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Amendement 7
Sabine Verheyen

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 groei9
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 groei9
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.

Or. de

Amendement 8
Sabine Verheyen

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. de

Amendement 9
Sabine Verheyen

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)
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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 
aan te bevelen, omdat zij een basis 
kunnen bieden om in de gehele EU de 
vaardigheden en kennis op lokaal vlak 
duurzaam te verbeteren.

Or. de

Amendement 10
Sabine Verheyen

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 ontwikkeling en 
introductie van digitale diensten, welke 
afhankelijk zijn van de beschikbaarheid, de 
snelheid, de betrouwbaarheid en de 
veerkracht van de fysieke netwerken. Het 
overal invoeren 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.
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Or. de

Amendement 11
Sabine Verheyen

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De ontwikkeling van supersnelle 
breedband zal in het bijzonder ten goede 
komen aan het midden- en kleinbedrijf 
(MKB), dat wegens ontoereikende 
connectiviteit en snelheid van bestaande 
breedbandverbindingen vaak geen gebruik 
kan maken van webdiensten zoals 'cloud 
computing'. Hiermee wordt het potentieel 
voor aanzienlijke productiviteitswinst in 
het MKB ontsloten.

(11) Innovatieve internetdiensten, 
moderne software- en 
communicatietoepassingen en mobiele 
toestellen met internetaansluiting vereisen 
steeds hogere transmissiesnelheden. De 
ontwikkeling van supersnelle breedband 
zal in het bijzonder ten goede komen aan 
het midden- en kleinbedrijf (MKB) en de 
culturele en creatieve sector, die wegens 
ontoereikende connectiviteit en snelheid 
van bestaande breedbandverbindingen vaak 
geen gebruik kunnen maken van 
webdiensten zoals 'cloud computing'. 
Hiermee wordt het potentieel voor 
aanzienlijke productiviteitswinst in het 
MKB en in de culturele en creatieve 
sector ontsloten. Het doel moet daarom 
zijn om ook in plattelandsgebieden 
aansluitingen met hoge 
transmissiesnelheden te realiseren.

Or. de

Amendement 12
Sabine Verheyen

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. de

Amendement 13
Sabine Verheyen

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.

Or. de

Amendement 14
Sabine Verheyen

Voorstel voor een verordening
Overweging 21
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 15
Sabine Verheyen

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1
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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 
benadeelde gebieden, hetgeen leidt tot 
verbetering van het concurrentievermogen 
van het Europese bedrijfsleven, waaronder 
het midden- en kleinbedrijf (MKB);

Or. de

Amendement 16
Sabine Verheyen

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – 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 
toegang tot deze netwerken tegen 
betaalbare prijzen;

Or. de

Amendement 17
Sabine Verheyen

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – 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-

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

Or. de

Amendement 18
Sabine Verheyen

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) moeten met inachtneming van de 
beginselen inzake de neutraliteit van de 
netten worden uitgevoerd.

Or. de

Amendement 19
Sabine Verheyen

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 gebied 
bestrijkende supersnelle 
breedbandnetwerken met 
datatransmissiesnelheden van 100 Mbps en 
meer;

Or. de

Amendement 20
Sabine Verheyen

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

Or. de

Amendement 21
Sabine Verheyen

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) ondersteuning van publiek-private 
partnerschappen tussen regionale en 
lokale overheden en kleine en middelgrote 
ICT-ondernemingen op het gebied van 
openbare ICT-diensten.

Or. de

Amendement 22
Malcolm Harbour

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, 

Schrappen
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bestuursrechtelijke, technische en 
financiële maatregelen in 
overeenstemming met de desbetreffende 
specificaties van deze verordening.

Or. en

Motivering

De voorgestelde tekst lijkt voor lidstaten die verantwoordelijk zijn voor projecten van 
gemeenschappelijk belang een bindende verplichting in te houden om maatregelen te treffen 
met het oog op de naleving van de in deze verordening vermelde specificaties.  Voor de 
installatie van slimme meters zou dat bijvoorbeeld betekenen dat een lidstaat die zulke meters 
invoert, zou moeten voldoen aan de in de verordening opgenomen voorschriften. Dat zou 
haaks staan op het derde pakket stroom- en gasrichtlijnen.

Amendement 23
Sabine Verheyen

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 de nodige wettelijke, 
bestuursrechtelijke, technische en 
financiële maatregelen in overeenstemming 
met de desbetreffende specificaties van 
deze verordening.

Or. de

Amendement 24
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ontwikkeling van trans-Europese 
telecommunicatienetwerken waarmee de 
bestaande knelpunten in de digitale 
interne markt kunnen worden 
weggenomen, gaat samen met studies en 
programmaondersteunende acties. Het 
betreft:

Schrappen

(a) Innovatief beheer, inventarisering en 
diensten. Maatregelen voor technische 
bijstand, waar nodig voor introductie en 
beheer, omvatten project- en 
investeringsplanning en 
haalbaarheidsstudies, ter ondersteuning 
van investeringsmaatregelen en financiële 
instrumenten. Bij het in kaart brengen 
van pan-Europese 
breedbandinfrastructuur worden onder 
meer de volgende punten ontwikkeld: 
permanente gedetailleerde fysieke 
verkenning en documentatie van 
relevante sites, onderzoek van de 
doorgangsrechten, beoordeling van het 
potentieel voor het upgraden van 
bestaande faciliteiten, enz. Daarbij 
moeten de beginselen van Richtlijn 
2007/2/EG (INSPIRE-richtlijn) en daarbij 
betrokken normaliseringsactiviteiten 
worden gevolgd. Maatregelen van 
technische bijstand kunnen ook het 
repliceren van succesvolle investerings-
en introductiemodellen ondersteunen.
Deze acties kunnen ook gericht zijn op 
klimaatbestendigheid om de 
klimaatrisico's te beoordelen en de 
rampbestendigheid van de infrastructuur 
te verzekeren, in overeenstemming met de 
desbetreffende vereisten van de Europese 
of nationale regelgeving.
(b) Ondersteunende acties en andere 
technische ondersteuningsmaatregelen. 
Deze acties zijn noodzakelijk ter 
voorbereiding of ondersteuning van de 
tenuitvoerlegging van projecten van 
gemeenschappelijk belang of om de 



AM\906462NL.doc 13/16 PE492.634v01-00

NL

introductie ervan te versnellen. Op het 
gebied van digitale diensten moeten 
ondersteunende acties ook stimulerend en 
bevorderend zijn voor de introductie van 
nieuwe digitale-diensteninfrastructuren 
die noodzakelijk of nuttig kunnen blijken 
op basis van technologische 
ontwikkelingen, veranderingen in de 
desbetreffende markten of nieuwe 
politieke prioriteiten.

Or. en

Motivering

Dit zijn geen prioriteiten voor subsidies op EU-niveau. Het is veel beter de EU-subsidies op 
de introductie te richten en niet op inventarisering en haalbaarheidsstudies, die beter op het 
niveau van de lidstaten kunnen worden gefinancierd.

Amendement 25
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 2 – alinea 10 – inleidende formule

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:

Or. en

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 26
Malcolm Harbour



PE492.634v01-00 14/16 AM\906462NL.doc

NL

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 3 – alinea 3 – alinea 4 – alinea 2 – alinea 1

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.

Or. en

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 27
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 3 – alinea 3 – alinea 4 – alinea 2 – alinea 2 – alinea 1

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.

Or. en
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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.

Amendement 28
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 3 – alinea 3 – alinea 4 – alinea 2 – 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 EU 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.

Or. en

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 29
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – afdeling 3 – alinea 3 – alinea 4 – alinea 2 – alinea 3 – letter b
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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

Or. en

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.


