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Muudatusettepanek 7
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 eriti 
maapiirkondades seega vajalik, kuid see ei 
tohiks põhjendamatult moonutada 
konkurentsi.

Or. de

Muudatusettepanek 8
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de

Muudatusettepanek 9
Sabine Verheyen
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Mis puudutab avaliku ja erasektori 
partnerluse kasutamist kiire 
lairibaühenduse kasutuselevõtuks eriti 
maapiirkondades, siis sobivad selleks ELi 
vahenditest toetust saavad avaliku ja 
erasektori partnerlused kohalike ja 
piirkondlike omavalitsuste ning info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia avalike 
teenuste vallas tegutsevate VKEde vahel, 
sest sellised partnerlused võivad kogu 
ELis olla kestlikuks aluseks, millest 
lähtuvalt arendada pädevusi ja teadmisi 
kohalikul tasandil.

Or. de

Muudatusettepanek 10
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Lairibaühenduse suuremaid kiirusi 
seostatakse märkimisväärsete 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 

(10) Lairibaühenduse suuremaid kiirusi 
seostatakse märkimisväärsete 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 laialdane
kasutuselevõtt avab tee suuremaid kiirusi 
kasutavatele uuenduslikele teenustele. 
Liidu tasandi meetmed on vajalikud 
nimetatud kahe digitaalse 
telekommunikatsioonivõrgu vahelise 
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maksimeerimiseks. koostoime ja vastastikuse mõju 
maksimeerimiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 11
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Ülikiire lairibaühenduse 
kasutuselevõtust on eriti suur kasu 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele (VKEd), kes ei saa sageli 
kasutada internetipõhiseid teenuseid, nagu 
pilvandmetöötlus, kuna nende käsutuses 
olevate lairibaühenduste ühenduvusest ja 
kiirusest ei piisa. See võimaldab VKEdel 
suurendada märkimisväärselt oma 
tootlikkust.

(11) Innovaatilised internetiteenused, 
moodsad tarkvara- ja siderakendused 
ning internetiühendusega mobiilsed 
seadmed nõuavad järjest suuremat 
edastuskiirust. Ülikiire lairibaühenduse 
kasutuselevõtust on eriti suur kasu
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele (VKEd) ning 
loomemajanduse vallas tegutsejatele, kes 
ei saa sageli kasutada internetipõhiseid 
teenuseid, nagu pilvandmetöötlus, kuna 
nende käsutuses olevate lairibaühenduste 
ühenduvusest ja kiirusest ei piisa. See 
võimaldab VKEdel ja loomemajandusel
suurendada märkimisväärselt oma 
tootlikkust. Seepärast tuleks eesmärgiks 
seada suure edastuskiirusega ühenduste 
loomine ka maapiirkondades.

Or. de

Muudatusettepanek 12
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Maapiirkondade teenindamiseks on 
tähtis välja ehitada juurdepääsuvõrgud, 
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mis võimaldavad ühendusi üksikutele 
majapidamistele.

Or. de

Muudatusettepanek 13
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

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. Riiklikel, 
piirkondlikel ja kohalikel 
omavalitsusüksustel peaks siiski olema 
jätkuvalt võimalik ise otsustada oma teabe 
kasutamise üle ning suuremalt jaolt need 
kulud katta, mis on tekkinud avalike 
ülesannete täitmisel.

Or. de

Muudatusettepanek 14
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21
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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, 
ühishuviprojekti lisamise või aegunud 
ühishuviprojekti kõrvaldamisega vastavalt 
eelnevalt kindlaksmääratud, selgetele ja 
läbipaistvatele kriteeriumidele.

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

Or. de

Muudatusettepanek 15
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – 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 
majanduslikult ebasoodsamas olukorras 
olevate piirkondade e-kaasatust, 
suurendades seega Euroopa majanduse, 
sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate (VKEd) konkurentsivõimet;

Or. de
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Muudatusettepanek 16
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – 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 
parandades juurdepääsu sellistele 
võrkudele vastuvõetava hinna eest;

Or. de

Muudatusettepanek 17
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 18
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) kohustub järgima võrgu 
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neutraalsuse põhimõtteid.

Or. de

Muudatusettepanek 19
Sabine Verheyen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 20
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 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;

Or. de

Muudatusettepanek 21
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt d a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) toetada avaliku ja erasektori 
partnerlusi kohalike ja piirkondlike 
omavalitsuste ning info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia avalike 
teenuste vallas tegutsevate VKEde vahel;

Or. de

Muudatusettepanek 22
Malcolm Harbour

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.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kavandatud tekstiga pannakse ühishuviprojektide eest vastutavatele liikmesriikidele karm 
kohustus kehtestada meetmed käesoleva määruse sätete järgimiseks. Näiteks arukate arvestite 
puhul tähendaks see, et iga liikmesriik, kes arukad arvestid kasutusele võtab, on kohustatud 
järgima määruses sätestatud nõudeid. See oleks vastuolus kolmanda paketi elektri- ja 
gaasidirektiividega.

Muudatusettepanek 23
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3
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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, sh 
kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused, 
kes vastutatavad ühishuviprojektide 
rakendamise eest või aitavad sellele kaasa, 
võtavad vajalikud õiguslikud, haldusalased, 
tehnilised ja finantsmeetmed kooskõlas 
käesoleva määruse vastavate sätetega.

Or. de

Muudatusettepanek 24
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – 1. jagu – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üleeuroopaliste 
telekommunikatsioonivõrkude 
kasutuselevõtuga, mis aitab kõrvaldada 
ühtse e-turu kitsaskohti, kaasnevad 
uuringud ja programmi rakendamist 
toetavad meetmed. Need on:

välja jäetud

(a) innovaatiline juhtimine, 
kaardistamine ja teenused Tehnilise abi 
meetmed, kui need on vajalikud 
kasutuselevõtuks ja juhtimiseks, 
hõlmavad projektide ja investeeringute 
kavandamist ning teostatavusuuringuid 
investeerimismeetmete ja 
rahastamisvahendite toetuseks. 
Üleeuroopalise lairibataristu 
kaardistamine arendab asjaomaste saitide 
pidevat üksikasjalikku füüsilist seiret ja 
dokumenteerimist, trasside rajamise 
õiguse analüüsi, olemasolevate rajatiste 
uuendamispotentsiaali hindamist jne. 
Kaardistamisel tuleks järgida direktiivi 
2007/2/EÜ (INSPIRE direktiiv) 
põhimõtteid ja asjaomast 
standardimistegevust. Tehnilise abi 
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meetmetega võidakse toetada ka edukate 
investeerimis- ja kasutuselevõtumudelite 
kordamist.
Kõnealuste meetmete hulka võib kuuluda 
ka ilmastikukindluse tagamine, et hinnata 
ilmastikuga seotud riske ja kindlustada 
taristu katastroofidele vastupanu võimet 
kooskõlas ELi või liikmesriikide 
õigusaktides sätestatud asjakohaste 
nõuetega.
(b) Toetusmeetmed ja muud tehnilise abi 
meetmed Nimetatud meetmed on 
vajalikud ühishuviprojektide 
ettevalmistamiseks, nende rakendamise 
toetamiseks või kasutuselevõtu 
kiirendamiseks. Digitaalteenuste 
valdkonnas ergutavad ja soodustavad 
toetusmeetmed selliste uute 
digitaalteenuste taristute kasutuselevõttu, 
mis võivad olla vajalikud või kasulikud 
tehnika arengu, asjakohaste turgude 
muutumise või tekkivate poliitiliste 
prioriteetide tõttu.

Or. en

Selgitus

Need ei ole ELi tasandi toetuse prioriteedid. Palju asjakohasem on kasutada ELi tasandi 
rahastamist arendamiseks, aga mitte kaardistamiseks/teostatavusuuringuks, mida oleks 
asjakohasem rahastada liikmesriigi tasandil.

Muudatusettepanek 25
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – 2. jagu – lõik 10 – 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 
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taristut pakkuda:

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 26
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – 3. jagu – lõik 3 – jaotis 4 – alljaotis 2 – 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.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 27
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – 3. jagu – lõik 3 – jaotis 4 – alljaotis 2 – alljaotis 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

VKEde jaoks ettenähtud Euroopa teabe 
jagamise ja hoiatussüsteemile (EISAS).

Or. en

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. Suuremat rolli peaksid etendama teised organisatsioonid, 
kelle peamised kliendid on VKEd ja kodanikud.

Muudatusettepanek 28
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – 3. jagu – lõik 3 – jaotis 4 – alljaotis 2 – alljaotis 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 ELi kodanikele 
ja VKEdele nende IT-süsteemide ja 
infovara kaitsmiseks vajalikke teadmisi ja 
oskusi. Riikide/valitsuste CERTide 
võrgustiku loomine peaks lihtsustama 
teabe jagamist ja koostööd liikmesriikide 
vahel.

Or. en

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.

Muudatusettepanek 29
Malcolm Harbour
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – 3. jagu – lõik 3 – jaotis 4 – alljaotis 2 – alljaotis 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

Or. en

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.


