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ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu, kurā ierosinātas vadlīnijas 
Eiropas telekomunikāciju tīkliem un kurš papildina saistības, kas noteiktas stratēģijā 
„Eiropa 2020” un Eiropas digitalizācijas programmā.

Ar šo priekšlikumu nosaka vadlīnijas Eiropas telekomunikāciju tīkliem. Šajās vadlīnijās ir 
ierosināti kopīgu interešu projektu mērķi un prioritātes, lai novērstu šķēršļus, kas traucē 
nodrošināt savienojumu ar tīklu un piekļuvi publisko digitālo pakalpojumu infrastruktūrai, 
tostarp pāri robežām.

Atzinuma sagatavotāja pauž cerību, ka pašreizējos stingras fiskālās politikas īstenošanas un 
vājas ekonomikas attīstības apstākļos Komisijas ierosinātie jaunie instrumenti saistībā ar 
Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu nodrošinās jaunu dinamiku tirgū, lai 
pabeigtu digitālā vienotā tirgus izveidi. 

Nodarbinātības jomā būtiska un nozīmīga ir interneta ekonomika, un 2016. gadā tās apjoms 
sasniegs EUR 800 miljardus, proti, vairāk par 5 % Eiropas Savienības IKP. Internets ir 
pārveidojis to, kā mēs dzīvojam, strādājam, piekļūstam informācijai, sazināmies savā starpā, 
un tam ir ievērojamas iespējas mainīt arī citus mūsu dzīves aspektus, piemēram, piekļuvi 
zināšanām un izglītībai. Tāpat internets ir pārveidojis mūsu ieradumus salīdzināt, pirkt vai 
pārdot produktus un pakalpojumus, meklēt vai sniegt informāciju, kā arī pārvaldīt savus 
maksājumus un datus. Elektroniskā tirdzniecība un, vispārīgākā nozīmē, digitālie pakalpojumi 
turpmāk būs patērētāju, uzņēmumu un plašu iedzīvotāju slāņu dzīves svarīga sastāvdaļa. 

Taču patlaban digitālā vienotā tirgus pabeigšanu kavē tādi šķēršļi kā ieguldījumu trūkums 
platjoslas tīklu infrastruktūrās un, konkrētāk, ES lauku apvidos, kā arī tādas Eiropas 
Savienības stratēģijas trūkums, ar kuru panāktu pārrobežu digitālo pakalpojumu 
infrastruktūras attīstību. Lēš, ka šo trūkumu novēršanai līdz 2020. gadam vajadzētu vismaz 
4,1 % IKP, proti, EUR 500 miljardus jeb EUR 1000 uz vienu iedzīvotāju1.
Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka šāda situācija ir īpaši problemātiska MVU, — ja nav 
pietiekami kvalitatīva un ātra tīklu savienojuma, nevar izmantot tādu jauno tehnoloģiju kā 
mākoņdatošana, kas sniedz inovatīva tirdzniecības piedāvājuma un apjomradītu ietaupījumu 
iespējas. 
Tāpat atzinuma sagatavotāja uzskata — ja nav piekļuves ātrdarbīgas platjoslas 
pakalpojumiem, tiek radīti zaudējumi neaizsargātākajiem patērētājiem. Bez ātrdarbīgas 
platjoslas šādām personām ir liegta piekļuve jaunām lietojumprogrammām vai 
pakalpojumiem, piemēram, cenu salīdzināšanai tiešsaistē, un tādēļ tām nav sasniedzami 
izdevīgākie piedāvājumi.

Tādēļ atzinuma sagatavotāja atgādina, cik svarīgs ir Eiropas digitalizācijas stratēģijas mērķis, 
proti, nodrošināt ilgtspējīgus ekonomiskus un sociālus ieguvumus, ko sniedz vienots digitālais 
tirgus, izmantojot ātrdarbīgu platjoslas internetu.
Atzinuma sagatavotāja vēlas uzsvērt nozīmīgumu, kāds ir kiberdrošībai, lai garantētu 
patērētāju aizsardzību. Digitalizētajiem pakalpojumiem ir aizvien svarīgāka vieta mūsu 
ikdienas dzīves uzlabošanā, un šajos pakalpojumos pastāvīgi pieaug personas datu un 

                                               
1 Copenhagen Economics, The Economic Impact of a European Digital Single Market, 2010. gada marts.
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publisko datu izmantošana. Tādēļ būtiski ir radīt neapdraudētu un stabilu tiešsaistes drošības 
vidi. 

Atzinuma sagatavotāja atbalsta Komisijas analīzi, saskaņā ar kuru digitālā vienotā tirgus 
izveide nav pabeigta ne vien saistībā ar piedāvājuma, bet arī ar pieprasījuma problēmu. 
Turklāt kopīgu interešu projektu mērķi ir jāizvirza tādi, ar kuriem veicina pieprasījumu pēc 
platjoslas un ātrdarbīgas platjoslas pakalpojumiem, jo īpaši izmantojot administratīvos 
pakalpojumus tiešsaistē.

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Komisijas paziņojumā Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai un Reģionu 
komitejai "Platjosla Eiropā" par 
ieguldījumiem digitāli virzītā izaugsmē 
secināts, ka interneta izšķirošā loma 
nozīmē, ka ieguvums sabiedrībai kopumā, 
šķiet, ir daudz lielāks nekā privātais stimuls 
ieguldīt ātrākos tīklos. Tāpēc publiskais 
atbalsts šai jomā ir nepieciešams, bet 
nedrīkstētu nevajadzīgi izkropļot 
konkurenci.

(4) Komisijas paziņojumā Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai „Platjosla Eiropā par 
ieguldījumiem digitāli virzītā izaugsmē 
secināts, ka interneta izšķirošā loma 
nozīmē, ka ieguvums sabiedrībai kopumā, 
šķiet, ir daudz lielāks nekā privātais stimuls 
ieguldīt ātrākos tīklos. Tāpēc publiskais 
atbalsts šai jomā ir nepieciešams, jo īpaši 
lauku apvidos, bet nedrīkstētu nevajadzīgi 
izkropļot konkurenci.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Atvērtam internetam ļoti svarīga ir 
tīkla neitralitāte. 
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Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Ar šajā regulā minētajiem kopīgu 
interešu projektiem vajadžetu arī veicināt 
Savienības ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju, kā noteikts Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 
174. pantā. Šajā sakarībā īpaša uzmanība 
jāpievērš lauku apvidiem, attāliem 
rajoniem vai mazapdzīvotām teritorijām.

Pamatojums

Eiropas Savienībai pirmām kārtām ir jārīkojas tur, kur vērojami tirgus traucējumi. Lai 
stiprinātu teritoriālo kohēziju, ES  ir jānodrošina, ka pat teritorijās ar viszemāko iedzīvotāju 
blīvumu vai nošķirtos apgabalos ir laba piekļuve sakaru infrastruktūrai.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Attiecībā uz publiskās un privātās 
partnerības izmantošanu ātrgaitas 
platjoslas pakalpojumu nodrošināšanā, jo 
īpaši lauku apvidos, ir vēlams, sniedzot 
Eiropas finansējumu, izmantot šādas 
partnerības starp reģionālajām un 
vietējām iestādēm un maziem un vidējiem 
informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju (IKT) uzņēmumiem publisko 
IKT pakalpojumu jomā, jo tās var veidot 
ilgtspējīgu pamatu vietējai prasmju un 
zināšanu attīstībai visā Savienībā.
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Nozīmīgi ekonomiski un sociāli 
ieguvumi, ko ieguldītāji nevar apgūt vai 
izteikt naudā, saistīti ar lielāku platjoslas 
ātrumu. Ātrgaitas un ļoti ātra platjosla ir 
digitālo pakalpojumu izstrādes un 
ieviešanas galvenā veicinošā infrastruktūra, 
kas balstās uz pieejamību, ātrumu, 
uzticamību un fizisko tīklu noturību. 
Ātrāku tīklu ieviešana un apgūšana paver 
ceļu novatoriskiem pakalpojumiem, kas 
izmanto lielāku ātrumu. Rīcība Savienības 
līmenī ir vajadzīga, lai maksimāli 
palielinātu sinerģiju un mijiedarbību starp 
šiem diviem digitālo telekomunikāciju 
tīklu komponentiem.

(10) Nozīmīgi ekonomiski un sociāli 
ieguvumi, ko ieguldītāji nevar apgūt vai 
izteikt naudā, saistīti ar lielāku platjoslas 
ātrumu. Ātrgaitas un ļoti ātra platjosla ir 
digitālo pakalpojumu vispusīgas izstrādes 
un ieviešanas galvenā veicinošā 
infrastruktūra, kas balstās uz pieejamību, 
ātrumu, uzticamību un fizisko tīklu 
noturību. Ātrāku tīklu ieviešana un 
apgūšana paver ceļu novatoriskiem 
pakalpojumiem, kas izmanto lielāku 
ātrumu. Rīcība Savienības līmenī ir 
vajadzīga, lai maksimāli palielinātu 
sinerģiju un mijiedarbību starp šiem diviem 
digitālo telekomunikāciju tīklu 
komponentiem, jo īpaši ņemot vērā to 
mobilo ierīču skaita pieaugumu, kuras 
pieslēgtas internetam, piemēram, 
viedtālruņi un planšetdatori.

Pamatojums

Lai varētu izmantot jaunās ierīces, nepieciešams uzlabot telekomunikāciju infrastruktūras 
efektivitāti.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Lai apkalpotu lauku apvidus, ir ļoti 
svarīgi paplašināt piekļuves tīklus, kas 
atvieglo atsevišķu māju pieslēgumu 
savienošanu.
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Paplašinot un saglabājot piekļuvi 
Eiropas bagātajam un daudzveidīgajam 
kultūras mantojumam un datiem, ko glabā 
publiskā sektora iestādes, un tos atverot 
atkalizmantošanai, pilnībā ievērojot 
autortiesības un blakustiesības, tiks 
audzināta radoša pieeja un stimulēti 
jauninājumi un uzņēmējdarbība. 
Netraucēta pieeja atkalizmantojamiem 
daudzvalodu resursiem palīdzēs pārvarēt 
valodas barjeras, kas apdraud iekšējā tirgus 
tiešsaistes pakalpojumus un ierobežo 
pieeju zināšanām.

(18) Paplašinot un saglabājot piekļuvi 
Eiropas bagātajam un daudzveidīgajam 
kultūras mantojumam un datiem, ko glabā 
publiskā sektora iestādes, un tos atverot 
atkalizmantošanai, pilnībā ievērojot 
autortiesības un blakustiesības, tiks 
audzināta radoša pieeja un stimulēti 
jauninājumi un uzņēmējdarbība. 
Netraucēta pieeja atkalizmantojamiem 
daudzvalodu resursiem palīdzēs pārvarēt 
valodas barjeras, kas apdraud iekšējā tirgus 
tiešsaistes pakalpojumus un ierobežo 
pieeju zināšanām. Tomēr ir jāsaglabā 
iespēja valsts, reģionālajiem un vietējiem 
lēmumu pieņēmējiem pašiem lemt par 
savas informācijas izmantošanu un segt 
lielu daļu no savām izmaksām, kas tiem 
rodas valstisko pienākumu izpildē.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai ņemtu vērā informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju jomas attīstību, 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu ir deleģētas Komisijai attiecībā 
uz šīs regulas pielikuma grozīšanu. Ir īpaši 
svarīgi, lai sagatavošanas darba gaitā 
Komisija pienācīgi apspriestos, tostarp 
ekspertu līmenī. Šīs deleģēšanas mērķis ir 
ņemt vērā jaunu tehnoloģiju un tirgus 
attīstību, jaunas politiskās prioritātes vai 
iespējas izmantot sinerģijas starp dažādām 
infrastruktūrām, tostarp transporta un 
enerģētikas jomā. Deleģēšana attiecas tikai 

(21) Lai ņemtu vērā informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju jomas attīstību, 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu ir deleģētas Komisijai attiecībā 
uz šīs regulas pielikuma grozīšanu. Īpaši 
svarīgi, lai sagatavošanās darba laikā 
Komisija veiktu attiecīgas apspriedes, 
tostarp ekspertu līmenī un reģionālā un 
vietējā līmenī. Šīs deleģēšanas mērķis ir 
ņemt vērā jaunu tehnoloģiju un tirgus 
attīstību, jaunas politiskās prioritātes vai 
iespējas izmantot sinerģijas starp dažādām 
infrastruktūrām, tostarp transporta un 
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uz kopējas ieinteresētības projektu apraksta 
grozīšanu, pievienojot kopējas 
ieinteresētības projektu vai svītrojot 
novecojušu kopējas ieinteresētības projektu 
saskaņā ar iepriekš noteiktiem, skaidriem 
un pārskatāmiem kritērijiem.

enerģētikas jomā. Deleģēšana attiecas tikai 
uz kopējas ieinteresētības projektu apraksta 
grozīšanu, pievienojot kopējas 
ieinteresētības projektu vai svītrojot 
novecojušu kopējas ieinteresētības projektu 
saskaņā ar iepriekš noteiktiem, skaidriem 
un pārskatāmiem kritērijiem.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) veicina ekonomisko izaugsmi un
atbalsta vienotā tirgus izveidošanu, kas 
uzlabo Eiropas ekonomikas, tostarp mazo 
un vidējo uzņēmumu (MVU), 
konkurētspēju,

(1) veicina ekonomisko izaugsmi, atbalsta 
vienotā tirgus izveidošanu un veicina visu 
ekonomiski un kulturāli nelabvēlīgo 
reģionu digitālo integrāciju, kas uzlabo 
Eiropas ekonomikas, tostarp mazo un 
vidējo uzņēmumu (MVU), konkurētspēju,

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) sekmē iedzīvotāju, uzņēmumu un 
valdību ikdienas uzlabojumus, veicinot 
valstu telekomunikāciju tīklu savstarpēju 
savienošanu un sadarbspēju, kā arī piekļuvi 
tādiem tīkliem,

(2) sekmē iedzīvotāju, uzņēmumu un 
valdību ikdienas uzlabojumus, veicinot 
valstu telekomunikāciju tīklu savstarpēju 
savienošanu un sadarbspēju, kā arī piekļuvi 
tādiem tīkliem par pieņemamām cenām,

Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) sekmē ātrgaitas un īpaši ātru platjoslas 
tīklu izvēršanu Eiropas mērogā, kas
savukārt veicina visas Eiropas digitālo 

(3) sekmē ātrgaitas un īpaši ātru platjoslas 
tīklu izvēršanu Eiropas mērogā atbilstoši 
tehnoloģiskās neitralitātes principam,
īpašu uzmanību pievēršot lauku apvidiem 
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pakalpojumu attīstību un ieviešanu, un teritorijām ar zemu iedzīvotāju 
blīvumu, un tas savukārt veicina visas 
Eiropas digitālo pakalpojumu attīstību un 
ieviešanu,

Pamatojums

Eiropas Savienībai pirmkārt jāveic pasākumi, lai novērstu tirgus nepilnības. Lai stiprinātu 
teritoriālo kohēziju, ES  ir jānodrošina, ka pat teritorijās ar viszemāko iedzīvotāju blīvumu 
vai nošķirtos apgabalos ir laba piekļuve sakaru infrastruktūrai.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
2. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) veicina pieprasījumu pakalpojumiem, 
kuros izmanto platjoslas, jo īpaši 
izstrādājot elektroniskās pārvaldes 
pakalpojumus, kas savukārt palīdzēs 
attīstīt digitālo iekšējo tirgu;

Pamatojums

Patlaban nepietiekamais pieprasījums ir jāsekmē, lai izveidotu pozitīvi noslēgtu ciklu, kur 
lielāks pieprasījums veicinātu jaunu pakalpojumu rašanos patērētāju interesēs.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) īpaši ātru platjoslas tīklu izvēršana, kuri 
nodrošina datu pārraides ātrumu 100 Mb/s 
un ātrāk;

(a) tādu īpaši ātru platjoslas tīklu vispusīgu
izvēršana, kuri nodrošina datu pārraides 
ātrumu 100 Mb/s un ātrāk;

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) platjoslas tīklu izvēršana, kuri saista 
salas, nošķirtus un nomaļus reģionus ar 
Savienības centrālajiem reģioniem, 
nodrošinot, ka datu pārraides ātrums ir 
pietiekams 30 Mb/s un ātrākam platjoslas 
savienojumam;

(b) platjoslas tīklu, jo īpaši piekļuves tīklu,
izvēršana, kuri saista salas, nošķirtus un 
nomaļus reģionus ar Savienības 
centrālajiem reģioniem, nodrošinot, ka datu 
pārraides ātrums ir pietiekams 30 Mb/s un 
ātrākam platjoslas savienojumam;

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Dalībvalstis un/vai citas struktūras, kas 
atbild par kopējas ieinteresētības projektu 
īstenošanu vai veicina to īstenošanu, veic 
nepieciešamos juridiskos, administratīvos, 
tehniskos un finansiālos pasākumus 
saskaņā ar attiecīgajiem šīs regulas 
noteikumiem.

(3) Dalībvalstis un/vai citas struktūras, 
tostarp reģionālās un vietējās iestādes, kas 
atbild par kopējas ieinteresētības projektu 
īstenošanu vai veicina to īstenošanu, 
attiecīgā gadījumā veic nepieciešamos 
juridiskos, administratīvos, tehniskos un 
finansiālos pasākumus saskaņā ar 
attiecīgajiem šīs regulas noteikumiem.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
pielikums – 1. iedaļa – a apakšpunkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Savienībā ir sākti infrastruktūras 
projekti viena veida tīklam (transporta, 
enerģētikas vai telekomunikāciju), 
vienlaikus var veikt citu tīklu 
kartografēšanu.

Pamatojums

Mērķis ir radīt sinerģijas, jo kartografēšanas darbu izmaksas ir ļoti augstas, un tāpēc, 
uzsākot tīkla pārveidošanu vai modernizēšanu, šo darbu laikā vienlaikus varētu veikt citu 
tīklu kartografēšanu.
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Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
pielikums – 2. iedaļa – 9. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbības, kas sekmē kopējas 
ieinteresētības projektus platjoslas jomā, 
neatkarīgi no izmantotās tehnoloģijas:

Darbības, kas sekmē kopīgu interešu 
projektus platjoslas jomā, neatkarīgi no 
izmantotās tehnoloģijas, ja ir pierādīts, ka 
tirgus nespēj komerciāli nodrošināt šo 
infrastruktūru:

Pamatojums

Ir skaidri jānosaka, ka atbalstu sniegs tikai jomās, kurās tirgus nedarbosies.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
pielikums – 3. iedaļa – apakšiedaļa „Drošība un aizsardzība” – virsraksts „Drošākas 
interneta pakalpojumu infrastruktūras” – 3. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Platforma strīdu izšķiršanai tiešsaistē:
Šis pakalpojums nodrošinās platformu 
tādu līgumstrīdu ārpustiesas izšķiršanai, 
kuri radušies starp patērētājiem un 
tirgotājiem. Tas viņiem dos iespēju 
iesniegt strīda pieteikumu tiešsaistē savā 
valodā un tikt novirzītiem uz strīdu 
alternatīvās izšķiršanas valsts struktūru, 
kas būs kompetenta strīdu izskatīt un 
atrisināt pārredzami, efektīvi un objektīvi.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
pielikums – 3. iedaļa – apakšiedaļa „Drošība un aizsardzība” – virsraksts „Informācijas 
kritiskās infrastruktūras” – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiks izstrādāti un ieviesti sakaru kanāli 
un platformas, lai veicinātu ES mēroga

Sniedzot atbalstu sakaru kanālu un 
platformu izstrādāšanai dalībvalstīs, 
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spēju gatavībai, informācijas apmaiņai, 
koordinācijai un reaģēšanai.

jāveicina ES mēroga spējas gatavībai, 
informācijas apmaiņai, koordinācijai un 
reaģēšanai, vienlaikus ņemot vērā 
dalībvalstu pastāvošās spējas un 
iniciatīvas.

Pamatojums

Komisijai ir jābūt arī veicinātājai un jāņem vērā dalībvalstu pastāvošās spējas un iniciatīvas. 
Ar šo grozījumu precizētu šo punktu.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
pielikums – 3. iedaļa – apakšiedaļa „Drošība un aizsardzība” – virsraksts „Informācijas 
kritiskās infrastruktūras” – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatpakalpojumu platforma sastāv no 
valstu vai valdību datorapdraudējumu 
reaģēšanas komandas (CERT) tīkla, kas 
pamatojas uz minimālo sākotnējo spēju 
kopuma. Sistēma nodrošinās 
pamatstruktūru Eiropas informācijas 
apmaiņas un brīdināšanas sistēmai
(EISAS) ES pilsoņiem un MVU.

Pamatpakalpojumu platforma sastāv no 
valstu vai valdību datorapdraudējumu 
reaģēšanas komandas (CERT) tīkla, kas 
pamatojas uz minimālo sākotnējo spēju 
kopuma. Sistēma var nodrošināt 
ierobežotu daudzumu informācijas
Eiropas informācijas apmaiņas un 
brīdināšanas sistēmai (EISAS) ES 
pilsoņiem un MVU.

Pamatojums

Eiropas Informācijas apmaiņas un brīdināšanas sistēmas ( EISAS) 2011. gada oktobra 
ziņojumā par EISAS izpildi teikts: „Valstu vai valdību CERT darbības nosacījumi attiecībā uz 
apjomu, galveno virzienu un resursiem nopietni apdraud ideju dalībvalstīs izveidot valstu vai 
valdību CERT kā EISAS centrālo mezgla punktu un virzītājspēku”. Nav atbilstoši, ka CERT 
veido EISAS pamatstruktūru. Lielākai vajadzētu būt citu tādu organizāciju lomai, kuru 
galvenie klienti ir MVU un iedzīvotāji.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
pielikums – 3. iedaļa – apakšiedaļa „Drošība un aizsardzība” – virsraksts „Informācijas 
kritiskās infrastruktūras” – 3. punkts – a) apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Proaktīvi pakalpojumi — tehnoloģiju 
uzraudzība un izplatīšana un ar drošību 
saistītās informācijas apmaiņa; drošības 
novērtējumi; drošības konfigurācijas 
vadlīnijas; ielaušanās atklāšanas 
pakalpojumi;

(a) EISAS jāsniedz Savienības pilsoņiem 
un MVU zināšanas un prasmes, kas 
nepieciešamas, lai aizsargātu savas IT 
sistēmas un informācijas materiālus. 
Valsts vai valdības CERT tīkla izveidei 
būtu jāveicina informācija apmaiņa un 
sadarbība starp dalībvalstīm;

Pamatojums

ENISA īstenošanas ziņojumā ir teikts, ka tik detalizēta informācija varētu nebūt pārāk vērtīga 
MVU un iedzīvotājiem. Precīza informācija par pakalpojumiem būtu jānosaka ENISA 
turpmākajā darbā. Valsts vai valdības CERT tīkla darbības, droši vien, tiks definētas vēlāk 
šogad Komisijas regulā par kiberdrošību, nevis šeit.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
pielikums – 3. iedaļa – apakšiedaļa „Drošība un aizsardzība” – virsraksts „Informācijas 
kritiskās infrastruktūras”  – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) reaģēšanas pakalpojumi —
starpgadījumu novēršana un reakcija; 
trauksmju un brīdinājumu izplatīšana; 
neaizsargātības analīze un novēršana, 
datņu apstrāde (izplatot kvalitatīvus 
brīdinājumus par jaunu kaitīgu 
programmatūru un citām datnēm).

svītrots

Pamatojums

ENISA īstenošanas ziņojumā ir teikts, ka tik detalizēta informācija varētu nebūt pārāk vērtīga 
MVU un iedzīvotājiem. Precīza informācija par pakalpojumiem būtu jānosaka ENISA 
turpmākajā darbā. Valsts vai valdības CERT tīkla darbības, droši vien, tiks definētas vēlāk 
šogad Komisijas regulā par kiberdrošību, nevis šeit.

PROCEDŪRA

Virsraksts Eiropas telekomunikāciju tīklu vadlīniju izveide un Lēmuma 
Nr. 1336/97/EK atcelšana
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