, på anmodning fra en medlemsstat, 

nasjonale øvelser. 

24) For bedre å forstå utfordringene på området nett- og 

informasjonssikkerhet er det nødvendig at byrået 

analyserer foreliggende og nye risikoer. For dette formål 

bør byrået samle inn relevante opplysninger i samarbeid 

med medlemsstatene og om nødvendig med statistikk-

organer og andre. Byrået bør dessuten bistå Unionens 

institusjoner, organer, kontorer og byråer og medlems-

statene i arbeidet med å samle inn, analysere og 

formidle nett- og informasjonssikkerhetsdata. Inn-

samlingen av egnede statistiske opplysninger og data 

som kreves for å utføre analyser av risikoer knyttet til 

sikkerheten og robustheten til elektronisk kommuni-

kasjon og infrastruktur og elektroniske tjenester, bør 

skje på grunnlag av opplysninger fra medlemsstater og 

byråets innsikt i unionsinstitusjonenes IKT-infra-

strukturer, i henhold til Unionens bestemmelser og 

nasjonale bestemmelser som er i samsvar med unions-

retten. På grunnlag av disse opplysningene bør byrået 

holde seg à jour med den seneste utviklingen innenfor 

nett- og informasjonssikkerhet og beslektede trender i 

Unionen slik at Unionens institusjoner, organer, 

kontorer og byråer og medlemsstatene kan dra nytte av 

dette. 

25) Når byrået utfører sine oppgaver, bør det fremme 

samarbeid mellom Unionen og medlemsstatene for å 

øke bevisstheten om tilstanden til nett- og informasjons-

sikkerheten i Unionen. 

26) Byrået bør fremme samarbeid mellom medlemsstatenes 

vedkommende uavhengige reguleringsmyndigheter, 

særlig ved å støtte utvikling, fremming og utveksling av 

beste praksis og standarder for utdanningsprogrammer 

og holdningsskapende ordninger. Økt utveksling av 

opplysninger mellom medlemsstatene vil lette slike 

tiltak. Byrået bør bidra til å øke bevisstheten til 

enkeltbrukere av elektronisk kommunikasjon og 

infrastruktur og elektroniske tjenester, herunder ved å 

bistå medlemsstater, når de har valgt å anvende 

plattformen for opplysninger av offentlig interesse 

angitt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/22/EF 

av 7. mars 2002 om leveringspliktige tjenester og 

brukerrettigheter i forbindelse med elektroniske kom-

munikasjonsnett og -tjenester (direktivet om leverings-

pliktige tjenester)(1), med å utarbeide relevante opplys-

ninger av offentlig interesse om nett- og informasjons-

sikkerhet, samt ved å bistå med utarbeidingen av slike 

opplysninger som skal følge med nye enheter beregnet 

på bruk i offentlige kommunikasjonsnett. Byrået bør 

også støtte samarbeidet mellom berørte parter på 

unionsplan, blant annet ved å fremme utveksling av 

opplysninger, holdningskampanjer og utdannings- og 

opplæringsprogrammer. 

27) Byrået bør blant annet bistå relevante institusjoner, 

organer, kontorer og byråer i Unionen og medlemsstater 

i arbeidet med opplysningskampanjer rettet mot 

sluttbrukere for å fremme sikrere atferd på nettet og øke 

bevisstheten om mulige trusler på Internett, herunder 

datakriminalitet som nettfisking, botnet, økonomisk 

svindel og banksvindel, og for å fremme grunnleggende 

råd om autentisering og datasikring. 

28) For å sikre at byrået oppnår sine mål fullt ut, bør det 

samarbeide med relevante organer, herunder slike som 

håndterer datakriminalitet, for eksempel Europol, og 

personvernmyndigheter, for å utveksle kunnskap og 

beste praksis og gi råd om nett- og informasjons-

sikkerhetsaspekter som kan ha innvirkning på deres 

arbeid. Byrået bør ta sikte på å oppnå synergivirkninger 

mellom disse organenes tiltak og byråets egne tiltak for 

å fremme avansert nett- og informasjonssikkerhet. 

Representanter for myndigheter med ansvar for 

håndheving av loven og for personvern på nasjonalt 

plan og unionsplan bør kunne være representert i 

byråets faste representantgruppe. Når byrået 

samarbeider med organer som har ansvar for hånd-

heving av loven, om nett- og informasjonssikkerhets-

aspekter som kan ha innvirkning på deres arbeid, bør det 

respektere eksisterende informasjonskanaler og etablerte 

nettverk. 

29) Kommisjonen har lansert et europeisk offentlig-privat 

partnerskap for robusthet som en fleksibel samarbeids-

plattform på unionsplan for robusthet i IKT-infra-

strukturen, der byrået bør være en tilrettelegger som 

bringer sammen berørte parter slik at de kan diskutere 

politiske prioriteringer samt økonomiske og markeds-

messige aspekter ved utfordringer og tiltak knyttet til 

IKT-robusthet.  

  

(1) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 51. 
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30) For å fremme nett- og informasjonssikkerhet og dens 

synlighet bør byrået legge til rette for samarbeid mellom 

medlemsstatenes vedkommende offentlige organer, 

særlig ved å støtte utvikling og utveksling av beste 

praksis og holdningsskapende ordninger og ved å styrke 

deres oppsøkende virksomhet. Byrået bør også støtte 

samarbeidet mellom berørte parter og Unionens 

institusjoner, blant annet ved å fremme utveksling av 

opplysninger og holdningsskapende aktiviteter. 

31) For å øke nett- og informasjonssikkerhetsnivået i 

Unionen bør byrået fremme samarbeid og utveksling av 

informasjon og beste praksis mellom relevante organi-

sasjoner, for eksempel enheter for IT-sikkerhetshen-

delser (CSIRT) og enheter for IT-beredskap (CERT). 

32) Et unionssystem med velfungerende CERT-er bør være 

grunnsteinen i Unionens infrastruktur for nett- og 

informasjonssikkerhet. Byrået bør støtte medlems-

statenes CERT-er og Unionens CERT i driften av et 

CERT-nettverk som omfatter medlemmene av den 

europeiske gruppen av statlige CERT-er. For å bidra til 

å sikre at hvert CERT har tilstrekkelig kompetanse og at 

denne kompetansen så langt som mulig svarer til 

kompetansen i de mest utviklede CERT-ene, bør byrået 

fremme opprettelsen og driften av et fagfellevur-

deringssystem. Dessuten bør byrået fremme og støtte 

samarbeidet mellom relevante CERT-er når hendelser 

inntreffer og ved angrep på eller forstyrrelser i nett eller 

infrastrukturer som forvaltes eller vernes av CERT-ene, 

og som berører eller potensielt berører minst to  

CERT-er. 

33) Effektive nett- og informasjonssikkerhetsstrategier bør 

bygge på velutviklede metoder for risikovurdering, både 

i offentlig og privat sektor. Metoder og framgangsmåter 

for risikovurdering brukes på ulike nivåer uten noen 

felles praksis for hvordan de anvendes effektivt. 

Utvikling og fremming av beste praksis for risikovur-

dering og for samvirkende løsninger for risikohåndte-

ring i organisasjoner i offentlig og privat sektor vil øke 

sikkerhetsnivået i nett- og informasjonssystemer i 

Unionen. For dette formål bør byrået støtte samarbeidet 

mellom berørte parter på unionsplan, lette deres arbeid 

med å opprette og innføre europeiske og internasjonale 

standarder for risikohåndtering og for målbar sikkerhet 

for elektroniske produkter, systemer, nett og tjenester, 

som sammen med programvare utgjør nett- og informa-

sjonssystemene. 

34) Der det er hensiktsmessig og nyttig med henblikk på å 

oppfylle byråets mål og oppgaver, bør byrået dele 

erfaringer og allmenne opplysninger med Unionens 

institusjoner, organer, kontorer og byråer som arbeider 

med nett- og informasjonssikkerhet. Byrået bør bidra til 

å identifisere forskningsprioriteringer på unionsplan 

innenfor områdene nettrobusthet og nett- og informa-

sjonssikkerhet, og bør formidle kunnskap om bransjens 

behov til relevante forskningsinstitusjoner. 

35) Byrået bør oppmuntre medlemsstatene og tjenestetil-

byderne til å heve sin generelle sikkerhetsstandard slik 

at alle Internett-brukere treffer de nødvendige tiltak for 

å sørge for sin egen nettsikkerhet. 

36) Problemer med nett- og informasjonssikkerhet er 

verdensomspennende. Det er behov for tettere interna-

sjonalt samarbeid for å forbedre sikkerhetsstandardene, 

herunder definering av felles atferdsnormer og atferds-

regler, og bedre utvekslingen av opplysninger, noe som 

vil fremme en raskere internasjonal reaksjon på og en 

global tilnærming til problemer som gjelder nett- og 

informasjonssikkerhet. Byrået bør derfor støtte 

Unionens fortsatte engasjement og samarbeid med 

tredjestater og internasjonale organisasjoner ved å bistå 

relevante institusjoner, organer, kontorer og byråer i 

Unionen med nødvendig sakkunnskap og analyser ved 

behov. 

37) Byrået bør drive i samsvar med nærhetsprinsippet for å 

sikre en passende grad av samordning mellom medlems-

statene i spørsmål om nett- og informasjonssikkerhet og 

for å styrke virkningen av nasjonal politikk, og dermed 

skape en merverdi, og i samsvar med forholdsmes-

sighetsprinsippet ved ikke å gå lenger enn det som er 

nødvendig for å nå målene som er fastsatt i denne 

forordning. Utførelsen av byråets oppgaver bør styrke, 

men ikke gripe inn i myndigheten til eller tre i stedet 

for, hindre eller overlappe de relevante fullmakter og 

oppgaver tildelt de nasjonale reguleringsmyndigheter 

som angitt i direktivene om elektroniske kommuni-

kasjonsnett og -tjenester, Sammenslutningen av euro-

peiske reguleringsmyndigheter for elektronisk kom-

munikasjon (BEREC) nedsatt ved forordning (EF) 

nr. 1211/2009(1) og Kommunikasjonskomiteen 

omhandlet i direktiv 2002/21/EF, de europeiske 

standardiseringsorganer, de nasjonale standardise-

ringsorganer og den faste komité som fastsatt i direktiv 

98/34/EF(2), og medlemsstatenes uavhengige 

tilsynsmyndigheter som fastsatt i direktiv 95/46/EF.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1211/2009 av  

25. november 2009 om opprettelse av Sammenslutningen av 

europeiske reguleringsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon 

(BEREC) og Kontoret (EUT L 337 av 18.12.2009, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF av 22. juni 1998 om 

en informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter 

samt regler for informasjonssamfunnstjenester (EFT L 204 av 

21.7.1998, s. 37). 
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38) Det er nødvendig å gjennomføre visse prinsipper for 

byråets forvaltning for å overholde den felles erklæring 

og den felles tilnærming som den tverrinstitusjonelle 

arbeidsgruppen om EUs desentraliserte byråer vedtok i 

juli 2012, og som har som formål å effektivisere 

byråenes virksomhet og forbedre deres resultater. 

39) Den felles erklæring og den felles tilnærming bør også 

gjenspeiles, der det er hensiktsmessig, i byråets arbeids-

programmer, i vurderinger av byrået og i byråets 

rapporterings- og forvaltningspraksis. 

40) For at byrået skal fungere godt bør Kommisjonen og 

medlemsstatene sørge for at personer som oppnevnes til 

styret, har relevant fagkunnskap. For å sikre kontinuitet 

i styrets arbeid bør Kommisjonen og medlemsstatene 

også bestrebe seg på å begrense utskiftingen av sine 

respektive representanter i styret. 

41) Det er svært viktig at byrået skaper seg og opprettholder 

et godt omdømme med hensyn til sin upartiskhet, 

pålitelighet og høye faglige standard. Styret bør derfor 

vedta omfattende regler som dekker hele byrået, for å 

forebygge og håndtere interessekonflikter. 

42) Tatt i betraktning byråets særlige omstendigheter og de 

store utfordringene det står overfor, bør byråets organi-

sasjonsstruktur forenkles og styrkes for å sikre større 

effektivitet. Det bør derfor blant annet nedsettes et 

forretningsutvalg, slik at styret kan konsentrere seg om 

spørsmål av strategisk betydning. 

43) Styret bør utnevne en regnskapsfører i samsvar med 

reglene vedtatt i henhold til forordning (EU, Euratom) 

nr. 966/2012(1) («finansreglementet»). 

44) For å sikre at byrået er effektivt, bør medlemsstatene og 

Kommisjonen være representert i styret, som bør 

fastsette de generelle retningslinjene for byråets drift og 

sikre at det utfører sine oppgaver i samsvar med denne 

forordning. Styret bør ha de nødvendige fullmakter til å 

fastsette budsjettet, kontrollere gjennomføringen av det, 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 

av 25. oktober 2012 om finansielle regler for Den europeiske 

unions alminnelige budsjett og om oppheving av rådsforordning 

(EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 av 26.10.2012, s. 1). 

vedta hensiktsmessige finansielle regler, fastsette åpne 

framgangsmåter for byråets beslutningstaking, vedta 

byråets arbeidsprogram, vedta sin egen forretningsorden 

og byråets interne driftsregler, utnevne daglig leder, 

treffe avgjørelser om forlengelse av daglig leders 

mandatperiode etter å ha innhentet Europaparlamentets 

synspunkter, og treffe avgjørelser om opphør av 

mandatperioden. Styret bør nedsette et forretningsutvalg 

som bistår det i arbeidet med dets administrative og 

budsjettmessige oppgaver. 

45) Dersom byrået skal virke på en tilfredsstillende måte, 

må dets daglige leder utnevnes på grunnlag av egnethet 

og dokumenterte administrasjons- og ledelsesferdigheter 

samt kvalifikasjoner og erfaring som er relevant for 

nett- og informasjonssikkerhet, og daglig leders 

oppgaver må utføres i full uavhengighet med hensyn til 

organiseringen av byråets interne virksomhet. Daglig 

leder bør derfor, etter samråd med Kommisjonen, 

utarbeide et forslag til byråets arbeidsprogram og treffe 

alle nødvendige tiltak for å sikre at byråets arbeids-

program blir gjennomført på en tilfredsstillende måte. 

Daglig leder bør utarbeide en årsrapport som skal 

framlegges for styret, utarbeide et utkast til overslag 

over byråets inntekter og utgifter samt gjennomføre 

budsjettet. 

46) Daglig leder bør ha mulighet til å opprette midlertidige 

arbeidsgrupper for å behandle bestemte spørsmål, særlig 

av vitenskapelig, teknisk, rettslig eller samfunns-

økonomisk art. Ved opprettelsen av midlertidige 

arbeidsgrupper bør daglig leder innhente bidrag fra og 

benytte relevant ekstern sakkunnskap som er nødvendig 

for at byrået skal få adgang til de nyeste opplysningene 

som er tilgjengelige om sikkerhetsmessige utfordringer i 

et informasjonssamfunn i utvikling. Daglig leder bør 

sikre at medlemmene av de midlertidige arbeids-

gruppene velges på grunnlag av et høyest mulig 

sakkunnskapsnivå, samtidig som det tas behørig hensyn 

til en representativ balanse, etter det som er hensikts-

messig i hver enkelt sak, mellom medlemsstatenes 

offentlige forvaltninger, Unionens institusjoner og 

privat sektor, herunder bransjen, brukere og sakkyndige 

med akademisk utdanning innenfor nett- og informa-

sjonssikkerhet. Daglig leder bør om nødvendig og fra 

sak til sak kunne invitere sakkyndige som er anerkjente 

på det berørte området, til å delta i arbeidsgruppenes 

arbeid. Deres utgifter bør dekkes av byrået i samsvar 

med dets interne regler og i samsvar med regler vedtatt i 

henhold til finansreglementet. 

47) Byrået bør ha en fast representantgruppe som et 

rådgivende organ, for å sikre regelmessig dialog med 

privat sektor, forbrukerorganisasjoner og andre berørte 

parter. Den faste representantgruppen, som er opprettet 
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av styret etter forslag fra daglig leder, bør konsentrere 

seg om spørsmål som er relevante for berørte parter, og 

bør gjøre byrået oppmerksom på dem. Daglig leder bør 

kunne innby, når det er hensiktsmessig og i  

henhold til møtenes dagsorden, representanter for 

Europaparlamentet og andre relevante organer til å delta 

på gruppens møter. 

48) Ettersom det er mulig med en bred representasjon av 

berørte parter i den faste representantgruppen, og denne 

gruppen skal rådspørres særlig om utkastet til arbeids-

program, er det ikke lenger behov for at berørte parter er 

representert i styret. 

49) Byrået bør anvende relevante unionsbestemmelser for 

offentlig tilgang til dokumenter som fastsatt i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1049/2001(1). Opplysningene som byrået behandler i 

forbindelse med sin interne virksomhet, og opplys-

ningene det behandler når det utfører sine oppgaver, bør 

være underlagt europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i 

forbindelse med behandling av personopplysninger i 

Fellesskapets institusjoner og organer og om fri 

utveksling av slike opplysninger(2). 

50) Byrået bør overholde de bestemmelser som gjelder for 

Unionens institusjoner, samt nasjonal lovgivning om 

behandling av følsomme dokumenter. 

51) For å sikre byrået full selvstendighet og uavhengighet 

og gi det mulighet til å utføre ytterligere og nye 

oppgaver, herunder uforutsette oppgaver i krisesi-

tuasjoner, bør byrået ha et tilstrekkelig stort og eget 

budsjett der inntektene hovedsakelig er et bidrag fra 

Unionen og bidrag fra tredjestater som deltar i byråets 

arbeid. Størstedelen av byråets ansatte bør være direkte 

involvert i den praktiske gjennomføringen av byråets 

mandat. Vertsstaten eller en annen medlemsstat bør 

kunne gi frivillige bidrag til byråets inntekter. Unionens 

budsjettbehandling bør fortsatt få anvendelse når det 

gjelder de tilskudd som skal dekkes over Den 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1049/2001 av 

30. mai 2001 om offentlig tilgang til Europaparlamentets, Rådets 

og Kommisjonens dokumenter (EFT L 145 av 31.5.2001, s. 43). 

(2) EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1. 

europeiske unions alminnelige budsjett. Videre bør 

Revisjonsretten revidere byråets regnskaper for å sikre 

åpenhet og ansvarlighet. 

52) Med tanke på det stadig skiftende trusselbildet og 

utviklingen av Unionens politikk for nett- og informa-

sjonssikkerhet, og for å tilpasse seg den flerårige 

finansielle rammen, bør byråets mandatperiode fast-

settes til et begrenset tidsrom på sju år med mulighet for 

forlengelse. 

53) Det bør foretas en uavhengig vurdering av byråets 

virksomhet. I vurderingen bør det tas stilling til om 

byrået har oppnådd sine mål, om arbeidsmetodene er 

effektive og om oppgavene er relevante, for å fastsette 

om byråets mål fortsatt er gyldige og, på grunnlag av 

dette, om og hvor lenge mandatperioden bør forlenges. 

54) Dersom Kommisjonen mot slutten av byråets mandat-

periode ikke har lagt fram et forslag om forlengelse av 

mandatet, bør byrået og Kommisjonen treffe relevante 

tiltak, særlig knyttet til spørsmål som gjelder ansattes 

kontrakter og budsjettordninger. 

55) Ettersom målene for denne forordning, som er å 

opprette Den europeiske unions byrå for nett- og 

informasjonssikkerhet for å bidra til et høyt nivå for 

nett- og informasjonssikkerhet i Unionen samt øke 

bevisstheten om og utvikle og fremme en nett- og 

informasjonssikkerhetskultur i samfunnet til fordel for 

borgere, forbrukere, foretak og organisasjoner i offentlig 

sektor i Unionen, og dermed bidra til at det indre 

marked opprettes og virker på en tilfredsstillende måte, 

ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og 

derfor bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe 

tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i 

artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. I 

samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i 

nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger enn det 

som er nødvendig for å nå disse målene. 

56) Forordning (EF) nr. 460/2004 bør oppheves. 

57) EUs datatilsynsmann er blitt rådspurt i samsvar med 

artikkel 28 nr. 2 i forordning (EF) nr. 45/2001 og vedtok 

sin uttalelse 20. desember 2010(3) —  

  

(3) EUT C 101 av 1.4.2011, s. 20. 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

AVSNITT 1 

VIRKEOMRÅDE, MÅL OG OPPGAVER 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1.  Ved denne forordning opprettes Den europeiske unions 

byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA, heretter kalt 

«Byrået») for å utføre oppgavene som er pålagt det, som er å 

bidra til et høyt nivå for nett- og informasjonssikkerhet i 

Unionen samt øke bevisstheten om nett- og informasjons-

sikkerhet og utvikle og fremme en nett- og informasjons-

sikkerhetskultur i samfunnet til fordel for borgere, forbrukere, 

foretak og organisasjoner i offentlig sektor i Unionen, og 

dermed bidra til at det indre marked opprettes og virker på en 

tilfredsstillende måte. 

2.  Byråets mål og oppgaver berører ikke medlemsstatenes 

myndighet med hensyn til nett- og informasjonssikkerhet, og 

ikke i noe tilfelle virksomhet som gjelder offentlig sikkerhet, 

forsvar, nasjonal sikkerhet (herunder statens økonomiske 

interesser når virksomheten er forbundet med spørsmål om 

nasjonal sikkerhet) eller statens virksomhet på det 

strafferettslige området. 

3.  I denne forordning menes med «nett- og informasjons-

sikkerhet» et netts eller et informasjonssystems evne til å tåle, 

på et gitt tillitsnivå, uhell eller ulovlige eller ondsinnede 

handlinger som går ut over tilgjengeligheten, autentisiteten, 

integriteten og tilliten til lagrede eller overførte data og 

tilknyttede tjenester som tilbys eller er tilgjengelige via slike 

nett og systemer. 

Artikkel 2 

Mål 

1.  Byrået skal utvikle og vedlikeholde sakkunnskap på et 

høyt nivå. 

2.  Byrået skal bistå Unionens institusjoner, organer, kontorer 

og byråer med å utvikle politikken innenfor nett- og 

informasjonssikkerhet. 

3.  Byrået skal bistå Unionens institusjoner, organer, kontorer 

og byråer og medlemsstatene med å gjennomføre politikken 

som er nødvendig for å oppfylle de lovfestede og forskrifts-

messige kravene til nett- og informasjonssikkerhet i henhold til 

Unionens gjeldende og framtidige rettsakter, og dermed bidra 

til at det indre marked virker på en tilfredsstillende måte. 

4.  Byrået skal bistå Unionen og medlemsstatene med å 

forbedre og styrke kompetansen og beredskapen for å 

forebygge, avdekke og håndtere problemer og hendelser knyttet 

til nett- og informasjonssikkerhet. 

5.  Byrået skal anvende sin sakkunnskap for å fremme et 

bredt samarbeid mellom aktører fra offentlig og privat sektor. 

Artikkel 3 

Oppgaver 

1.  Med det formålet som er fastsatt i artikkel 1 og for å 

oppnå målene som er fastsatt i artikkel 2, samtidig som artikkel 

1 nr. 2 overholdes, skal Byrået utføre følgende oppgaver: 

a)  støtte utviklingen av Unionens politikk og unionsretten  

ved å 

i)  bistå og gi råd i alle spørsmål om Unionens politikk og 

unionsretten knyttet til nett- og informasjonssikkerhet, 

ii)  utføre forberedende arbeid, gi råd og levere analyser 

om utviklingen og ajourføringen av Unionens politikk 

og unionsretten knyttet til nett- og informasjons-

sikkerhet, 

iii)  analysere offentlig tilgjengelige strategier for nett- og 

informasjonssikkerhet og fremme offentliggjøring av 

slike strategier, 

b)  støtte kompetansebygging ved å 

i) på anmodning støtte medlemsstater i arbeidet med å 

utvikle og forbedre evnen til å forebygge, avdekke, 

analysere og håndtere problemer og hendelser knyttet 

til nett- og informasjonssikkerhet, og gi dem den 

nødvendige kunnskapen, 

ii) fremme og legge til rette for frivillig samarbeid 

mellom medlemsstatene og mellom Unionens institu-

sjoner, organer, kontorer og byråer og medlems-

statene i arbeidet med å forebygge, avdekke og 

håndtere problemer og hendelser knyttet til nett- og 

informasjonssikkerhet, når disse har innvirkning på 

tvers av landegrensene, 

iii) bistå Unionens institusjoner, organer, kontorer og 

byråer i arbeidet med å utvikle evnen til å forebygge, 

avdekke, analysere og håndtere problemer og 

hendelser knyttet til nett- og informasjonssikkerhet, 

særlig ved å støtte driften av en enhet for  

IT-beredskap (CERT) for dem, 

iv) støtte en heving av kompetansen hos nasjonale/ 

statlige CERT-er og CERT-er i Unionen, herunder 

ved å fremme dialog og utveksling av opplysninger, 

for å sikre at hvert CERT, med hensyn til nåværende 

utviklingstrinn i teknikken, oppfyller et minstekrav til 

kompetanse og driver i henhold til beste praksis,  
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v) støtte organiseringen og gjennomføringen av nett- og 

informasjonssikkerhetsøvelser i Unionen og på 

anmodning gi medlemsstater råd om nasjonale 

øvelser, 

vi) bistå Unionens institusjoner, organer, kontorer og 

byråer og medlemsstatene i arbeidet med å samle inn, 

analysere og, i samsvar med medlemsstatenes 

sikkerhetskrav, formidle relevante nett- og informa-

sjonssikkerhetsdata, og på grunnlag av opplysninger 

fra Unionens institusjoner, organer, kontorer og 

byråer og medlemsstater og i samsvar med 

bestemmelser i unionsretten og nasjonale bestemmelser 

som er i samsvar med unionsretten, holde Unionens 

institusjoner, organer, kontorer og byråer og 

medlemsstater à jour med den seneste utviklingen 

innenfor nett- og informasjonssikkerhet i Unionen, 

vii) støtte utarbeidingen av en ordning for tidlig varsling i 

Unionen, som utfyller medlemsstatenes ordninger, 

viii) tilby opplæring innenfor nett- og informasjons-

sikkerhet for relevante offentlige organer, eventuelt i 

samarbeid med berørte parter, 

c)  støtte frivillig samarbeid mellom vedkommende offentlige 

organer og mellom berørte parter, herunder universiteter og 

forskningssentre i Unionen, og støtte holdningsskapende 

tiltak, blant annet ved å 

i) fremme samarbeid mellom nasjonale og statlige CERT-

er eller enheter for IT-sikkerhetshendelser (CSIRT), 

herunder CERT-en for Unionens institusjoner, organer, 

kontorer og byråer, 

ii) fremme utvikling og deling av beste praksis for å oppnå 

et høyere nivå for nett- og informasjonssikkerhet, 

iii) legge til rette for dialog og arbeid for å utvikle og 

utveksle beste praksis, 

iv) fremme beste praksis når det gjelder holdnings-

skapende tiltak og deling av opplysninger, 

v) støtte Unionens institusjoner, organer, kontorer og 

byråer og, på anmodning, medlemsstater og deres 

relevante organer i arbeidet med å organisere hold-

ningsskapende tiltak, herunder tiltak for enkeltbrukere, 

og annen oppsøkende virksomhet for å øke nett- og 

informasjonssikkerheten og dens synlighet gjennom å 

fastsette beste praksis og retningslinjer, 

d)  støtte forskning og utvikling samt standardisering ved å 

i)  lette opprettelsen og innføringen av europeiske og 

internasjonale standarder for risikohåndtering og 

sikkerhetsstandarder for elektroniske produkter, nett og 

tjenester, 

ii)  gi Unionen og medlemsstatene råd om forskningsbehov 

på området nett- og informasjonssikkerhet for å gjøre 

det mulig å reagere effektivt på foreliggende og nye 

risikoer og trusler innenfor nett- og informa-

sjonssikkerhet, herunder for ny og framvoksende 

informasjons- og kommunikasjonsteknologi, og for å 

bruke risikoforebyggende teknologi på en effektiv 

måte, 

e)  samarbeide med Unionens institusjoner, organer, kontorer 

og byråer, herunder slike som håndterer datakriminalitet 

samt personvern og vern av personopplysninger, for å 

behandle spørsmål av felles interesse, herunder ved å 

i)  utveksle kunnskap og beste praksis, 

ii)  gi råd om relevante nett- og informasjonssikkerhets-

aspekter for å skape synergivirkninger, 

f)  bidra til Unionens innsats for å samarbeide med tredjestater 

og internasjonale organisasjoner for å fremme internasjonalt 

samarbeid om nett- og informasjonssikkerhetsspørsmål, 

herunder ved å 

i)  delta som observatør og delta i organiseringen av 

internasjonale øvelser der det er hensiktsmessig, og 

analysere og rapportere om resultatet av slike øvelser, 

ii)  lette utvekslingen av beste praksis mellom relevante 

organisasjoner, 

iii)  bistå Unionens institusjoner med sakkunnskap. 

2.  Unionens institusjoner, organer, kontorer og byråer og 

medlemsstatenes organer kan be om råd fra Byrået ved 

sikkerhetsbrudd eller integritetstap som har vesentlig 

innvirkning på driften av nett og tjenester. 

3.  Byrået skal utføre oppgavene det er pålagt gjennom 

Unionens rettsakter. 

4.  Byrået skal uavhengig framsette sine egne konklusjoner, 

retningslinjer og råd i spørsmål som omfattes av denne 

forordnings virkeområde og mål.  
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AVSNITT 2 

ORGANISASJON 

Artikkel 4 

Byråets sammensetning 

1.  Byrået skal bestå av 

a)  et styre, 

b)  en daglig leder og personale og 

c)  en fast representantgruppe. 

2.  For å bidra til økt effektivitet i driften av Byrået skal 

styret nedsette et forretningsutvalg. 

Artikkel 5 

Styret 

1.  Styret skal fastsette de generelle retningslinjene for 

Byråets drift og sikre at Byrået utfører sine oppgaver i samsvar 

med reglene og prinsippene fastsatt i denne forordning. Det skal 

også sikre at det er sammenheng mellom Byråets arbeid og 

virksomhet som utøves av medlemsstatene og på unionsplan. 

2.  Styret skal vedta Byråets årlige og flerårige arbeids-

program. 

3.  Styret skal vedta en årsrapport om Byråets virksomhet og 

senest 1. juli året etter oversende den til Europaparlamentet, 

Rådet, Kommisjonen og Revisjonsretten. Årsrapporten skal 

omfatte regnskapet og beskrive i hvilken grad Byrået har 

oppfylt sine ytelsesindikatorer. Årsrapporten skal 

offentliggjøres. 

4.  Styret skal vedta en strategi for bedrageribekjempelse som 

står i forhold til bedrageririsikoen, der det tas hensyn til en 

nytte- og kostnadsanalyse av tiltakene som skal gjennomføres. 

5.  Styret skal sikre tilstrekkelig oppfølging av resultatene og 

anbefalingene fra undersøkelsene til Det europeiske kontor for 

bedrageribekjempelse (OLAF) og fra ulike interne eller 

eksterne revisjonsberetninger og vurderinger. 

6.  Styret skal vedta regler for å forebygge og håndtere 

interessekonflikter. 

7.  Styret skal med hensyn til Byråets personale utøve den 

myndighet som i henhold til vedtektene for tjenestemenn og 

tjenestevilkårene for andre ansatte i Den europeiske union 

(«vedtektene for tjenestemenn» og «tjenestevilkårene for andre 

ansatte»), fastsatt i forordning (EØF, Euratom, EKSF) 

nr. 259/68(1), er tillagt henholdsvis ansettelsesmyndigheten og 

den myndighet som har fullmakt til å inngå arbeidsavtaler. 

Styret skal i samsvar med framgangsmåten i artikkel 110 i 

vedtektene for tjenestemenn gjøre et vedtak i henhold til 

artikkel 2 nr. 1 i vedtektene for tjenestemenn og artikkel 6 i 

tjenestevilkårene for andre ansatte om å delegere relevant 

myndighet som er tillagt ansettelsesmyndigheten, til daglig 

leder. Daglig leder kan videredelegere denne myndighet. 

Dersom særlige omstendigheter krever det, kan styret 

tilbakekalle delegeringen til daglig leder av den myndighet som 

er tillagt ansettelsesmyndigheten, og den myndighet som er 

videredelegert av daglig leder. I et slikt tilfelle kan styret i et 

begrenset tidsrom delegere myndigheten til et av styrets 

medlemmer eller til en annen medarbeider enn daglig leder. 

8.  Styret skal vedta egnede regler for å gjennomføre 

vedtektene for tjenestemenn og tjenestevilkårene for andre 

ansatte i samsvar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 110 i 

vedtektene for tjenestemenn. 

9.  Styret skal utnevne daglig leder og kan forlenge daglig 

leders mandatperiode eller avsette vedkommende i samsvar 

med artikkel 24 i denne forordning. 

10.  Styret skal fastsette sin egen og forretningsutvalgets 

forretningsorden etter samråd med Kommisjonen. Forretnings-

ordenen skal gjøre det mulig å påskynde vedtak, enten gjennom 

en skriftlig framgangsmåte eller ved fjernkonferanse. 

11.  Styret skal vedta Byråets interne driftsregler etter  

samråd med Kommisjonens kontorer. Disse reglene skal 

offentliggjøres. 

12.  Styret skal vedta de finansielle regler som får anvendelse 

på Byrået. De kan ikke avvike fra kommisjonsforordning (EF, 

Euratom) nr. 2343/2002 av 19. november 2002 om det 

finansielle rammereglement for organene nevnt i artikkel 185 i 

rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansreg-

lementet som får anvendelse på De europeiske fellesskaps 

alminnelige budsjett(2), med mindre Byråets drift særlig krever 

dette og Kommisjonen på forhånd har gitt sitt samtykke.  

  

(1) EFT L 56 av 4.3.1968, s. 1. 

(2) EFT L 357 av 31.12.2002, s. 72. 
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13.  Styret skal vedta en flerårig plan for personalpolitikken 

etter samråd med Kommisjonens kontorer og etter å ha behørig 

underrettet Europaparlamentet og Rådet. 

Artikkel 6 

Styrets sammensetning 

1.  Styret skal bestå av én representant for hver medlemsstat 

og to representanter utnevnt av Kommisjonen. Alle repre-

sentanter skal ha stemmerett. 

2.  Hvert medlem av styret skal ha et varamedlem som 

representerer medlemmet ved fravær. 

3.  Medlemmer av styret og deres varamedlemmer skal 

utpekes på bakgrunn av sine kunnskaper om Byråets oppgaver 

og mål, idet det tas hensyn til ledelses-, administrasjons- og 

budsjettferdigheter som er relevante for å utføre oppgavene 

angitt i artikkel 5. For å sikre kontinuitet i styrets arbeid bør 

Kommisjonen og medlemsstatene bestrebe seg på å begrense 

utskiftingen av sine representanter i styret. Kommisjonen og 

medlemsstatene skal ta sikte på å oppnå en jevn fordeling av 

menn og kvinner i styret. 

4.  Mandatperioden for styrets medlemmer og deres 

varamedlemmer skal være fire år. Perioden kan fornyes. 

Artikkel 7 

Styrets leder 

1.  Styret skal velge en leder og en nestleder blant sine 

medlemmer for et tidsrom på tre år, som kan fornyes. 

Nestlederen skal automatisk ta lederens plass dersom sistnevnte 

er forhindret fra å ivareta sine plikter. 

2.  Lederen kan anmodes om å avgi en erklæring til relevante 

komiteer i Europaparlamentet og svare på medlemmenes 

spørsmål. 

Artikkel 8 

Møter 

1.  Styrets leder skal innkalle til styremøtene. 

2.  Styret skal holde et ordinært møte minst én gang i året. I 

tillegg skal det holde ekstraordinære møter på anmodning fra 

lederen eller fra minst en tredel av medlemmene. 

3.  Daglig leder skal delta på styremøtene uten stemmerett. 

Artikkel 9 

Avstemning 

1.  Styret skal gjøre vedtak med absolutt flertall blant sine 

medlemmer. 

2.  Det kreves to tredels flertall blant styrets medlemmer for å 

vedta styrets forretningsorden og Byråets interne driftsregler, 

budsjettet og det årlige og flerårige arbeidsprogrammet, for å 

utnevne eller avsette daglig leder eller forlenge mandatperioden 

og for å utpeke styrets leder. 

Artikkel 10 

Forretningsutvalget 

1.  Styret skal bistås av et forretningsutvalg. 

2.  Forretningsutvalget skal forberede styrevedtak om 

utelukkende administrative og budsjettmessige spørsmål. 

Sammen med styret skal det sikre tilstrekkelig oppfølging av 

resultatene og anbefalingene fra undersøkelsene til OLAF og 

fra ulike interne eller eksterne revisjonsberetninger og 

vurderinger. 

Uten at det berører daglig leders ansvarsområder som fastsatt i 

artikkel 11, skal forretningsutvalget bistå og rådgi daglig leder i 

gjennomføringen av styrets vedtak om administrative og 

budsjettmessige spørsmål. 

3.  Forretningsutvalget skal bestå av fem medlemmer utnevnt 

blant medlemmene av styret, herunder styrets leder, som også 

kan lede forretningsutvalget, og en av representantene for 

Kommisjonen. 

4.  Mandatperioden for medlemmer av forretningsutvalget 

skal være den samme som for medlemmer av styret, som 

fastsatt i artikkel 6 nr. 4. 

5.  Forretningsutvalget skal møtes minst én gang hver tredje 

måned. Lederen for forretningsutvalget skal innkalle til 

ytterligere møter på anmodning fra utvalgets medlemmer. 

Artikkel 11 

Daglig leders oppgaver 

1.  Byrået skal ledes av en daglig leder, som skal være 

fullstendig uavhengig i utførelsen av sine oppgaver.  
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2.  Daglig leder skal ha ansvar for 

a)  den daglige ledelsen av Byrået, 

b)  å gjennomføre styrets vedtak, 

c)  å utarbeide, etter samråd med styret, det årlige og det 

flerårige arbeidsprogrammet og framlegge disse for styret 

etter samråd med Kommisjonen, 

d)  å gjennomføre det årlige og det flerårige arbeids-

programmet og framlegge en rapport for styret om 

gjennomføringen, 

e)  å utarbeide årsrapporten om Byråets virksomhet og 

framlegge den for styret for godkjenning, 

f)  å utarbeide en handlingsplan for oppfølging av konklu-

sjonene i etterfølgende vurderinger og legge fram en fram-

driftsrapport for Kommisjonen annethvert år, 

g)  å verne Unionens økonomiske interesser gjennom tiltak for 

å forebygge bedrageri, korrupsjon og annen ulovlig 

virksomhet, gjennom effektiv kontroll og, dersom uregel-

messigheter avdekkes, gjennom inndrivelse av urettmessig 

utbetalte beløp samt, når det er hensiktsmessig, gjennom 

administrative og økonomiske sanksjoner som er 

virkningsfulle, står i forhold til overtredelsen og virker 

avskrekkende, 

h)  å utarbeide en strategi for bedrageribekjempelse for Byrået 

og framlegge den for styret for godkjenning, 

i)  å sikre at Byrået utøver sin virksomhet i samsvar med 

brukernes krav, særlig med hensyn til om tjenestene som 

ytes er tilstrekkelige, 

j)  å opprette og opprettholde kontakt med Unionens institu-

sjoner, organer, kontorer og byråer, 

k)  å opprette og opprettholde kontakt med næringslivet og 

forbrukersammenslutninger for å sikre en løpende dialog 

med berørte parter, 

l)  andre oppgaver som daglig leder er pålagt ved denne 

forordning. 

3.  Når det er nødvendig og innenfor rammen av Byråets mål 

og oppgaver, kan daglig leder opprette midlertidige arbeids-

grupper sammensatt av sakkyndige, herunder fra medlems-

statenes vedkommende myndigheter. Styret skal underrettes om 

dette på forhånd. Framgangsmåtene for å fastsette særlig 

sammensetningen av disse gruppene, daglig leders utpeking av 

sakkyndige og de midlertidige arbeidsgruppenes virksomhet 

skal angis i Byråets interne driftsregler. 

4.  Daglig leder skal stille administrativt personale og andre 

ressurser til rådighet for styret og forretningsutvalget ved 

behov. 

Artikkel 12 

Den faste representantgruppen 

1.  Styret skal, etter forslag fra daglig leder, opprette en fast 

representantgruppe sammensatt av anerkjente sakkyndige som 

representerer berørte parter, for eksempel IKT-bransjen, 

leverandører av elektroniske kommunikasjonsnett eller  

-tjenester som er tilgjengelige for offentligheten, forbruker-

grupper, sakkyndige innenfor nett- og informasjonssikkerhet fra 

høyskoler og universiteter, representanter for nasjonale 

reguleringsmyndigheter som er meddelt i henhold til direktiv 

2002/21/EF, og representanter for myndigheter med ansvar for 

håndheving av loven og for personvern. 

2.  Framgangsmåten vedrørende særlig antallet medlemmer 

av, sammensetningen av og styrets utpeking av medlemmer til 

den faste representantgruppen, forslaget fra daglig leder samt 

gruppens virksomhet skal angis i Byråets interne driftsregler og 

offentliggjøres. 

3.  Den faste representantgruppen skal ledes av daglig leder 

eller av en person som daglig leder utpeker i hvert enkelt 

tilfelle. 

4.  Mandatperioden for medlemmene av den faste repre-

sentantgruppen skal være to og et halvt år. Medlemmer av 

styret kan ikke være medlemmer av den faste representant-

gruppen. Sakkyndige fra Kommisjonen og medlemsstatene har 

rett til å være til stede på møtene i den faste representant-

gruppen og delta i gruppens arbeid. Representanter for andre 

organer som daglig leder anser som relevante, men som ikke er 

medlemmer av den faste representantgruppen, kan inviteres til å 

være til stede på møtene i den faste representantgruppen og 

delta i gruppens arbeid. 

5.  Den faste representantgruppen skal gi Byrået råd om 

utøvelsen av dets virksomhet. Den skal særlig gi daglig leder 

råd om utarbeidingen av forslaget til Byråets arbeidsprogram og 

om hvordan kommunikasjonen sikres med berørte parter i alle 

spørsmål som gjelder arbeidsprogrammet.  
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AVSNITT 3 

DRIFT 

Artikkel 13 

Arbeidsprogram 

1.  Byrået skal utøve sin virksomhet i samsvar med det årlige 

og flerårige arbeidsprogrammet, som skal inneholde all planlagt 

virksomhet. 

2.  Arbeidsprogrammet skal omfatte tilpassede ytelses-

indikatorer som gjør det mulig å vurdere de oppnådde 

resultatene opp mot målene på en effektiv måte. 

3.  Daglig leder skal være ansvarlig for å utarbeide utkastet til 

Byråets arbeidsprogram etter samråd med Kommisjonens 

kontorer. Senest 15. mars hvert år skal daglig leder framlegge 

for styret utkastet til arbeidsprogram for det kommende året. 

4.  Senest 30. november hvert år skal styret vedta Byråets 

arbeidsprogram for det kommende året, etter å ha mottatt 

Kommisjonens uttalelse. Arbeidsprogrammet skal omfatte en 

flerårig prognose. Styret skal sikre at arbeidsprogrammet er i 

samsvar med Byråets mål og Unionens prioriteringer for 

regelverk og politikk på området nett- og informasjons-

sikkerhet. 

5.  Arbeidsprogrammet skal organiseres i samsvar med 

prinsippet om virksomhetsbasert forvaltning. Arbeids-

programmet skal være i samsvar med overslaget over Byråets 

inntekter og utgifter og Byråets budsjett for samme 

regnskapsår. 

6.  Daglig leder skal, etter godkjenning av styret, oversende 

arbeidsprogrammet til Europaparlamentet, Rådet, Kommi-

sjonen og medlemsstatene og offentliggjøre det. På invitasjon 

fra relevant komité i Europaparlamentet skal daglig leder legge 

fram og delta i en drøfting om det vedtatte årlige arbeids-

programmet. 

Artikkel 14 

Anmodninger til Byrået 

1.  Anmodninger om råd og støtte som hører inn under 

Byråets mål og oppgaver, skal rettes til daglig leder og følges 

av bakgrunnsopplysninger om spørsmålet som skal behandles. 

Daglig leder skal underrette styret og forretningsutvalget om de 

mottatte anmodningene, om mulige ressursmessige konse-

kvenser og etter hvert om oppfølgingen av anmodningene. 

Dersom Byrået avviser en anmodning, skal det begrunnes. 

2.  Anmodninger som er nevnt i nr. 1, kan framsettes av 

a)  Europaparlamentet, 

b)  Rådet, 

c)  Kommisjonen, 

d)  ethvert vedkommende organ utpekt av en medlemsstat, for 

eksempel en nasjonal reguleringsmyndighet som definert i 

artikkel 2 i direktiv 2002/21/EF. 

3.  De praktiske tiltakene for anvendelse av nr. 1 og 2, særlig 

med hensyn til framlegging, prioritering og oppfølging av 

anmodninger til Byrået samt underretning til styret og 

forretningsutvalget om disse, skal fastsettes av styret i Byråets 

interne driftsregler. 

Artikkel 15 

Interesseerklæring 

1.  Medlemmer av styret, daglig leder og tjenestemenn som 

medlemsstatene midlertidig stiller til rådighet, skal hver og en 

avgi en forpliktelseserklæring og en erklæring om hvorvidt det 

foreligger eller ikke foreligger direkte eller indirekte interesser 

som vil kunne anses å berøre deres uavhengighet. Erklæringene 

skal være nøyaktige og fullstendige, avgis skriftlig hvert år og 

ajourføres ved behov. 

2.  Medlemmer av styret, daglig leder og eksterne sakkyndige 

som deltar i midlertidige arbeidsgrupper, skal hver og en, 

nøyaktig og fullstendig og senest ved begynnelsen av hvert 

møte, redegjøre for eventuelle interesser som vil kunne anses å 

berøre deres uavhengighet med hensyn til punktene på 

dagsordenen, og skal avstå fra å delta i drøftinger og 

avstemninger om slike punkter. 

3.  Byrået skal i sine interne driftsregler fastsette hvordan 

reglene om interesseerklæringer nevnt i nr. 1 og 2 skal 

gjennomføres i praksis. 

Artikkel 16 

Innsyn 

1.  Byrået skal sørge for at det utøver sin virksomhet med en 

høy grad av innsyn og i samsvar med artikkel 17 og 18. 

2.  Byrået skal sikre at offentligheten og eventuelle berørte 

parter får hensiktsmessige, objektive, pålitelige og lett 

tilgjengelige opplysninger, særlig med hensyn til resultatene av 

dets arbeid. Det skal også offentliggjøre interesseerklæringer 

avgitt i samsvar med artikkel 15.  
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3.  Styret kan etter forslag fra daglig leder tillate berørte 

parter å delta som observatører i forbindelse med visse deler av 

Byråets virksomhet. 

4.  Byrået skal i sine interne driftsregler fastsette hvordan 

innsynsreglene nevnt i nr. 1 og 2 skal gjennomføres i praksis. 

Artikkel 17 

Fortrolighet 

1.  Med forbehold for artikkel 18 skal Byrået ikke gi videre 

til tredjemann opplysninger som det behandler eller mottar, og 

som det foreligger en begrunnet anmodning om helt eller delvis 

fortrolig behandling av. 

2.  Styremedlemmene, daglig leder, medlemmene av den 

faste representantgruppen, eksterne sakkyndige som deltar i 

midlertidige arbeidsgrupper, og Byråets ansatte, herunder 

tjenestemenn som midlertidig stilles til rådighet av medlems-

statene, skal være underlagt taushetsplikt som fastsatt i artikkel 

339 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV), 

selv etter at deres funksjoner har opphørt. 

3.  Byrået skal i sine interne driftsregler fastsette hvordan 

fortrolighetsreglene nevnt i nr. 1 og 2 skal gjennomføres i 

praksis. 

4.  Dersom det er nødvendig for utførelsen av Byråets 

oppgaver, skal styret beslutte å tillate Byrået å håndtere 

graderte opplysninger. I så fall skal styret, etter avtale med 

Kommisjonens kontorer, vedta interne driftsregler som 

anvender sikkerhetsprinsippene fastsatt i kommisjonsbeslutning 

2001/844/EF, EKSF, Euratom av 29. november 2001 om 

endring av Kommisjonens forretningsorden(1). Disse reglene 

skal blant annet omfatte bestemmelser om utveksling, 

behandling og lagring av graderte opplysninger. 

Artikkel 18 

Tilgang til dokumenter 

1.  Forordning (EF) nr. 1049/2001 får anvendelse på Byråets 

dokumenter. 

2.  Styret skal vedta de praktiske gjennomføringsreglene for 

forordning (EF) nr. 1049/2001 innen seks måneder etter at 

Byrået er opprettet. 

3.  Vedtak gjort av Byrået i henhold til artikkel 8 i forordning 

(EF) nr. 1049/2001 kan klages inn for ombudet i henhold til 

  

(1) EFT L 317 av 3.12.2001, s. 1. 

artikkel 228 i TEUV eller for Den europeiske unions domstol i 

henhold til artikkel 263 i TEUV. 

AVSNITT 4 

FINANSIELLE BESTEMMELSER 

Artikkel 19 

Vedtakelse av budsjettet 

1.  Byråets inntekter skal bestå av et bidrag fra Unionens 

budsjett, bidrag fra tredjestater som deltar i Byråets arbeid som 

omhandlet i artikkel 30, og frivillige bidrag fra medlemsstater i 

form av penger eller naturalytelser. Medlemsstater som gir 

frivillige bidrag, kan ikke kreve særlige rettigheter eller 

tjenester som et resultat av dette. 

2.  Byråets utgifter skal omfatte utgifter til personale, 

administrativ og teknisk bistand, infrastruktur og drift samt 

utgifter i forbindelse med kontrakter inngått med tredjemann. 

3.  Senest 1. mars hvert år skal daglig leder sette opp et utkast 

til overslag over byråets inntekter og utgifter for det kommende 

regnskapsår, og oversende det til styret sammen med et utkast 

til en stillingsoversikt. 

4.  Inntekter og utgifter skal være i balanse. 

5.  Styret skal hvert år, på grunnlag av det utkastet til 

overslag over Byråets inntekter og utgifter som daglig leder har 

satt opp, utarbeide et overslag over Byråets inntekter og utgifter 

for det kommende regnskapsår. 

6.  Styret skal senest 31. mars hvert år sende dette overslaget, 

som skal omfatte et utkast til en stillingsoversikt og utkastet til 

arbeidsprogram, til Kommisjonen og de tredjestater som 

Unionen har inngått avtaler med i samsvar med artikkel 30. 

7.  Kommisjonen skal oversende dette overslaget til 

Europaparlamentet og Rådet sammen med det foreløpige 

forslaget til Unionens alminnelige budsjett. 

8.  På grunnlag av dette overslaget skal Kommisjonen innta i 

det foreløpige forslaget til Unionens budsjett de overslag den 

anser nødvendige for stillingsoversikten og det tilskudd som 

skal ytes over det alminnelige budsjett, og framlegge dette for 

Europaparlamentet og Rådet i samsvar med artikkel 314 i 

TEUV. 

9.  Europaparlamentet og Rådet skal godkjenne bevilg-

ningene i form av tilskudd til Byrået.  
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10.  Europaparlamentet og Rådet skal vedta Byråets stillings-

oversikt. 

11.  Styret skal vedta Byråets budsjett sammen med arbeids-

programmet. Det blir endelig etter at Unionens alminnelige 

budsjett er endelig vedtatt. Styret skal om nødvendig justere 

Byråets budsjett og arbeidsprogram i samsvar med Unionens 

alminnelige budsjett. Styret skal omgående oversende budsjettet 

til Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen. 

Artikkel 20 

Bedrageribekjempelse 

1.  For å lette bekjempelsen av bedrageri, korrupsjon og 

andre ulovlige handlinger i henhold til forordning (EF) 

nr. 1073/1999(1) skal Byrået, innen seks måneder etter at det 

har startet sin virksomhet, tiltre den tverrinstitusjonelle avtale 

av 25. mai 1999 om interne undersøkelser som foretas av Det 

europeiske kontor for bedrageribekjempelse (OLAF)(2) og 

vedta egnede bestemmelser som får anvendelse på alle Byråets 

ansatte, ved å anvende malen som er angitt i vedlegget til 

nevnte avtale. 

2.  Revisjonsretten skal ha myndighet til å utføre revisjon, på 

grunnlag av dokumenter og kontroller på stedet, hos alle 

tilskuddsmottakere, leverandører og underleverandører som har 

mottatt unionsmidler fra Byrået. 

3.  OLAF kan utføre undersøkelser, herunder kontroller og 

inspeksjoner på stedet, i samsvar med bestemmelsene og 

framgangsmåtene fastsatt i forordning (EF) nr. 1073/1999 og 

rådsforordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 av 11. november 

1996 om kontroll og inspeksjon på stedet som foretas av 

Kommisjonen for å verne De europeiske fellesskaps 

økonomiske interesser mot bedrageri og andre uregelmes-

sigheter(3), for å påvise om det eventuelt er begått bedrageri, 

korrupsjon eller annen ulovlig virksomhet som berører 

Unionens økonomiske interesser, i forbindelse med et tilskudd 

eller en kontrakt som er finansiert av Byrået. 

4.  Uten at det berører nr. 1–3 skal Byråets samarbeidsavtaler 

med tredjestater og internasjonale organisasjoner, kontrakter, 

tilskuddsavtaler og tilskuddsvedtak inneholde bestemmelser 

  

(1) Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1073/1999 av  

25. mai 1999 om undersøkelser som foretas av Det europeiske 

kontor for bedrageribekjempelse (OLAF) (EFT L 136 av 

31.5.1999, s. 1). 

(2) Den tverrinstitusjonelle avtale av 25. mai 1999 mellom 

Europaparlamentet, Rådet for Den europeiske union og Kommi-

sjonen for De europeiske fellesskap om interne undersøkelser som 

foretas av Det europeiske kontor for bedrageribekjempelse (OLAF) 

(ETF L 136 av 31.5.1999, s. 15). 

(3) EFT L 292 av 15.11.1996, s. 2. 

som uttrykkelig gir Revisjonsretten og OLAF myndighet til å 

utføre slike revisjoner og undersøkelser i henhold til deres 

respektive myndighet. 

Artikkel 21 

Gjennomføring av budsjettet 

1.  Daglig leder skal være ansvarlig for gjennomføringen av 

Byråets budsjett. 

2.  Kommisjonens interne revisor skal ha samme fullmakter 

overfor Byrået som overfor Kommisjonens kontorer. 

3.  Senest 1. mars etter avslutningen av hvert regnskapsår  

(1. mars år n + 1) skal Byråets regnskapsfører sende de 

foreløpige regnskapene til Kommisjonens regnskapsfører, 

sammen med en rapport om budsjett- og økonomistyringen i 

regnskapsåret. Kommisjonens regnskapsfører skal konsolidere 

de foreløpige regnskapene for institusjonene og de desentrali-

serte organene i samsvar med artikkel 147 i finansreglementet. 

4.  Senest 31. mars år n + 1 skal Kommisjonens regnskaps-

fører sende Byråets foreløpige regnskaper til Revisjonsretten, 

sammen med en rapport om budsjett- og økonomistyringen i 

regnskapsåret. Rapporten om budsjett- og økonomistyringen i 

regnskapsåret skal også sendes til Europaparlamentet og Rådet. 

5.  Ved mottakelse av Revisjonsrettens merknader til Byråets 

foreløpige regnskaper i henhold til artikkel 148 i finans-

reglementet, skal daglig leder på eget ansvar utarbeide Byråets 

endelige regnskap og sende det til styret for uttalelse. 

6.  Styret skal avgi uttalelse om Byråets endelige regnskap. 

7.  Daglig leder skal senest 1. juli år n + 1 oversende det 

endelige regnskapet, herunder rapporten om budsjett- og øko-

nomistyringen i regnskapsåret og Revisjonsrettens merknader, 

til Europaparlamentet, Rådet, Kommisjonen og Revisjonsretten, 

sammen med styrets uttalelse. 

8.  Daglig leder skal offentliggjøre det endelige regnskapet. 

9.  Daglig leder skal sende Revisjonsretten et svar på dens 

merknader senest 30. september år n + 1 og skal også sende 

styret en kopi av dette svaret.  
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10.  Daglig leder skal framlegge for Europaparlamentet, på 

anmodning fra dette, alle opplysninger som er nødvendige for 

at framgangsmåten for meddelelse av ansvarsfrihet for det 

aktuelle regnskapsåret skal kunne gjennomføres på en 

tilfredsstillende måte, som fastsatt i artikkel 165 nr. 3 i 

finansreglementet. 

11.  Europaparlamentet skal, etter rekommandasjon fra Rådet, 

før 15. mai år n + 2 meddele Byråets daglige leder ansvarsfrihet 

for gjennomføringen av budsjettet for år n. 

AVSNITT 5 

PERSONALE 

Artikkel 22 

Alminnelige bestemmelser 

Vedtektene for tjenestemenn og tjenestevilkårene for andre 

ansatte samt reglene vedtatt ved avtale mellom Unionens 

institusjoner for gjennomføring av disse vedtektene for 

tjenestemenn, får anvendelse på Byråets personale. 

Artikkel 23 

Privilegier og immunitet 

Protokoll nr. 7 om Den europeiske unions privilegier og 

immunitet, som er vedlagt traktaten om Den europeiske union 

og TEUV, får anvendelse på Byrået og dets personale. 

Artikkel 24 

Daglig leder 

1.  Daglig leder skal tilsettes som midlertidig ansatt i Byrået i 

henhold til artikkel 2 bokstav a) i tjenestevilkårene for andre 

ansatte. 

2.  Daglig leder skal utnevnes av styret fra en liste over 

kandidater som Kommisjonen har foreslått, etter en åpen utvel-

gingsprosess med innsynsmulighet. 

Når avtalen med daglig leder inngås, skal Byrået representeres 

av styrets leder. 

Før utnevnelsen skal kandidaten som styret har valgt, anmodes 

om å avgi en erklæring til relevant komité i Europaparlamentet 

og svare på medlemmenes spørsmål. 

3.  Daglig leders mandatperiode skal være fem år. Ved 

utgangen av denne perioden skal Kommisjonen foreta en 

vurdering som tar hensyn til daglig leders utførelse av arbeids-

oppgavene og Byråets framtidige oppgaver og utfordringer. 

4.  Styret kan, etter forslag fra Kommisjonen, som tar hensyn 

til vurderingen nevnt i nr. 3, og etter å ha innhentet 

Europaparlamentets synspunkter, forlenge daglig leders 

mandatperiode én gang med høyst fem år. 

5.  Styret skal underrette Europaparlamentet dersom det har 

til hensikt å forlenge daglig leders mandatperiode. Innen tre 

måneder før en slik forlengelse og dersom det blir anmodet om 

det, skal daglig leder avgi en erklæring til relevant komité i 

Europaparlamentet og svare på medlemmenes spørsmål. 

6.  Dersom en daglig leders mandatperiode er blitt forlenget, 

kan vedkommende ikke delta i en ny utvelgingsprosess til 

samme stilling. 

7.  Daglig leder kan avsettes bare etter vedtak i styret. 

Artikkel 25 

Nasjonale sakkyndige som stilles til rådighet og annet 

personale 

1.  Byrået kan benytte seg av nasjonale sakkyndige som 

stilles til rådighet eller annet personale som ikke er ansatt i 

Byrået. Vedtektene for tjenestemenn og tjenestevilkårene for 

andre ansatte får ikke anvendelse på slikt personale. 

2.  Styret skal gjøre vedtak som fastsetter regler for nasjonale 

sakkyndige som stilles til rådighet for Byrået. 

AVSNITT 6 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 26 

Rettslig status 

1.  Byrået skal være et unionsorgan. Det skal være eget 

rettssubjekt. 

2.  I hver medlemsstat skal Byrået ha den mest omfattende 

rettslige handleevne som en juridisk person kan ha i henhold til 

vedkommende stats lovgivning. Det kan særlig erverve og 

avhende løsøre og fast eiendom og være part i en rettssak. 

3.  Byrået skal være representert ved sin daglige leder. 

4.  Et avdelingskontor opprettet i Atens storbyområde skal 

opprettholdes for å gjøre Byråets drift mer effektiv.  
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Artikkel 27 

Erstatningsansvar 

1.  Byråets ansvar i kontraktsforhold skal være underlagt den 

lov som gjelder for vedkommende kontrakt. 

Den europeiske unions domstol skal ha myndighet til å treffe 

beslutning i henhold til en voldgiftsklausul i en kontrakt inngått 

av Byrået. 

2.  Med hensyn til ansvar utenfor kontraktsforhold skal 

Byrået, i samsvar med de allmenne prinsipper som er felles for 

medlemsstatenes lovgivning, erstatte den skade som Byrået 

eller dets tjenestemenn volder i tjenesten. 

Den europeiske unions domstol skal ha myndighet til å avgjøre 

tvister om erstatning for slike skader. 

3.  De ansattes personlige ansvar overfor Byrået skal være 

underlagt bestemmelsene i vedtektene eller ansettelsesvilkårene 

som gjelder for dem. 

Artikkel 28 

Språk 

1.  Forordning nr. 1 av 15. april 1958 om fastsettelse av 

reglene for bruk av språk for Det europeiske økonomiske 

fellesskap(1) får anvendelse på byrået. Medlemsstatene og 

andre organer som er utpekt av dem, kan henvende seg til 

Byrået og motta svar på det av de offisielle språkene i Unionens 

institusjoner som de selv velger. 

2.  Oversettelsestjenestene som er nødvendige for Byråets 

arbeid, skal utføres av Oversettelsessenteret for Den europeiske 

unions institusjoner. 

Artikkel 29 

Vern av personopplysninger 

1.  Ved behandling av opplysninger om enkeltpersoner skal 

Byrået, særlig når det utfører sine oppgaver, overholde 

prinsippene om vern av personopplysninger og omfattes av 

bestemmelsene i forordning (EF) nr. 45/2001. 

2.  Styret skal vedta gjennomføringstiltak som nevnt i 

artikkel 24 nr. 8 i forordning (EF) nr. 45/2001. Styret kan vedta 

ytterligere tiltak som er nødvendige for Byråets anvendelse av 

forordning (EF) nr. 45/2001. 

  

(1) EFT 17 av 6.10.1958, s. 385/58. 

Artikkel 30 

Tredjestaters deltaking 

1.  Byrået skal være åpent for deltaking for tredjestater som 

har inngått avtaler med Den europeiske union som innebærer at 

de har vedtatt og anvender Unionens rettsakter på det området 

som omfattes av denne forordning. 

2.  Det vil bli utarbeidet ordninger innenfor rammen av 

relevante bestemmelser i disse avtalene, som blant annet skal 

angi arten og omfanget av samt vilkårene for disse statenes 

deltaking i Byråets arbeid, herunder bestemmelser om deltaking 

i initiativer som tas av Byrået, om finansielle bidrag og om 

personale. 

Artikkel 31 

Sikkerhetsregler for vern av graderte opplysninger 

Byrået skal anvende sikkerhetsprinsippene i Kommisjonens 

sikkerhetsregler for vern av graderte EU-opplysninger og 

følsomme, ikke-graderte opplysninger, som fastsatt i vedlegget 

til beslutning 2001/844/EF, EKSF, Euratom. Dette skal blant 

annet omfatte bestemmelser om utveksling, behandling og 

lagring av slike opplysninger. 

AVSNITT 7 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 32 

Vurdering og revisjon 

1.  Innen 20. juni 2018 skal Kommisjonen bestille en 

vurdering for særlig å bedømme Byråets innvirkning, 

effektivitet og produktivitet og dets arbeidsmetoder. Ved 

vurderingen skal det også tas stilling til et eventuelt behov for å 

endre Byråets mandat og de økonomiske følgene av en slik 

endring. 

2.  Ved vurderingen nevnt i nr. 1 skal det tas hensyn til alle 

tilbakemeldinger til Byrået om dets virksomhet. 

3.  Kommisjonen skal oversende vurderingsrapporten 

sammen med dens konklusjoner til Europaparlamentet, Rådet 

og styret. Resultatene av vurderingen skal offentliggjøres. 

4.  Som del av vurderingen skal det også gjøres en 

bedømmelse av resultatene som Byrået har oppnådd, der det tas 

hensyn til dets mål, mandat og oppgaver. Dersom Kommi-

sjonen anser at Byråets fortsatte virksomhet er berettiget med 

hensyn til dets tildelte mål, mandat og oppgaver, kan den 

foreslå en forlengelse av Byråets mandatperiode som fastsatt i 

artikkel 36.  
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Artikkel 33 

Samarbeid med vertsstaten 

Byråets vertsstat skal sørge for best mulige vilkår for å sikre at 

Byrået virker på en tilfredsstillende måte, herunder tilgjen-

geligheten til Byråets beliggenhet, tilbud om tilfredsstillende 

utdanningsinstitusjoner for ansattes barn samt tilstrekkelig 

tilgang til arbeidsmarkedet, trygdeordninger og helsetilbud for 

barn og ektefeller. 

Artikkel 34 

Administrativ kontroll 

Byråets drift skal underlegges tilsyn av ombudet i samsvar med 

artikkel 228 i TEUV. 

Artikkel 35 

Oppheving og etterfølgelse 

1.  Forordning (EF) nr. 460/2004 oppheves. 

Henvisninger til forordning (EF) nr. 460/2004 og til ENISA 

skal forstås som henvisninger til denne forordning og til Byrået. 

2.  Byrået etterfølger Byrået som ble opprettet ved forordning 

(EF) nr. 460/2004, med hensyn til alle eierskap, avtaler, 

rettslige forpliktelser, arbeidsavtaler, økonomiske forpliktelser 

og ethvert økonomisk ansvar. 

Artikkel 36 

Varighet 

Byrået skal opprettes for et tidsrom på sju år fra 19. juni 2013. 

Artikkel 37 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den kunngjøres i 

Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle 

medlemsstater. 

Utferdiget i Strasbourg, 21. mai 2013. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ L. CREIGHTON 

 President Formann 
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