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Pakeitimas 7
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „Plačiajuostis ryšys Europoje. 
Investavimas į skaitmeninių technologijų 
skatinamą augimą“9 padaryta išvada, kad 
dėl didžiulės interneto reikšmės nauda 
visuomenei gerokai viršija privačiąsias 
paskatas investuoti į spartesnius tinklus. 
Todėl šioje srityje viešoji parama būtina, 
tačiau ji neturėtų pernelyg iškreipti 
konkurencijos;

(4) Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „Plačiajuostis ryšys Europoje. 
Investavimas į skaitmeninių technologijų 
skatinamą augimą“9 padaryta išvada, kad 
dėl didžiulės interneto reikšmės nauda 
visuomenei gerokai viršija privačiąsias 
paskatas investuoti į spartesnius tinklus. 
Todėl šioje srityje viešoji parama, ypač 
kaimo vietovėse, būtina, tačiau ji neturėtų 
pernelyg iškreipti konkurencijos;

Or. de

Pakeitimas 8
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Tinklų neutralumas yra ypač svarbus 
atviram internetui.

Or. de

Pakeitimas 9
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)



PE492.634v01-00 4/15 AM\906462LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) kas dėl viešosios ir privačios 
partnerystės, suteikiant plačiajuostį ryšį, 
ypač kaimo vietovėse, rekomenduotina 
vykdyti Europos lėšomis finansuojamas 
viešąsias ir privačias partnerystes tarp 
regioninių  ir vietos valdžios institucijų 
bei IRT srities MVĮ visuomeninių IRT 
srityje, nes jų pagalba  būtų galima visoje 
ES sukurti pagrindą kompetencijos ir 
žinių stiprinimui vietoje.

Or. de

Pakeitimas 10
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) su didele plačiajuosčio ryšio sparta 
siejama didelė ekonominė ir socialinė 
nauda, kurios investuotojai negali nei gauti, 
nei panaudoti. Spartusis ir itin spartus 
plačiajuostis ryšys yra itin svarbus, kad 
infrastruktūroje būtų galima kurti ir diegti 
skaitmenines paslaugas, kurios 
grindžiamos fizinių tinklų prieinamumu, 
sparta, patikimumu ir atsparumu. 
Spartesnių tinklų diegimas ir skverbtis 
suteikia galimybę diegti naujoviškas 
paslaugas, kurioms reikalinga didesnė 
sparta. Siekiant užtikrinti didžiausią šių 
dviejų telekomunikacijų tinklų 
komponentų sinergiją ir sąveiką, būtina 
imtis veiksmų Sąjungos lygmeniu;

(10) su didele plačiajuosčio ryšio sparta 
siejama didelė ekonominė ir socialinė 
nauda, kurios investuotojai negali nei gauti, 
nei panaudoti. Spartusis ir itin spartus 
plačiajuostis ryšys yra itin svarbus, kad 
infrastruktūroje būtų galima kurti ir diegti 
skaitmenines paslaugas, kurios 
grindžiamos fizinių tinklų prieinamumu, 
sparta, patikimumu ir atsparumu. 
Spartesnių tinklų visoje teritorijoje 
diegimas ir skverbtis suteikia galimybę 
diegti naujoviškas paslaugas, kurioms 
reikalinga didesnė sparta. Siekiant 
užtikrinti didžiausią šių dviejų 
telekomunikacijų tinklų komponentų 
sinergiją ir sąveiką, būtina imtis veiksmų 
Sąjungos lygmeniu;

Or. de
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Pakeitimas 11
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) itin spartaus plačiajuosčio ryšio 
diegimas bus ypač naudingas mažoms ir 
vidutinėms įmonėms (MVĮ), kurios dažnai 
negali naudotis internetinėmis 
paslaugomis, tokiomis kaip nuotolinis 
išteklių valdymas (angl. cloud computing) 
dėl nepakankamų prisijungimo galimybių 
ir menkos esamų plačiajuosčio ryšio 
jungčių spartos. Spartus internetas suteiktų 
didelių galimybių didinti MVĮ našumą;

(11) naujoviškos interneto paslaugos, 
programinė įranga ir komunikacijos 
priemonių panaudojimas bei mobilūs 
prietaisai su interneto prieiga reikalauja 
vis didesnės duomenų perdavimo spartos.
itin spartaus plačiajuosčio ryšio diegimas 
bus ypač naudingas mažoms ir vidutinėms 
įmonėms (MVĮ), kurios dažnai negali 
naudotis internetinėmis paslaugomis, 
tokiomis kaip nuotolinis išteklių valdymas 
(angl. cloud computing) dėl nepakankamų 
prisijungimo galimybių ir menkos esamų 
plačiajuosčio ryšio jungčių spartos bei 
kultūrinei ir kūrybinei pramonei.  Spartus 
internetas suteiktų didelių galimybių 
didinti MVĮ bei kultūrinės ir kūrybinės 
pramonės našumą, todėl tikslas yra ir 
kaimo vietovėse sukurti didelės  spartos 
duomenų perdavimo prieigas.

Or. de

Pakeitimas 12
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Kaimo vietovėse būtina plėtoti 
prieigos tinklus, kuri pagalbą būtų galima 
prijungti atskirus namų ūkius.

Or. de
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Pakeitimas 13
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) išsaugant ir didinant Europos viešojo 
sektoriaus įstaigų turtingo ir įvairaus 
kultūrinio turinio ir duomenų prieinamumą 
ir suteikiant galimybę juos pakartotinai 
naudoti visapusiškai atsižvelgiant į autorių 
ir gretutines teises, bus skatinamas 
kūrybiškumas, inovacijos ir verslumas. 
Nekliudoma prieiga prie pakartotinai 
naudotinų daugiakalbių išteklių padės 
įveikti kalbos barjerus, kurie kenkia 
internetinių paslaugų vidaus rinkai ir riboja 
galimybes įgyti žinių;

(18) išsaugant ir didinant Europos viešojo 
sektoriaus įstaigų turtingo ir įvairaus 
kultūrinio turinio ir duomenų prieinamumą 
ir suteikiant galimybę juos pakartotinai 
naudoti visapusiškai atsižvelgiant į autorių 
ir gretutines teises, bus skatinamas 
kūrybiškumas, inovacijos ir verslumas. 
Nekliudoma prieiga prie pakartotinai 
naudotinų daugiakalbių išteklių padės 
įveikti kalbos barjerus, kurie kenkia 
internetinių paslaugų vidaus rinkai ir riboja 
galimybes įgyti žinių. Tačiau 
nacionaliniams, regioniniams  ir vietos 
sprendimų priėmėjams būtina ir toliau 
leisti nuspręsti dėl naudojimosi savo 
turima informacija bei kompensuoti 
didžiąją dalį savo išlaidų, tekusių vykdant 
savo viešojo sektoriaus užduotis.  

Or. de

Pakeitimas 14
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) kad būtų atsižvelgta į informacijos ir 
ryšių technologijų sričių raidą, šio 
reglamento priedo pakeitimų atžvilgiu 
įgaliojimai priimti teisės aktus pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį turėtų būti deleguoti 
Komisijai. Itin svarbu, kad Komisija, 
atlikdama parengiamąjį darbą, tinkamai 
konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas su 

(21) kad būtų atsižvelgta į informacijos ir 
ryšių technologijų sričių raidą, šio 
reglamento priedo pakeitimų atžvilgiu 
įgaliojimai priimti teisės aktus pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį turėtų būti deleguoti 
Komisijai. Itin svarbu, kad Komisija, 
atlikdama parengiamąjį darbą, tinkamai 
konsultuotųsi tiek regionų, tiek ir vietos 
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ekspertais. Šio delegavimo tikslas – spręsti 
su naujais technologiniais ir rinkos 
pokyčiais, naujais politikos prioritetais ar 
dėl skirtingų rūšių (pvz., transporto ir 
energetikos) infrastruktūros sinergijos 
atsiradusiomis naujomis galimybėmis 
susijusius klausimus. Įgaliojimų 
delegavimas taikomas tik bendros svarbos 
projektų aprašymo pakeitimams, bendros 
svarbos projekto įtraukimui į sąrašą ar 
nebeaktualaus bendros svarbos projekto 
išbraukimui iš sąrašo remiantis iš anksto 
nustatytais, aiškiais ir skaidriais kriterijais;

lygmeniu, įskaitant konsultacijas su 
ekspertais. Šio delegavimo tikslas – spręsti 
su naujais technologiniais ir rinkos 
pokyčiais, naujais politikos prioritetais ar 
dėl skirtingų rūšių (pvz., transporto ir 
energetikos) infrastruktūros sinergijos 
atsiradusiomis naujomis galimybėmis 
susijusius klausimus. Įgaliojimų 
delegavimas taikomas tik bendros svarbos 
projektų aprašymo pakeitimams, bendros 
svarbos projekto įtraukimui į sąrašą ar 
nebeaktualaus bendros svarbos projekto 
išbraukimui iš sąrašo remiantis iš anksto 
nustatytais, aiškiais ir skaidriais kriterijais;

Or. de

Pakeitimas 15
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) prisidedama prie ekonomikos augimo ir 
skatinama bendrosios rinkos plėtra, todėl 
gerinamas Europos ekonomikos 
konkurencingumas, įskaitant mažų ir 
vidutinių įmonių konkurencingumą;

(1) prisidedama prie ekonomikos augimo ir 
skatinama bendrosios rinkos plėtra bei visų 
ekonominių sunkumų turinčių sričių 
skaitmeninė integracija,  todėl gerinamas 
Europos ekonomikos konkurencingumas, 
įskaitant mažų ir vidutinių įmonių 
konkurencingumą;

Or. de

Pakeitimas 16
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) prisidedama prie kasdienio piliečių (2) prisidedama prie kasdienio piliečių 
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gyvenimo ir verslo įmonių bei valdžios 
institucijų kasdienės veiklos gerinimo, nes 
skatinamas nacionalinių telekomunikacijų 
tinklų sujungimas, jų sąveika ir prieiga prie 
tokių tinklų;

gyvenimo ir verslo įmonių bei valdžios 
institucijų kasdienės veiklos gerinimo, nes 
skatinamas nacionalinių telekomunikacijų 
tinklų sujungimas, jų sąveika ir prieiga už 
prieinamą kainą prie tokių tinklų;

Or. de

Pakeitimas 17
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) skatinamas sparčiojo ir itin spartaus 
plačiajuosčio ryšio tinklų diegimas visoje 
Europoje, todėl tampa lengviau kurti ir 
diegti transeuropines skaitmenines 
paslaugas;

(3) skatinamas sparčiojo ir itin spartaus 
plačiajuosčio ryšio tinklų diegimas 
vadovaujantis technologijų neutralumo  
principu visoje Europoje, todėl tampa 
lengviau kurti ir diegti transeuropines 
skaitmenines paslaugas;

Or. de

Pakeitimas 18
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) įsipareigojama laikytis tinklo 
neutralumo principų.

Or. de

Pakeitimas 19
Sabine Verheyen
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) itin spartaus plačiajuosčio ryšio, kuriuo 
užtikrinama 100 Mbps ir didesnė duomenų 
perdavimo sparta, tinklų diegimas;

(a) visą teritoriją dengiančio itin spartaus 
plačiajuosčio ryšio, kuriuo užtikrinama 
100 Mbps ir didesnė duomenų perdavimo 
sparta, tinklų diegimas;

Or. de

Pakeitimas 20
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) plačiajuosčio ryšio tinklų diegimas 
siekiant sujungti salas, sunkiai prieinamus 
ir periferinius regionus su centriniais 
Sąjungos regionais, užtikrinant, kad 
duomenų perdavimo sparta tuose 
regionuose būtų pakankama 30 Mbps arba 
didesnei plačiajuosčio ryšio spartai 
užtikrinti;

(b) plačiajuosčio ryšio tinklų, ypač 
„prieigos tinklų“ diegimas siekiant 
sujungti salas, sunkiai prieinamus ir 
periferinius regionus su centriniais 
Sąjungos regionais, užtikrinant, kad 
duomenų perdavimo sparta tuose 
regionuose būtų pakankama 30 Mbps arba 
didesnei plačiajuosčio ryšio spartai 
užtikrinti;

Or. de

Pakeitimas 21
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) viešųjų ir privačių partnerysčių tarp 
regioninių  ir vietos valdžios institucijų 
bei IRT srities MVĮ visuomeninių IRT 
srityje, skatinimas;
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Or. de

Pakeitimas 22
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės ir (arba) kiti už bendros 
svarbos projektų įgyvendinimą atsakingi 
ar prie jų įgyvendinimo prisidedantys 
subjektai pagal atitinkamus šio 
reglamento reikalavimus imasi reikiamų 
teisinių, administracinių, techninių ir 
finansinių priemonių.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomu tekstu sukeliamas griežtas įpareigojimas valstybėms narėms, kurios yra atsakingos 
už visuotinio intereso projektus  imtis priemonių, kuriomis būtų siekiama  atitikti reglamento 
reikalavimus. Pavyzdžiui pažangiųjų skaitiklių atveju tai reikštų, kad bet kuri valstybė narė,  
teikianti rinkai pažangiuosius skaitiklius,  privalės atitikti reglamento reikalavimus. Tai 
nederėtų su Trečiojo įstatymų rinkinio direktyvomis dėl elektros ir dujų.

Pakeitimas 23
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės ir (arba) kiti už bendros 
svarbos projektų įgyvendinimą atsakingi ar 
prie jų įgyvendinimo prisidedantys 
subjektai pagal atitinkamus šio reglamento 
reikalavimus imasi reikiamų teisinių, 
administracinių, techninių ir finansinių 
priemonių.

3. Valstybės narės ir (arba) kiti už bendros 
svarbos projektų įgyvendinimą atsakingi ar 
prie jų įgyvendinimo prisidedantys 
subjektai, įskaitant regionines arba vietos 
valdžios institucijas, pagal atitinkamus šio 
reglamento reikalavimus imasi reikiamų 
teisinių, administracinių, techninių ir 
finansinių priemonių.
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Or. de

Pakeitimas 24
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 1 skirsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Diegiant transeuropinius 
telekomunikacijų tinklus, kurie padės 
pašalinti skaitmeninėje bendrojoje rinkoje 
esančias kliūtis, bus vykdomi tyrimai ir 
programos rėmimo veiksmai. Jie yra:

Išbraukta.

(a) Naujoviškas valdymas, planų 
rengimas ir paslaugos. Diegiant ir valdant 
reikalingos techninės pagalbos priemonės 
apima investicijų ir finansavimo 
priemonėms reikalingus projektų ir 
investicijų planavimą bei galimybių 
tyrimą. Rengiant visos Europos 
plačiajuosčio ryšio infrastruktūros planą 
bus parengta nuolatinio išsamaus fizinio 
tikrinimo tvarka ir atitinkamų teritorijų 
dokumentai, pirmumo teisių analizė, 
esamos įrangos modernizavimo galimybių 
vertinimas ir t. t. Tai turėtų būti atliekama 
laikantis Direktyvos 2007/2/EB (INSPIRE 
direktyva) principų ir vykdant susijusią 
standartizavimo veiklą nustatytų 
reikalavimų. Techninės pagalbos 
priemonėmis taip pat gali būti remiamas 
sėkmingų investicijų ir diegimo modelių 
kopijavimas.
Šie veiksmai taip pat gali apimti 
patikrinimą atsižvelgiant į klimato 
sąlygas, kad būtų įvertinta su klimatu 
susijusi rizika ir užtikrintas 
infrastruktūros atsparumas nelaimėms, 
laikantis atitinkamų ES arba nacionalinės 
teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
(b) Rėmimo veiksmai ir kitos techninės 
pagalbos priemonės. Šie veiksmai 
reikalingi rengiant bendros svarbos 
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projektus, skatinant jų įgyvendinimą ar 
siekiant, kad būtų greičiau pradėta 
naudotis jų rezultatais. Skaitmeninių 
paslaugų srityje paramos veiksmais taip 
pat gali būti skatinama kurti ir pradėti 
naudoti naują skaitmeninių paslaugų 
infrastruktūrą, kuri gali būti reikalinga 
arba naudinga dėl technologijų raidos, 
pokyčių atitinkamose rinkose ar naujų 
politinių prioritetų.

Or. en

Pagrindimas

Tai nėra prioritetinė subsidija ES lygmeniu. Labiau tinkama yra nukreipti bet kokį ES 
finansavimą į vystymą, o ne į planų rengimą ir galimybių tyrimą, ką reikėtų finansuoti 
valstybės narės lygmeniu.

Pakeitimas 25
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 2 skirsnio dešimtos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepaisant naudojamos technologijos, 
veiksmais, kuriais prisidedama prie 
plačiajuosčio ryšio tinklų srities bendros 
svarbos projekto:

Nepaisant naudojamos technologijos, 
veiksmais, kuriais prisidedama prie 
plačiajuosčio ryšio tinklų srities bendros 
svarbos projekto, jei įrodyta, kad rinka 
negali šios infrastruktūros sukurti 
vadovaujantis komerciniais principais:

Or. en

Pagrindimas

Reikia aiškiai nurodyti, kad parama turėtų būti teikiama tik srityse, kuriose rinka negali 
padėti.

Pakeitimas 26
Malcolm Harbour
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 skirsnio 3 dalies 4 pastraipos 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bus kuriami ir diegiami ryšio kanalai ir 
platformos siekiant pagerinti ES masto 
parengties, keitimosi informacija, 
koordinavimo ir reagavimo galimybes.

Ryšio kanalų plėtojimo stiprinimas ir 
platformos valstybėse narėse, siekiant 
pagerinti ES masto parengties, keitimosi 
informacija, koordinavimo ir reagavimo 
galimybes, tuo pat metu atsižvelgiant į 
turimus nacionalinius pajėgumus ir 
iniciatyvas.

Or. en

Pagrindimas

Komisija turėtų atlikti skatinamąjį vaidmenį ir atsižvelgti į valstybėse narėse turimus 
pajėgumus bei iniciatyvas. Šiuo pakeitimu būtų patikslintas šis klausimas.

Pakeitimas 27
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 skirsnio 3 dalies 4 pastraipos 2 dalies 2 pastraipos 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindinių paslaugų platformą sudarys 
nacionalinių (valstybinių) kompiuterinių 
incidentų tyrimo grupių (angl. Computer 
Emergency Response Team – CERT) 
tinklas, sudarytas remiantis būtinuoju 
bazinio pajėgumo rinkiniu. Tinklas sudarys 
ES piliečiams ir MVĮ skirtos Europos 
informacijos mainų ir įspėjimo sistemos 
pagrindą.

Pagrindinių paslaugų platformą sudarys 
nacionalinių (valstybinių) kompiuterinių 
incidentų tyrimo grupių (angl. Computer 
Emergency Response Team – CERT) 
tinklas, sudarytas remiantis būtinuoju 
bazinio pajėgumo rinkiniu. Tinklas gali 
teikti ribotą informacijos kiekį ES 
piliečiams ir MVĮ skirtai Europos 
informacijos mainų ir įspėjimo sistemai.

Or. en

Pagrindimas

2011 m. spalio mėnesio Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA) 
įgyvendinimo ataskaitoje dėl Europos informacijos mainų ir įspėjimo sistemos (EISAS) 
teigiama, kad nacionalinių ir valstybinių kompiuterinių incidentų tyrimo tarnybų veiklos 
sąlygos, kiek tai susiję su apimtimi, sritimi ir ištekliais kelia rimtą pavojų nacionalinių ir 
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valstybinių kompiuterinių incidentų tyrimo tarnybų kaip centrinio mazgo ir varomosios EISAS 
jėgos valstybėse narėse sukūrimui. Tai pat teigiama, kad kompiuterinių incidentų tyrimo 
tarnyboms nebūtų tinkama sudaryti EISAS pagrindą. Kitos organizacijos, kurių pagrindiniai 
klientai yra MVĮ bei piliečiai, turėtų vaidinti svarbesnį vaidmenį.

Pakeitimas 28
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 skirsnio 3 dalies 4 pastraipos 2 dalies 3 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Iniciatyviosios paslaugos –
technologijos naujovių sekimas ir su 
saugumu susijusios informacijos sklaida 
bei dalijimasis ja; saugumo vertinimas; 
saugumą užtikrinančios sąrankos gairių 
pateikimas; įsibrovimo aptikimo paslaugų 
teikimas;

(a) EISAS turėtų ES piliečiams bei MVĮ 
teikti žinias ir įgūdžius, reikalingus jų IT 
sistemoms ir informaciniam turtui 
apsaugoti. Nacionalinių ir valstybinių 
kompiuterinių incidentų tyrimo tarnybų 
tinklo įsteigimas turėtų padėti keistis 
informacija ir skatinti bendradarbiavimą 
tarp valstybių narių.

Or. en

Pagrindimas

ENISA įgyvendinimo ataskaitoje teigiama, kad tokia detali informacija MVĮ bei piliečiams 
nebūtų labai vertinga. Konkrečios teikiamų paslaugų detalės  turėtų būti apibrėžtos ENISA 
vykdant tolimesnę veiklą.  Nacionalinių ir valstybinių kompiuterinių incidentų tyrimo tarnybų 
tinklo veikla bus papildomai apibrėžta vėliau šių metų Komisijos reglamente dėl elektroninio 
nusikalstamumo, todėl čia to daryti nereikia.

Pakeitimas 29
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 skirsnio 3 dalies 4 pastraipos 2 dalies 3 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) reaguojamojo pobūdžio paslaugos –
incidentų valdymas ir reagavimas; 
perspėjimų ir įspėjimų teikimas; 
pažeidžiamumo analizė ir valdymas, 
žmogaus sukurtų darinių valdymas 

Išbraukta.
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(pagrįstų perspėjimų apie naują kenkimo 
programinę įrangą ir kitus žmogaus 
sukurtus darinius patikrinimas).

Or. en

Pagrindimas

ENISA įgyvendinimo ataskaitoje teigiama, kad tokia detali informacija MVĮ bei piliečiams 
nebūtų labai vertinga. Konkrečios teikiamų paslaugų detalės  turėtų būti apibrėžtos ENISA 
vykdant tolimesnę veiklą. Nacionalinių ir valstybinių kompiuterinių incidentų tyrimo tarnybų 
tinklo veikla bus papildomai apibrėžta vėliau šių metų Komisijos reglamente dėl elektroninio 
nusikalstamumo, todėl čia to daryti nereikia.


