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BEKNOPTE MOTIVERING

De rapporteur voor advies feliciteert de Commissie voor de voorgestelde richtsnoeren inzake 
trans-Europese telecommunicatienetwerken, welke bijdragen aan de verbintenissen van de 
Europa 2020-strategie en van de Digitale agenda voor Europa.

Dit voorstel omvat zoals gezegd richtsnoeren voor trans-Europese 
telecommunicatienetwerken. Daartoe worden doelstellingen en prioriteiten voor projecten van 
gemeenschappelijk belang voorgesteld met het oog op de opheffing van knelpunten door 
netwerkconnectiviteit te verlenen alsmede toegang, waaronder grensoverschrijdende toegang, 
tot een infrastructuur van openbare digitale diensten.
In deze tijden van begrotingskrapte en geringe economische groei hoopt de rapporteur dat de 
nieuwe instrumenten die de Commissie voorstelt in de financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen, een nieuwe marktdynamiek op gang zullen brengen om de digitale interne 
markt tot stand te brengen. 
De interneteconomie is uiterst belangrijk, met name voor de werkgelegenheid, en zal in 2016 
goed zijn voor een bedrag van meer dan 800 miljard EUR of meer dan 5 % van het BBP van 
de Europese Unie. Het internet heeft verandering gebracht in onze manier van leven, van 
werken, van informatieverwerving en van interactie met elkaar en zou ook enorme 
veranderingen teweeg kunnen brengen in veel andere aspecten van ons leven, bijvoorbeeld de 
toegang tot kennis en onderwijs. Internet heeft ook de manier veranderd waarop we producten 
en diensten vergelijken, kopen of verkopen, informatie zoeken of ter beschikking stellen en 
onze betalingen of gegevens beheren. Elektronische handel en digitale diensten in het 
algemeen zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit het leven van consumenten, 
bedrijven en burgers in het algemeen. 
Bepaalde hinderpalen staan de voltooiing van de digitale interne markt momenteel echter in 
de weg, namelijk: het gebrek aan investeringen in breedbandinfrastructuur, en meer bepaald 
in de rurale gebieden van de EU, en het gebrek aan een Europese strategie voor de 
ontwikkeling van grensoverschrijdende digitale-diensteninfrastructuur. Het daaruit 
voortvloeiende inkomstenverlies wordt geraamd op minstens 4,1% van het BBP tegen 2020, 
wat neerkomt op 500 miljard EUR of 1000 EUR per burger1.
De rapporteur voor advies vindt dit met name een probleem voor kmo's want zonder 
verbinding met een degelijk en snel genoeg netwerk profiteren zij niet van nieuwe 
technologieën zoals "cloud computing", waarmee een innovatief commercieel aanbod en 
aanzienlijke schaalvoordelen mogelijk zijn. 
De rapporteur voor advies vreest ook dat de afwezigheid van supersnelle internettoegang ten 
koste gaat van de kwetsbaarste consumenten. Zonder breedbandinternet hebben zij geen 
toegang tot een hele reeks nieuwe toepassingen of diensten, bijvoorbeeld online-
prijsvergelijking, en verzeilen zij in een spiraal waardoor zij verstoken blijven van de 
voordeligste aanbiedingen.

De rapporteur wijst dan ook op het belang van de doelstelling van de Digitale agenda voor 
Europa: duurzame economische en sociale voordelen ontlenen aan een digitale interne markt 
op basis van supersnel internet. 

                                               
1 Copenhagen Economics, The Economic Impact of a European Digital Single Market, maart 2010.
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De rapporteur wil voorts de aandacht vestigen op het belang van cyberveiligheid om de 
bescherming van de consument te waarborgen. Digitale diensten spelen een alsmaar grotere 
rol in ons dagelijkse leven en maken gebruik van steeds meer persoons- of openbare 
gegevens. Een veilige en beveiligde online-omgeving is dan ook een must. 
De rapporteur is het eens met de analyse van de Commissie dat problemen aan zowel aanbod-
als vraagzijde er de oorzaak van zijn dat de digitale interne markt nog niet geheel is 
verwezenlijkt. De projecten van gemeenschappelijk belang zouden dan ook onder meer tot 
doelstelling moeten hebben de vraag naar snelle en supersnelle diensten aan te zwengelen, 
met name via e-overheidsdiensten.

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) In de mededeling van de Commissie 
aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's – Breedband 
in Europa: investeren in digitale groei luidt 
het dat wegens de cruciale rol van het 
internet de voordelen voor de maatschappij 
als geheel veel groter blijken te zijn dan de 
voordelen die particulieren halen uit 
investeringen in snellere netwerken. 
Daarom is overheidssteun op dit gebied 
noodzakelijk maar mag de mededinging 
niet worden verstoord.

(4) In de mededeling van de Commissie 
aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's – Breedband 
in Europa: investeren in digitale groei luidt 
het dat wegens de cruciale rol van het 
internet de voordelen voor de maatschappij 
als geheel veel groter blijken te zijn dan de 
voordelen die particulieren halen uit 
investeringen in snellere netwerken. 
Daarom is overheidssteun op dit gebied 
met name op het platteland noodzakelijk 
maar mag de mededinging niet worden 
verstoord.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De neutraliteit van de netten is van 
essentieel belang voor een open internet.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) De in deze verordening 
vastgestelde projecten van 
gemeenschappelijk belang zouden ook 
moeten bijdragen aan de versterking van 
de economische, sociale en territoriale 
samenhang van de Unie, overeenkomstig 
artikel 174 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie. In dat 
verband zou bijzondere aandacht moeten 
worden geschonken aan rurale, afgelegen 
of dunbevolkte gebieden.

Motivering

De Europese Unie moet in de eerste plaats markttekortkomingen aanpakken. Om haar 
territoriale samenhang te versterken moet de EU ervoor zorgen dat zelfs de dunstbevolkte of 
meest afgelegen gebieden goede toegang hebben tot telecommunicatie-infrastructuur.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Als men van publiek-private 
partnerschappen gebruik wil maken om 
snelle breedbanddiensten aan te bieden, 
met name in plattelandsgebieden, zijn de 
met Europese middelen gesubsidieerde 
publiek-private partnerschappen tussen 
regionale en lokale overheden en kleine 
en middelgrote ICT-ondernemingen op 
het gebied van openbare ICT-diensten 



PE489.674v02-00 6/16 AD\915407NL.doc

NL

(informatie- en communicatietechnologie) 
aan te bevelen, omdat zij een basis 
kunnen bieden om in de gehele Unie de 
vaardigheden en kennis op lokaal vlak 
duurzaam te verbeteren.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Aan hogere breedbandsnelheden zijn 
aanzienlijke economische en sociale 
voordelen verbonden, die niet kunnen 
worden vastgesteld of verrekend door 
investeerders. Snelle en supersnelle 
breedband is de sleutelinfrastructuur die 
aan de basis ligt van de ontwikkeling en 
introductie van digitale diensten, welke 
afhankelijk zijn van de beschikbaarheid, de 
snelheid, de betrouwbaarheid en de 
veerkracht van de fysieke netwerken. De 
introductie en het gebruik van snellere 
netwerken maken de weg vrij voor 
innovatieve diensten die met hogere 
snelheden werken. Actie op het niveau van 
de Unie is noodzakelijk om de synergie en 
interactie tussen deze twee componenten 
van digitale telecommunicatienetwerken te 
maximaliseren.

(10) Aan hogere breedbandsnelheden zijn 
aanzienlijke economische en sociale 
voordelen verbonden, die niet kunnen 
worden vastgesteld of verrekend door 
investeerders. Snelle en supersnelle 
breedband is de sleutelinfrastructuur die 
aan de basis ligt van de algemene
ontwikkeling en introductie van digitale 
diensten, welke afhankelijk zijn van de 
beschikbaarheid, de snelheid, de 
betrouwbaarheid en de veerkracht van de 
fysieke netwerken. De introductie en het 
gebruik van snellere netwerken maken de 
weg vrij voor innovatieve diensten die met 
hogere snelheden werken. Actie op het 
niveau van de Unie is noodzakelijk om de 
synergie en interactie tussen deze twee 
componenten van digitale 
telecommunicatienetwerken te 
maximaliseren, met name gelet op het 
groeiende aantal op het internet 
aangesloten mobiele toestellen zoals 
smartphones en tablets.

Motivering

Het gebruik van nieuwe toestellen leidt tot een grotere behoefte aan efficiënte 
telecommunicatie-infrastructuur.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Voor de kabelvoorziening van het 
platteland is het essentieel dat er meer 
toegangsnetten komen waarop de 
individuele huizen kunnen worden 
aangesloten.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Door de toegang tot Europa's rijke en 
diverse culturele inhoud en tot de gegevens 
van overheidsinstanties te verbeteren en te 
beschermen en door deze open te stellen 
voor hergebruik, met volle naleving van 
het auteursrecht en de naburige rechten, zal 
er ruimte vrijkomen voor creativiteit en 
worden innovatie en ondernemerschap 
bevorderd. Onbelemmerde toegang tot 
herbruikbare meertalige hulpmiddelen zal 
helpen taalbarrières neer te halen die de 
interne markt voor onlinediensten 
ondermijnen en de toegang tot kennis 
beperken.

(18) Door de toegang tot Europa's rijke en 
diverse culturele inhoud en tot de gegevens 
van overheidsinstanties te verbeteren en te 
beschermen en door deze open te stellen 
voor hergebruik, met volle naleving van 
het auteursrecht en de naburige rechten, zal 
er ruimte vrijkomen voor creativiteit en 
worden innovatie en ondernemerschap 
bevorderd. Onbelemmerde toegang tot 
herbruikbare meertalige hulpmiddelen zal 
helpen taalbarrières neer te halen die de 
interne markt voor onlinediensten 
ondermijnen en de toegang tot kennis 
beperken. Het moet voor nationale, 
regionale en plaatselijke besluitvormers 
echter mogelijk blijven om zelf over het 
gebruik van hun gegevens te beslissen en 
een groot deel van de kosten te dekken die 
als gevolg van de vervulling van hun 
openbare taken ontstaan.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Om rekening te houden met 
ontwikkelingen op het gebied van 

(21) Om rekening te houden met 
ontwikkelingen op het gebied van 
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informatie- en communicatietechnologieën 
dient aan de Commissie de bevoegdheid te 
worden overgedragen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie handelingen 
vast te stellen met betrekking tot de 
wijziging van de bijlage bij deze 
verordening. Het is bijzonder belangrijk 
dat de Commissie tijdens haar 
voorbereidende werkzaamheden passende 
raadplegingen houdt, inclusief op het 
niveau van deskundigen. Deze 
bevoegdheidsoverdracht heeft tot doel een 
antwoord te bieden op nieuwe 
technologische en marktontwikkelingen, 
waardoor nieuwe politieke prioriteiten 
opkomen of kansen ontstaan om gebruik te 
maken van synergieën tussen verschillende 
infrastructuren, waaronder de 
infrastructuren voor vervoer en energie. De 
bevoegdheidsoverdracht blijft beperkt tot 
het wijzigen van de beschrijving van de 
projecten van gemeenschappelijk belang,
door toevoeging van een project van 
gemeenschappelijk belang of weglating 
van een verouderd project van 
gemeenschappelijk belang, overeenkomstig 
voorafbepaalde, duidelijke en transparante 
criteria.

informatie- en communicatietechnologieën 
dient aan de Commissie de bevoegdheid te 
worden overgedragen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie handelingen 
vast te stellen met betrekking tot de 
wijziging van de bijlage bij deze 
verordening. Het is bijzonder belangrijk 
dat de Commissie tijdens haar 
voorbereidende werkzaamheden passende 
raadplegingen houdt, inclusief op het 
niveau van deskundigen en op regionaal 
en lokaal niveau. Deze 
bevoegdheidsoverdracht heeft tot doel een 
antwoord te bieden op nieuwe 
technologische en marktontwikkelingen, 
waardoor nieuwe politieke prioriteiten 
opkomen of kansen ontstaan om gebruik te 
maken van synergieën tussen verschillende 
infrastructuren, waaronder de 
infrastructuren voor vervoer en energie. De 
bevoegdheidsoverdracht blijft beperkt tot 
het wijzigen van de beschrijving van de 
projecten van gemeenschappelijk belang, 
door toevoeging van een project van 
gemeenschappelijk belang of weglating 
van een verouderd project van 
gemeenschappelijk belang, overeenkomstig 
voorafbepaalde, duidelijke en transparante 
criteria.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) dragen bij tot economische groei en
ondersteunen de ontwikkeling van de 
interne markt, hetgeen leidt tot verbetering 
van het concurrentievermogen van het 
Europese bedrijfsleven, waaronder het 
midden- en kleinbedrijf (MKB);

(1) dragen bij tot economische groei,
ondersteunen de ontwikkeling van de 
interne markt en stimuleren de digitale 
integratie van gehele, economisch en 
cultureel benadeelde gebieden, hetgeen 
leidt tot verbetering van het 
concurrentievermogen van het Europese 
bedrijfsleven, waaronder het midden- en 
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kleinbedrijf (MKB);

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) dragen bij tot verbeteringen in het 
dagelijks leven voor burgers, bedrijven en 
overheden door bevordering van 
interconnectie en interoperabiliteit van 
nationale telecommunicatienetwerken en 
toegang tot deze netwerken;

(2) dragen bij tot verbeteringen in het 
dagelijks leven voor burgers, bedrijven en 
overheden door bevordering van 
interconnectie en interoperabiliteit van 
nationale telecommunicatienetwerken en 
betaalbare toegang tot deze netwerken;

Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) stimuleren de Europa-wijde introductie 
van snelle en supersnelle 
breedbandnetwerken die op hun beurt de 
ontwikkeling en introductie van trans-
Europese digitale diensten bevorderen;

(3) stimuleren volgens het beginsel van de 
technologische neutraliteit in heel Europa 
maar vooral in rurale en dunbevolkte 
gebieden de introductie van snelle en 
supersnelle breedbandnetwerken die op 
hun beurt de ontwikkeling en introductie 
van trans-Europese digitale diensten 
bevorderen;

Motivering

De Europese Unie moet in de eerste plaats markttekortkomingen aanpakken. Om haar 
territoriale samenhang te versterken moet de EU ervoor zorgen dat zelfs de dunstbevolkte of 
meest afgelegen gebieden goede toegang hebben tot telecommunicatie-infrastructuur.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) stimuleren de vraag naar diensten 
die breedband vergen, met name via de 
ontwikkeling van e-overheidsdiensten, 
welke zullen bijdragen tot de ontwikkeling 
van de digitale interne markt;

Motivering

De thans nog te geringe vraag moet worden aangezwengeld om een opwaartse spiraal op 
gang te brengen waarbij de grotere vraag de ontwikkeling van nieuwe diensten voor de 
consument in de hand werkt.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de introductie van supersnelle 
breedbandnetwerken met 
datatransmissiesnelheden van 100 Mbps en 
meer;

(a) de introductie van het gehele 
grondgebied bestrijkende supersnelle 
breedbandnetwerken met 
datatransmissiesnelheden van 100 Mbps en 
meer;

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de introductie van breedbandnetwerken 
om insulaire, niet aan zee grenzende en 
perifere regio's met de centrale regio's van 
de Unie te verbinden, waarbij ervoor wordt 
gezorgd dat de datatransmissiesnelheden in 
deze regio's toereikend zijn om 
breedbandverbindingen van 30 Mbps en 
meer mogelijk te maken;

(b) de introductie van breedbandnetwerken, 
en in het bijzonder toegangsnetten, om 
insulaire, ingesloten en perifere regio's met 
de centrale regio's van de Unie te 
verbinden, waarbij ervoor wordt gezorgd 
dat de datatransmissiesnelheden in deze 
regio's toereikend zijn om 
breedbandverbindingen van 30 Mbps en 
meer mogelijk te maken;
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Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Lidstaten en/of andere instanties die 
belast zijn met de tenuitvoerlegging van 
projecten van gemeenschappelijk belang of 
die tot de tenuitvoerlegging daarvan 
bijdragen, nemen de nodige wettelijke, 
bestuursrechtelijke, technische en 
financiële maatregelen in overeenstemming 
met de desbetreffende specificaties van 
deze verordening.

(3) Lidstaten en/of andere instanties, met 
inbegrip van regionale en lokale 
overheden, die belast zijn met de 
tenuitvoerlegging van projecten van 
gemeenschappelijk belang of die tot de 
tenuitvoerlegging daarvan bijdragen, 
nemen in voorkomend geval de nodige 
wettelijke, bestuursrechtelijke, technische 
en financiële maatregelen in 
overeenstemming met de desbetreffende 
specificaties van deze verordening.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Bijlage – afdeling 1 – letter a – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer in de Unie 
infrastructuurwerkzaamheden worden 
ondernomen in verband met gelijk welk 
soort netwerk (vervoer, energie of 
telecommunicatie), kunnen tegelijk de 
andere netwerken in kaart worden 
gebracht.

Motivering

Het is de bedoeling synergieën tot stand te brengen want de inventarisering van 
infrastructuur kost handenvol geld en wanneer graafwerkzaamheden worden uitgevoerd om 
een netwerk te veranderen of te moderniseren, kan het nuttig zijn die gelegenheid te baat te 
nemen om de andere netwerken in kaart te brengen.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Bijlage – afdeling 2 – alinea 9 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Acties die bijdragen tot een project van 
gemeenschappelijk belang op het gebied 
van breedbandnetwerken, moeten ongeacht 
de gebruikte technologie:

Acties die bijdragen tot een project van 
gemeenschappelijk belang op het gebied 
van breedbandnetwerken, moeten, 
wanneer de markt aantoonbaar niet op 
commerciële wijze voor deze 
infrastructuur kan zorgen, ongeacht de 
gebruikte technologie:

Motivering

Het moet volstrekt duidelijk zijn dat er alleen steun mag gaan naar gebieden waar de markt 
niet zelf de nodige voorzieningen kan creëren.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Bijlage – afdeling 3 – onderafdeling 'Veiligheid en beveiliging' – kopje 'Veiliger 
internetdiensteninfrastructuur' – alinea 3 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Platform voor 
onlinegeschillenbeslechting:
Deze dienst voorziet in een platform voor 
de buitengerechtelijke beslechting van 
contractuele geschillen tussen 
consumenten en ondernemers. Zij kunnen 
hiermee online en in hun eigen taal een 
geschil voorleggen waarna ze worden 
doorverwezen naar een alternatieve 
nationale instantie voor 
geschillenbeslechting, die bevoegd is om 
geschillen op een transparante, 
doeltreffende en onpartijdige manier te 
behandelen en op te lossen.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Bijlage – afdeling 3 – onderafdeling 'Veiligheid en beveiliging' – kopje 'Kritieke 
informatie-infrastructuren' – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er zullen communicatiekanalen en -
platforms worden ontwikkeld en 
geïntroduceerd om de capaciteit binnen de 
Unie inzake paraatheid, informatiedeling, 
coördinatie en respons te verbeteren.

Door de ontwikkeling van 
communicatiekanalen en -platforms in de 
lidstaten te faciliteren, moet de capaciteit 
binnen de Unie inzake paraatheid, 
informatiedeling, coördinatie en respons 
worden verbeterd, rekening houdend met 
bestaande nationale capaciteiten en 
initiatieven.

Motivering

De Commissie moet faciliterend optreden en daarbij rekening houden met bestaande 
capaciteiten en initiatieven in de lidstaten. Dit amendement zorgt voor duidelijkheid hierover.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Bijlage – afdeling 3 – onderafdeling 'Veiligheid en beveiliging' – kopje 'Kritieke 
informatie-infrastructuren' – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het centraal dienstenplatform zal bestaan 
uit een netwerk van 
nationale/gouvernementele Computer 
Emergency Response Teams (CERT's), 
gebaseerd op een minimumset van 
basiscapaciteiten. Het netwerk zal de 
ruggengraat vormen van een Europees 
informatiedelings- en alarmeringssysteem 
(EISAS) voor EU-burgers en voor het 
midden- en kleinbedrijf.

Het centraal dienstenplatform zal bestaan 
uit een netwerk van 
nationale/gouvernementele Computer 
Emergency Response Teams (CERT's), 
gebaseerd op een minimumset van 
basiscapaciteiten. Het netwerk kan een 
beperkte hoeveelheid informatie 
verstrekken aan een Europees 
informatiedelings- en alarmeringssysteem 
(EISAS) voor EU-burgers en voor het 
midden- en kleinbedrijf.

Motivering

In het uitvoeringsverslag van ENISA van oktober 2011 over EISAS staat: "Gezien de 
operationele voorwaarden die qua werkterrein, aandachtspunten en middelen gelden voor de 
nationale/gouvernementele CERT's, moeten grote vraagtekens worden geplaatst bij het idee 
om van de nationale/gouvernementele CERT's het centrale knooppunt en de stuwende kracht 
achter EISAS in de lidstaten te maken". Het zou niet passend zijn als de CERT's de 
ruggengraat van EISAS zouden vormen. Andere organisaties die kmo's en burgers tot hun 
belangrijkste klanten rekenen, moeten een grotere rol spelen.
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Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Bijlage – afdeling 3 – onderafdeling 'Veiligheid en beveiliging' – kopje 'Kritieke 
informatie-infrastructuren' – alinea 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Proactieve diensten –
technologiebewaking en verspreiding en 
uitwisseling van informatie in verband 
met veiligheid; veiligheidsbeoordelingen; 
verstrekking van richtsnoeren over 
beveiligingsconfiguratie; aanbieding van 
indringerdetectiediensten;

(a) EISAS moet aan burgers en kmo's in 
de Unie de kennis en vaardigheden 
overdragen die nodig zijn voor de 
bescherming van hun IT-systemen en 
informatievoorraden. Door het opzetten 
van een netwerk van 
nationale/gouvernementele CERT's 
moeten het delen van informatie en de 
samenwerking tussen de lidstaten 
gemakkelijker worden;

Motivering

Uit het uitvoeringsverslag van ENISA komt naar voren dat zulke gedetailleerde informatie 
niet zo waardevol is voor kmo's en burgers. De precieze invulling van de diensten moet in de 
loop van de verdere werkzaamheden van ENISA plaatsvinden. De activiteiten van het netwerk 
van nationale/gouvernementele CERT's zullen waarschijnlijk later dit jaar nader worden 
bepaald in de verordening van de Commissie over cyberveiligheid en moeten daarom niet 
hier worden omschreven.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Bijlage – afdeling 3 – onderafdeling 'Veiligheid en beveiliging' – kopje 'Kritieke 
informatie-infrastructuren' – alinea 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Reactieve diensten – behandeling en 
respons ten aanzien van incidenten; 
alarmering en waarschuwing; 
kwetsbaarheidsanalyse en -verwerking, 
goederenbehandeling (aanbod van 
kwalitatief hoogstaande alarmering over 
nieuwe malware en andere goederen).

Schrappen

Motivering

Uit het uitvoeringsverslag van ENISA komt naar voren dat zulke gedetailleerde informatie 
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niet zo waardevol is voor kmo's en burgers. De precieze invulling van de diensten moet in de 
loop van de verdere werkzaamheden van ENISA plaatsvinden. De activiteiten van het netwerk 
van nationale/gouvernementele CERT's zullen waarschijnlijk later dit jaar nader worden 
bepaald in de verordening van de Commissie over cyberveiligheid en moeten daarom niet 
hier worden omschreven.
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