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Tarkistus 7
Sabine Verheyen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

Komission tiedonannossa Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle "Laajakaista Euroopassa:
investointi digitaalivetoiseen kasvuun"9

todetaan, että internetin kriittisen roolin 
vuoksi näyttää siltä, että nopeampien 
verkkojen yhteiskunnalliset 
kokonaishyödyt olisivat suuremmat kuin 
yksityisomistajien kannustimet investoida 
niihin. Julkinen tuki on siis alalla tarpeen, 
mutta se ei saa kohtuuttomasti vääristää 
kilpailua.

(4) Komission tiedonannossa Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle "Laajakaista Euroopassa: 
investointi digitaalivetoiseen kasvuun"9

todetaan, että internetin kriittisen roolin 
vuoksi näyttää siltä, että nopeampien 
verkkojen yhteiskunnalliset 
kokonaishyödyt olisivat suuremmat kuin 
yksityisomistajien kannustimet investoida 
niihin. Julkinen tuki on siis alalla tarpeen 
erityisesti maaseudulla, mutta se ei saa 
kohtuuttomasti vääristää kilpailua.

Or. de

Tarkistus 8
Sabine Verheyen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Verkkojen neutraalius on erittäin 
tärkeää avoimen internetin kannalta.

Or. de

Tarkistus 9
Sabine Verheyen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(9 a) Nopeiden laajakaistapalvelujen 
tarjoamiseen erityisesti maaseudulla 
soveltuvat hyvin EU-varoin tuetut 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten 
väliset sekä julkisten tieto- ja 
viestintätekniikan palvelujen alalla 
toimivien pienten ja keskisuurten tieto- ja 
viestintätekniikan yritysten väliset julkisen 
ja yksityisen alan kumppanuudet, koska 
ne voivat muodostaa kestävän perustan 
pätevyyden ja tietämyksen kehittämiselle 
koko EU:ssa.

Or. de

Tarkistus 10
Sabine Verheyen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Nopeampiin laajakaistayhteyksiin 
liittyy merkittäviä taloudellisia ja 
sosiaalisia etuja, joita sijoittajat eivät 
kykene hyödyntämään tai muuttamaan 
rahaksi. Nopea ja ultranopea 
laajakaistayhteys on ratkaiseva 
infrastruktuuri, joka mahdollistaa 
digitaalipalvelujen kehittämisen ja 
käyttöönoton, sillä ne ovat riippuvaisia 
fyysisten verkkojen saatavuudesta, 
nopeudesta, luotettavuudesta ja 
kestävyydestä. Nopeampien verkkojen 
käyttöönotto antaa mahdollisuuden 
suurempia nopeuksia hyödyntäville 
innovatiivisille palveluille. Unionin tason 
toimet ovat tarpeen näiden kahden 
digitaalisten televiestintäverkkojen 
osatekijän synergioiden ja 
vuorovaikutusten maksimoimiseksi.

(10) Nopeampiin laajakaistayhteyksiin 
liittyy merkittäviä taloudellisia ja 
sosiaalisia etuja, joita sijoittajat eivät 
kykene hyödyntämään tai muuttamaan 
rahaksi. Nopea ja ultranopea 
laajakaistayhteys on ratkaiseva 
infrastruktuuri, joka mahdollistaa 
digitaalipalvelujen kehittämisen ja 
käyttöönoton, sillä ne ovat riippuvaisia 
fyysisten verkkojen saatavuudesta, 
nopeudesta, luotettavuudesta ja 
kestävyydestä. Nopeampien verkkojen 
kattava käyttöönotto antaa mahdollisuuden 
suurempia nopeuksia hyödyntäville 
innovatiivisille palveluille. Unionin tason 
toimet ovat tarpeen näiden kahden 
digitaalisten televiestintäverkkojen 
osatekijän synergioiden ja 
vuorovaikutusten maksimoimiseksi.
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Or. de

Tarkistus 11
Sabine Verheyen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Ultranopean laajakaistayhteyden 
käyttöönotosta on hyötyä erityisesti 
pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-
yritykset), jotka eivät usein voi hyödyntää 
etäresurssipalvelujen kaltaisia 
verkkopohjaisia palveluja nykyisten 
laajakaistayhteyksien yhteenliitettävyyteen 
ja nopeuteen liittyvien puutteiden vuoksi. 
Tämä avaa pk-yrityksille mahdollisuuden 
lisätä tuottavuuttaan merkittävästi.

(11) Innovatiiviset internetpalvelut, 
nykyaikaiset ohjelmisto- ja 
viestintäsovellukset sekä langattomat 
laitteet, jotka voidaan liittää internetiin 
edellyttävät yhä suurempia 
siirtonopeuksia. Ultranopean 
laajakaistayhteyden käyttöönotosta on 
hyötyä erityisesti pienille ja keskisuurille 
yrityksille (pk-yritykset) sekä 
kulttuuriteollisuudelle ja luovan alan 
teollisuudelle, jotka eivät usein voi 
hyödyntää etäresurssipalvelujen kaltaisia 
verkkopohjaisia palveluja nykyisten 
laajakaistayhteyksien yhteenliitettävyyteen 
ja nopeuteen liittyvien puutteiden vuoksi. 
Tämä avaa pk-yrityksille sekä 
kulttuuriteollisuudelle ja luovan alan 
teollisuudelle mahdollisuuden lisätä 
tuottavuuttaan merkittävästi. Tavoitteena 
olisi siksi oltava nopeiden 
laajakaistayhteyksien luominen myös 
maaseudulle.

Or. de

Tarkistus 12
Sabine Verheyen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Maaseudun verkkopalvelujen 
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takaamiseksi on erittäin tärkeää laajentaa 
liityntäverkkoja, jotka mahdollistavat 
yksittäisten kotitalouksien yhteydet.

Or. de

Tarkistus 13
Sabine Verheyen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Lisäämällä ja säilyttämällä julkisen 
sektorin elinten hallussa olevan Euroopan 
rikkaan ja moninaisen kulttuurisisällön ja 
tietojen saatavuutta ja avaamalla ne 
uudelleen käyttöä varten tekijänoikeuksien 
ja lähioikeuksien rajoissa ruokitaan 
luovuutta sekä edistetään innovointia ja 
yrittäjyyttä. Esteetön pääsy uudelleen 
käytettäviin monikielisiin resursseihin 
auttaa ylittämään kieliesteet, jotka 
vaarantavat sähköisten palvelujen 
sisämarkkinat ja rajoittavat tiedonsaantia.

(18) Lisäämällä ja säilyttämällä julkisen 
sektorin elinten hallussa olevan Euroopan 
rikkaan ja moninaisen kulttuurisisällön ja 
tietojen saatavuutta ja avaamalla ne 
uudelleen käyttöä varten tekijänoikeuksien 
ja lähioikeuksien rajoissa ruokitaan 
luovuutta sekä edistetään innovointia ja 
yrittäjyyttä. Esteetön pääsy uudelleen 
käytettäviin monikielisiin resursseihin 
auttaa ylittämään kieliesteet, jotka 
vaarantavat sähköisten palvelujen 
sisämarkkinat ja rajoittavat tiedonsaantia.
Kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
päätöksentekijöiden on kuitenkin 
vastedeskin voitava itse päättää tietojensa 
käytöstä ja voitava kattaa valtaosa 
julkisten tehtäviensä suorittamisesta 
aiheutuvista kustannuksista.

Or. de

Tarkistus 14
Sabine Verheyen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Komissiolle olisi siirrettävä valta (21) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
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hyväksyä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
tämän asetuksen liitteen tarkistamisen 
osalta tieto- ja viestintätekniikan 
kehityksen huomioon ottamiseksi. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaisia 
kuulemisia myös asiantuntijatasolla. 
Säädösvallan siirtämisellä pyritään 
ottamaan huomioon tekniikan ja 
markkinoiden kehitys, esiin nousevat uudet 
poliittiset painopisteet tai mahdollisuudet 
hyödyntää eri infrastruktuurien välisiä 
synergioita, myös liikenteen ja energian 
aloilla. Säädösvallan siirron laajuus 
rajoitetaan yhteistä etua koskevien 
hankkeiden kuvauksen tarkistamiseen, 
uuden yhteistä etua koskevan hankkeen 
lisäämiseen tai vanhentuneen yhteistä etua 
koskevan hankkeen poistamiseen ennalta 
vahvistettujen, selkeiden ja avointen 
kriteerien mukaisesti.

hyväksyä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
tämän asetuksen liitteen tarkistamisen 
osalta tieto- ja viestintätekniikan 
kehityksen huomioon ottamiseksi. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaisia 
kuulemisia myös asiantuntijatasolla sekä 
alue- ja paikallistasolla. Säädösvallan 
siirtämisellä pyritään ottamaan huomioon 
tekniikan ja markkinoiden kehitys, esiin 
nousevat uudet poliittiset painopisteet tai 
mahdollisuudet hyödyntää eri 
infrastruktuurien välisiä synergioita, myös 
liikenteen ja energian aloilla. Säädösvallan 
siirron laajuus rajoitetaan yhteistä etua 
koskevien hankkeiden kuvauksen 
tarkistamiseen, uuden yhteistä etua 
koskevan hankkeen lisäämiseen tai 
vanhentuneen yhteistä etua koskevan 
hankkeen poistamiseen ennalta 
vahvistettujen, selkeiden ja avointen 
kriteerien mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 15
Sabine Verheyen

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) edistävät talouskasvua ja tukevat 
sisämarkkinoiden kehitystä, minkä 
seurauksena Euroopan talouden, myös 
pienten ja keskisuurten yritysten (pk-
yritykset), kilpailukyky paranee;

(1) edistävät talouskasvua ja tukevat 
sisämarkkinoiden kehitystä sekä 
jouduttavat kokonaisten taloudellisesti 
heikommassa asemassa olevien alueiden 
digitaalista integrointia, minkä 
seurauksena Euroopan talouden, myös 
pienten ja keskisuurten yritysten (pk-
yritykset), kilpailukyky paranee;

Or. de
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Tarkistus 16
Sabine Verheyen

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) tuovat parannuksia niin kansalaisten, 
yritysten kuin viranomaisten arkeen 
edistämällä kansallisten 
televiestintäverkkojen yhteenliitettävyyttä, 
yhteentoimivuutta ja saatavuutta;

(2) tuovat parannuksia niin kansalaisten, 
yritysten kuin viranomaisten arkeen 
edistämällä kansallisten 
televiestintäverkkojen yhteenliitettävyyttä, 
yhteentoimivuutta ja kohtuuhintaista
saatavuutta;

Or. de

Tarkistus 17
Sabine Verheyen

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) lisäävät nopeiden ja ultranopeiden 
laajakaistaverkkojen Euroopan laajuista 
käyttöönottoa, mikä vuorostaan helpottaa 
Euroopan laajuisten digitaalipalvelujen 
kehittämistä ja käyttöönottoa;

(3) lisäävät nopeiden ja ultranopeiden 
laajakaistaverkkojen Euroopan laajuista 
käyttöönottoa teknologianeutraaliuden 
periaatteen mukaisesti, mikä vuorostaan 
helpottaa Euroopan laajuisten 
digitaalipalvelujen kehittämistä ja 
käyttöönottoa;

Or. de

Tarkistus 18
Sabine Verheyen

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(5 a) sitoutuvat noudattamaan 
verkkoneutraaliuden periaatteita.

Or. de

Tarkistus 19
Sabine Verheyen

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) vähintään 100 Mbit/s:n 
tiedonsiirtonopeuden takaavien 
ultranopeiden laajakaistaverkkojen 
käyttöönotto;

(a) vähintään 100 Mbit/s:n 
tiedonsiirtonopeuden takaavien kattavien
ultranopeiden laajakaistaverkkojen 
käyttöönotto;

Or. de

Tarkistus 20
Sabine Verheyen

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) vähintään 30 Mbit/s:n 
tiedonsiirtonopeuden takaavan laajakaistan 
käyttöönotto saarialueiden, sisämaan 
liikenteellisesti eristyksissä olevien 
alueiden ja syrjäseutualueiden liittämiseksi 
unionin keskusalueisiin;

(b) vähintään 30 Mbit/s:n 
tiedonsiirtonopeuden takaavan laajakaistan 
ja erityisesti "liityntäverkkojen"
käyttöönotto saarialueiden, sisämaan 
liikenteellisesti eristyksissä olevien 
alueiden ja syrjäseutualueiden liittämiseksi 
unionin keskusalueisiin;

Or. de
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Tarkistus 21
Sabine Verheyen

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) tuki alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten välisille sekä julkisten 
tieto- ja viestintätekniikan palvelujen 
alalla toimivien pienten ja keskisuurten 
tieto- ja viestintätekniikan yritysten 
välisille julkisen ja yksityisen alan 
kumppanuuksille.

Or. de

Tarkistus 22
Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden ja/tai muiden yhteistä 
etua koskevien hankkeiden 
täytäntöönpanosta vastaavien tai niiden 
täytäntöönpanoon osallistuvien tahojen 
on toteutettava tarvittavat oikeudelliset, 
hallinnolliset, tekniset ja rahoitusta 
koskevat toimenpiteet vastaavien, tässä 
asetuksessa säädettyjen eritelmien 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksessa näytetään asetettavan yleisen edun mukaisista hankkeista vastuussa oleville 
jäsenvaltioille tiukka velvoite toteuttaa toimia tässä asetuksessa säädettyjen eritelmien 
noudattamiseksi. Esimerkiksi älykkäiden mittarien osalta tämä merkitsisi, että kaikilta 
jäsenvaltioilta, jotka ottavat käyttöön älykkäitä mittareita, vaadittaisiin tämän asetuksen 
vaatimusten täyttämistä. Tämä ei olisi kolmannen sähkö- ja kaasualaa koskevan 
lainsäädäntöpaketin mukaista.
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Tarkistus 23
Sabine Verheyen

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Jäsenvaltioiden ja/tai muiden yhteistä 
etua koskevien hankkeiden 
täytäntöönpanosta vastaavien tai niiden 
täytäntöönpanoon osallistuvien tahojen on
toteutettava tarvittavat oikeudelliset, 
hallinnolliset, tekniset ja rahoitusta 
koskevat toimenpiteet vastaavien, tässä 
asetuksessa säädettyjen eritelmien 
mukaisesti.

(3) Jäsenvaltioiden ja/tai muiden yhteistä 
etua koskevien hankkeiden 
täytäntöönpanosta vastaavien tai niiden 
täytäntöönpanoon osallistuvien tahojen, 
mukaan luettuina alue- ja 
paikallisviranomaiset, on toteutettava 
tarvittavat oikeudelliset, hallinnolliset, 
tekniset ja rahoitusta koskevat toimenpiteet 
vastaavien, tässä asetuksessa säädettyjen 
eritelmien mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 24
Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 jakso – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan laajuisten 
televiestintäverkkojen käyttöönottoa, joka 
auttaa poistamaan digitaalisten 
sisämarkkinoiden nykyiset pullonkaulat, 
täydennetään tutkimuksilla ja 
ohjelmatukitoimilla. Niitä ovat seuraavat:

Poistetaan.

(a) Innovatiivinen hallinnointi, kartoitus 
ja palvelut. Käyttöönottoa ja hallinnointia 
varten tarvittavat teknisen avun toimet 
sisältävät hanke- ja 
investointisuunnittelun sekä 
toteutettavuustutkimukset 
investointitoimenpiteiden ja 
rahoitusvälineiden tukemiseksi. Euroopan 
laajuisen laajakaistainfrastruktuurin 
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kartoituksessa kehitetään kohteiden 
jatkuva yksityiskohtainen fyysinen 
seuranta ja dokumentointi, 
asennusoikeuksien analysointi, nykyisten 
laitteistojen mahdolliset 
päivittämismahdollisuudet jne. 
Yleiseurooppalaisen 
laajakaistainfrastruktuurin kartoittamisen 
avulla kehitetään jatkuvaa 
yksityiskohtaista olennaisten sivustojen 
tarkastelua ja dokumentointia, 
käyttöoikeuksien analysointia, olemassa 
olevien toimintojen 
parantamismahdollisuuksien arviointia 
jne. Tässä on noudatettava direktiivin 
2007/2/EY (INSPIRE-direktiivi) 
periaatteita ja siihen liittyviä 
standardointitoimia. Teknisen avun 
toimenpiteillä voidaan myös tukea 
menestyksekkäitten investointien ja 
käyttöönottomallien replikointia.
Toimiin voi sisältyä myös 
ilmastokestävyyden varmistaminen 
ilmastoon liittyvien riskien arvioimiseksi 
ja infrastruktuurin katastrofivalmiuden ja 
palautuvuuden varmistamiseksi EU:n 
lainsäädännön tai kansallisen 
lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.
(b) Tukitoimet ja muuta teknistä apua 
koskevat toimenpiteet. Näitä toimia 
tarvitaan yhteistä etua koskevien 
hankkeiden täytäntöönpanon 
valmistelemiseksi tai tukemiseksi tai 
niiden käyttöönoton nopeuttamiseksi. 
Digitaalipalvelujen alalla tukitoimilla 
vauhditetaan ja edistetään sellaisten 
uusien digitaalipalvelujen 
infrastruktuurien käyttöönottoa, jotka 
saattavat olla tarpeellisia tai hyödyllisiä 
teknologian kehityksen, merkityksellisten 
markkinoiden muutosten tai esiin 
nousevien uusien poliittisten 
painopisteiden vuoksi.

Or. en
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Perustelu

Nämä eivät ole ensisijaisia EU-tuen kohteita. On paljon tarkoituksenmukaisempaa ohjata 
EU-tason tuki käyttöönottoon kuin kartoitus- tai toteutettavuustutkimuksiin, jotka olisi 
parempi rahoittaa jäsenvaltioiden tasolla.

Tarkistus 25
Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
Liite – 2 jakso – 10 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Käytetystä teknologiasta riippumatta 
laajakaistaverkkojen alan yhteistä etua 
koskeviin hankkeisiin liittyvillä toimilla

Käytetystä teknologiasta riippumatta 
laajakaistaverkkojen alan yhteistä etua 
koskeviin hankkeisiin liittyvillä toimilla, 
kun on osoitettavissa, että markkinat eivät 
pysty luomaan tällaista infrastruktuuria 
kaupallisesti

Or. en

Perustelu

Olisi oltava täysin selvää, että tukea olisi annettava vain sellaisille aloille, joilla markkinat 
eivät pysty tarjoamaan infrastruktuuria.

Tarkistus 26
Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
Liite – 3 jakso – 3 kohta – 4 alakohta – 2 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kehitetään ja otetaan käyttöön 
viestintäkanavia ja alustoja, joilla 
vahvistetaan unionin laajuisia valmiuksia, 
tietojen jakoa, koordinointia ja toimintaa.

Helpottamalla viestintäkanavien ja 
alustojen kehittämistä jäsenvaltioissa olisi 
vahvistettava unionin laajuisia valmiuksia, 
tietojen jakoa, koordinointia ja toimintaa, 
samalla kun otetaan huomioon olemassa 
olevat kansalliset mahdollisuudet ja 
aloitteet.
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Or. en

Perustelu

Komission olisi edistettävä näitä toimia ja otettava huomioon jäsenvaltioissa olemassa olevat 
mahdollisuudet ja aloitteet. Tarkistuksella selvennetään tätä asiaa.

Tarkistus 27
Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
Liite – 3 jakso – 3 kohta – 4 alakohta – 2 alakohta – 2 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ydinpalvelualusta muodostuu kansallisten 
tietotekniikan kriisiryhmien (CERT-
ryhmät) verkostosta ja perustuu 
perusvalmiuksien vähimmäistasoon. 
Verkosto muodostaa rungon kansalaisille 
ja pk-yrityksille suunnatulle 
eurooppalaiselle tiedonjako- ja 
hälytysjärjestelmälle (EISAS).

Ydinpalvelualusta muodostuu kansallisten 
tietotekniikan kriisiryhmien (CERT-
ryhmät) verkostosta ja perustuu 
perusvalmiuksien vähimmäistasoon. 
Verkosto voi tarjota rajallisen määrän 
tietoa kansalaisille ja pk-yrityksille 
suunnatulle eurooppalaiselle tiedonjako- ja 
hälytysjärjestelmälle (EISAS).

Or. en

Perustelu

Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston (ENISA) lokakuussa 2011 antamassa eurooppalaista 
tiedonjako- ja hälytysjärjestelmää (EISAS) koskevassa raportissa todetaan, että 
kansallisten/valtiollisten tietotekniikan kriisiryhmien (CERT) toimintaehdot soveltamisalan, 
painopisteiden ja resurssien osalta kyseenalaistavat vakavasti ajatuksen 
kansallisten/valtiollisten tietotekniikan kriisiryhmien käyttämisestä eurooppalaisen 
tiedonjako- ja hälytysjärjestelmän solmukohtana ja täytäntöönpanovoimana jäsenvaltioissa. 
Ei olisi tarkoituksenmukaista, että kansalliset/valtiolliset tietotekniikan kriisiryhmät 
muodostaisivat eurooppalaisen tiedonjako- ja hälytysjärjestelmän rungon. Muilla 
organisaatioilla, joiden avainasiakkaita ovat pk-yritykset ja kansalaiset, olisi oltava tässä 
merkittävämpi osuus.

Tarkistus 28
Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
Liite – 3 jakso – 3 kohta – 4 alakohta – 2 alakohta – 3 alakohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) ennakoivat palvelut: teknologian 
seuranta sekä turvallisuuteen liittyvän 
tiedon levittäminen ja jakaminen;
turvallisuusarvioinnit; suuntaviivojen 
laatiminen turvallisuuskonfiguraatioista;
murtojenhavaintopalvelujen tarjoaminen;

(a) Eurooppalaisen tiedonjako- ja 
hälytysjärjestelmän olisi tarjottava EU:n 
kansalaisille ja pk-yrityksille sellaiset 
tiedot ja taidot, joita nämä tarvitsevat 
tietotekniikkajärjestelmiensä ja 
tiedostojensa suojelemiseksi. 
Kansallisten/valtiollisten tietotekniikan 
kriisiryhmien verkoston perustamisella 
olisi helpotettava jäsenvaltioiden välistä 
tietojen jakoa ja yhteistyötä.

Or. en

Perustelu

Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston raportissa oletetaan, etteivät tällaiset yksityiskohtaiset 
tiedot olisi kovin tärkeitä pk-yrityksille ja kansalaisille. Euroopan verkko- ja 
tietoturvaviraston olisi määriteltävä palveluja koskevat tarkat yksityiskohdat myöhemmin. 
Kansallisten/valtiollisten kriisiryhmien verkoston toiminta määriteltäneen tarkemmin 
tietoverkkoturvallisuutta koskevassa komission asetuksessa myöhemmin tätä vuonna eikä sitä 
ole syytä määritellä tässä. 

Tarkistus 29
Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
Liite – 3 jakso – 3 kohta – 4 alakohta – 2 alakohta – 3 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) reaktiiviset palvelut:
reagointijärjestelmät ja -valmiudet, 
hälytysten ja varoitusten antaminen, 
haavoittuvuusanalyysit ja niiden käsittely, 
artefaktien käsittely (korkealaatuiset 
hälytykset uusista haittaohjelmista ja 
muista artefakteista).

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston raportissa oletetaan, etteivät tällaiset yksityiskohtaiset 
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tiedot olisi kovin tärkeitä pk-yrityksille ja kansalaisille. Euroopan verkko- ja 
tietoturvaviraston olisi määriteltävä palveluja koskevat tarkat yksityiskohdat myöhemmin. 
Kansallisten/valtiollisten kriisiryhmien verkoston toiminta määriteltäneen tarkemmin 
tietoverkkoturvallisuutta koskevassa komission asetuksessa myöhemmin tätä vuonna eikä sitä 
ole syytä määritellä tässä.


