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Grozījums Nr. 7
Sabine Verheyen

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, 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, jo īpaši lauku apvidos, ir 
nepieciešams, bet nedrīkstētu nevajadzīgi 
izkropļot konkurenci.

Or. de

Grozījums Nr. 8
Sabine Verheyen

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Atklātam internetam ļoti būtiska ir 
tīklu neitralitāte.

Or. de

Grozījums Nr. 9
Sabine Verheyen

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) attiecībā uz publiskā un privātā 
sektora partnerību izmantošanu ar mērķi 
nodrošināt ātrus platjoslas pakalpojumus, 
jo īpaši lauku apvidos, ir ieteicams 
izmantot Eiropas līdzekļus, lai atbalstītu 
publiskās un privātās partnerības starp 
reģionālajām un vietējām iestādēm un 
MVU, kas sniedz publiskos IKT 
pakalpojumus, jo tādējādi tiktu veidots 
ilgtspējīgs pamats vietējo prasmju un 
zināšanu uzkrāšanai visā ES.

Or. de

Grozījums Nr. 10
Sabine Verheyen

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 izstrādes un 
ieviešanas galvenā veicinošā infrastruktūra, 
kas balstās uz pieejamību, ātrumu, 
uzticamību un fizisko tīklu noturību. 
Ātrāku tīklu vispārēja 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.

Or. de
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Grozījums Nr. 11
Sabine Verheyen

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Īpaši ātras platjoslas piekļuves 
izvēršana būs īpaši labvēlīga maziem un 
vidējiem uzņēmumiem (MVU), kuri bieži 
nevar gūt labumu no tīmekļa 
pakalpojumiem, piemēram, 
"mākoņdatošanas", jo trūkst atbilstošas 
savienojamības un esošo platjoslas 
savienojumu ātruma. Tas atvērs būtisku 
MVU produktivitātes pieauguma 
potenciālu.

(11) Novatoriskiem interneta 
pakalpojumiem, modernai 
programmatūrai un saziņas 
lietojumprogrammām un mobilām 
ierīcēm ar interneta pieslēgumu ir 
nepieciešams arvien lielāks datu pārraides 
ātrums. Īpaši ātras platjoslas piekļuves 
izvēršana būs īpaši labvēlīga maziem un 
vidējiem uzņēmumiem (MVU) un 
kultūras un mākslas nozarei, kuri bieži 
nevar gūt labumu no tīmekļa 
pakalpojumiem, piemēram, 
"mākoņdatošanas", jo trūkst atbilstošas 
savienojamības un esošo platjoslas 
savienojumu ātruma. Tas atvērs būtisku 
MVU, kā arī kultūras un mākslas nozares
produktivitātes pieauguma potenciālu. Par 
mērķi jāizvirza pieslēguma ar lielu datu 
pārraides ātrumu nodrošināšana arī 
lauku rajonos.

Or. de

Grozījums Nr. 12
Sabine Verheyen

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Lai nodrošināti internetu lauku 
rajonos, ļoti svarīgi ir paplašināt 
piekļuves tīklus, kas ļaus pieslēgt 
atsevišķas mājsaimniecības.

Or. de
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Grozījums Nr. 13
Sabine Verheyen

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 valstu, 
reģionālajiem vai vietējiem lēmumu 
pieņēmējiem arī turpmāk jābūt iespējai 
pašiem lemt par savas informācijas 
izmantošanu un segt lielāko daļu 
izmaksu, kas radušās, nodrošinot publisko 
uzdevumu izpildi.

Or. de

Grozījums Nr. 14
Sabine Verheyen

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. Īpaši 

(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 
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svarīgi, lai sagatavošanās darba laikā 
Komisija veiktu attiecīgas apspriedes, 
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 uz kopējas ieinteresētības 
projektu apraksta grozīšanu, pievienojot 
kopējas ieinteresētības projektu vai 
svītrojot novecojušu kopējas 
ieinteresētības projektu saskaņā ar iepriekš 
noteiktiem, skaidriem un pārskatāmiem 
kritērijiem.

svarīgi, lai sagatavošanās darba laikā 
Komisija veiktu attiecīgas apspriedes, 
tostarp ekspertu, kā arī reģionālajā 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 
enerģētikas jomā. Deleģēšana attiecas tikai 
uz kopīgu interešu projektu apraksta 
grozīšanu, pievienojot kopīgu interešu 
projektu vai svītrojot novecojušu kopīgu 
interešu projektu saskaņā ar iepriekš 
noteiktiem, skaidriem un pārskatāmiem 
kritērijiem.

Or. de

Grozījums Nr. 15
Sabine Verheyen

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts

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 un 
atbalsta vienotā tirgus izveidošanu, kā arī 
veicina saimnieciski mazāk attīstīto 
teritoriju digitālo integrāciju, kas uzlabo 
Eiropas ekonomikas, tostarp mazo un 
vidējo uzņēmumu (MVU), konkurētspēju,

Or. de

Grozījums Nr. 16
Sabine Verheyen

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

valdību ikdienas uzlabojumus, veicinot 
valstu telekomunikāciju tīklu savstarpēju 
savienošanu un sadarbspēju, kā arī piekļuvi 
tādiem tīkliem par pieņemamām cenām,

Or. de

Grozījums Nr. 17
Sabine Verheyen

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3) atbilstoši tehnoloģiskās neitralitātes 
pamatprincipam sekmē ātrgaitas un īpaši 
ātru platjoslas tīklu izvēršanu Eiropas 
mērogā, kas savukārt veicina visas Eiropas 
digitālo pakalpojumu attīstību un 
ieviešanu,

Or. de

Grozījums Nr. 18
Sabine Verheyen

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 5.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5a) prasa ievērot tīklu neitralitātes 
principus.

Or. de

Grozījums Nr. 19
Sabine Verheyen

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

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 20
Sabine Verheyen

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

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;

Or. de

Grozījums Nr. 21
Sabine Verheyen

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) atbalsts publiskā un privātā sektora 
partnerībām, kas izveidotas starp 
reģionālajām un vietējām iestādēm un 
MVU, kuri darbojas IKT nozarē un sniedz 
publiskos IKT pakalpojumus;

Or. de
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Grozījums Nr. 22
Malcolm Harbour

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.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Liekas, ka šis ierosinātais teksts dalībvalstīm, kas ir atbildīgas par vispārējas intereses 
projektiem, nosaka grūti izpildāmu pienākumu ieviest pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību 
šīs regulas specifikācijām.  Piemēram, patēriņa uzskaitīšana ar viedajiem skaitītājiem 
nozīmētu, ka ikvienai dalībvalstij, kas ievieš viedos skaitītājus, būtu jāievēro šajā regulā 
noteiktās prasības. Tas neatbilstu trešās tiesību aktu paketes elektroenerģijas un gāzes 
direktīvām.

Grozījums Nr. 23
Sabine Verheyen

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, veic 
nepieciešamos juridiskos, administratīvos, 
tehniskos un finansiālos pasākumus 
saskaņā ar attiecīgajiem šīs regulas 
noteikumiem.

Or. de
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Grozījums Nr. 24
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. iedeļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas telekomunikāciju tīklu izvēršanu, 
kas palīdzēs novērst šaurās vietas 
pašreizējā digitālā vienotā tirgū, atbalsta 
pētījumi un programmu atbalsta 
pasākumi. Tie ir:

svītrots

(a) Inovatīva pārvaldība, kartēšana un 
pakalpojumi. Tehniskās palīdzības 
pasākumi, ja tie vajadzīgi ieviešanai un 
pārvaldībai, ietvers projektu un 
ieguldījumu plānošanu un priekšizpēti, 
atbalstot ieguldījumu pasākumus un 
finanšu instrumentus. Eiropas mēroga 
platjoslas infrastruktūru kartēšana attīstīs 
attiecīgo teritoriju pastāvīgu detalizētu 
fizisko uzmērīšanu un dokumentāciju, 
analizēs piekļuves tiesības, novērtēs 
potenciālu uzlabot esošās iekārtas utt. 
Jāievēro Direktīvas 2007/2/EK (INSPIRE 
direktīvas) principi un ar to saistītās 
standartizācijas darbības. Tehniskās 
palīdzības pasākumi var atbalstīt arī 
veiksmīgu ieguldījumu un ieviešanas 
modeļu atkārtotu izmantošanu.
Šīs darbības var ietvert arī klimata 
pārmaiņu aspektu pārbaudi, lai novērtētu 
ar klimatu saistītos riskus un nodrošinātu 
infrastruktūras noturību katastrofu 
gadījumā saskaņā ar attiecīgajām 
prasībām, kas noteiktas ES vai valstu 
tiesību aktos.
(b) Atbalsta darbības un citi tehniskā 
atbalsta pasākumi. Šie pasākumi ir 
nepieciešami, lai sagatavotu vai palīdzētu 
īstenot kopējas ieinteresētības projektus 
vai paātrināt to uzsākšanu. Digitālo 
pakalpojumu jomā atbalsta darbības arī 
stimulē un veicina jauno digitālo 
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pakalpojumu infrastruktūras darbības 
uzsākšanu, kas var izrādīties vajadzīgas 
vai lietderīgas, pamatojoties uz 
tehnoloģiju attīstību, izmaiņām 
attiecīgajos tirgos vai jaunām politiskajām 
prioritātēm.

Or. en

Pamatojums

Šīs darbības nav tik svarīgas, lai uzskatītu par prioritārām ES līmeņa subsīdiju saņemšanai. 
Daudz atbilstīgāk ir novirzīt visu ES līmeņa finansējumu izvēršanai, nevis 
kartografēšanai/priekšizpētei, ko atbilstīgāk būtu finansēt dalībvalsts līmenī.

Grozījums Nr. 25
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. iedaļa – 10. 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 uzskatāmi 
pierādāms, ka tirgus nespēj nodrošināt šo 
infrastruktūru, pamatojoties uz 
komerciāliem nosacījumiem:

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 26
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 3. iedaļa – 3. punkts – 4. daļa – 2. daļa – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiks izstrādāti un ieviesti sakaru kanāli Sniedzot atbalstu sakaru kanālu un 
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un platformas, lai veicinātu ES mēroga
spēju gatavībai, informācijas apmaiņai, 
koordinācijai un reaģēšanai.

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 27
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 3. iedaļa – 3. punkts – 4. daļa – 2. daļa – 2. daļa – 1. daļa

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.

Or. en

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.” Nebūtu atbilstoši, ja par 
EISAS centrālo daļu būtu CERT. Citām organizācijām, kurām ir MVU, un pilsoņiem, kā to 
galvenajiem klientiem, vajadzētu būt lielākai nozīmei.

Grozījums Nr. 28
Malcolm Harbour



PE492.634v01-00 14/15 AM\906462LV.doc

LV

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 3. iedaļa – 3. punkts – 4. daļa – 2. daļa – 3. daļa – a apakšpunkts

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 ES pilsoņiem un MVU 
zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, 
lai aizsargātu savas IT sistēmas un
informācijas materiālus. Valstu vai 
valdību CERT tīklu izveidei vajadzētu 
veicināt informācijas apmaiņu un 
sadarbību starp dalībvalstīm.

Or. en

Pamatojums

Ziņojumā par ENISA īstenošanu ieteikts, ka šāda detalizēta informācija MVU un pilsoņiem 
nebūtu tik vērtīga. Šo pakalpojumu precīzas detaļas būtu jānosaka ENISA turpmākās 
darbības laikā. Paredzams, ka valstu vai valdību CERT tīklu darbības precīzāk tiks definētas 
šā gada otrajā pusē Komisijas regulā par kiberdrošību, un to te nevajadzētu izklāstīt.

Grozījums Nr. 29
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 3. iedaļa – 3. punkts – 4. daļa – 2. daļa – 3. daļa – 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

Or. en

Pamatojums

Ziņojumā par ENISA īstenošanu ieteikts, ka šāda detalizēta informācija MVU un pilsoņiem 
nebūtu tik vērtīga. Šo pakalpojumu precīzas detaļas būtu jānosaka ENISA turpmākās 
darbības laikā. Paredzams, ka valstu vai valdību CERT tīklu darbības precīzāk tiks definētas 
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šā gada otrajā pusē Komisijas regulā par kiberdrošību, un to te nevajadzētu izklāstīt.


