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LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja väljendab heameelt selle üle, et komisjon on esitanud üleeuroopalisi 
telekommunikatsioonivõrke hõlmavad suunised, mis on kooskõlas strateegia „Euroopa 2020” 
ja Euroopa digitaalarengu strateegia raames võetud kohustustega.

Käesolevas ettepanekus esitatakse suunised üleeuroopaliste telekommunikatsioonivõrkude 
kohta. Selleks pakub komisjon välja eesmärgid ja prioriteedid ühishuviprojektide jaoks, et 
kõrvaldada kitsaskohad, tagades võrguühenduse ja juurdepääsu, sealhulgas piiriülese 
juurdepääsu, avalike digitaalteenuste taristutele.

Praegusel range eelarvedistsipliini ja nõrga majanduskasvu ajajärgul loodab arvamuse 
koostaja, et komisjoni poolt Euroopa Ühendamise Rahastu raames pakutud uued vahendid 
elavdavad turukeskkonda ja aitavad Euroopa ühtse e-turu paremini välja kujundada.
Internetimajandus ja selle mõju tööhõivele on väga oluline ja ulatub 2016. aastaks üle 800 
miljardi euro, mis moodustab üle 5% ELi SKPst. Internet on muutnud meie eluviisi, seda, 
kuidas me töötame, teavet saame ja üksteisega suhtleme, ja võib oluliselt muuta ka meie elu 
muid aspekte, näiteks juurdepääsu teadmistele ja haridusele. Samuti on internet muutnud 
seda, kuidas me tooteid ja teenuseid võrdleme, ostame või müüme, teavet otsime või 
kättesaadavaks teeme ning oma rahaasju ja andmeid haldame. Elektrooniline kaubandus ja 
üldisemalt e-teenused on tarbijate, ettevõtete ja kodanike elus väga olulisel kohal.

Samas on ühtse e-turu väljakujundamise teel teatavad takistused – vähene investeerimine 
lairibataristusse, eriti ELi maapiirkondades, ja ELi strateegia puudumine piiriülese 
digitaalteenuste taristu arendamiseks. Nende puuduste kõrvaldamise kuludeks kuni 2020.
aastani on hinnatud vähemalt 4,1% SKPst, seega 500 miljardit eurot ehk 1000 eurot kodaniku 
kohta1.
Arvamuse koostaja hinnangul tekitab selline olukord probleeme eriti VKEdele, kes 
kvaliteetse ja piisavalt kiire võrguühenduse puudumise tõttu ei saa kasutada uut tehnoloogiat, 
näiteks pilvandmetöötlust, mis võimaldab uuenduslikku äripakkumist ja olulist 
mastaabisäästu.
Ühtlasi kardab arvamuse koostaja, et juurdepääsu puudumine ülikiirele võrgule kahjustab just 
kõige kaitsetumaid tarbijaid. Ilma ülikiire võrguühenduseta ei saa need inimesed kasutada 
paljusid uusi rakendusi ega teenuseid, näiteks internetipõhist hinnavõrdlust, ega kasutada 
kõige soodsamaid pakkumisi.
Seetõttu tuletab arvamuse koostaja meelde Euroopa digitaalarengu strateegia olulist eesmärki 
– tagada püsiv majanduslik ja sotsiaalne kasu, mis tuleneb ülikiire ühendusega internetil 
põhinevast ühtsest e-turust.

Arvamuse koostaja sooviks rõhutada ka küberjulgeoleku olulisust tarbijate kaitse tagamisel.
Digitaalteenuste tähtsus meie igapäevaelus kasvab pidevalt ning nende kasutamisel 
töödeldakse aina rohkem isiklikke ja avalikke andmeid. Seetõttu on kindel ja turvaline 
võrgukeskkond hädavajalik.

Arvamuse koostaja kiidab heaks komisjoni analüüsi, mille kohaselt ühtset e-turgu ei ole 
õnnestunud luua probleemide tõttu, mis on seotud nii pakkumise kui ka nõudmisega. Seega 

                                               
1 Copenhagen Economics, The Economic Impact of a European Digital Single Market, märts 2010.
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peaks ühishuviprojektide üheks eesmärgiks olema ergutada nõudmist kiire ja ülikiire 
ühendusega teenuste järele, eelkõige elektrooniliste haldusteenuste valdkonnas.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Komisjoni teatises Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele „Euroopa 
lairibaühendus: investeering 
digitaalvaldkonnale tuginevasse 
majanduskasvu” jõutakse järeldusele, et 
interneti olulisusest tingituna näib 
ühiskonna kui terviku kasu olevat palju 
suurem erasektori huvist investeerida 
kiirematesse võrkudesse. Riigi toetus on 
kõnealuses valdkonnas seega vajalik, kuid 
see ei tohiks põhjendamatult moonutada 
konkurentsi.

(4) Komisjoni teatises Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele „Euroopa 
lairibaühendus: investeering 
digitaalvaldkonnale tuginevasse 
majanduskasvu” jõutakse järeldusele, et 
interneti olulisusest tingituna näib 
ühiskonna kui terviku kasu olevat palju 
suurem erasektori huvist investeerida 
kiirematesse võrkudesse. Riigi toetus on 
kõnealuses valdkonnas seega vajalik, eriti 
maapiirkondades, kuid see ei tohiks 
põhjendamatult moonutada konkurentsi.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Avatud interneti jaoks on väga 
oluline võrgu neutraalsus.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Käesolevas määruses loetletud 
ühishuviprojektid peaksid ühtlasi aitama 
tugevdada liidu majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 174. Sellega seoses 
tuleks erilist tähelepanu pöörata 
maapiirkondadele ning eraldatud või 
hõredalt asustatud aladele.

Selgitus

EL peab tegutsema eelkõige seal, kus ilmnevad turuprobleemid. Territoriaalse ühtekuuluvuse 
tugevdamiseks peab EL tagama, et ka kõige hõredama asustusega või eraldatumatel aladel 
oleks hea juurdepääs telekommunikatsioonitaristule.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Mis puudutab avaliku ja erasektori 
partnerlusi kiirete lairibateenuste 
pakkumisel, eelkõige maapiirkondades, 
on avalike info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) 
teenuste puhul soovitatav kasutada 
piirkondlike ja kohalike asutuste ning 
väikeste ja keskmise suurusega IKT-
ettevõtete vahelisi partnerlusi koos ELi 
rahastamisega, sest need on suutelised 
looma jätkusuutliku aluse oskuste ja 
teadmiste kohalikuks arendamiseks kogu 
liidus.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Lairibaühenduse suuremaid kiirusi 
seostatakse märkimisväärse majandusliku 
ja sotsiaalse kasuga, mida investoritel ei 
ole võimalik kasutada ega rahalises 
väärtuses väljendada. Kiire ja ülikiire 
lairibaühendus on põhitaristu selliste 
digitaalteenuste väljatöötamiseks ja 
kasutuselevõtuks, mis sõltuvad füüsiliste 
võrkude kättesaadavusest, kiirusest, 
usaldusväärsusest ja vastupidavusest. 
Kiiremate võrkude kasutuselevõtt avab tee 
suuremaid kiirusi kasutavatele 
uuenduslikele teenustele. Liidu tasandi 
meetmed on vajalikud nimetatud kahe 
digitaalse telekommunikatsioonivõrgu 
vahelise koostoime ja vastastikuse mõju 
maksimeerimiseks.

(10) Lairibaühenduse suuremaid kiirusi 
seostatakse märkimisväärse majandusliku 
ja sotsiaalse kasuga, mida investoritel ei 
ole võimalik kasutada ega rahalises 
väärtuses väljendada. Kiire ja ülikiire 
lairibaühendus on põhitaristu selliste 
digitaalteenuste ulatuslikuks
väljatöötamiseks ja kasutuselevõtuks, mis 
sõltuvad füüsiliste võrkude 
kättesaadavusest, kiirusest, 
usaldusväärsusest ja vastupidavusest. 
Kiiremate võrkude kasutuselevõtt avab tee 
suuremaid kiirusi kasutavatele 
uuenduslikele teenustele. Liidu tasandi 
meetmed on vajalikud nimetatud kahe 
digitaalse telekommunikatsioonivõrgu 
vahelise koostoime ja vastastikuse mõju 
maksimeerimiseks, võttes eelkõige arvesse 
internetiga ühendatud mobiilsete 
seadmete, nagu nutitelefonid ja 
tahvelarvutid, kasvavat arvu.

Selgitus

Uute seadmete kasutamine suurendab vajadust tõhusa telekommunikatsioonitaristu järele.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Maapiirkondade teenindamiseks on 
ülitähtis laiendada juurdepääsuvõrke, mis 
hõlbustavad üksikute majade võrguga 
ühendamist.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Suurendades ja säilitades juurdepääsu 
avaliku sektori asutuste valduses olevale 
Euroopa rikkalikule ja mitmekesisele 
kultuurisisule ja andmetele ning avades 
neid korduskasutamiseks, järgides samal 
ajal täiel määral autoriõigust ja sellega 
kaasnevaid õigusi, toetatakse 
loomingulisust ning hoogustatakse 
innovatsiooni ja ettevõtlust. Takistamatu 
juurdepääs korduskasutatavatele 
mitmekeelsetele ressurssidele aitab ületada 
keelebarjääre, mis nõrgestavad 
sidusteenuste siseturgu ja piiravad 
juurdepääsu teadmistele.

(18) Suurendades ja säilitades juurdepääsu 
avaliku sektori asutuste valduses olevale 
Euroopa rikkalikule ja mitmekesisele 
kultuurisisule ja andmetele ning avades 
neid korduskasutamiseks, järgides samal 
ajal täiel määral autoriõigust ja sellega 
kaasnevaid õigusi, toetatakse 
loomingulisust ning hoogustatakse 
innovatsiooni ja ettevõtlust. Takistamatu 
juurdepääs korduskasutatavatele 
mitmekeelsetele ressurssidele aitab ületada 
keelebarjääre, mis nõrgestavad 
sidusteenuste siseturgu ja piiravad 
juurdepääsu teadmistele. Riiklikud, 
piirkondlikud ja kohalikud otsuste tegijad 
peaksid aga siiski saama ise otsustada, 
kuidas nad oma teavet kasutavad, ning 
neil peaks olema võimalus katta suur osa 
oma avalike ülesannete täitmisest 
tekkivatest kuludest.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
sektori arengu arvessevõtmiseks tuleks 
komisjonile anda volitus võtta kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 
290 vastu delegeeritud õigusakte käesoleva 
määruse lisa muutmiseks. Eriti tähtis on, et 
komisjon peaks ettevalmistustööde ajal 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Sellise delegeerimise 
eesmärk on käsitleda uusi tehnika ja turu 
arengu suundumusi, tekkivaid poliitilisi 
prioriteete või võimalusi eri taristute, 
sealhulgas transpordi- ja energiataristu 
vahelise koostoime rakendamiseks. 
Delegeerimisel piirdutakse 
ühishuviprojektide kirjelduste muutmise, 

(21) Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
sektori arengu arvessevõtmiseks tuleks 
komisjonile anda volitus võtta kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 
290 vastu delegeeritud õigusakte käesoleva 
määruse lisa muutmiseks. Eriti tähtis on, et 
komisjon peaks ettevalmistustööde ajal 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil ning piirkondlikul ja 
kohalikul tasandil. Sellise delegeerimise 
eesmärk on käsitleda uusi tehnika ja turu 
arengu suundumusi, tekkivaid poliitilisi 
prioriteete või võimalusi eri taristute, 
sealhulgas transpordi- ja energiataristu 
vahelise koostoime rakendamiseks. 
Delegeerimisel piirdutakse 
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ühishuviprojekti lisamise või aegunud 
ühishuviprojekti kõrvaldamisega vastavalt 
eelnevalt kindlaksmääratud, selgetele ja 
läbipaistvatele kriteeriumidele.

ühishuviprojektide kirjelduste muutmise, 
ühishuviprojekti lisamise või aegunud 
ühishuviprojekti kõrvaldamisega vastavalt 
eelnevalt kindlaksmääratud, selgetele ja 
läbipaistvatele kriteeriumidele.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) aitab kaasa majanduskasvule ja toetab 
ühtse turu arengut, suurendades seega 
Euroopa majanduse, sealhulgas väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) 
konkurentsivõimet;

(1) aitab kaasa majanduskasvule ja toetab 
ühtse turu arengut ning edendab kõigi 
majanduslikult ja kultuuriliselt 
ebasoodsamas olukorras olevate 
piirkondade digitaalset integreerimist, 
suurendades seega Euroopa majanduse, 
sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate (VKEd) konkurentsivõimet;

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) aitab parandada kodanike, ettevõtjate ja 
valitsuste igapäevaelu, edendades riikide 
telekommunikatsioonivõrkude vastastikust 
sidumist ja koostalitlusvõimet ning 
parandades juurdepääsu sellistele 
võrkudele;

(2) aitab parandada kodanike, ettevõtjate ja 
valitsuste igapäevaelu, edendades riikide 
telekommunikatsioonivõrkude vastastikust 
sidumist ja koostalitlusvõimet ning tagades 
taskukohase hinnaga juurdepääsu 
sellistele võrkudele;

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) ergutab kiirete ja ülikiirete 
üleeuroopaliste lairibavõrkude 

(3) ergutab kiirete ja ülikiirete 
üleeuroopaliste lairibavõrkude 
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kasutuselevõttu, mis omakorda lihtsustab 
üleeuroopaliste digitaalteenuste 
väljatöötamist ja rakendamist;

kasutuselevõttu kooskõlas tehnoloogilise 
neutraalsuse põhimõttega, pöörates erilist 
tähelepanu maapiirkondadele ja hõredalt 
asustatud aladele, mis omakorda lihtsustab 
üleeuroopaliste digitaalteenuste 
väljatöötamist ja rakendamist;

Selgitus

EL peab tegutsema eelkõige seal, kus ilmnevad turuprobleemid. Territoriaalse ühtekuuluvuse 
tugevdamiseks peab EL tagama, et ka kõige hõredama asustusega või eraldatumatel aladel 
oleks hea juurdepääs telekommunikatsioonitaristule.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) suurendab nõudlust lairibaühendust 
eeldavate teenuste järele, eelkõige 
elektrooniliste haldusteenuste 
väljakujundamise teel, mis aitab 
digitaalset siseturgu arendada;

Selgitus

Praegu veel liiga väikest nõudlust tuleb suurendada, et luua soodne mõjuväli, kus suurenenud 
nõudlus toetab tarbijate jaoks uute teenuste arendamist.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) võtta kasutusele ülikiired lairibavõrgud, 
mis tagavad andmeedastuskiiruse vähemalt 
100 Mbit/s;

(a) võtta ulatuslikult kasutusele ülikiired 
lairibavõrgud, mis tagavad 
andmeedastuskiiruse vähemalt 100 Mbit/s;

Muudatusettepanek 14
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) võtta kasutusele lairibavõrgud, et 
siduda saared, raskesti ligipääsetavad ja 
äärealad liidu keskpiirkondadega, ning 
tagada kõnealustes piirkondades 
andmeedastuskiiruse, mis on piisav 
lairibaühenduvuseks kiirusega vähemalt 30 
Mbit/s;

(b) võtta kasutusele lairibavõrgud, eelkõige 
juurdepääsuvõrgud, et siduda saared, 
raskesti ligipääsetavad ja äärealad liidu 
keskpiirkondadega, ning tagada 
kõnealustes piirkondades 
andmeedastuskiiruse, mis on piisav 
lairibaühenduvuseks kiirusega vähemalt 30 
Mbit/s;

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid ja/või muud üksused, kes 
vastutatavad ühishuviprojektide 
rakendamise eest või aitavad sellele kaasa, 
võtavad vajalikud õiguslikud, haldusalased, 
tehnilised ja finantsmeetmed kooskõlas 
käesoleva määruse vastavate sätetega.

3. Liikmesriigid ja/või muud üksused,
sealhulgas piirkondlikud ja kohalikud 
asutused, kes vastutatavad 
ühishuviprojektide rakendamise eest või 
aitavad sellele kaasa, võtavad vajaduse 
korral vajalikud õiguslikud, haldusalased, 
tehnilised ja finantsmeetmed kooskõlas 
käesoleva määruse vastavate sätetega.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 1. jagu – punkt a – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liidu mis tahes liiki võrgus (transport, 
energia või telekommunikatsioon) viiakse 
ellu taristuprojekte, võidakse samal ajal 
läbi viia muude võrkude kaardistamine.

Selgitus

Eesmärgiks on koostoime tekitamine, sest kaardistamistööd on väga kulukad, ja kui ühe võrgu 
muutmiseks või uuendamiseks alustatakse ehitustöid, on hea kasutada võimalust ka muude 
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võrkude kaardistamiseks.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jagu – lõik 9 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olenemata kasutatavast tehnoloogiast,
tehakse lairibavõrkude valdkonna 
ühishuviprojekte toetavate meetmetega 
järgmist:

Olenemata kasutatavast tehnoloogiast 
tehakse lairibavõrkude valdkonna 
ühishuviprojekte toetavate meetmetega 
järgmist, kui on tõestatav, et 
kaubanduslikult ei suuda turg seda 
taristut pakkuda:

Selgitus

Peaks olema täiesti selge, et toetust tuleks anda ainult piirkondadele, kus turg seda ei paku.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 3. jagu – alajagu „Ohutus ja turvalisus” – rubriik „Turvalisema interneti 
teenustetaristu” – lõik 3 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Veebipõhine vaidluste lahendamise 
platvorm:
see teenus kujutab endast tarbijate ja 
kaupmeeste vaheliste lepinguvaidluste 
kohtuvälise lahendamise platvormi. 
Teenus võimaldab neil esitada vaidluse 
internetis oma keeles ning seejärel 
suunatakse nad vaidluste kohtuvälise 
lahendamise riikliku üksuse juurde, mis 
on pädev vaidlusega tegelema ning 
lahendama selle läbipaistval, tõhusal ja 
erapooletul viisil.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 3. jagu – alajagu „Ohutus ja turvalisus” – rubriik „Elutähtsad infotaristud” –
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lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teabevahetuskanaleid ja -platvorme 
arendatakse ja need võetakse kasutusele, 
et tõhustada valmisolekut, teabe jagamist, 
koordineeritud tegutsemist ning olukordade 
lahendamist kogu ELis.

Teabevahetuskanalite ja -platvormide 
arendamise lihtsustamine liikmesriikides 
peaks tõhustama valmisolekut, teabe 
jagamist, koordineeritud tegutsemist ning 
olukordade lahendamist kogu ELis, võttes 
samal ajal arvesse riikide olemasolevat 
suutlikkust ja algatusi.

Selgitus

Komisjon peaks etendama vahendaja rolli ning peaks võtma arvesse liikmesriikide 
olemasolevat suutlikkust ja algatusi. Käesolev muudatusettepanek selgitaks seda.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 3. jagu – alajagu „Ohutus ja turvalisus” – rubriik „Elutähtsad infotaristud” –
lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põhiteenusplatvorm koosneb 
riikide/valitsuste infoturbeintsidentidega 
tegelevate rühmade (CERTid) võrgustikust 
ja põhineb põhipädevuste 
miinimumtingimustel. Võrgustik on ELi 
kodanike ja VKEde jaoks ettenähtud 
Euroopa teabe jagamise ja hoiatussüsteemi 
(EISAS) alustala.

Põhiteenusplatvorm koosneb 
riikide/valitsuste infoturbeintsidentidega 
tegelevate rühmade (CERTid) võrgustikust 
ja põhineb põhipädevuste 
miinimumtingimustel. Võrgustik võib anda 
piiratud hulgal teavet ELi kodanike ja 
VKEde jaoks ettenähtud Euroopa teabe 
jagamise ja hoiatussüsteemile (EISAS).

Selgitus

ENISA 2011. aasta oktoobri rakendamisaruandes EISASi kohta märgitakse, et 
„Riikide/valitsuste CERTide töötingimused tegevusulatuse, keskendumise ja ressursside 
mõttes seavad tugevalt kahtluse alla idee lugeda riikide/valitsuste CERTid EISASi keskseks 
sõlmeks ja liikumapanevaks jõuks liikmesriikides.” Ei ole asjakohane, et CERTid 
moodustaksid EISASi alustala. Muud organisatsioonid, mille põhiklientideks on VKEd ja 
kodanikud, peaksid etendama suuremat rolli.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 3. jagu – alajagu „Ohutus ja turvalisus” – rubriik „Elutähtsad infotaristud” –
lõik 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Proaktiivsed teenused –
tehnoloogiaseire ning turvalisusega 
seotud teabe levitamine ja jagamine; 
turvalisuse hindamine; turvaseadistusi 
käsitlevate suuniste jagamine; sissetungi 
tuvastamise teenuste osutamine.

(a) EISAS peaks pakkuma liidu 
kodanikele ja VKEdele nende IT-
süsteemide ja infovara kaitsmiseks 
vajalikke teadmisi ja oskusi. 
Riikide/valitsuste CERTide võrgustiku 
loomine peaks hõlbustama liikmesriikide 
vahelist teabevahetust ja koostööd.

Selgitus

ENISA rakendamisaruandes märgitakse, et selline üksikasjalik teave ei omaks VKEde ja 
kodanike jaoks eriti suurt väärtust. Teenuste täpsed üksikasjad tuleks kindlaks määrata 
ENISA edasise töö käigus. Riikide/valitsuste CERTide võrgustiku tegevus määratakse ilmselt 
täpsemalt kindlaks käesoleva aasta jooksul hiljem esitatavas komisjoni määruses 
küberjulgeoleku kohta ning seda ei tuleks siin sätestada.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 3. jagu – alajagu „Ohutus ja turvalisus” – rubriik „Elutähtsad infotaristud” –
lõik 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Reaktiivsed teenused – intsidentidega 
tegelemine ja neile reageerimine; teadete 
ja hoiatuste edastamine; haavatavuse 
analüüs ja selle käsitlemine, artefaktide 
käsitlemine (kvaliteetsed hoiatused uue 
kurivara ja muude artefaktide kohta).

välja jäetud

Selgitus

ENISA rakendamisaruandes märgitakse, et selline üksikasjalik teave ei omaks VKEde ja 
kodanike jaoks eriti suurt väärtust. Teenuste täpsed üksikasjad tuleks kindlaks määrata 
ENISA edasise töö käigus. Riikide/valitsuste CERTide võrgustiku tegevus määratakse ilmselt 
täpsemalt kindlaks käesoleva aasta jooksul hiljem esitatavas komisjoni määruses 
küberjulgeoleku kohta ning seda ei tuleks siin sätestada.
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